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Sammanfattning 

Det har på senare tid diskuterats en del om infrastrukturinvesteringar i Stockholmsområdet 

och Göteborgsområdet, båda storstäderna har fått omstridda trängselskatter och stora projekt 

på kollektivtrafik, som Västlänken i Göteborg, planeras. 

 

Syftet med denna studie är att studera och jämföra efterfrågan på kollektivtrafik i Sveriges två 

befolkningsmässigt största län med aggregerade årsdata. Detta görs genom att med två olika 

funktionsformer skatta egenpriselasticiteten, inkomstelasticiteten och korspriselasticiteten för 

respektive län. De oberoende variablerna som används för att är periodkortspris, inkomst och 

bensinpris. Beroende variabel är kollektivtrafikresandet per person. Funktionsformerna som 

används är en loglinjär funktion och en linjär funktion, som båda estimeras med OLS-

metoden. 

 

Resultaten visar att egenpriselasticiteten är större i Stockholms län än i Västra Götalands län 

medan inkomstelasticiteten och korspriselasticiteten är större för det senare länet. Båda 

funktionsformerna som används för att beräkna elasticiteterna ger snarlika eller exakt lika 

skattningar (tre decimaler), vilket betyder att det i detta fall inte spelar någon stor roll vilken 

funktion som används. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt den nationella resvaneundersökningen (RES) som gjordes i Sverige åren 2005-2006 

genomfördes i snitt 13,4 miljoner resor per dag från 1 oktober 2005 till 30 september 2006. 

Totalt användes allmänna färdmedel (buss, T-bana, spårvagn och tåg) i 14 procent av fallen 

bland kvinnor och 10 procent bland män. Bilen var det överlägset mest använda färdmedlet 

som 31 procent av kvinnorna och 47 procent av männen använde (SIKA Statistik 2007:19). 

Enligt Kollektivtrafikbarometern, som tas fram månadsvis av researchföretaget Ipsos på 

uppdrag av organisationen Svensk Kollektivtrafik, var kollektivtrafikens totala andel år 2012 

21 procent och bilens andel 53 procent av alla resor. En kvartalsvis jämförelse visar att bilens 

andel ligger relativt konstant medan kollektivtrafiken tappar några procentenheter under 

sommarmånaderna, samtidigt som användandet av cykel stiger marginellt 

(Kollektivtrafikbarometern 2012). Detta kan tolkas som att individer substituerar de så kallade 

”hållbara” färdmedlen beroende på årstid.  

 

Det har skett en kraftig negativ förändring av kollektivtrafikresandet sedan mitten av 1900-

talet då nära hälften av det totala resandet, mätt som personkilometer, gjordes med allmänna 

färdmedel (Trafikanalys).
1
 Under det första decenniet på 2000-talet ökade förvisso antalet 

kollektivtrafikresor per person med 12 procent, men skillnaderna mellan olika län är stora när 

det gäller kollektivtrafikens marknadsandel; storstadslänen, framförallt Stockholm, har den 

största andelen. För hela riket var marknadsandelen 25,9 procent år 2012 medan Stockholms 

län och Västra Götalands län hade 50,4 respektive 26,5 procent (Kollektivtrafikbarometern 

2012). År 2010 var antalet kollektivtrafikresor per person 345 i Stockholms län och 141 i 

Västra Götalands län, vilket kan jämföras med Gotlands 20 resor per person (Trafikanalys 

2011:19). Enligt Trafikanalys är det motoriseringen av landet och den ökade 

levnadsstandarden under efterkrigstiden som har bidragit till att kollektivtrafikens andel har 

dalat.  

 

Kollektivtrafikbranschen i Sverige karaktäriserades fram till och med 31 december 2011 av en 

monopolmarknad där de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarade (enligt lag 

1997:734) för den allmänna kollektivtrafiken i respektive län och vanligtvis skrev avtal 

                                                           
1
 Rapporten heter ”Transportarbete 1950-2011”, utgiven 2013-03-26. Påståendet styrks även i Trafikanalys 

2011:19, s. 15. 
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genom upphandling med privata aktörer (SOU 2009:39 s. 81). Den nya lagen (2010:1065), 

som trädde i kraft 1 januari 2012, innebär att kommersiella kollektivtrafikbolag fritt kan 

etablera verksamhet var som helst efter att de anmält detta till berörd kollektivtrafikmyndighet 

med viss framförhållning (SFS 2010:1065 §4.1). De regionala myndigheterna upphandlar och 

beställer dock trafik precis som tidigare, något som hittills gjort det svårt för nya aktörer att ta 

sig in på marknaden eftersom den upphandlade trafiken subventioneras (detta berörs djupare i 

avsnitt 5). 

 

Enligt de transportpolitiska målen, som Riksdagen godkände år 2009, framgår att 

transportpolitiken ska ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning” (Prop. 2008/09:93 s. 2). I större städer är det uppenbart att en 

välutbyggd och välfungerande kollektivtrafik bidrar till mindre trängsel (och därigenom bättre 

framkomlighet) och bättre luftkvalitet. För en djupare diskussion om kollektivtrafikens 

potential som utvecklingsverktyg i städer och regioner, läs Svensson och Holmgren (2012). 

 

1.2 Syfte 

Transportsystemet är en vital funktion för ett välfungerande samhälle. Detta inkluderar 

asfalterade vägar, såsom cykelbanor, vägbanor och gångbanor, järnvägar och allmänna 

transportmedel. Som förklarat ovan gjordes cirka 13 miljoner resor under en vanlig dag, en 

siffra som rimligen ökar i takt med folkmängden och därför är högre idag. Anledningen till att 

människor reser är i huvudsakligen för att antingen ta sig till arbetet, utföra inköps- och 

tjänsteärenden eller i fritidssyfte. Enligt RES var 46 procent av alla kollektivtrafikresor 

kategoriserade som arbets-, tjänste- eller skolresor, en siffra som stöds av den senaste 

Kollektivtrafikbarometern som beräknade andelen arbetsresor till 33 procent. Övriga ärenden 

med betydande andel är inköpsärenden som utgör ca en femtedel av alla resor. Slutsatsen av 

detta är att kollektivtrafik behövs för, och är beroende av, att andra transaktioner eller 

händelser genomförs. Kollektivtrafik har därför en så kallad deriverad efterfrågan, det vill 

säga att den är härledd ur den allmänna aktiviteten i ekonomin. Det övergripande syftet med 

studien är att studera ekonomiska bestämningsfaktorer för kollektivtrafikresandet i 

Stockholms och Västra Götalands län. 

 

Frågeställningen är således: Kan ekonomiska bestämningsfaktorer förklara variationen i 

kollektivtrafikresandet per person i Stockholms och Västra Götalands län? 
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1.3 Data och metod 

För att analysera efterfrågan på kollektivtrafik används konsumtionsteori och en estimator i 

form av Ordinary Least Square (OLS) för att skatta kollektivtrafikresandet. Datamaterialet 

består av aggregerade tidsserier på årsbasis för variablerna kollektivtrafikresandet per person, 

biljettpris (periodkortspris), medianinkomst och bensinpris. Kollektivtrafikresandet per person 

är inhämtat från AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) respektive Västtrafik AB och är mätt 

som antalet stämplingar vid biljettmaskiner dividerat med folkmängden i respektive län det 

givna året.
2
 Biljettpriset som används är periodkortspriset (30-dagarskort) och även det är 

hämtat från SL och Västtrafik. Medianen av förvärvsinkomsten är inhämtad från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och är mätt i tusentals kronor. Slutligen är bensinpriset inhämtat från 

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och är definierat som det genomsnittliga 

försäljningspriset vid pump på bemannade stationer.
3
 

 

I den empiriska analysen används en log-logfunktion (där antagandet om konstant elasticitet 

för alla nivåer på variablerna görs) och en linjär funktion. Fördelen med den senare 

funktionsformen är att elasticiteterna tillåts variera för olika nivåer på variablerna. I 

litteraturen är det inte entydigt vilken funktionsform som är den mest lämpade utav linjär, 

loglinjär och semi-log men det finns ett visst stöd för att elasticiteterna skiljer sig åt beroende 

på prisnivån (Paulley m.fl., s. 298). Det kommer således att genomföras totalt fyra 

regressioner, två för Stockholms län och två för Västra Götalands län. 

 

Variabeln utbud bör i den bästa av världar vara inkluderad men då tillräckligt många 

observationer inte funnits tillgänga har denna variabel utelämnats. Tidigare skattningar av 

variabeln kommer dock att presenteras i avsnittet nedan eftersom den anses relevant. 

 

1.4 Tidigare studier 

Holmgren (2007), Bresson (2003) och Paulley (2006) konstaterar alla att det finns en 

tumregel på egenpriselasticiteten skattad till -0,3 vilken ursprungligen kommer från ”The 

Black Book” (Webster och Bly, 1980). Elasticiteter kommer att presenteras i senare avsnitt 

                                                           
2
 Västtrafik har även kompletterat sin statistik med stämplingsbenägenhetsundersökningar som genomförs några 

gånger per år eftersom alla inte stämplar vid påstigning. 
3
 En mer ingående beskrivning av variablerna följer i avsnitt 3. 
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men kortfattat säger det att om priset ökar med 1 procent kommer konsumtionen, i detta fall, 

att minska med 0,3 procent. Efterfrågan med avseende på priset är således oelastisk. I meta-

analysen som Holmgren (2007) genomför får han medelvärdet av 81 skattningar till 0,38, 

vilket stämmer ganska bra överrens med ovan nämnd tumregel. Medelvärdet av 

inkomstelasticiteten skattades till 0,17 vilket tyder på att kollektivtrafik är en normal vara. 

Korspriselasticiteten med avseende på bensin estimerades till ungefär 0,4, vilket indikerar att 

det förekommer substitution mellan transportmedlen. Holmgren jämför även studier med 

variabeln bilägande vilka ger en genomsnittlig elasticitet på -1,48. Den siffran bör dock tolkas 

med försiktighet då det var få studier (åtta) inkluderade. 

 

Paulley m.fl. (2006) redogör för en tidigare mycket omfattande studie från Storbritannien 

(Balcombe, 2004) som har analyserat en mängd olika potentiella förklaringsvariabler för 

efterfrågan men konstaterar att variabler med mått på biljettpris, servicekvalitén, och 

bilägande är de mest signifikanta. De konstaterar vidare att man bör skilja mellan, kortsiktiga, 

medelfristiga och långsiktiga elasticiteter; 1-2 år bör ses som kortsiktigt, 5-7 år medelfristigt 

och 12-15 år långsiktigt. På kort sikt skattades egenpriselasticiteten på buss till -0,42 till 

skillnad från medelfristig sikt, -0,56 och lång sikt, -1,01. Författarna hävdar att ”tumregeln” 

på -0,3 är på kort sikt, då den bäst överensstämmer med deras skattning på cirka -0,4. Med 

dessa resultat reagerar alltså konsumenter mindre på prishöjningar på kort sikt än på lång sikt. 

Studien jämför även brittiska storstadsområden med landsbygden och visar att både den 

kortsiktiga och långsiktiga elasticiteten är lägre i storstadsområden (metropolitan areas) än på 

landsbygden (shire counties). Detta förklarar de med att andelen människor som har tillgång 

till bil troligen är större på landet än i städerna (Paulley, m.fl. s. 298).  

 

I meta-analysen jämför de även korspriselasticiteter mellan bilanvändande, tågresande och 

bussresande. Resultaten visar att bilanvändandet är näst intill fullständigt oelastiskt för 

prisförändringar av de två andra transportmedlen medan efterfrågan på buss och tåg är 

oelastiska ( 0,6) och alltså påverkas vid förändringar i bilkostnad. De skattade 

inkomstelasticiteterna för buss är negativa och oelastiska förutom för vissa regionala 

estimationer som har en elasticitet större än -1.  

 

Bresson m.fl. (2003) använde en dynamisk efterfrågemodell och testade två olika 

funktionsformer för att med paneldata skatta elasticiteter i England (1988-1996) och 

Frankrike (1987-1995). I England skattades egenpriselasticiteten till -0,51 på kort sikt och -
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0,69 på lång sikt med en log-logfunktion. En semi-logfunktion, där alla variabler var i 

logaritmer förutom biljettpriset, gav resultatet -0,54 på kort sikt och -0,75 på lång sikt för 

egenpriselasticiteten. För inkomstelasticiteten blev skattningarna -0,67 respektive -0,90 för 

den dubbelloggade funktionsformen och -0,69 respektive -0,95 för den semiloggade, vilket 

tyder på att det är en inferior vara. 

 

Med paneldata från Frankrike blev skattningarna av egenpriselasticiteten -0,32 på kort sikt 

och -0,61 på lång sikt (med log-logfunktion) och -0,3 respektive -0,59 (med semi-

logfunktion). För inkomstelasticiteten blev resultaten för båda regressionerna mycket nära 

noll och negativa. För utbudskilometervariabeln hamnade skattningarna lägre än de med 

engelska data och är likt övriga oförändrade variabler robusta vad gäller förändring av 

funktionsformel. 

 

Den ovan redovisade jämförelsen mellan England och Frankrike är emellertid inte helt 

symmetrisk då man har data för alla Englands län, både glesbygdsområden och urbana 

områden, medan man bara har data från urbana kollektivtrafikområden i Frankrike. Detta 

förklarar troligtvis mycket av skillnaderna i skattningarna då tätortsbor tycks reagera mindre 

på variationer i variablerna än glesbygdsbor, något som stöds av resonemanget som förs av 

Paulley m.fl. (2006). 

 

Wang och Skinner (1984) fann att elasticiteten på resandet med avseende på biljettpriset var 

mellan -0,042 och -0,62 i sju amerikanska städer på 70-talet. De argumenterar att skillnaderna 

i de skattade värdena beror på möjligheten till substitution till andra transportformer. 

Bensinpriset, korspriselasticiteten, gav ett intervall mellan 0,08 och 0,80 där priset på bensin 

påverkar efterfrågan på kollektivtrafik ovan jord (buss) mer än på kollektivtrafik under jord 

(tunnelbana). I staden New York var elasticiteten på trafiken ovan jord med avseende på 

bensinpriset 0,17 och motsvarande elasticitet under jord var 0,08. För variabeln 

fordonskilometer (utbudskilometer) skattades elasticiteter mellan 0,21 och 0,87. I New York 

påverkades efterfrågan på buss med 0,87 procent för en procents ökning i fordonskilometer 

medan efterfrågan på tunnelbana ökade med 0,21 procent. I de övriga städerna skattades 

elasticiteterna till 0,27 och 0,32 (enbart buss). Således konstateras att resenärerna reagerade 

mer på ändringar i utbudet på buss än på tunnelbana, särskilt i New York. 
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Om egenpriselasticiteten kan man sammanfattningsvis säga att det är svårt att dra några 

generella slutsatser som gäller universellt. Men utifrån de studier som nämnts ovan kan det 

konstateras att elasticiteten tenderar att vara mellan noll och minus ett och således ökar 

(minskar) biljettintäkterna när biljettpriset ökar (minskar). Flera studier tar även upp 

elasticiteter för resande på olika tider av dygnet och syftet med resan, detta är dock inget som 

är av intresse för denna studie och därför har dessa resultat utelämnats.
4
 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad som följer: i nästa avsnitt redogörs för de teorier som utgör basen i 

förklaringen av frågeställningen. I avsnitt 3 presenteras variablerna och datamaterialet i 

tabeller och diagram för att kunna analysera karaktäristikan hos variablerna. I samma avsnitt 

görs en genomgång av de empiriska modellerna som används för att skatta betydelsen av de 

valda variablerna och hur tillvägagångssättet för att beräkna elasticiteterna ser ut. Därefter, i 

avsnitt 5, redovisas de empiriska resultaten efter län och funktionsform. Uppsatsen avslutas 

med en diskussionsdel där alla delar vävs ihop och resultaten sätts i sitt sammanhang. 

 

  

                                                           
4
 Läs exempelvis Paulley m.fl (2006). 
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2. Teori 

I detta avsnitt görs först en genomgång av den efterfrågefunktion som utgör grunden för 

uppsatsen och vilka antaganden som hör den till. Därefter beskrivs inkomst- och 

substitutionseffekterna av förändringar i relativpris och slutligen förklaras och definieras det 

för denna uppsats essentiella begreppet elasticitet. 

 

2.1 Konsumtionsteori 

En individ antas sträva efter att maximera sin upplevda nytta genom att välja en optimal 

kombination av konsumtion och sparande samt en optimal kombination av konsumtion på 

olika varor och tjänster, med hänsyn taget till sin budgetrestriktion. Därav utgör den 

Marshallianska efterfrågemodellen grunden (Gravelle och Rees, 2004, s. 29). Dessutom är det 

nödvändigt att anta en särskild form för att med aggregerade data kunna dra slutsatser om en 

representativ konsument. Därför används en ”Gorman form” där alla individers indirekta 

nytta definieras av (Varian, 1992, s. 153): 

 

   (    )    ( )   ( )   (2.1) 

 

Där   är en vektor av priser för olika varor och    är inkomsten för den i:te individen. 

Termen   ( ) beskriver olika individers reservationspris och är därför indexerad. Den 

indirekta nyttan beskriver den högsta uppnåeliga nytta en individ kan nå givet restriktioner i 

form av inkomst och priser. Genom att summera alla individers preferenser erhålls en 

representativ individs indirekta nyttofunktion: 

 

 
 (   )  ∑  ( )

 

   

  ( )   ( )   ( )  (2.2) 

 

Med hjälp av ”Roy’s identity” skrivs efterfrågan för konsument i och vara j (Varian, 1992, s. 

153): 

 

   
 (    )    

 ( )    ( )   (2.3) 
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Den aggregerade efterfrågan för vara j är   (         ). Konsumtionen för varan är 

således en funktion av pris och alla individers inkomster. För att analysera hur mycket en 

variabel påverkar efterfrågan låter man variabeln variera samtidigt som man håller alla övriga 

variabler konstanta. En normal vara karaktäriseras av ökad konsumtion vid en minskning av 

det reala priset eller, med andra ord, vid en ökning av den reala köpkraften. På samma vis 

påverkas konsumtionen negativt av en minskning i den reala köpkraften. På motsatt vis 

karaktäriseras en inferior vara av minskad konsumtion vid en ökning av den reala köpkraften. 

 

Utifrån teorin är det rimligt att tänka att efterfrågan på kollektivtrafik är en funktion av den 

allmänna aktiviteten i ekonomin. En högre (lägre) efterfrågan på varor och tjänster leder till 

att fler (färre) transporterar sig för att komma till köpcentrum osv. En högre (lägre) 

aggregerad efterfrågan leder även till högre (lägre) sysselsättning vilket i sin tur leder till ett 

större (mindre) antal arbetsresor. Således är inkomsten en relevant variabel i detta 

sammanhang. 

 

2.2 Inkomst- och substitutionseffekt 

En förändring i inkomsten har en effekt som är lätt att härleda, budgetrestriktionen skiftar i 

modellen antingen utåt eller inåt och individen når en ny nyttonivå. En förändring av någon 

av prisvariablerna i efterfrågefunktionen har däremot två implikationer, substitutions- och 

inkomsteffekt. Med hjälp av ”Slutsky equation” definieras effekterna som (Varian, 1992, s. 

120): 

 

 
    

   (   )

   
    

   (   )

   
    

   (   )

  
      (2.4) 

 

Den första termen i det högra ledet i ekvation 2.4 är substitutionseffekten som visar hur den 

Hicksianska, inkomstkompenserade, efterfrågan på vara j ändras (   ) på grund av en 

prisförändring av vara i. Effekten beskriver hur mycket det förändrade relativpriset påverkar 

den konsumerade kombinationen av vara 1 och 2 givet att individen hålls kvar på samma 

nyttonivå (därav inkomstkompenserad). Är det två varor som är nära substitut till varandra, 

exempelvis två olika varor som tillför samma nytta eller utför samma sak, blir konsumtionen 

på vara 1 ökad om priset på vara 2 ökar. Gäller det istället varor som är komplement till 

varandra, så blir effekten den motsatta; då priset på vara 1 ökar kommer den konsumerade 
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kvantiteten på både vara 1 och 2 att minska. Den andra termen i ekvation 2.4 är 

inkomsteffekten som beskriver hur mycket den reala köpkraften förändras på grund av en 

relativ prisändring (Axelsson m.fl., 1998, s. 51-53). 

 

2.3 Elasticiteter 

När en variabel i efterfrågefunktionen ändras kan man med hjälp av elasticiteter tolka hur 

mycket den efterfrågade kvantiteten ändras i procent. Elasticiteten,  , definieras här som en 

punktelasticitet, dvs. den observerade förändringen av efterfrågan när förändringen i en 

variabel är försvinnande liten (Holmgren 2007, s. 1024). Eftersom efterfrågekurvan antas ha 

negativ lutning är det ett minustecken framför notationen. Således skrivs den (Axelsson m.fl., 

1998, s. 147-148):
 
 

 

 

      

  
     

  
     

  
  

  

 

 
 (2.5) 

 

Detta tolkas som hur många procent efterfrågan ändras på grund av en procents förändring i 

variabeln  . Vi kan även skriva elasticiteten i logaritmisk form: 

 

 
 
  

  

 

 
  

 (   )

 (   )
 (2.6) 

 

Notationen i ekvation 2.6 kommer visa sig vara användbar vid beräkningarna av 

elasticiteterna. Ekvationerna 2.5 och 2.6 är skrivna som priselasticiteter, dvs. efterfrågan med 

avseende på en prisvariabel. Gäller det egenpriselasticiteten så skall pris och kvantitet för 

samma vara testas. Korspriselasticiteten beräknas då priset på en annan vara tillåts variera, 

ceteris paribus.  Samma formel är tillämplig även vid uträkning av inkomstelasticiteten, då 

används m (inkomst) istället för p. 
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Det finns fem olika kategorier av utfall vid beräknande av elasticiteter (Axelsson m.fl., 1998, 

s. 149-150): 

i.    , efterfrågan är fullständigt oelastisk. Variabeln påverkar inte efterfrågad 

kvantitet. 

ii.      , oelastisk efterfrågan. Efterfrågan påverkas mindre än förändringen i 

variabeln. 

iii.    , enhetselastisk efterfrågan. Efterfrågan ändras lika mycket som variabeln. 

iv.      , elastisk efterfrågan. Efterfrågan påverkas mer än förändringen i variabeln. 

v.    , fullständigt elastisk efterfrågan. 
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3. Data och empirisk modell 

3.1 Data 

Under datainsamlingen visade det sig finnas begränsat med data längre tillbaka i tiden än 

2000 enligt de tjänstemän som kontaktades på Västtrafik. För SL fanns det mer data 

tillgängligt på deras hemsida, men för att göra jämförelsen symmetrisk används lika många 

observationer per län. Studien består därför av data från SL mellan åren 1999-2011 (13 år) 

och från Västtrafik mellan åren 2000-2012 (13 år). Varför årsdata har valts framför 

månadsdata är för att statistik över inkomst endast erhållits på årsbasis. Begränsningen med 

detta lilla datamaterial är att resultaten riskerar att bli mindre robusta och mindre signifikanta 

än om ett större antal observationer hade varit tillgängligt. 

 

Som beroende variabel används antal kollektivtrafikresor per person i respektive län. 

Siffrorna över resande för Stockholms län kommer från publicerade rapporter (Fakta om SL 

och länet) och för Västtrafik har data erhållits efter att kontakt tagits med tjänstemän inom 

organisationen. Siffrorna från båda bolagen var i miljoner resor, därför har dessa delats med 

folkmängden i respektive län för att få antal resor per person. Fördelen med att använda resor 

per person istället för det totala resandet är att en regression med den senare hade fått en stor 

oförklarad varians och lidit av att en relevant variabel utelämnats, dvs. folkökningen. Som 

nämnts i inledningen borde antal resor öka med antal invånare, men det är inte 

folkökningseffekten som är intressant i denna studie utan det är effekterna av variablerna som 

presenteras nedan som är av intresse, därför används resor per capita. 

 

Som synes i diagram 3.1 på nästa sida är benägenheten att resa kollektivt betydligt högre i 

Stockholms län (heldragen linje) än i Västra Götalands län (streckad linje), vilket är en rimlig 

observation med tanke på kollektivtrafikens andel av det totala resandet i Stockholms län 

jämfört med Västra Götalands län. I Västra Götalands län ökar antalet resor per person över 

tid men i Stockholms län är resandet relativt konstant. 
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Diagram 3.1: Kollektivtrafikresor per person i Stockholms och Västra Götalands län 

 

Som oberoende variabler används biljettpris (periodkortspris), inkomst och priset på bensin. 

Biljettpriset är inhämtat på samma vis som antalet resande, det vill säga från SL:s 

publikationer och tjänstemän på Västtrafik. Anledningen till att periodkortpriset har valts är 

att de flesta resenärer, cirka 6 av 10, betalar med periodkort (Kollektivtrafikbarometern, 

årsrapport 2012) och på grund av att enkelbiljettspriset inte gick att få tag i hos SL. Det 

förekommer en viss snedfördelning då en något större andel kvinnor än män reser med 

periodkort, men denna skillnad antas inte existera i modellen. Utvecklingen för 

periodkortspriset har i Stockholms län varit kraftig positiv då priset ökat med cirka 100 

procent under perioden. I Västra Götalands län har utvecklingen inte varit lika kraftig och det 

var även en prissänkning mellan åren 2005 och 2007. Inte förrän 2012 nådde det 

inflationsjusterade priset en nivå över priset för 2005. Varför en prissänkning ägde rum är 

oklart då resandet inte sjönk nämnvärt från 2004 till 2005 enligt diagram 3.2. Variabeln antas 

få en negativ skattning mellan 0 och 1. Enligt teorin bör konsumerad kvantitet minska när 

priset ökar givet att det är en normal vara och enligt tidigare studier förväntas efterfrågan vara 

oelastisk. 
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Som inkomstvariabel används respektive läns median av förvärvsinkomsten mätt i tusentals 

kronor (SCB). Fördelen med att använda median istället för medelvärde är att medelvärdet är 

känsligt för extrema värden och då en inkomstfördelning vanligtvis är skev åt höger ger 

medelvärdet en missvisande bild. Medianinkomsten är något högre för Stockholms län än för 

Västra Götalands län för hela intervallet och båda länens medianer ökar för varje år. 

Elasticiteten med avseende på realinkomst förväntas få en positiv skattning eftersom ökad 

inkomst leder till ökad konsumtion, givet att det är en normal vara. 

 

Bensinpriset är hämtat från Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Då samma 

bensinpris antas gälla i hela landet används samma datakälla för båda länen. Bensinpriset 

minskade i början av 2000 talet och låg år 2003 på 10,71 kr/liter att jämföra med 2012 då 

priset var ungefär 15 kr/liter. Överlag ökade priset under den observerade perioden men 

enstaka år sticker ut då priset minskade. Skattningen på denna variabel ger 

korspriselasticiteten och bör också bli positiv därför att bil och kollektivtrafik antas vara nära 

substitut; en prishöjning på användande av bil leder till att fler väljer att ta bussen eller dylikt. 

Alla oberoende variabler är deflaterade mot 2000 års prisnivå med hjälp av 

konsumentprisindex (SCB).  
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3.1.1 Deskriptiv statistik 

I tabellerna som följer presenteras variablernas medelvärden, maxvärden och minivärden samt 

antal observationer (N). Siffrorna för bensinpriset skiljer sig åt på grund av att de undersökta 

tidsperioderna skiljer sig åt med ett år.
5
 För inkomstvariabeln fanns inga siffor för 2012 när 

datainsamlingen gjordes därför har den variabeln 12 observationer för Västra Götaland. 

 

Tabell 3.1: Stockholms län 

Variabel Medel Max Min N 

Resor/person 340,22 344,70 329,64 13 

Bensinpris (kr) 12,09 14,23 10,24 13 

Biljettpris (kr) 654 881 408 13 

Inkomst (tkr) 256,25 323,87 188,22 13 

 

 

Tabell 3.2: Västra Götalands län 

Variabel Medel Max Min N 

Resor/person 134,99 163,08 119,76 13 

Bensinpris (kr) 12,46 15,00 10,71 13 

Biljettpris (kr) 492 575 400 13 

Inkomst (tkr) 228,29 283,68 171,30 12 

 

  

                                                           
5
 Se första stycket s. 12. 
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3.2 Empirisk modell6 

Skattningsmetoden som används för att skatta sambandet mellan den beroende variabeln och 

de oberoende variablerna är Ordinary Least Square (OLS). För att denna metod ska kunna 

anses vara den bästa möjliga krävs att sju antaganden görs: 

i. Modellen är linjär och har en additiv felterm. 

ii. Feltermens väntevärde är noll. 

iii. Ingen av förklaringsvariablerna är korrelerade med feltermen. 

iv. Feltermens observationer korrelerar inte med varandra. 

v. Feltermen har konstant varians. 

vi. Ingen förklaringsvariabel är perfekt korrelerad med någon annan förklaringsvariabel. 

vii. Feltermen följer en normaldistribution. 

 

För huvudmodellen antas sambandet vara linjärt i logaritmer: 

 

                                     (3.1) 

 

Där           .   betecknar antalet resande per person,    är en konstant och   ,    samt 

   är de oberoende variablerna.   antas, enligt antagande 2 och 5 ovan, vara en slumpterm 

med väntevärde 0 och konstant varians  . 

 

I ekvation 2.6 definierades elasticiteten i logaritmer. Mot den bakgrunden kan de skattade 

parametrarna tolkas som elasticiteter då:  

 

 
 ̂  

 (   )

 (    )
 (3.2) 

 

För den alternativa modellen antas sambandet vara linjärt i koefficienterna: 

 

                             (3.3) 

 

Indexeringarna har samma förklaringar som i funktion 3.1, likaså  . Denna funktionsform ger 

skattade koefficienter som är lika med 
  

  
. Den första metoden för att med denna 

                                                           
6
 Detta avsnitt är baserat på Studenmund (2011) kapitel 4 och 7. 
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funktionsform erhålla elasticiteterna är att, enligt ekvation 3.4, multiplicera de skattade 

parametrarna med kvoten av medelvärdena för de observerade X och Y. 

 

 
      ̂ 

 

 
 (3.4) 

 

Den andra metoden, beskriven i ekvation 3.5, är att beräkna de individuella elasticiteterna för 

alla X och Y och därefter summera dessa och dra medelvärdet på elasticiteten ( ) genom att 

dividera med antalet observationer (n). 

 

 

     
∑  ̂ (

  
  
) 

   

 
 

(3.5) 

 

Sammanfattningsvis kommer tre metoder att användas för att beräkna elasticiteterna: ekvation 

3.2, 3.4 och 3.5. 

 

Värt att ha i beaktning är att det kan förekomma problem med endogenitet i modellerna 

eftersom det inte går att utesluta att resandet påverkar biljettpriset; ett minskat resande kan 

leda till att bolaget måste höja biljettpriset för att inte förlora biljettintäkter. Vidare kan 

utelämnade variabler bidra till att modellerna blir felspecificerade. I detta fall är 

utbudskilometer en relevant variabel som tvingats utelämnas.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de olika modellerna länsvis med Stockholms län först 

och därefter Västra Götalands län. Statistiska test för regressionerna kommenteras här men 

utförs och beskrivs i Appendix A. 

 

4.1 Stockholms län 

Inledningsvis redovisas de skattade elasticiteterna från log-logfunktionen. 

 

Tabell 4.1     

Variabel  ̂ SE t VIF 

Konstant 5,573
** 

0,111 50,107  

Biljettpris -0,210
** 

0,059 -3,537 24,799 

Inkomst 0,251
* 

0,087 2,897 31,028 

Bensinpris 0,091
 

0,068 1,334 5,541 

R
2
 Adj. 0,485    

F 4,767
* 

   

Durbin-

Watson 
2,336    

**p<0,01; *p<0,05 

 

Av tabellen ovan kan först konstateras att de mycket höga VIF-värdena på skattningarna för 

inkomst- och biljettprisvariablerna indikerar att dessa är korrelerade med varandra.
7
 

Konsekvenserna av detta är att standardfelen ökar men estimaten är fortfarande 

väntevärdesriktiga. 

 

Skattingen på biljettpriset, dvs. egenpriselasticiteten, fick som väntat ett negativt tecken och 

hamnar nära den tumregel som tidigare forskning har formulerat. Varför den hamnar något 

under tumregeln är troligtvis för att variabeln består av ett pris som inte täcker alla 

                                                           
7
 Variance Inflation Factor (VIF) större än 5 tolkas som multikollinearitet. 
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konsumenter och bör därför inte tolkas som en generell prisvariabel. En procents prishöjning 

genererar en resandeminskning på drygt 0,2 procent. Detta innebär att en prishöjning leder till 

ökade intäkter för bolaget. 

 

Inkomstelasticiteten skattas till 0,251, vilket tolkas som att resandet per person ökar med 

0,251 procent när inkomsten ökar med 1 procent. Detta är ett rimligt resultat utifrån teorin och 

innebär att kollektivtrafik är en normal vara. Estimatet är, precis som biljettpriset, 

multikollinerat och bör tolkas med försiktighet.  

 

Korspriselasticiteten, bensinprisvariabelns skattning, är som förväntat positiv och men är inte 

signifikant skild från noll. Om estimatet varit signifikant hade det tolkats som att en procents 

ökning av bensinpriset genererar en ökning av kollektivtrafikresandet per person med 0,091 

procent, således hade viss substitution mellan färdmedlen förekommit. 

 

Regressionen i stort ger en justerad förklaringsgrad på 48,5 procent och ett F-värde på 4,767 

vilket är signifikant på en femprocentig nivå. När en regression utförs utan inkomstvariabeln 

försvinner multikollineariteten hos egenprisvariabeln och skattningen blir -0,056, men den är 

icke-signifikant. Bensinprisvariabeln förändras inte nämnvärt på grund av detta.
8
 Vid samma 

procedur fast utan egenprisvariabeln försvinner multikollineariteten och de skattade 

koefficienterna sjunker men båda variablerna blir icke-signifikanta. Durbin-Watson d-test 

indikerar att modellen inte har problem med seriell korrelation. Ett White-test utförs för att 

reda ut om heteroskedasticitet förekommer men det kan konstateras att så inte är fallet.
9
 

 

  

                                                           
8
 Den skattade koefficienten är 0,156 men signifikant endast på 10 % nivå. 

9
 För statistiska test, se Appendix A. 
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4.1.1 Alternativ modell 

Den linjära funktionsformen ger, som tabell 4.1.1 visar, en skattad koefficient på -0,113 för 

egenprisvariabeln, 0,332 för inkomstvariabeln och 2,615 för bensinprisvariabeln. Likt log-

logfunktionen är bensinprisets skattning den enda icke-signifikanta. 

 

Tabell 4.1.1 

Variabel  ̂ SE t VIF 

Konstant 297,008
*** 

16,272 18,252 
 

Biljettpris -0,113
** 

0,036 -3,125 27,135 

Inkomst 0,332
** 

0,126 2,630 28,926 

Bensinpris 2,615 2,129 1,228 6,026 

R
2
 Adj. 0,408 

   
F 3,753

* 

   

Durbin-

Watson 
2,111    

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

 

Egenpriselasticiteten för denna funktionsformel beräknas enligt metoden beskriven i den 

senare delen av avsnitt 3. Den första beräkningen, ekvation 3.4, ger en skattad elasticitet på 

ungefär -0,244 vilket ligger nära det värde som skattades med log-logfunktionen. Med hjälp 

av ekvation 3.5 skattas medelvärdet av alla observerade elasticiteter och resultatet blir även 

det avrundat till -0,244. För Inkomstelasticiteten erhålls värdet 0,247 för båda metoderna 

vilket skall jämföras med 0,251. Korspriselasticiteten beräknas till 0,093 med båda 

räknesätten vilket är nära 0,091 som skattades med log-logfunktionen.
10

 

 

Statistiska test utförs precis som för huvudmodellen och dessa visar att den linjära funktionen 

kännetecknas av problem med multikollinearitet men ingen seriell korrelation eller 

heteroskedasticitet.
11

 

 

                                                           
10

 Alla de observerade elasticiteterna redovisas i tabeller i Appendix B. 
11

 För statistiska test, se Appendix A. 
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4.2 Västra Götalands län 

I tabellen nedan redovisas resultaten för log-logfunktionen. 

 

Tabell 4.2    

Variabel  ̂ SE T VIF 

Konstant 2,741
** 

0,542 5,058 
 

Biljettpris -0,156 0,113 -1,383 1,662 

Inkomst 0,410
* 

0,125 3,276 4,255 

Bensinpris 0,354 0,201 1,757 3,436 

R
2
 Adj. 0,868    

F 25,173
** 

   

Durbin-

Watson 
1,240    

**p<0,01; *p<0,05 

 

Denna modell har enligt VIF-värdena inga problem med multikollinearitet. Skattningarna i 

denna regression får, precis som tidigare regressioner, förväntade tecken men är mindre eller 

inte alls signifikanta. Egenpriselasticiteten skattades till -0,156 vilket är rimligt, men är inte 

signifikant. Inkomstelasticiteten, den enda skattning som i denna modell är signifikant, skattas 

till 0,410. Slutligen blir skattningen på bensinpriset 0,354 men estimatet blir icke-signifikant. 

 

Modellen som helhet verkar, trots två icke-signifikanta skattningar, göra ett bra jobb med en 

mycket hög justerad förklaringsgrad på 86,8 procent och ett F-värde på 25,173 vilket är 

signifikant. Kortfattat kan det konstateras att de statistiska testerna visar att modellen varken 

har problem med multikollinearitet, seriell korrelation eller heteroskedasticitet.
12

 

 

  

                                                           
12

 För statistiska test, se Appendix A. 
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4.2.1 Alternativ modell 

I den linjära funktionen får alla skattade koefficienter förväntade tecken. Biljettpriset skattas 

till -0,038, inkomsten till 0,240 och bensinpriset 4,057. Endast inkomstskattningen är 

signifikant i denna modell vilket innebär att de andra variablerna ska tolkas med stor 

försiktighet. 

 

Tabell 4.2.1 

Variabel  ̂ SE t VIF 

Konstant 46,740
* 

19,992 2,338 
 

Biljettpris -0,038 0,032 -1,205 1,497 

Inkomst 0,240
* 

0,080 3,014 4,424 

Bensinpris 4,057 2,466 1,645 3,930 

R
2
 Adj. 0,864 

   

F 24,384
** 

   Durbin-

Watson 
1,273 

   

**p<0,01; *p<0,05 

 

Egenpriselasticiteten beräknas till -0,139 med ekvation 3.4, likaså med ekvation 3.5 (jämförs 

med -0,156), inkomstelasticiteten blir lika med 0,402 respektive 0,407 (jämförs med 0,41) och 

korspriselasticiteten blir ungefär 0,374 och 0,375 med respektive metod (jämförs med 

0,354).
13

 

 

De statistiska testen visar att modellen inte har problem med varken multikollinearitet, seriell 

korrelation eller heteroskedasticitet.
14

 

  

                                                           
13

 Alla de observerade elasticiteterna redovisas i tabeller i Appendix B. 
14

 För statistiska test, se Appendix A. 
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5. Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera ekonomiska bestämningsfaktorer för 

kollektivtrafikresandet i Stockholms och Västra Götalands län. I teoridelen utformades det 

ramverk som uppsatsen bygger på och förklarade hur variablerna påverkar efterfrågan på en 

vara. I dataavsnittet presenterades variablerna och hypoteser om koefficienternas skattningar 

gjordes. Slutsatsen är att trots ett begränsat datamaterial blev fler estimat än förväntat 

signifikanta. Alla de skattade parametrarna fick tecken som överensstämmer med teorin. 

Intressant att konstatera är också att båda modellerna, linjär och loglinjär, resulterade i 

liknande elasticiteter för båda länen och alla variablerna. Detta innebär att med det använda 

datamaterialet spelar det ingen roll vilken funktionsform som tillämpas, något som är i linje 

tidigare litteratur där både loglinjära och linjära funktionsformer används.  

 

Att egenpriselasticitetens skattning är mindre för Västra Götaland ( -0,15) än för Stockholm 

( -0,21) ska tolkas med försiktighet då estimatet för Västra Götaland inte är signifikant skilt 

från noll. Givet att koefficienternas skattningar för Västra Götaland hade varit signifikanta 

skulle resultatet strida mot tidigare forskning i avseendet att lägre befolkningstäthet brukar 

innebära högre egenpriselasticitet därför att människor på landsbygden är mer benägna att 

substituera till bil.
15

 Men resultaten från denna studie visar på det motsatta då det, enligt SCBs 

befolkningsstatistik, bodde cirka 290 invånare per kvadratkilometer i Stockholms län år 2005 

medan motsvarande siffra för Västra Götaland var cirka 64. Slutsatsen från Stockholms 

signifikanta resultat är att biljettintäkterna för bolaget ökar vid en prisökning eftersom 

elasticiteten är mellan noll och ett.
16

 

 

Resultaten över inkomstelasticiteten för båda länen indikerar att kollektivtrafik är en normal 

vara då resandet ökar med inkomsten men inte med lika många procent som inkomsten, vilket 

är ett rimligt resultat. Skattningen för Västra Götaland är något större än för Stockholms län, 

vilket bör tolkas som att resenärerna i det förra länet är känsligare för inkomstförändringar än 

resenärerna i det senare. Det kan bland annat bero på att det relativa kollektivtrafikresandet 

har ökat kraftigare i Västra Götaland än i Stockholm under den observerade perioden: det 

första observerade året gjordes 342 resor per person i Stockholm och 120 i Västra Götaland, 

vilket skall jämföras med det sista observerade årets 343 respektive 163 resor per person. 

                                                           
15

 Se avsnitt 1.4 Tidigare studier. 
16

 Se avsnitt 2.3 Elasticiteter 
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Eftersom stockholmarna redan reste relativt mycket kollektivt fanns det troligen inte samma 

stora ökningspotential som för västsvenskarna. 

 

Bensinpriset (korspriselasticiteten) är den variabel som visar på störst skillnad mellan länen 

men ingen utav de totalt fyra skattningarna är signifikant skilda från noll. Om estimaten 

istället varit signifikanta hade resultatet kunnat anses rimliga. Som tidigare forskning visar är 

benägenheten att köra bil större på glesbygden än i tätbebyggda områden där tillgång till bil 

vanligtvis är lägre. Stockholms 0,091 indikerar på att kollektivtrafikresandet påverkas ytterst 

lite av förändringar i bensinpriset att jämföra med Västra Götalands cirka 0,3-0,4 som tyder 

på att resenärerna är betydligt mer känsliga för prisförändringar i bilanvändande. Men de 

skattade koefficienterna är som noterat inte signifikanta och kan därför inte tolkas med den 

frihet som görs ovan. 

 

Eftersom periodkortspris användes som proxy för biljettpriset ger skattningarna på 

egenpriselasticiteten en begränsad tolkning och bör egentligen tolkas som priselasticiteten för 

just det betalsättet. För både SL och Västtrafik finns det även en begränsning på periodkorten 

för hur många geografiska zoner en resenär kan besöka med ett vanligt periodkort; ska man ta 

sig över en eller flera zongränser tillkommer kostnader. 

 

Konsumenterna för de olika betalsätten är troligtvis inte homogena och som nämnt i avsnitt 

1.4 finns det studier som pekar på att elasticiteterna är olika beroende på tidpunkt och resans 

ändamål. De resenärer som betalar med någon form av periodkort, exempelvis pendlare, är 

antagligen mer regelbundna användare av kollektivtrafik än resenärer som betalar med 

enkelkuponger och torde därför ha en annorlunda priskänslighet. 

 

Datamaterialet i studien är huvudsakligen från det första årtiondet på 2000-talet då en annan 

kollektivtrafiklag (1997:734) var tillämplig än den som gäller från och med 2012. Den nya 

lagen (2010:1065) om fri etablering på kollektivtrafikmarknaden bör ha viss påverkan på 

resultaten i kommande studier om det blir som utredaren har tänkt, det vill säga att det sker 

nyetablering på marknaden vilket leder till prisförändringar och/eller förändrat utbud (SOU 

2009:39, s. 355-356). I en artikel från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

redogörs för vilka effekter avregleringen haft på marknaden fram till slutet av 2012. Det 

visade sig att det inte skett mycket alls och detta beror till stor del på att den upphandlade 

(beställda) trafiken subventioneras, vilket leder till asymmetriska kostnadsstrukturer bland 
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bolagen. Storbritannien, som avreglerade sin marknad långt tidigare, har ett system där de 

kommersiella aktörerna först får etablera sin verksamhet och sätta sitt utbud. Därefter 

upphandlar myndigheterna trafik för att täcka luckorna i utbudet och uppfylla den målsatta 

samhällsservicen (Nilsson m.fl., 2013). Det är möjligt att den brittiska modellen är bättre för 

privata aktörer eftersom de förmodligen vill köra rutter med många passagerare och på så vis 

få höga biljettintäkter. Men det får som konsekvens att den subventionerade trafiken tvingas 

ta de olönsamma rutterna med liten efterfrågan och därför behöver subventioneringen 

antagligen vara relativt högre för att täcka kostnaderna. 

 

I avsnitt 1.4 nämndes att data bestående av 12-15 år ska anses visa efterfrågan på lång sikt. 

Det är däremot troligt att detta kan variera mellan länder samtidigt som det begränsade 

datamaterialet i denna studie gör resultaten en aning svaga. Därför dras inga slutsatser för 

vilken tidshorisont resultaten kan sägas beskriva. 

 

Kollektivtrafik är ett forskningsområde där det finns ett flertal kunskapsluckor att täcka. Men 

för att göra detta möjligt krävs, enligt min uppfattning, att uppföljning och statistikinsamling 

förbättras. En anledning till att längre tidsserier med årsdata inte varit tillgängligt kan 

emellertid vara för att tillförlitliga mätmetoder inte funnits förrän moderna kortavläsare 

infördes. Detta kan göra måtten före och efter introduktion av ny teknik ojämförbara. 
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Appendix A: Statistiska test
17

 

Stockholms län 

Multikollinrearitet har i avsnitt 5.1 och 5.1.1 konstaterats då de höga VIF-värdena (Variance 

Inflation Factor) avslöjar korrelation mellan variablerna Biljettpris och Inkomst.
18

 VIF-

värdena säger till vilken grad en oberoende variabel kan förklaras av alla de andra oberoende 

variablerna (Studenmund, s. 259). Konsekvenserna av detta är att variansen ökar vilket leder 

till lägre t-värden som i sin tur leder till icke-signifikans. Estimatet är dock fortfarande 

väntevärdesriktigt. Åtgärden åt detta har, som beskrivet, varit att köra regressioner med bara 

den ena av de korrelerande variablerna, med resultatet att koefficienterna minskar i storlek 

och är icke-signifikanta. 

 

För att undersöka om positiv seriell korrelation förekommer görs ett Durbin-Watsontest (D-

W), vars beräknade värde finns med i tabellerna 5.1 och 5.1.1. Konsekvenserna av seriell 

korrelation är att ett av de grundläggande antagandena, en väntevärdesriktig slumpterm, faller. 

Detta innebär att estimaten fortfarande är väntevärdesriktiga men OLS är inte längre den 

estimator som ger minsta varians, vilket leder till opålitliga hypotestest. En första ordningens 

seriellt korrelerad slumpterm innehåller en parameter  :            . Därför skrivs 

hypoteserna för testet:
19

 

H0:     (ingen positiv seriell korrelation) 

HA:     (positiv seriell korrelation) 

Är det observerade D-W-värdet mindre än det nedre gränsvärdet ska nollhypotesen förkastas, 

är D-W-värdet större än det övre gränsvärdet kan inte nollhypotesen förkastas och är D-W-

värdet mellan gränsvärdena är slutsatsen obestämd. Med hjälp av en tabell
20

 tas de kritiska 

värdena fram (då det inte finns kritiska värden för observationer under 15 används därför 15 

för att få fram gränsvärdena): det lägre värdet är 0,59 och det högre värdet är 1,46. Ett 

observerat värde på 2,336 för log-logfunktionen och 2,111 för den linjära funktionen gör att 

nollhypotesen inte förkastas och det kan antas att ingen seriell korrelation förekommer i 

någon av modellerna. 

 

                                                           
17

 De statistiska testerna baseras på Studenmund (2011) kapitel 8, 9 och 10. 
18

 VIF>5 tolkas som tecken på multikollinearitet. 
19

 Här används en ensidig alternativhypotes eftersom det bara är i sällsynta fall man bör använda en tvåsidig 

(Studenmund, 2011, s. 317). 
20

 Tabell B-6 i Studenmund, 2011, s. 593. 
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Heteroskedasticitet undersöks med hjälp av ett White-test som utförs genom att göra en 

regression där de kvadrerade residualerna från ursprungsregressionen är beroende variabel 

och som oberoende variabler används (1) de ursprungliga oberoende variablerna, (2) de 

kvadrerade variablerna och (3) korsprodukterna av variablerna. Regressionen ser därför ut 

som följer: 

 

(  )
                            

       
       

                   

             

 

En nollhypotes om homoskedasticitet sätts upp; om inte nollhypotesen kan förkastas 

konstateras det att heteroskedasticitet inte förekommer. Beslutsregeln säger att om det 

observerade värdet är mindre än det kritiska värdet ska nollhypotesen inte förkastas. 

Resultatet gav ett observerat värde på 4,602 för log-logfunktionen och 4,654 för den linjära 

vilket är lägre än det kritiska   -värdet 14,68.
21

 Således kunde homoskedasticitet konstateras 

för båda regressionerna. 

 

Västra Götalands län 

Samma test som redovisas ovan genomförs även för Västra Götalands län. Då VIF-värdena i 

tabellerna 5.2 och 5.2.1 är relativt låga indikerar det att variablerna inte lider av 

multikollinnearitet. D-W-statistikan ges av samma tabeller och är 1,240 respektive 1,273 

vilket enligt samma hypoteser och beslutsregler som ovan innebär att nollhypotesen om ingen 

seriell korrelation inte kan förkastas då resultaten är inom det obestämda intervallet mellan 

0,59 och 1,46. White-testet för heteroskedasticitet gav ett observerat värde på 9,1 för log-

logfunktionen och 10,725 för den linjära funktionen vilket är mindre än samma kritiska   -

värde som ovan och nollhypotesen om homoskedasticitet kan inte förkastas. Utifrån resultaten 

från ovan nämnda test konstateras att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. 

  

                                                           
21

 Det observerade värdet ges av urvalsstorleken (N) multiplicerat med den icke-justerade förklaringsgraden (R
2
) 

i test-regressionen. Det kritiska värdet kommer från tabell B-8, Studenmund (2011) s. 597. 
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Appendix B: Tabeller 

Tabell: Egenpriselasticiteten för alla observationer skattat med linjär regression. 

År Stockholm Västra Götaland År 

1999 -0,135 -0,127 2000 

2000 -0,152 -0,127 2001 

2001 -0,172 -0,135 2002 

2002 -0,178 -0,148 2003 

2003 -0,184 -0,163 2004 

2004 -0,226 -0,167 2005 

2005 -0,227 -0,158 2006 

2006 -0,219 -0,124 2007 

2007 -0,231 -0,128 2008 

2008 -0,266 -0,136 2009 

2009 -0,272 -0,137 2010 

2010 -0,272 -0,124 2011 

2011 -0,290 -0,134 2012 

  -0,217 -0,139   

 

 

Tabell: Inkomstelasticiteten för alla observationer skattat med linjär regression. 

År Stockholm Västra Götaland År 

1999 0,181 0,341 2000 

2000 0,189 0,357 2001 

2001 0,201 0,376 2002 

2002 0,216 0,402 2003 

2003 0,229 0,404 2004 

2004 0,239 0,417 2005 

2005 0,245 0,414 2006 

2006 0,244 0,423 2007 

2007 0,259 0,438 2008 

2008 0,280 0,452 2009 

2009 0,291 0,445 2010 

2010 0,295 0,414 2011 

2011 0,308 Observation saknas 2012 

  0,244 0,407   
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Tabell: Korspriselasticiteten (bensinpris) för alla observationer skattat med linjär regression. 

År Stockholm Västra Götaland År 

1999 0,078 0,391 2000 

2000 0,088 0,375 2001 

2001 0,086 0,355 2002 

2002 0,083 0,354 2003 

2003 0,083 0,364 2004 

2004 0,089 0,406 2005 

2005 0,099 0,397 2006 

2006 0,097 0,377 2007 

2007 0,096 0,377 2008 

2008 0,100 0,366 2009 

2009 0,097 0,380 2010 

2010 0,103 0,356 2011 

2011 0,108 0,373 2012 

  0,093 0,375   

 


