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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om hushåll som äger en miljöklassificerad bil har större 

bilanvändning än hushåll utan en miljöklassificerad bil. Med utgångspunkt från detta diskuteras 

därefter betydelsen av miljöpolitiska åtgärder för val av bil och användande. Det datamaterial som 

används i både huvudmodellen och de alternativa modellerna är tvärsnittsdata som innefattar 

enbilshushåll och tvåbilshushåll. Insamlingen skedde via en enkätundersökning under en begränsad 

tidpunkt och innefattar uppgifter för kalenderåret 2011. En multipel regression användes för att testa 

miljöbilshypotesen, även ett antal kontrollvariabler lades till. Resultat från regressionsanalysen 

visade att det inte gick att bekräfta en signifikant ökning av bilanvändande för hushåll med miljöbilar. 

Emellertid visade resultat från en alternativ modell att när kontrollvariablerna inte beaktas finns det 

en skillnad i hushållets genomsnittliga antal körda mil per bil. Denna skillnad är mellan hushåll med 

miljöbil och hushåll utan. Uppsatsens begränsningar innefattar att datamaterialet saknar 

slumpmässighet och representativitet som kan ha inverkan på resultatet, därmed bör studien 

betraktas som en pilotstudie.     
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1. Inledning 

Inledningen består av en problembakgrund/problemformulering. Begreppet återfallseffekten kommer 

att förklaras och sättas i sammanhang. Även avgränsningar och tidigare studier kommer att 

redovisas.   

1.1 Problembakgrund/problemformulering 

Under 2000-talet har miljödebatten intensifierats, både i massmedia och hos allmänheten har en 

ökad medvetenhet för miljön spridit sig. Reaktionen från regeringen har varit införandet av olika 

miljöpolitiska åtgärder som miljöbilspremien och lägre fordonsskatt för miljöklassade 

bilar(Regeringen, 2009). En effekt av de miljöpolitiska åtgärderna har varit att utvecklingen av 

miljöbilar har ökat i allt större intensitet. I januari 2012 stod miljöklassade bilar för 40,2 % av 

nyregistreringarna i jämförelse med januari 2006 då miljöklassade bilar enbart stod för 12,4 % 

(Bilsweden, 2012). En annan bidragande orsak till den ökande efterfrågan på miljöbilar i Sverige 

förutom de ekonomiska styrmedlen, kan vara de höga bensinpriserna. Där priset på bensin har ökat 

med 26 % på 7 år (SPBI, 2012). Regeringen har även infört en supermiljöbilspremie som ska stimulera 

hushåll ytterligare att byta ut sin nuvarande bil mot en miljöbil (Riksdagen, 2011). Syftet är att 

försöka sänka de miljöfarliga utsläppen.  

Regeringen har fått till uppgift i enlighet med de uppsatta klimatmålen att koldioxidutsläppen ska i 

genomsnitt vara 4 % lägre mellan åren 2008-2012 jämfört med 1990 års koldioxidutsläppsnivå 

(Liljenström m.fl., 2008, Naturvårdsverket, 2012). Ett av de största klimatpåverkande utsläppen är 

koldioxid och där privatbilssektorn är en av de största utsläppskällorna.(Naturvårdsverket, 2010). 

Regeringen vill med ekonomiska styrmedel stimulera en teknologisk utveckling hos biltillverkarna i 

ett försök att minska de miljöfarliga utsläppen från bilar. En stimulans riktat mot en mer miljövänlig 

teknologi kan dock skapa en bieffekt eftersom stimulansen kan innebära att inte individer behöver 

ändra sina bilvanor och genom detta kan hela huvudproblemet rörande miljöfarliga utsläpp förbigås.  

Det stora problemet är att veta hur mycket koldioxidutsläppen minskar när det sker en 

energieffektivisering gällande bränsleförbrukningen hos bilar. Resultat från en studie visade med 

hjälp av simuleringar att om det sker en förbättring av bränsleförbrukning med 20 % resulterar det i 

att efterfrågan på antal mil kommer att öka med 0,9 % (Brännlund m.fl. 2007). Följden av den ökade 

efterfrågan blev att koldioxidutsläppen ökade inom transportsektorn som innefattar privatbilar. 

Detta på grund av att det har blivit relativt billigare att färdas med bil.  
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Den kvarvarande frågan är om utsläppen minskar till sådan grad att de miljöpolitiska åtgärderna är 

effektiva, eller kan det bli en omvänd effekt att bilkörning stimuleras istället för att motverkas. Risken 

finns på grund av den låga bränsleförbrukningen eller den billigare bränslekostnaden(etanolbilar) hos 

miljöbilar, att hushåll väljer att öka sitt genomsnittliga resande. En annan risk kan bli att hushåll 

ifrånsätter sig andra miljöfrämjade åtgärder som till exempel cykla eller använda kollektivtrafik 

(Baumol m.fl. 1994). Hushållen kan även anse att sitt klimatavtryck blir mindre när de använder 

miljöbil och kör relativt mer istället (de Haan m.fl., 2006). Dessa effekter som beskrivs kan ifrågasätta 

om kostnaden av subventioner och skattelättnader är rättfärdigade, när det finns en risk att 

biltrafiken ökar(Sanne, 2006).  

Studier har visat att bränsleeffektiviseringar hos bilar kan få effekten av att bilanvändandet (antal 

körda mil per bil i hushållet) ökar eftersom det har blivit relativt billigare att köra bil (Khazzoom, 

1987). Effekten när ökad bränsleeffektivisering genererar en högre efterfråga av antal körda mil per 

bil i hushållet är kallad ”rebound effect” och har myntats av Khazzom (1987), i denna uppsats 

kommer ”rebound effect” att översättas och reflekteras till som återfallseffekten.    

1.2. Återfallseffekten 

Återfallseffekten innebär att om det sker en utveckling av bränsleeffektiva lösningar blir påföljden att 

bränslekostnaden per mil blir mindre och därmed kan hushållets antal körda mil i bil öka. En annan 

effekt av en mindre bränslekostnad per mil för bilar är att ett hushåll som tidigare inte ägt en bil kan 

bestämma sig för att införskaffa en ny bil eftersom kostnaden för användandet av bil har blivit lägre. 

Köpet av bilen substituerar därmed bort andra färdmedel som till exempel att cykla (Sanne, 2006). I 

litteraturen består återfallseffekten i själva verket av tre olika effekter:  

 Den första effekten kallas direkt återfallseffekt. Med det menas att om hushållets antal körda 

mil per bil har blivit relativt billigare kan det generera effekten att hushållen färdas längre. 

 Den andra effekten är indirekt återfallseffekt. Ett exempel på denna effekt är när 

bränslekostnadsandelen i hushållet minskar så finns det mer utrymme att spendera pengar 

på exempelvis ta en chartersemester. Detta i sin tur ökar utsläppen av koldioxid. 

 Den tredje effekten är den makroekonomiska effekten. Genom att bränslekostnaden per bil 

har blivit lägre kan det påverka andra faktorer i samhället och på så sätt ändra strukturer i 

landet. Den lägre bränsleförbrukningen kan ändra konsumenters preferenser (de Haan m.fl. 

2006). 

Det finns även socioekonomiska återfallseffekter som till exempel att hushåll köper en miljöbil för att 

”klimatkompensera” andra utsläpp (de Haan m.fl. 2006). Återfallseffekten kan även skilja sig 
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beroende på hur infrastrukturen är formerad, eftersom en större tillgång av substituerbara alternativ 

till bilen minskar beroendet av bil (Greene m.fl., 1999).  

1.3. Tidigare studier 

En studie där återfallseffekten myntades för första gången var en artikel skriven av Khazzom (1987).  

De flesta studierna som har utförts om återfallseffekten med avseende på bränsleeffektiviseringar 

inom privatbilssektorn är på den Nordamerikanska bilmarknaden, som har använt data från 

Nordamerikanska hushåll på makro-och mikronivå.   

Studierna har påvisat resultat som har pekat på att det existerar en återfallseffekt, denna effekt med 

aggregerat datamaterial har visat på resultat omkring 20 % på lång sikt och kring 10 % på kort sikt. 

Detta betyder att på lång sikt har hushållets antal körda mil i bil ökat med 20 % medan på kort sikt 

har det ökat med 10 % (Greene m.fl. 1999). Användandet av mikrodata producerar en större 

variation i återfallseffekten där det kan skilja ett antal procent mellan olika studier. I en studie gjord 

av Small och Van Dender visade de att återfallseffekten på lång sikt runt 20 % medan 

återfallseffekten på kort sikt har en benägenhet att variera(Small and Van Dender, 2007).  

Greene m.fl. (1999) påpekade att återfallseffekten beror på bränslekostnadens andel av den totala 

budgeten för hushållet. Han poängterar även att återfallseffekten kan vara korrelerad med 

kostnaden för kapital, det vill säga kostnaden för att köpa en ny bil. Detta på grund av att om det 

finns större kostnader förknippat med inköpet av en nyare bensinsnålare bil kan återfallseffekten bli 

av mindre magnitud. Därmed kan miljöpolitiska åtgärder som miljöpremie generera en högre 

återfallseffekt eftersom premie minskar kostnaden av att köpa bil. Studien visade även att den större 

variation som brukar finnas när mikrodata används istället för aggregerat data inte nödvändigtvis 

behöver gälla. Eftersom resultatet i studien visade att återfallseffekten var ungefär av samma storlek 

när mikro och makrodata användes (Greene m.fl. 1999).  

Small och Van Dender (2007) har visat på resultat som konkluderar att miljöpolitiska åtgärder har en 

positiv signifikant påverkan när det gäller att öka bränsleeffektiviteten och att i det långa loppet har 

åtgärderna förbättrat bränsleeffektiviteten med 21 %. Deras resultat påvisar att en hög inkomst 

genererar en mindre känslighet för bränslekostnader som sammanstämmer med andra studiers 

resultat (Mannering, 1983). Small och Van Denders resultat visade även att en fallande återfallseffekt 

kunde observeras, med det menas att den förbättrade teknologin inte ökar efterfrågan på hushållets 

antal körda mil i bil i samma grad som föregående år. Anledningen till minskningen var på grund av 

ökade inkomster och till viss del fallande bensinpriser. De påvisar även att förändringar i bensinpriser 

påverkar bränsleeffektiviteten mer än förändringar i resevanor.  Small och Van Dender slår fast att 
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det existerade en fallande återfallseffekt mellan åren 1966-2001, där återfallseffekten mellan 1997-

2001 var väsentligt mindre än tidigare år (Small and Van Dender, 2007).  

Resultat på en studie gjord i Schweiz av de Hann m.fl. (2006) visade inte på någon signifikant 

återfallseffekt när de undersökte 367 stycken Toyota Priusägare.  Studien visade att även om 

bränsleeffektiviteten hade blivit bättre fick det inte konsekvensen att personer valde att köpa en 

större bil. Studien använde sig dock av en annan variant av återfallseffekten än de tidigare 

presenterade studierna, samt att undersökningen använde tvärsnittdata istället för tidsseriedata (de 

Haan m.fl. 2006). 

I de tidigare avsnitten har en ökad bränsleeffektivitet nämnts som ett mått på teknologisk utveckling. 

Fortsättningsvis kommer minskad bränsleförbrukning per mil att användas som ett uttryck för ökad 

bränsleeffektivitet.   

1.4. Datainsamling 

Datamaterialet är primärdata som har samlats in genom en enkätundersökning. Denna undersökning 

riktade sig främst mot hushåll som ägde en bil under kalenderåret 2011. Frågorna i enkäten berörde 

hushållets körvanor med privatbil, bilens egenskaper samt socioekonomiska förhållanden. Enkäten 

delades ut till olika arbetsplatser i Umeå.  

Enkäten innefattade två typer av hushåll, hushåll som har en miljöbil och hushåll som inte har en 

miljöbil. Svarsfrekvensen på enkäterna har varit förhållandevis bra. Av de 156 stycken enkäterna som 

delades ut var det enbart fem stycken som inte har kunnat lämna något svar på bränsleförbrukning 

och hushållets antal körda mil i bil.  

Frågorna rörande bilens egenskaper var bränsleförbrukning per mil, miljöklass, antal körda mil år 

2011, årsmodell och bilmärke. Kvarvarande frågorna i enkäten är till att förklara hushållet 

sammansättning och inkomststruktur. Data rörande bensin/diesel/etanolpriser för 2011 inhämtades 

från Svensk Petroleum och biodrivmedel Instituts hemsida (SPBI, 2012).  

1.5. Avgränsningar 

Denna studie skiljer sig ifrån de andra studierna som har tagits upp i denna uppsats på  grund av det 

begränsade datamaterialet. Dessa restriktioner ligger i att de flesta färdigställda studierna rörande 

återfallseffekten använder sig av tidsseriedata som sträcker sig över många år. Det har även utförts 

studier som använder sig av enskilda år men även där har observationsantalet varit stort. Bristen på 

observationer kan leda till vissa svårigheter att estimera parametrarna på grund av för lite variation. 
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En bieffekt med för få observationer och den regionala prägeln på enkäten är att datamaterialet 

kommer sakna en viss representativitet. 

Tidigare studier har även undersökt variationer i bensinpris och hur olika miljöpolicys har influerat 

hushåll under ett antal år. Detta har jag inte möjlighet att undersöka eftersom mitt datamaterial 

enbart är mätt vid en tidpunkt. Emellertid med tanke på tidsaspekten samt resurserna som har 

funnits tillhands anser jag att enkätundersökningen kan ses som relevant.  

Studier genomförda i Nordamerika använder sig ofta av olika modeller som inkluderar flera nivåer av 

bilägande. Jag valde att förbise detta i min grundmodell med anledning att majoritet av hushållen i 

Sverige enbart äger en bil (SCB, 2010)1, dock introduceras en alternativ modell där tvåbilshushåll är 

inkluderat.  

1.5.1 Begränsningar i datamaterialet 

Datainsamlingen kan inte klassas som en slumpmässig undersökning på grund av att jag delade ut 

enkäterna till separata arbetsplatser. Detta begränsar denna undersökning till att enbart vara en 

pilotundersökning. Datamaterialet har även en geografisk begränsning eftersom enkäten har delats 

ut i Umeå, därmed försvinner en viss representativitet.  

2. Ekonomisk teori  

Existensen av återfallseffekten består i att konsumenten ifråga gör rationella val. En rationell 

konsument kommer alltid ha preferenser som är transitiva och omättliga, med detta menas att 

konsumenten alltid vill ha mer av varan om det finns en möjlighet att utöka konsumtionen. En annan 

viktig aspekt för existensen av återfallseffekten är att konsumenten har fullständig och säker 

information om priser och energiförbrukning (i detta fall bränsleförbrukning). Konsumenten i detta 

fall utgörs av hushållet.  

Det är inte själva förbrukning av bränsle som ger nytta åt hushållet utan det är fordonet som 

förbrukar bränslet. Alltså är priset för bränslen en viktig komponent när hushållet ska välja hur 

mycket av varan som ska förbrukas men även andra komponenter spelar in, som till exempel hur 

mycket bränsle fordonet förbrukar. Med det menas att det är själva kostnaden för konsumtion som 

är i intressant för hur konsumenten väljer att konsumera.  Konsumentens nyttofunktion är beroende 

av dennes disponibla inkomst samt priset på bränsle och kostnader kring fordonet självt. Beroende 

                                                           
1
 2011 års siffror fanns ej tillgängligt på SCB:s hemsida. 
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på hushållets preferenser kommer denna att välja en kombination av varor som ger den största 

nyttan.  

Uppkomsten av återfallseffekten sker när det blir en förbättring av bränsleförbrukningen. Med 

förbättring menas att fordonen kan färdas längre med samma mängd bränsle.  När denna förbättring 

äger rum blir konsekvensen att varans(hushållets antal körda mil per bil) relativpris blir lägre och 

följden av detta blir att hushållet väljer en ny kombination av varor med hänsyn till det nya 

relativpriset. Storleken på återfallseffekten kommer att bero på hur känslig hushållet är gällande sin 

konsumtion av bilkörning som är starkt korrelerad med vilken sorts bränsleförbrukning bilen har. 

Känsligheten rörande konsumtionen kan även påverkas av vilka olika sorters substitut som finns att 

tillgå. Eftersom detta påverkar vilket relativpris antal mil körda i bil har gentemot andra 

transportmedel till exempel möjligheten att ta buss eller cykla.  

Ett exempel på återfallseffekt kan vara om en konsument konsumerar två olika sorters varor, där en 

vara är hushållets antal körda mil per bil som kallas X för att underlätta i figur 1 och den andra varan 

är en annan sorts typ av transportmedel som används av hushållet mätt i samma enhet som X och 

kallas Y i figur 1. Båda varorna har ett pris och hushållets maximerar sin nytta givet sin inkomst 

genom att välja den kombination av de olika varorna som ger den största nyttan. Det som kan 

observeras i figur 1 är att en lägre bränsleförbrukning gör att antal körda mil per bil blir relativt 

billigare än den andra varan. Om hushållet har spenderat hela sin inkomst på att den andra varan 

kommer det fortfarande generera samma nyttonivå som tidigare. Dock om hushållet hade spenderat 

hela sin inkomst på antal körda mil per bil kommer det generera fler mil per bil jämfört med innan.  
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Figur 1. Återfallseffekten för konsumenten 

 

Resultatet av detta blir att budgetlinjen för hushållet kommer att rotera utåt och på så sätt uppnå en 

ny nyttonivå   . Hushållet ändrar sin optimala konsumtion från    till    och    till   , effekten blir 

att hushållet ökar antal mil körda i bil och uppnår en högre nyttonivå. Detta skift i varukombination 

kan delas upp i två olika effekter, dessa kallas inkomst och substitutionseffekter. Där 

substitutionseffekten kan beskrivas som hur hushållet förändrar sin konsumtion till följd av att varan 

blivit relativt billigare. I detta fall när relativpriset har blivit lägre kommer substitutionseffekten vara 

positiv. Inkomsteffekten beror på att hushållets reala inkomst har ändrats. I detta fall när jag 

betraktar antal körda mil i bil som en normal vara bör inkomsteffekten vara positiv med det menas 

att om hushållet får en högre real inkomst kommer effekten blir att hushållet utökar sin konsumtion 

av antal körda mil i bil.  

Bränsleförbrukningen innan den teknologiska utvecklingen kallas F(x) för hushållets antal mil körda i 

bil och F(y) för hushållets antal mil i den andra konsumtionsvaran. I den nya jämvikten efter den 

teknologiska förbättringen blir notationen F*(x) och F*(y). Antagandena är att funktionen tilltar i 

antalet mil och att den teknologiska utvecklingen leder till minskad bränsleförbrukning givet samma 

antal mil. 
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Givet dessa antagandet blir ekvationen för återfallseffekten definierad på detta sätt:  

                  [
  (     )  

 (     )

 (     )   (     )
]            (1) 

Där ekvationen 1 är uppbyggd utav varukombinationen i situationen med den lägre 

bränsleförbrukningen minus den konsumtion som skulle ha varit om inte hushållet hade ändrat sin 

varukombination. Detta är delat med varukombinationen innan den teknologiska utvecklingen minus 

gamla varukombinationen i fallet med den lägre bränsleförbrukningen. Detta visar hur många 

procent hushållet har ökat konsumtionen har utav antal körda mil givet den lägre 

bränsleförbrukningen. För att klargöra ekvation 1 och figur 1 kan det illustreras i ett exempel med 

hjälp av siffror. I det initiala läget konsumerar hushållet 50 mil av X och 50 mil av Y, kostnaden för 

detta är 4 kr per mil för X och 3 kr per mil för Y. Efter den teknologiska förbättringen som har bidragit 

med en minskad bränsleförbrukning har kostnaden för konsumtionen för X gått ned till 3 kr per mil 

medan kostnaden för Y är densamma. I den nya nivån har även hushållet ändrat sin varukombination 

och väljer nu att konsumera 55 mil av X och 50 mil av Y. Om dessa siffror sätts in i ekvation 1 blir 

resultatet 30 %. Tolkningen av detta är att efter den teknologiska utvecklingen har hushållets antal 

körda mil per bil ökat med 30 % jämfört med innan teknologiska utvecklingen.  

Det visar att återfallseffekten storlek beror på hur känslig hushållet är gällande sin konsumtion av att 

köra bil. Återfallseffekten magnitud beror även på vilka två sorts varor som jämförs. Om dessa två 

varor är beroende av bränsle till exempel buss och bil blir konsekvensen att substitutionseffekten 

påverka i större grad jämfört med om enbart ett av transportmedlen är beroende av bränsle. Det är 

dock svårt att definiera och estimera återfallseffekten eftersom i den ”verkliga världen” finns det en 

mängd olika varor som konsumenten kan tänkas välja mellan(Berkhout m.fl. 2000).   

I studier rörande återfallseffekten har en del forskare använt sig av strukturella ekvationsmodeller för 

att modellera dessa ofta mycket komplicerade samband. Detta på grund av det kan finnas vissa 

problem med endogenitet i de oberoende variablerna (Green m.fl.  1999, Mannering, 1983, Small 

and Van Dender, 2007).  I denna studie kommer dock att bortse från detta främst på grund av en 

annan modellering av problemet samt begränsningar i datamaterial.    
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3. Empirisk specifikation och data 

Empiriavsnittet beskriver variablerna och till vilken grund de valdes. Avsnittet består även av en 

redogörelse utav den deskriptiva statistiken.  

3.1. Val av variabler 

Valet av variabler för min empiriska modell är baserat på underliggande teori för återfallseffekten 

samt hur tidigare studier inom ämnet har valt att definiera sina modeller. Hushållets antal körda mil 

per bil variabeln finns i de flesta studierna som har utförts på ämnet, eftersom denna variabel mäter 

hur mycket hushållet använder av färdmedel som förbrukar bränsle. Bränslekostnad per mil är även 

den en fundamental variabel i återfallseffektsstudier. Denna variabel mäter den teknologiska 

utvecklingen genom bränsleförbrukningen per bil samt variationen i bränslepriser. Emellertid i denna 

studie kommer det inte vara möjligt att se några variationer i bränslepris eftersom datamaterialet 

enbart är mätt vid en tidpunkt. Variabeln kan även fånga upp hushållets vilja att konsumera mer av 

varan när den är billigare, eftersom en bättre bränsleförbrukning kan generera en lägre kostnad. 

Valet av miljövariabel är baserat på teorier kring återfallseffekten som är förklarat i inledningen. 

Kontrollvariablerna tillförs till modellen för att undersöka om det finns andra faktorer som påverkar 

hur många mil ett hushåll färdas i bil för att undvika problem med utelämnande variabler.   

3.1.1 Egenskaper/prediktion    

Den beroende variabeln för modellen är hushållets antal körda mil per bil och den representerar hur 

många mil hushållet uppskattar att bilen har färdats under kalenderåret 2011. 

En av de oberoende variablerna är bilens bränslekostnad per mil, normaliserad för inkomst och 

räknas ut genom att ta: 

[                                                            ]

                 
                                     

Genom att dela bränslekostnaden i liter per mil med inkomsten så kan variabeln bli normaliserad 

eftersom studier har visat att bränslekostnader per mil har en mindre betydelse för hushåll som har 

en högre inkomst. Eftersom dessa hushåll oftast är mindre känsliga för förändringar i bränslekostnad 

per mil än låginkomsthushåll (Mannering, 1983). Därmed genom att normalisera denna variabel 

mildras effekten av inkomsten. Denna studie har fokus på hur ägandet av en miljöbil påverkar 

hushållets antal körda mil per bil. Valet att inte ta med inkomst som en variabel är till viss del baserat 
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på att tidigare studier på ämnet har valt inte ta med inkomst som en oberoende variabel.  

Tillkomsten av ytterligare variabel hade även minskat antal frihetsgrader som kan försämra 

skattningar hos parametrarna. Priset på bränsle per liter är konstant eftersom materialet är mätt vid 

en tidpunkt. Variabeln bör resultera i en negativ effekt på den beroendevariabeln eftersom en hög 

kostnad för att färdas fler antal mil kan ge en dämpad effekt på hur många mil som hushållets färdas. 

Variabel kommer att kallas för bränslekostnad per mil.  

Effekten av miljöbilvariabeln kan förväntas innebära en positiv inverkan på hur många mil hushållet 

färdas eftersom ägandet av en miljöbil kan generera en återfallseffekt. Med återfallsfallseffekten 

menas att om hushållet som äger en miljöbil i genomsnitt färdas längre än ett hushåll utan miljöbil 

om detta kan observeras kan en återfallseffekt vara observerbar. Klassificeringen rörande en miljöbil 

är att den drivs av ett alternativt bränsle eller förbrukar mindre än 4,5 liter diesel eller 5 liter bensin 

per 10 mil (Transportstyrelsen, 2012).   

 Denna variabel är dummykodad. 

    {
                                     
                                         

 

 

Kontrollvariabler 

Ålder på bilen är mätt i årsmodell, det kan innebära att nyare bilmodell visar en positiv effekt på hur 

många mil hushållet färdas per år. En nyare bil kan även ha bättre komfort som bidrar till att öka 

nyttan av att köra bil som i sin tur kan öka bilanvändandet.  

Tanken bakom grad av urbanisering variabeln var att lokalisera hushåll och visa vilken sorts påverkan 

avstånd från stadskärnan kan ha på antalet mil per bil som hushåll färdas per år.  

Dummykodningen:  

    {
                                              
                                           

 

Med stadsområde menas det att hushållet är beläget inom 0-9 km ifrån stadskärnan.  Förklaringen till 

denna variabel är att inom ett stadsområde återfinns oftast ett större utbud av kommunikation som 

till exempel busstrafik men även en möjlighet att ta sig fram på cykel eller promenera. Dessa 

alternativ finns i en mer begränsad utsträckning för hushåll som bor utanför stadsområdet och 
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därmed blir dem mer beroende av bilen för transport. Av den anledningen bör denna variabel 

generera en positiv effekt på hushållets antal körda mil per bil.  

Personer per hushåll är även den en dummykodad variabel som visar på hur många personer som 

residerar i hushållet. Denna variabel uppmättes genom att hushållet i enkäten uppgav hur många 

personer som var bosatta i hushållet under 2011. Anledningen till variabel var att den skulle visa 

effekten av att fler personer som residerar i hushållet ökar sannolikheten att bilen användes i en 

större grad jämfört med ett hushåll som är färre. Detta skulle då generera en positiv effekt på antal 

mil som hushåll har färdats, då bilanvändandet kan vara högre i ett hushåll där fler har behov av 

bilen.    

Dummykodning: 

    {
                                              
                                                

 

Barn per hushåll mättes med hjälp av tre stycken olika ålderskategorier. Dessa kategorier består utav 

hushåll med barn mellan 0-6 år, 6-12 år och 12-17 år. Barn per hushåll blev ombildad till två olika 

dummykodade variabler. Den första dummy variabel är hushåll med barn mellan 0-6 år. Denna 

variabel skulle kunna ha en negativ effekt på hushållets antal körda mil per bil, eftersom 

småbarnsfamiljer för det mesta är förknippade med lägre rörlighet och fler tidsbestämda rutiner på 

grund av barnens ålder. Den andra dummyvariabel är hushåll med barn mellan 6-17 år, anledningen 

till den variabel är att dessa hushåll bör ha fler sociala aktiviteter som kräver transport. Variabel bör 

därmed avge en positiv inverkan på hushållets antal körda mil per bil. 

Dessa är uppdelade i två dummyvariabler.  

1. Den första dummykodade barnvariabeln: 

    {
                                      
                                           

 

2. Den andra dummykodade barnvariabeln: 

    {
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3.2. Deskriptiv statistik 

Datamaterialet består utav 151 stycken observationer varav 106 av dessa är enbilshushåll och 45 är 

tvåbilshushåll. Därmed är majoriteten av mitt datamaterial från enbilshushåll. Tabell 1 innehåller 

datamaterial från enbilshushållen som beskriver variablerna som har nämnts tidigare i uppsatsen 

samt variabler som beskriver socioekonomisk förhållanden. 

 

Tabell 1: 

Deskriptiv statistisk: 

Variabler: Minimum: Maximum: Medelvärde: St.dev 

Antal körda mil 

per bil 

150 3 200 1 526,019 695,910 

Normaliserad 

Bränslekostnad 

per mil  

0,82 7,05       2,455     1,203 
 

Bilålder 0 26       7,136     5,317 

Grad av 

urbanisering 

0 1       0,301     0,460 

Barn 0-6 år 0 1       0,233     0,425 

Barn 6-12 år 0 1      0,204     0,405 

Barn 12-17 år 0 1      0,204     0,405 

Antal personer 

per hushåll 

1 5      2,709     1,117 

Miljö 0 1      0,194     0,398 

Ålder 20 66    43,543   11,966 

Beskrivande 

variabler 

Antal: Procent: 

Inkomst 

per/mån före 

skat : 

  

10 000-19 999 3 2,9 % 
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kr 

20 000-29 999 

kr 

16 15,5 % 

30 000-39 999 

kr 

20 19,4 % 

40 000-49 999 

kr 

26 25,2 % 

50 000-59 999 

kr  

19  18,5 % 

60 000-69 999 

kr 

9 8,7 % 

70 000-79 999 

kr 

5 4,9 % 

80 000 kr - eller 

mer  

5 4,9 % 

Orsak till 

miljöbil 

  

Billigare drift 49 47,6 % 

Miljöskäl 40 38,8 % 

Annat/lika 

viktiga 

10 9,7 % 

Vet inte 4 3,8 % 

Kön   

Man 53 51,5 % 

Kvinna 50 48,5 % 

Civilstatus   

Gift: 47 45,6 % 

Sambo: 30 29,1 % 

Singel: 17 16,5 % 

Förlovad: 5 4,9 % 

Särbo: 4 3,9 % 

Arbetssituation    

Heltid 89 86,4 % 
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Deltid 11 10,7 % 

Pensionär 1 0,97 % 

Student 2 1,9 % 

Högsta 

Utbildningsnivå 

  

Grundskola 1 0,97 % 

Gymnasium 34 33 % 

Högskola 1-2 år 20 19,4 % 

Högskola 3 år 

eller mer  

46 44,7 % 

Annat: 2 1,9 % 

 

Hushållets antal körda mil per bil har ett medelvärde på 1526,019 mil som betyder att det ligger över 

den nationella genomsnittskörningen som var 1290 mil (SCB, 2010)2. Det bör inte vara någon större 

skillnad på snittet i mitt datamaterial jämfört nationellt, emellertid kan det tänkas att avstånden i 

den norra delen av Sverige är längre än i södra delen som kan bidra att det körs mer bil. En annan 

förklaring kan ligga i att en del av mitt datamaterial består utav personer som bor utanför 

stadskärnan och erbjuds inte samma möjligheter rörande kollektivtrafiken, därmed kör fler antal mil 

per bil. I en nationell jämförelse har genomsnittshushållet i mitt datamaterial en högre inkomst per 

månad (SCB, 2010) 3. Detta kan även det skapa ett högre antal körda mil per bil jämfört med det 

nationella genomsnittet. En annan motivering till att hushållen i mitt datamaterial färdades längre 

sträckor kan bero på att genomsnittshushållet i min undersökning består utav 2,7 personer jämfört 

med nationella snittet som är runt 1,97 (SCB, 2010)4.   

Medelåldern på en bil i mitt datamaterial är 7,1 år och bilarnas åldrar sträcker sig ifrån 26 år gamla 

till de nyaste modellerna. Genomsnittsåldern på bilarna i mitt datamaterial är betydligt yngre än det 

nationella snittet som är ungefär 13.1 år (Trafikanalys, 2011). Detta kan ha förklaringen i att 

hushållen i mitt urval har till stor del en inkomst som är över den nationella genomsnittliga 

inkomsten, som kan innebära att hushållen har en större sannolikhet att äga nyare bilar (SCB, 2010). 

                                                           
2
 SCB använder en annan uträkningsmetod för året 2011 därmed väljer jag att använda 2010 års siffror.  

3
 På SCB hemsida fanns det inga siffror från 2011 gällande förvärvsinkomst för hushåll. 2010 år siffror var 

gällande disponibel inkomst, därmed är förvärvsinkomsten uträknad genom att addera skatten.    
4
 2011 års siffror fanns ej tillgängligt på SCB.se 



15 
 

Medelåldern för individer som svarade på enkäten är 43,54 år. I en jämförelse med 

genomsnittsåldern för personer i Sverige som ligger på 42,2 år är individerna som svarade på 

enkätundersökningen äldre än genomsnittet. I en regional jämförelse med siffror från SCB rörande 

medelåldern i Umeå är individerna som besvarade enkäten väsentligt äldre än genomsnittet som är 

38,3 år (SCB, 2011). Anledningen till den höga genomsnittåldern i mitt datamaterial kan bero på att 

individerna som svarade på enkäten är till majoriteten personer med arbete som kräver en högre 

form av utbildning.  

Miljövariabeln visar att ungefär 20 % av hushållen i datamaterialet ägde en miljöbil år 2011. Om 

detta jämförs med det nationella miljöbilsinnehavet som ligger på 11,8 % är innehavet i mitt 

datamaterial betydligt högre (Transportstyrelsen, 2011 ). En stor del av miljöbilarna i datamaterialet 

var etanolbilar. Förklaringen kan ha sin grund i att Umeå klassas som en större stad, där är det 

vanligare med miljöbil på grund av att tillgängligheten av alternativa bränslestationer samt att de 

geografiska avstånden inom kommunen är kortare. En annan bidragande orsak kan vara att miljöbilar 

är förhållandevis nyintroducerade på bilmarknaden och därmed är det svårare att köpa dem 

begagnade. Konsekvensen av det blir att miljöbilarna är relativt dyrare.  Detta kan få effekten att det 

är fler höginkomsttagare som har möjligheten och även väljer att köpa/äga en miljöbil.  

Individerna som svarade på enkäten var 48,5 % kvinnor och 51,5 % män. Gifta personer utgör 

ungefär 45,6% av datamaterialet och 29,1 % lever i samboskap. Andelen som förvärvsarbetar utgör 

majoriteten i mitt datamaterial mycket på grund av att jag har fokuserat på att dela ut enkäterna på 

arbetsplatser. Personer som har studerat ett år eller mer på universitetet utgör cirka 64 % av mitt 

datamaterial. Förklaringen till det kan ligga i att många av de arbetsplatser jag valde ut för min 

undersökning kan vara förknippade med krav på högre utbildningsnivå.   

En intressant jämförelse med tvåbilshushåll är att det är fler miljöbilar procentuellt i tvåbilshushåll 

jämfört med enbilshushåll. Hela 30 % av de 42 tvåbilshushåll som var med i enkätundersökningen 

ägde minst en miljöbil. Att en större del av tvåbilshushållen äger en miljöbil kan ligga i att kostnaden 

för att äga två bilar kan vara stor. Eftersom skatten och oftast bränslekostnaden per mil är lägre hos 

miljöbilar, så kan det vara mer fördelaktigt ekonomiskt att äga minst en miljöbil.   
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4. Resultat 

Resultatdelen består utav en modellspecifikation samt resultat och förklaringar beträffade 

regressionsutfallet. Avsnittet tar även upp alternativa modeller och dess innebörd.   

4.1. Modellspecifikation 

De teoretiska och empiriska avsnitten förklarade variablernas egenskaper och deras betydelse för 

modellen. Detta ledde till den slutgiltiga modellspecifikationen som innebar att hushållets antal 

körda mil per bil(den beroende variabeln) beror på bilens ålder, bränslekostnad per mil, om hushållet 

har barn mellan 0-6 år, om hushållet har barn mellan 6-17 år, grad av urbanisering, personer per 

hushåll och om hushållet äger en miljöbil eller inte.  

Modell: 

                       

                                                 (      )

        (       )                                                

             

Där   antas vara en slumpterm med väntevärde 0 och varians  .    är en konstant. 

En multipel regression används för att skatta parametrarna. Skattningsmetoden för att estimera 

parametrarna är minsta kvadratmetoden. Tidigare studier har använt simultanskattning av 

strukturella ekvationssystem för att skatta sina parametrar. Med hänsyn till tidsaspekten i mitt 

datamaterial väljer jag att göra en multipel regression. I en regression är det viktigt att testa för olika 

problem som kan uppstå i estimeringen av parametrarna. Ett sådant test är att undersöka om det 

finns några enskilda observationer som skiljer sig ifrån resten av samplet. Om sådana observationer 

existerar kan det ge upphov till felaktiga skattningar. De båda testen som användes för att upptäcka 

sådana observationer var D-fits och Cook´s distance mått. Resultatet blev att inga avvikande 

observationer kunde observeras.  

Det är även viktigt att testa antagandet om att residualerna i feltermen inte är normalfördelade. 

Konsekvensen av icke normalfördelade residualerna är att tolkningen av de skattade parameterna 

kan bli svårt om stickprovet anses som litet. Dock är t-statistikan robust gällande antagandet om 

normalfördelning och det krävs stora deviationer från normalfördelningsantagandet samt ett för litet 
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stickprov för att ska ha en allvarlig effekt på skattningen av parametrarna. För att undersöka detta 

användes ett normalitetshistogram som då visade att residualerna var approximativt 

normalfördelade. För att undersöka att ingen multikollinearitet föreligger kontrollerades 

korrelationsmatrisen för signifikanta samband på över 80 % mellan variablerna i modellen. Resultatet 

blev att inga samband över 80 % påträffades som indikerar problem med multikollinearitet.     

Ytterligare ett antagande i regressionsanalys är att variansen i datamaterialet ska vara konstant. För 

att testa detta antagande plottades residualerna i ett spridningsdiagram mot antal individerna i 

stickprovet. Resultatet visade att variansen var konstant. Varje oberoende variabel plottades i 

spridningsdiagram, för att undersöka om någon av de oberoende variablerna hade behov av en 

annan funktionsform. Det visades att spridningen på bränslekostnad per mil hade en ökande 

spridning, för att motverkade detta transformerades variabel till en logfunktionsform. Olika 

interaktionsvariabler testades för att se om någon slags interdependens existerade. Resultaten 

visade att det inte existerade några signifikanta samband.   

4.2. Regressionsresultat 

I Tabell 2 nedan visas resultat från estimationen av den slutgiltiga modellen. Denna modell har blivit 

modifierad från den grundläggande modellen, på grund av transformeringen av bränslekostnad per 

mil variabeln. Där L står för logaritmerad. 

Tabell 2, Estimeringsresultat:  

Variabler: Koefficienter: Standardavvikelse 

hos estimaten: 

T-värden: VIF-värden 

Konstant -42733,514 30737,416 -1,390  

Lbränsle kostnad per 

mil 

-220,052 184,175 -1,195 1,053 

Bilålder 22,035 15,301 1,440 1,900 

Grad av urbanisering 389,762 131,399  2,966** 1,053 

Barn 0-6 år -633,363 162,166 -3,906** 1,362 

Barn 6-17 år 32,192 55,590   0,579 1,180 

Personer per hushåll 511,316 143,609   3,560** 1,493 

Miljö 204,914 162,498  1,261 1,197 

     : 26,6 % F-test: 6,285**    

** signifikant på 5 % signifikansnivå  

   * signifikant på 10 % signifikansnivå 
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Resultatet från estimeringen var att tre av koefficienter blev signifikanta. Den justerade 

förklaringsgraden är 26,6 %, med det menas att modellen förklarar 26,6 % av variationen i 

datamaterialet. För att testa att ingen multikollinearitet föreligger granskades VIF-värden(variance 

inflation factors). Resultatet visade att inga av dessa VIF-värden tydde på några större problem med 

multikollinearitet. Detta bekräftar det resultat som observerades i korrelationsmatrisen, att ingen 

allvarlig multikollinearitet föreligger.  

Signifikansnivå för koefficienten på den logaritmerade bränslekostnaden per mil är 23,5 %. 

Betydelsen är att den normaliserade bränslekostnad per mil inte har någon signifikant effekt på 

hushållets antal körda mil per bil på en 10 % signifikansnivå. Koefficienten var emellertid signifikant 

på en 25 % signifikansnivå och har en negativ inverkan på hushållets antal körda mil per bil. Det 

innebär att om bränslekostnaden per mil är hög kommer det generera att hushållets antal körda mil 

per bil blir lägre. Dock är det svårt att använda en 25 % signifikansnivå och inte konventionen.  

Koefficienten för Bilåldersvariabel är inte signifikant på 10 % konfidensnivå. Jag trodde att sambandet 

mellan bilålder och antal mil per bil skulle vara starkare, eftersom nyare bilar antog jag skulle 

innebära en större komfort och en ökad nytta av att köra. Detta trodde jag skulle ge ett större uttryck 

i regressionsresultatet. Emellertid om en 15 % konfidensnivå var acceptabel skulle det innebära att 

koefficienten för bilåldervariabel har en positiv effekt på hushållets antal körda mil per bil. Med det 

menas att om hushållet äger en nyare bil kommer de färdas längre sträckor än hushåll med en äldre 

bil. 

Grad av urbanisering koefficient är signifikant positivt, med det menas att om ett hushåll är beläget 9 

km eller mer ifrån stadskärnan kommer hushållet att färdas ungefär 390 mil per år mer än hushåll 

som ligger i stadsområdet. Detta ter sig logiskt eftersom i de flesta fall har hushåll som är belägna 

utanför stadskärnan ett större behov utav bil och bör därmed ha fler antal körda mil per bil än 

hushåll som är belägna innanför stadsområdet.  

Variabeln hushåll med barn mellan 0-6 år koefficient blev signifikant på en 5 % konfidensnivå, den 

andra barnvariabel 6-17 år koefficient blev dock inte signifikant. Effekten av variablernas 

koefficienter på hushållets antal körda mil i bil från de båda variablerna blev som jag förmodade. 

Betydelsen av den signifikanta koefficienten för barnvariabel är att hushåll som har barn mellan 0-6 

år kommer att färdas ungefär 633 mil färre än hushåll som inte har några barn mellan 0-6 år. Bristen 

på signifikans för den andra barnvariabelns koefficient tyder på att hushåll med barn mellan 6-17 år 

saknar signifikant effekt på hushållets antal körda mil per bil.  
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Koefficienten för den dummykodade variabeln personer per hushåll är signifikant på en 5 % 

konfidensnivå. Effekten av detta blir att om hushållet består av 3 stycken eller fler personer kommer 

de generellt färdas ungefärligen 511 mil mer än hushåll bestående utav 2 personer eller färre. Detta 

ter sig logiskt med tanke på ett hushåll med fler personer bör i genomsnitt färdas längre än hushåll 

med färre personer.  

Miljövariabeln koefficienten blev inte signifikant på 10 % konfidensnivå, följden av det är att om ett 

hushåll äger en miljöbil kommer det inte ha någon inverkan på hur många mil hushållet färdas i bil. 

Konsekvensen av det är att i mitt datamaterial kan jag inte observera en återfallseffekt. Detta 

stämmer inte överens med mina teoretiska hypoteser som presenterades i de teoretiska och 

empiriska avsnitten.  

4.2.1 Alternativa modeller 

Alternativ modell 1 

Efter att ha undersökt de olika medelvärdena för hushåll med miljöbil och hushåll utan miljöbil 

uppmärksammade jag att det förelåg en skillnad mellan de två grupperna(se tabell 3), även fast 

regressionsresultatet påvisade att det inte fanns något statistiskt samband. Jag ville kontrollera om 

det var möjligt att hushåll som äger miljöbil färdats mer antal körda mil per bil jämfört med hushåll 

som inte äger en miljöbil när modellen inte tar hänsyn till kontrollvariablerna. Det statistiska 

verktyget jag använde var ett oberoende t-test. Nollhypotesen för detta test är om det föreligger 

någon skillnad i medelvärden mellan de två olika grupperna. Innan testet kan genomföras ska det 

fastställas om de båda grupperna har lika varians, detta testas med hjälp av Levene´s test . 

Nollhypotesen för detta test är att det är lika varians i de båda grupperna. Resultatet av testet 

redovisas i tabell 4.  

Tabell 3, gruppstatistik 

              Miljö: Antal: Medelvärde: St. avvikelse 

Hushåll utan miljöbil:  0 83 1470,4819   73,73199 

Hushåll med miljöbil:  1                             20 1756,5000 170,74955 

 

Som det kan observeras i tabell 3 är det skillnad i medelvärden mellan de två olika grupperna.  
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Tabell 4,T-test för lika medelvärden 

Test för lika varians: t-test för lika medelvärden: 

F:                          Sig: t                  df                  Sig:              Skillnad:                   St.av skillnad  

0,530                   0,468 -1,664        101               0,099        -286,01807                171,86311 

 

Nollhypotesen om lika varians kan inte förkastas för de två grupperna(de som kör miljöbil och de som 

inte kör miljöbil). Resultatet av Levene´s test gör det möjligt att tolka t-testet för lika medelvärden. 

Resultatet av t-testet är att nollhypotesen kan förkastas på en 10 % signifikansnivå, följden av det är 

att medelvärden i de två grupperna är signifikant olika. Det ger oss en indikation på att det finns en 

skillnad i hushållens antal körda mil per bil mellan de två grupperna. Detta resultat bör tas med 

reservation eftersom testet enbart undersöker om det föreligger någon skillnad i medelvärden och 

tar ingen hänsyn till andra variabler som kan vara av vikt för hur många mil ett hushåll kör. I tabell 4 

kan det även observeras att variansen för gruppen med miljöbil är hög, med detta menas att det 

finns en stor variation i antal mil per bil hos hushållen med miljöbil. En anledning till den höga 

variansen kan bero på att antalet observationer i miljöbilsgruppen är lågt som leder till att extrema 

observationer får större inverkan på resultatet. Det innebär att konfidensintervallet för skattningen 

är brett som även det tyder på en stor osäkerhet. Det hade varit att föredra om observationsantalet i 

de båda grupperna var av samma storlek. Dock påvisar ändå resultatet av testet att det finns en viss 

skillnad mellan de olika grupperna. 

 

Alternativ modell 2 

Anledningen till denna modell är att vid granskningen av datamaterialet stod det klart att 

tvåbilshushåll procentuellt hade fler andelar miljöbilar än enbilshushåll. Därmed ville jag se om 

resultatet kunde te sig annorlunda om tvåbilshushåll inkluderades. Tanken bakom modellen är 

likadan som i den grundläggande modellen. Skillnaden mellan de två olika modellerna är att en 

variabel tas bort, en variabel ändras och tillkomsten av ytterligare två variabler. Variabeln hushållets 

antal körda mil per bil ändras till antal körda mil per hushåll på grund av tillkomsten av tvåbilshushåll. 

Variabeln är konstruerad på ett liknande sätt som modellen för enbilshushållet med undantaget att 

för tvåbilshushåll summeras de båda bilarnas totala antal körda mil per bil. Bränslekostnad per mil 

för tvåbilshushåll är konstruerad på liknande sätt som enbilhushåll, att bränslekostnaden per mil för 

varje bil i hushållets räknas ut och därefter summeras för att sedan divideras med inkomsten. Sedan 

summeras de båda bilarnas bränslekostnad per mil ihop. Variabeln som exkluderades är bilålder, av 
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den orsaken att i tvåbilshushåll går det ej att summera ihop de båda bilarnas ålder utan att variabeln 

blir felaktig.  

En av de variablerna som tillkommer är tvåbilhushåll som är dummykodad variabel. 

    {
                                      
                                          

 

Variabelns syfte är att fånga upp effekten av att tvåbilshushåll bör ha fler antal körda mil per hushåll 

än enbilshushåll. Eftersom innehavet av två bilar bör generera att resandet ökar för att användandet 

av bil blir mer lättillgängligt, därmed bör variabel resultera i en positiv effekt på antal körda mil per 

hushåll.  

Den andra variabeln är en interaktionsvariabel där miljövariabeln multipliceras med dummyvariabeln 

tvåbilshushåll. Denna variabel är konstruerad på sådant sätt att den ska fånga effekten om 

tvåbilshushåll med minst en miljöbil färdas längre än de tvåbilhushållen med ingen miljöbil. Denna 

variabel bör indikera en positiv effekt på antal körda mil per hushåll eftersom hypotesen kring 

miljöbilar fortfarande gäller.  

I residualanalysen upptäcktes det att efter jag har plottat residualerna i ett spridningsdiagram 

upptäckte jag att variansen inte var konstant. För att motverka detta valde jag att logaritmera antal 

körda mil per hushåll. Bränslekostnad per mil logaritmerades på grund av ökande spridning som 

krävde en logfunktionsform. 
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Tabell 5, regressionsresultat  

Variabler: Koefficienter: Standardavvikelse 

hos estimaten: 

T-värden: VIF-värden 

Konstant 7,195 0,117 61,683  

Lbränslekostnad per 

hushåll 

-0,204 0,099 -2,049** 2,888 

Grad av Urbanisering  0,256 0,082   3,127** 1,102 

Barn 0-6 - 0,271 0,113 -2,387** 1,660 

Barn 6-17   0,026 0,110 -0,378 1,813 

Personer per hushåll   0,247 0,119   2,085** 2,430 

Miljö   0,147 0,120   1,231 1,742 

Tvåbils hushåll 0,965 0,153   6,319** 3,317 

Miljö*tvåbilshushåll    -0,072 0,192  -0,378 2,072 

       43,7 % F-test: 14,961**    

**signifikant på 5 % signifikansnivå  

*signifikant på 10 % signifikansnivå 

 

I en jämförelse mellan denna modell och den ursprungliga kan det observeras att den justerade 

förklaringsgraden för tvåbilshushållmodellen blev väsentligt högre än den ursprungliga modellen. 

Således förklarar den alternativa modellen mer variationen i datamaterialet än den ursprungliga 

modellen efter att tvåbilshushållen tillfördes. Detta kan innebära att variablerna som jag har valt 

förklarar bättre variationen i en modell där både en och tvåbilshushåll är inkluderade. VIF-värden 

tyder på att ingen multikollinearitet föreligger.  

I denna modell blev koefficienten för den logaritmerade bränslekostnaden per mil signifikant på 5 % 

konfidensnivå. Följden av det är att om bränslekostnaden per mil är hög resulterar det i mindre av 

antal körda mil per hushåll. Förklaringen till att koefficienten blev signifikant i denna modell till 

skillnad från den ursprungliga modellen kan bero på att tvåbilshushåll är känsligare för ändringar i 

bränslekostnader per mil, eftersom användandet av två bilar bör vara relativt dyrare än att använda 

en bil. Detta resonemang är enbart gällande om hushållet är beroende av att använda båda bilarna. 

Grad av urbanisering, barn 0-6 år och personer per hushåll variablers koefficienter fick samma 

signifikanta resultat som i den grundläggande modellen.  Tvåbilshushålls variabel fick det signifikanta 

resultatet som jag anade, att tvåbilshushåll kör generellt mer än enbilshushåll. Interaktionsvariabel 
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koefficient blev inte signifikant vilket innebär att tvåbilshushåll där minst en bil är en miljöbil inte 

skiljer sig ifrån tvåbilshushåll där båda bilar saknar miljöklassificering. Emellertid är 

observationsantalet för denna variabel lågt, följden kan vara att variationen är svår att urskilja. 

Koefficienten för miljövariabel i denna modell blev inte signifikant på 5 % eller 10 % signifikansnivå. 

Detta kan betyda att den återfallseffekten saknas även i denna modell. Avsaknaden av återfallseffekt 

betyder att miljöbilar inte har någon signifikant effekt på antal körda mil per hushåll.  

5. Slutsats/policy implikationer 

Målet med denna uppsats har varit att påvisa en skillnad mellan hushåll med miljöbil och hushåll 

utan miljöklassad bil, detta mätt i antalet körda mil per bil som hushållet färdades under året 2011. 

Jag ville med underliggande teori visa om det ökade innehavet av miljöbilar i hushåll har genererat 

ett ökat bilanvändande (återfallseffekten). Genom att påvisa detta ska jag försöka diskutera 

betydelsen av miljöpolitiska åtgärder.   

Populationen i min enkätundersökning består främst av enbilshushåll där minst en av personerna i 

hushållet har ett fast jobb. Detta kan ha gjort det möjligt för dessa hushåll att äga nyare bilar och 

köra längre sträckor som bekräftas till viss del av den deskriptiva statistiken. På grund av bristen på 

slumpmässighet kan undersökningen inte dra några generella slutsatser, trots det kan studien ge en 

antydan om hur den ökade andelen miljöbilar har påverkat hushållens körvanor.  

En högre bränslekostnad per mil har en negativ inverkan på antal körda mil per bil som hushåll 

färdas, detta resultat är liknande som har påvisas i andra studier dock blev mitt resultat inte 

signifikant.  Jag trodde att denna variabel i enbilshushållen skulle vara framträdande för hur många 

mil i bil som hushåll färdas. Förklaringen till icke-signifikansen kan vara att priskänsligheten hos 

grupper med en höginkomst är lägre. Emellertid borde normaliseringen med hjälp av 

inkomstvariabeln eroderat ut denna effekt hos hushållen. En annan förklaring kan vara att hushållen i 

mitt datamaterial som körde de längsta sträckorna var belägna utanför stadskärnan. Därmed är 

beroendeförhållandet med bilen starkt som gör dem mindre känsliga för förändringar i 

bränslekostnad per mil. Följden av detta är att hushållen kanske inte ändrar sitt bilanvändande 

väsentligt om priserna förändras. Till exempel i en situation där bränslekostnaden per mil blir lägre 

kan effekten bli att hushållen inte ökar sitt bilanvändande. Detta kan ha sin grund i att nyttan inte blir 

större utav ytterligare mil per bil eftersom det finns en viss mättnad på bilanvändandet i hushållet. 

Istället väljer de att spendera det kvarvarande budgetutrymmet på något annat.  
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Ett överraskande resultat av regressionsanalysen var att barnvariabeln 0-6 år var av sådan signifikans 

för antal körda mil per bil. Resultatet visar att hushåll med barn mellan 0-6 år färdas signifikant 

mindre än de andra hushållen, alltså blev den brist på rörlighet som jag beskrev i det empiriska 

avsnittet av större vikt än vad jag trodde. Emellertid blev den andra barnvariabel 6-17 år icke-

signifikant. Förklaringen kan vara efter att ha granskat datamaterialet att de flesta hushållen barn 

mellan 6-17 år är belägna i stadsområdet som kan innebära att dessa erfordrar mindre transport för 

olika sociala aktiviteter.  

Slutsatsen som tas när själva huvudvariabeln miljöbilar inte är statistiskt signifikant, är att hushåll 

som äger en miljöbil inte färdas längre än hushåll som inte äger en miljöbil. Följden av det blir att 

återfallseffekten uteblir i resultatet. Detta kan tyda på att den större andelen av miljöbilar inte har 

inneburit en ökning av antal körda mil per bil hos enbilshushållen. Emellertid kan det finnas 

förklaringar till varför inte miljöbilsvariabel blev signifikant. Det kan bero på som jag beskrivit ovan, 

att hushållen i min undersökning har en relativ höginkomst, som kan bidra till att mildra 

återfallseffekten. Det kan även bero på att hushållen i mitt datamaterial kan klassas som ”early 

adopters”, med det menas att om ny teknologi(miljöbilar) introduceras är skälet för inköp eller 

användandet av miljöbilar inte av kostnadsmässiga skäl utan att hushållen står för en åsikt till 

exempel att lämna mindre klimatavtryck (de Haan m.fl, 2006). Dock visar signifikanta resultat från 

den första alternativa modellen att i genomsnitt kör hushåll med miljöbil fler antal körda mil per år 

än hushåll som inte har miljöbil om hushållsstruktur och geografiska skillnader förbises. Tolkningen 

av resultatet från den alternativa modellen 1 tas bör ändå tas med reservation.   

Policyimplikationer 

Resultaten från alternativ modell 1 visar att det finns indikationer att en återfallseffekt kan finnas när 

en jämförelse mellan medelvärdena görs. Implikationer om återfallseffekten kunde observeras skulle 

vara att miljöpolitiska styrmedel som subventioner och skattelättnader får en bakvänd effekt, och på 

så sätt blir ineffektivt i sitt mål att minska koldioxidutsläppen. I en rapport från Trafikverket visar det 

sig att koldioxidutsläppen per personbil har minskat under 2011 med 1 %. Rapporten konstaterar att 

det kunde varit en sänkning med hela 3 % om det inte hade blivit en ökning i biltrafiken (Trafikverket, 

2012). Frågan som kan ställas är om det verkligen är värt att satsa miljoner på att stimulera 

bränslesnåla bilar eller alternativa drivmedel när biltrafiken ändå ökar. Blir det inte ett dubbeltydigt 

budskap när hushåll uppmanas till att åka kollektivtrafik eller cykla, samtidigt som regeringen 

stimulerar marknaden för privatbilstrafik. Är det inte bättre att spendera pengarna istället på en 

utbyggnad eller en upprustning av kollektivtrafiken.  
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Följder som kan inträffa om regeringen beslutar att införa fler stimulanser av större magnitud är 

bland annat att om miljöbilar blir relativt billigare jämfört med andra bilar kan fler ha möjlighet att 

äga en miljöbil, däribland låginkomsthushåll. Det i sin tur kan generera en signifikant återfallseffekt. 

Konsekvensen av detta kan vara en ökad biltrafik och mer koldioxidutsläpp. Om ökningen av trafik 

uteblir kan detta generera en positiv effekt och koldioxidutsläppen minskar.  

Miljöbilar är en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Den stora utmaningen kommer vara att 

tackla problemen med en ständigt växande befolkning och ökad personbilstrafik. Det krävs 

långsiktiga lösningar för att hantera sådana problem. Som till exempel ytterligare satsningar på 

kollektivtrafik, förbättringar för framkomligheten på cykel främst i storstäder samt realistiska 

substitut till privatbilen behöver tillhandahållas. Vissa sådana förbättringar har genomförts bland 

annat i Stockholm med goda resultat (Stockholmsstad, 2012 ). Även Riksrevisionen påpekar starkt att 

det är nödvändigt att bygga ut infrastrukturen för att uppnå de uppsatta miljömålen (Riksrevisionen, 

2012). Problemet för regeringen är att satsningar på kollektivtrafik är svårt eftersom det oftast kräver 

högre kostnader under en längre tid. En effekt som kan genereras är att om investeringar/satsningar 

görs på biltrafik så kan konsekvensen bli att trafiken ökar. Är det inte bättre för regeringen att göra 

riktade satsningar mot bilanvändandet som till exempel fler trängselskatter i större städer där 

kollektivtrafiken är välutbyggd. Utökningar av trängselskatter har varit på förslag från Centerpartiet 

(Centerpartiet, 2012 ). Emellertid om trängselskatter ska utökas till fler städer bör det även existera 

några realistiska alternativ för bilisten för att kunna substitutiera bort bilanvändandet. 

Avslutningsvis blev det redovisade resultat att en signifikant återfallseffekt inte kunde observeras i 

mitt datamaterial. En intressant modell för framtida studier kan vara att undersöka om det existerar 

en återfallseffekt för miljöbilar mellan åren 2004-2012, för att se om inkluderandet bränslepris 

variationer kan påvisa en signifikant återfallseffekt.  

Denna studie bedrevs som en preferensundersökning och med detta menas att hushållen fick 

uppskatta antal mil, bränsleförbrukning och inkomst.  
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