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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om de faktorer som bestämmer efterfrågan på lokal och

regional kollektivtrafik .

För att uppfylla syftet estimeras efterfrågemodeller för Linköpings tätortstrafik med hjälp

av tidsseriedata och en tvärsnittsmodell för länstrafiken i Sverige med hjälp av data från

länstrafikbolagen.

Inledningsvis konstateras att resenärer måste bidra med sin tid för att produktion av

kollektivtrafikresor skall komma till stånd. Då tiden utgör en stor del av resenärens totala

uppoffring i samband med kollektivtrafikresan bör den monetära avgiften ha en begränsad

effekt på efterfrågan. På grund av utbytesförhållandet mellan producent- och

resenärskostnader kommer samhällsekonomiskt optimal prissättning innebära finansiell

förlust för trafikproducenten. Detta innebär att kollektivtrafikmarknaden liknar en naturlig

monopolmarknad.

Med utgångspunkt från ekonomisk teori formuleras en empirisk modell för Linköpings

tätort där efterfrågan på bussresor förklaras av den monetära avgiften för en resa, realinkomst,

antal bilar per person, petroleumpris och utbudskilometer per innevånare.  Priselasticiteten

estimeras till -0,36 medan inkomstvariabeln var icke-signifikant. Modellen visar att

utbudsvariabeln har den största effekten på efterfrågan. Elasticiteten skattas i detta fall till

1,03. Det förefaller som om utbudet är mycket viktigt för resandemönstret även om resultatet

bör tolkas med viss försiktighet på grund av oklara kausalitetssamband. Även petroleumpriset

är signifikant men effekten är förhållandevis liten.

I tvärsnittsmodellen förklaras efterfrågan på kollektivtrafikresor av genomsnittspriset per

resa, realinkomst, trafikutbud, bilar per person, antalet tätorter i respektive län och

urbaniseringsgrad. Priselasticiteten estimeras till -0,56 och inkomstvariabeln är även här icke-

signifikant. Elasticiteten för utbudsvariabeln estimeras till 0.58. Enligt denna modell är

bilinnehav en viktig förklaringsvariabel för resandet med kollektivtrafik med en elasticitet på

–1,79. Även urbaniseringsgrad är signifikant och förefaller ha en stark påverkan på resandet

(1,68).

Trafikutbudets förhållandevis starka påverkan på resandet framförallt i tätortsmodellen

leder till intressanta slutsatser. Med hjälp av ökat utbud skulle resandet kunna ökas. Om

sambandet i tätortsmodellen stämmer är en stor del av kollektivtrafikresandets minskning

orsakat av minskat trafikutbud. Det föreligger dock oklarheter kring kausaliteten mellan



trafikutbud och resande. På grund av dessa oklarheter är det av stor betydelse att ytterligare

forskning genomförs för att klarlägga sambandet.
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1 Inledning
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att uppfylla det behov av transporter som alla

människor har. Framförallt för de som har få eller inga alternativ, såsom låginkomsttagare och

människor med funktionshinder som omöjliggör bilkörning eller cykling, är kollektivtrafiken

ibland den enda möjligheten till resande. För närvarande nyttjas den främst av unga, kvinnor,

icke-yrkesaktiva och av pensionärer.1

Den lokala och regionala kollektivtrafiken tillskrivs stor betydelse för strävandet att uppnå

de trafikpolitiska målen. Den skall bidra till:2

•  Att skapa tillgänglighet för alla medborgare till arbete, skola, service och andra

aktiviteter som ingår i förutsättningarna för ett rikt och meningsfullt liv.

•  En förbättring av miljön i vid bemärkelse, d.v.s. mindre luftföroreningar och buller

men också mindre arealförbrukning och ingrepp i natur- och kulturlandskapet.

•  Lägre energiförbrukning och därmed också mindre koldioxidutsläpp.

•  Att minska trängseln på vägnätet och därmed bidra till ett effektivare utnyttjande av

vägarna.

•  Att genom minskad privatbilism bidra till ökad trafiksäkerhet.

De fyra sista punkterna förutsätter explicit eller implicit att kollektivtrafiken vinner

marknadsandelar eller åtminstone inte tappar i förhållande till privatbilismen.

I praktiken har de kollektiva persontransporterna tappat marknadsandelar till

privatbilismen under hela efterkrigstiden. Särskilt stor har förlusten varit för den lokala och

regionala trafiken.3 Dessutom pekar prognoser från Statens institut för kommunikationsanalys

(SIKA) på en fortsatt negativ utveckling om inte konkurrenskraften förbättras.4

1.1 Problemformulering
Om det skall finnas någon möjlighet till att förbättra eller upprätthålla kollektivtrafikens

ställning på marknaden för persontransporter krävs god kännedom om efterfrågesidan.

Kännedom om de faktorer som påverkar resandeutvecklingen ger beslutsfattare möjlighet att

bedöma konsekvenserna av olika beslut och därmed se vilka åtgärder som krävs för att de

                                                
1 SOU 1997:35. Kommunikationsdepartementet, Ny kurs i trafikpolitiken, Slutbetänkande av
Kommunikationskommittén, Stockholm, sid. 309
2 SOU 1997:35. sid. 308
3 Jan Owen Jansson, (1996), Transportekonomi och Livsmiljö. Stockholm, sid. 24f
4 SOU 1997:35. sid. 309f
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trafikpolitiska målen skall uppnås. Det är därför nödvändigt att närmare studera efterfrågan på

kollektiva persontransporter.

1.2 Syfte

Genom studier av Linköpings tätortstrafik och Sveriges länstrafik syftar studien till att öka

kunskapen om de faktorer som bestämmer efterfrågan på lokal och regional kollektivtrafik.

1.3 Metod och avgränsningar

Uppsatsen behandlar kollektiva persontransporter på lokal och regional nivå. Detta innebär att

det främst är bussresor som avses. I viss mån ingår spårbunden trafik i det datamaterial som

används, främst i uppgifterna från Stockholm, Göteborg och Norrköping. Avgränsningen gör

att flygresor samt långväga tåg- och bussresor inte ingår i studien. Dessa branscher har inte

genomgått samma negativa utveckling som den lokala och regionala trafiken och bör därmed

inte behandlas tillsammans med den sistnämnda.5

Efterfrågestudier kan genomföras på aggregerad nivå och på individnivå. Studier på

aggregerad nivå kan genomföras med tidsseriedata eller tvärsnittsdata. Tidsseriedata används

då resandet i ett givet geografiskt område, exempelvis en given tätort, skall analyseras medan

tvärsnittsstudier analyserar resandet i ett större område med hjälp av variationen mellan

regionerna som ingår i det större området.6

På individnivå genomförs efterfrågestudier med hjälp av enkäter där de tillfrågade svarar

på frågor om sitt agerande. Det kan vara frågor om faktiskt beteende men ofta är frågorna

hypotetiska och syftar till att fånga individernas preferenser, så kallade stated preference (SP)

studier. SP-studier används ofta för att modellera val av transportmedel. Vanligtvis estimeras

hur sannolikheten för att en individ skall välja ett visst transportmedel påverkas av en rad

faktorer.7

Studier på individnivå är vanligtvis ett bra sätt att få information som inte framgår av

aggregerade data. Exempelvis kan enkäter ge information om hur avstånd till hållplatser

påverkar resandet. På aggregerad nivå tar de individuella skillnaderna i sådana uppgifter ut

varandra och inga resultat kan erhållas.

                                                
5 Jan Owen Jansson, (1996), sid. 24ff
6 P.C. Stubbs, W.J. Tyson, M.Q. Dalvi, (1980), Transport Economics. London, sid. 22
7 Kenneth Small, (1992), Urban Transportation Economics. Chur, sid. 12ff
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I många fall saknas aggregerade data i tillräcklig omfattning och uppgifter på individnivå

är därför det enda alternativet. I den aktuella studien är fallet det omvända, aggregerade data

har funnits medan det varit allt för resurs- och tidskrävande att få fram uppgifter på

individnivå. Modeller baserade på aggregerade data kan dock utgöra ett bra underlag för

prognoser och ger goda möjligheter att uppskatta priselasticiteter.

I uppsatsen kommer därför endast aggregerade data att användas. Tvärsnittsdata på

länsnivå används för att estimera en efterfrågefunktion för lokala och regionala resor och

tidsseriedata används för att estimera en efterfrågefunktion för lokala resor i Linköpings

tätort.

För att få en fullständig bild av efterfrågan bör man skilja på hög- och lågtrafiktid. Detta

har inte varit praktiskt möjligt varvid samma modell används för hela dygnet. Modellerna kan

ändå ge goda indikationer på effekterna av förändringar som gäller över hela dygnet.

Exempelvis kan effekten av en prishöjning som gäller över hela dygnet uppskattas men inte

en höjning som bara gäller under låg- eller högtrafik.

Det finns en risk att ekonometriska modeller som ger parameterestimat med många

decimaler ger en illusion av exakthet.

För det första är kvaliteten på det statistiska materialet avgörande för kvaliteten på

resultaten. Tvärsnittsdata för åren 1997 och 1998 för respektive län kommer från Sveriges

lokaltrafikförening (SLTF). Materialet utgör sammanställningar av respektive länstrafikbolags

egna uppgifter och det går inte att uttala sig om deras tillförlitlighet. Det föreligger dock ingen

uppenbar orsak till att ifrågasätta deras tillförlitlighet. I studien används poolade data från

1997 och 1998 vilket ger fler observationer och gör att både effekter från förändringar över tid

och variation mellan länen tillåts påverka modellen.

Tidsseriedata för Linköpings tätort kommer främst från Statistisk årsbok för Linköpings

kommun och Östgötatrafikens årsredovisningar. Materialet sträcker sig från 1977 till 1999

men uppgifter om resande och trafikutbud saknas för 1984 och delar av perioden 1986 till

1991. Luckan gör att antalet observationer (16) blir förhållandevis litet vilket naturligtvis

påverkar modellens tillförlitlighet negativt. Det är dock mycket vanligt att ekonomiska

modeller estimeras med hjälp av korta tidsserier. Resandestatistiken före 1993

sammanställdes med hjälp av manuell räkning och anses mindre tillförlitlig än de senare

uppgifterna som sammanställts med hjälp av elektroniska biljettmaskiner. Det är svårt att

avgöra hur detta påverkar resultatet.

För det andra är resultatens kvalitet beroende av modellformuleringen. Modellens

utformning bestäms både av teoretiska och praktiska avvägningar. I linje med den klassiska



8

ekonometrin har ekonomisk teori använts som utgångspunkt för vilka variabler som skall ingå

i modellen.8 Praktiska frågor som påverkar modellens utformning är naturligtvis tillgång på

data men också erfarenheter från tidigare studier inom samma eller liknande områden. I den

aktuella studien förekommer inga laggade förklaringsvariabler i modellerna trots att det är

troligt att resenärerna reagerar på förändrade förutsättningar med en viss eftersläpning. Att

laggade förklaringsvariabler inte används beror på det lilla antalet observationer. Vilket

utseende den slutgiltiga modellen får är i slutändan alltid en bedömningsfråga. Granger

beskriver exempelvis modellformulering som en blandning mellan konst och vetenskap och

skriver i samband med det ”econometric modelling is an activity that should not be attempted

for the first time”9.

Kapitel två behandlar den lokala och regionala kollektivtrafikens organisationsformer och

förutsättningar. Detta avsnitt bygger främst på litteraturstudier och syftar till att ge en bild av

den regionala och lokala kollektivtrafikens institutionella förutsättningar och

marknadssituation.

I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska bakgrunden till de modeller som i

efterföljande kapitel estimeras. I samband med detta presenteras resultat från tidigare

empiriska studier inom området för att ge perspektiv åt den aktuella studiens resultat.

I det fjärde kapitlet studeras resandeutvecklingen i Linköpings tätort. En empirisk modell

för efterfrågan i Linköping presenteras och estimeras. I detta kapitel behandlas i viss mån de

praktiska problem som regression med tidsserier kan ge upphov till.

Femte kapitlet behandlar resandeutvecklingen i Sverige samt presenterar en empirisk

modell för efterfrågan i Sverige som sedan estimeras. Detta för att ge perspektiv åt

Linköpingsstudien och möjliggöra jämförelser.

Avslutningsvis sammanfattas resultaten och deras relevans och praktiska konsekvenser

diskuteras vilket mynnar ut i förslag till vidare forskning.

                                                
8 Damodar Gujarati, (1995), Basic Econometrics. New York, sid. 480
9 C.W.J. Granger,(1990), Modeling Economic Series. Oxford, sid. 1



9

2 Kollektivtrafikens förutsättningar

2.1 Organisation

Lag 1978:438 om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik slår i 1 § fast att det i varje

län skall finnas en trafikhuvudman som ansvarar för lokal och regional linjetrafik.

Huvudmannaskapet skall bäras gemensamt av landstinget och länets kommuner om inte annat

avtalas ( 2 §).10 Huvudmannaskapet för kollektivtrafiken regleras sedan 1998 i lag 1997:734

om ansvar för viss kollektiv persontrafik som ersätter lag 1978:438. I denna lag skiljer

lagstiftaren mellan trafikhuvudman och länstrafikansvariga. De senare utgörs av kommunerna

och landstinget som sedan väljer till vilken organisationsform man vill knyta

huvudmannaskapet.

I Stockolm är landstinget trafikhuvudman och på Gotland sköts uppgiften av kommunen

medan det i landets övriga regioner sköts gemensamt. I de regioner där landstinget och

kommunerna gemensamt är ansvariga för länstrafiken skall ett kommunförbund vara

trafikhuvudman. Om samtliga ansvariga är överens kan dock huvudmannaskapet överlåtas till

ett aktiebolag där samtliga länstrafikansvariga tilldelas aktier.11 Detta är också den

organisationsform som de flesta valt, vanligtvis med en aktiefördelning på 50 procent till

landstinget och resten uppdelad efter folkmängd mellan länets kommuner.12

Huvudmännens politiska styrelse har till uppgift att bestämma taxor och bedriva eller

upphandla trafik. Extern upphandling av trafik som tilläts från 1989 tillämpas numera av en

majoritet av trafikhuvudmännen. Styrelsen ansvarar även för verksamhetens ekonomi.13

Genom huvudmannaskapsreformen avsåg lagstiftaren främst att driva fram en större

samordning av den regionala kollektivtrafiken men även att främja en samordning av den

lokala och regionala trafiken.14

                                                
10 Lag 1978:438
11 Lag 1997:734
12 TFB-rapport 1987:5. Transportrådet, Trafikutveckling och trafikprognoser, Underlag för samordnad
investeringsplanering. sid. 5
13 Anneli Eriksson, Marie Eriksson, (1991), Analys av efterfrågan på kollektiva bussresor, En jämförande studie
mellan Sveriges län. sid. 6f
14 TFB-rapport 1987:5, sid. 5
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2.2 Behovet av kollektivtrafikresor

Behovet av resor i allmänhet är ett behov som härrör från en efterfrågan på andra varor och

tjänster. Det är en förhållandevis liten andel av resorna som genomförs för sin egen skull.

Människor reser för att kunna tillgodose andra behov. Kenneth Button(1993) räknar upp sju

punkter av betydelse för människans behov av transporttjänster. 15 Tre av dessa är av

betydelse för efterfrågan av kollektivtrafikresor:

1) Social interaktion. Persontransporter såsom kollektivtrafik möjliggör social interaktion

mellan människor som inte bor i omedelbar anslutning till varandra. I mindre

utvecklade länder med små möjligheter till kontakter mellan olika områden kan de

regionala skillnaderna i kultur vara mycket varierande. På detta sätt bidrar

kollektivtrafik till ökad eller bibehållen förståelse mellan människor.

2) Rekreationsresor. Kollektivtrafik ger en större grupp människor möjlighet att ta del av

nöjes- och rekreationsevenemang belägna på avstånd från hemmet. Utan denna

möjlighet skulle tillgången till dessa tjänster minska betydligt i vissa områden.

3) Arbetsresor. Fungerande persontransporter möjliggör boende på större avstånd från

arbetsplatsen. Inom detta område kan kollektivtrafiken spela en roll för att öka

människors valmöjligheter. Utan ett fungerande system för persontransporter skulle

förmodligen markanvändning och lokalisering av företag respektive bostäder se

annorlunda ut.

Att efterfrågan på transporttjänster är härledd från andra behov är av stor betydelse, bland

annat eftersom det ger upphov till en över tiden ojämn fördelning av efterfrågan.

2.3 Efterfrågetoppar

För kollektivtrafiken utgör den över dygnet ojämna efterfrågan ett problem. Behovet av

kollektivtrafikresor sammanfaller oftast med en traditionell arbetsdags början och slut då en

stor andel av resorna är arbetsresor. Detta får till följd att efterfrågan har två ”toppar” under

dagen till vilka en stor del av resandet är koncentrerat. Trafikproducenten måste välja mellan

att anpassa sitt utbud till dessa toppar eller försöka tvinga människor att resa senare. Det

senare alternativet ger upphov till olika typer av tidsförluster för resenärerna. Alternativt kan

producenten ge olika typer av incitament för att locka resenärerna till att resa tidigare eller

senare.

                                                
15 Kenneth Button, (1993), Transport Economics. sid. 17f
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Att låta människor köa vid hållplatserna är inte realistiskt och i praktiken kommer därför

producentens kapacitet styras av efterfrågenivån under den mest intensiva perioden under

efterfrågetoppen vilket får till följd att det oftast finns kapacitetsöverskott under resten av

dygnet. Detta gör att ett antal fordon endast används under en begränsad tid och att ytterligare

personalresurser måste anlitas för att klara produktionen under efterfrågetoppen. Följden blir

att den trafikproduktion som endast utförs under topparna är dyrare än produktionen under

resten av dygnet.16

Problemet förstärks ytterligare av att arbetsplatser och bostäder i många städer ligger i olika

stadsdelar. På grund av detta går många fordon i stort sett tomma i den ena riktningen vilket

gör att totalkostnaden per passagerare stiger ytterligare.17

I de fall då enhetstaxa, dvs. samma taxa under hög- respektive lågtrafik, tillämpas innebär

detta att en omfattande korssubventionering äger rum. För att undvika detta måste tvådelad

taxa tillämpas.18

I Östergötland företas 37 procent av det totala resandet under perioderna 06.00-08.00 och

15.00-17.00, om perioderna utökas till 09.00 respektive 19.00 med samma starttider sker 56

procent av resorna under högtrafiktiden. Ca 60 procent av det totala resandet utgörs av resor

till och från arbetet eller skolan.19

2.4 Resenärens tid

Den enskilde resenärens uppoffring för en kollektivtrafikresa är större än den monetära

avgiften som betalas i samband med resan. Större delen av skillnaden mellan resenärens totala

uppoffring i samband med resan och den monetära avgiften beror på den tid som resenären

lägger ner på resan. Den totala uppoffringen i samband med en resa kallas generaliserad

kostnad och kan skrivas enligt nedan:

 GC = FC + VC + RT + P (2.4.1)

Där:

GC = generaliserad kostnad.

                                                
16 W.J. Tyson, (1972), The peak in passenger transport. Journal of Transport Economics and Policy, vol. 6, s.
77-84, sid. 78ff
17 G.J. Ponsonby, (1958), The Problem of the peak, With special reference to passenger transport. Economic
Journal, vol. 68, s. 74-88, sid. 75
18 W.J. Tyson, (1972), sid. 83



12

FC = kostnaden för den tid det tar att ta sig till och från hållplatserna.

VC = kostnaden för väntetid vid hållplatserna.

RT = kostnaden för den faktiska restiden.

P = den monetära avgift som betalas vid resan.

Det är alltså GC som den enskilde resenären beaktar när denne fattar sina beslut om

konsumtion av resor. Tidsåtgång i samband med konsumtion är inte en kostnad som är unik

för kollektivtrafik och andra resor men inom detta område utgör den en mycket stor andel av

totalkostnaden vilket är ovanligt.20

Karakteristiskt för tjänsteproduktion är behovet av konsumentens insats för produktionen.

Vid produktion av en vara kan det som inte konsumeras omedelbart lagras, detta är inte fallet

med tjänsteproduktion. Utan konsumentens insats kommer ingen produktion till stånd och

eventuell överskottskapacitet går förlorad.

I kollektivtrafikens fall bidrar resenären till produktionen av resor med sin tid. Om

resenären inte är närvarande kan naturligtvis ingen resa genomföras. Av denna anledning är

det naturligt att betrakta resenärens tid som en produktionsfaktor nödvändig för produktionen

av transporttjänster tillsammans med övriga produktionsfaktorer.21

Poängen är att resenärernas tidskostnader måste beaktas, exempelvis måste summan av

tidsvinster dras ifrån då kostnaden för förbättrad turtäthet beräknas.22

2.5 Kollektivtrafikmarknaden

Individer har av naturliga skäl behov av transporter till och från olika geografiska punkter och

varje sådan sträcka mellan två godtyckligt valda punkter kan därför betraktas som en

potentiell transporttjänstmarknad. Behovet av transport kan naturligtvis tillfredställas med

hjälp av ett flertal olika transportmedel. Nedan visas hur stor andel av det totala antalet resor

som företas med olika typer av färdsätt.

                                                                                                                                                        
19 Östgötatrafikens resvaneundersökning 1990
20 Kenneth Button, (1993), sid. 85f
21 Jan Owen Jansson, (1984), Transport system optimization and pricing. Bath. sid. 19
22 Jan Owen Jansson, (1984), sid. 25f
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Tabell 1.  Miljoner resor med olika färdsätt företagna under 1998 och respektive färdsätts andel av det totala
resandet.

Färdsätt Antal resor Andel
Fots, Cykel 2354 29,3%
Moped, MC 36 0,45%
Bil 4763 59,3%
Kollektivt 692 8,62%
Övrigt 187 2,3%
Totalt 8032 99,97%

Källa: SIKA

Av tabellen framgår att 8,62 procent av de resor som företogs under 1998 gjordes med

kollektivtrafik. I denna siffra ingår samtliga typer av kollektiva resor d.v.s. även tåg och

flygresor. Det framgår även att bilen har den största marknadsandelen. Det är dock troligt att

cykel och gång är kollektivtrafikens främsta konkurrenter i små och medelstora samhällen.

Då varje sträcka mellan två godtyckligt valda punkter betraktas som en potentiell marknad

för transporttjänster inses att antalet är oändligt och att de flesta aldrig kommer att betjänas av

någon kollektivtrafikproducent.23

Huruvida produktion av kollektivtrafik är förknippad med fallande styckkostnader eller ej

har debatterats flitigt. Till exempel fastslår Koshal (1970, 1972) att busstrafiken i Indien

respektive USA inte har fallande styckkostnader medan Lee och Steedman (1970) drar samma

slutsats om situationen i Storbritannien.

Jansson (1984) menar att sådana resultat beror på att användarkostnader inte beaktats och

att studierna inte undersökt sambandet mellan trafikvolymen och totalkostnaden på respektive

linje.24

Då lönekostnaden utgör en stor del av trafikproducentens kostnader för respektive linje

föreligger fallande styckkostnader med avseende på fordonsstorlek. Om två företag skall

tillhandahålla en viss kapacitet måste detta ske med minst två fordon vilket blir dyrare än om

ett företag tillhandahåller samma kapacitet med ett större fordon.

För resenärerna föreligger fallande styckkostnad med avseende på fordonsantal. Om en

viss kapacitet tillhandahålles med flera små fordon innebär det tätare trafik än om samma

kapacitet skall tillhandahållas med ett fordon. Den tätare trafiken ger upphov till kortare

vänte- och restider och därmed lägre resenärskostnader. Av resonemanget framgår att det

föreligger ett utbytesförhållande mellan producent- och konsumentkostnader.

                                                
23 Jan Owen Jansson, (1984), sid. 10
24 Jan Owen Jansson, (1984), sid. 15
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Detta får konsekvenser för det samhällsekonomiskt optimala priset som kommer att

understiga trafikproducentens kostnader. Den prisrelevanta marginalkostnaden för

kollektivtrafik kan approximeras av producentens merkostnad då ytterligare en buss sätts in

minus den totala tidsvinsten för de ursprungliga resenärerna per ny resenär, d.v.s.:

PC = ∆C / ∆B – (v * B * ∆t) / ∆B 2.5.1

Där

PC = prisrelevant marginalkostnad.

∆C = trafikproducentens kostnad för att sätta in ytterligare en buss.

B = resenärer innan ytterligare en buss sätts in.

∆B = nytillkomna resenärer då ytterligare en buss sätts in.

∆t = tidsbesparing per resenär p.g.a. ökad turtäthet.

v = värdet av tidsbesparing.

Den andra termen i 2.5.1 kallas Mohring-effekten och gör att det optimala priset understiger

trafikproducentens kostnader.25 Detta innebär att kollektivtrafikmarknaden liknar en naturlig

monopolmarknad.26

                                                
25 Jan Owen Jansson, (1996), sid. 198
26 Se exempelvis Hultkrantz (1992), sid. 169 eller Carlton, Perloff (1994), sid. 151
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3 Efterfrågan på kollektivtrafik
Generellt antas individen maximera sin nyttoupplevelse genom konsumtion av varor och

tjänster. Individens konsumtionsmöjligheter begränsas av dennes ekonomiska ramar. Detta

kan illustreras som ett maximeringsproblem där en nyttofunktion maximeras enligt:

U = u(x1, x2) (3.1)

där individens nytta (U) är en funktion (u) av de varor och tjänster denne konsumerar. I det

aktuella fallet konsumerar individen endast varorna x1 och x2 för enkelhetens skull.

Budgetbegränsningen kan skrivas enligt:

W = p1x1 + p2x2 (3.2)

Där p1 och p2 betecknar priset på respektive vara och W är individens disponibla inkomst.

Nyttofunktionen och budgetbegränsningen kombineras i en Lagrangefunktion:

L = u(x1, x2) + λ(W - p1x1 - p2x2) (3.3)

Förstaordningsvillkoret lyder:

∂L/∂x1 = ∂u/∂x1 – λp1 = 0 (3.4)

∂L/∂x2 = ∂u/∂x2 – λp2 = 0 (3.5)

∂L/∂λ = W - p1x1 - p2x2 = 0 (3.6)

Om nyttofunktionen exempelvis ges utseendet U = lnx1 + lnx2 blir:

∂u/∂xi = 1 / xi (3.7)

därefter kan konsumtionsnivån för respektive vara (xi
*) lösas ut enligt:

x1
* = W / (2p1) (3.8)
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x2
* = W / (2p2) (3.9)

Slutsatsen är att vilken kvantitet som konsumeras av respektive vara bestäms av inkomstens

storlek och respektive varas pris. Det är självklart att konsumtionsnivåerna även påverkas av

nyttofunktionens utseende. Förändringar av konsumtionsnivån kan vara en följd av ändrade

preferenser hos individen men också av kvalitetsförändringar hos varan. I båda fallen

förändras den nytta som konsumenten upplever vid konsumtion av en enhet av den aktuella

varan.

Av denna anledning kan efterfrågan på kollektivtrafikresor för en individ betecknas med

en efterfrågefunktion enligt följande:

D = f( p1, p2, x, y ) (3.10)

Där:

D = efterfrågan på kollektivtrafikresor.

p1 = priset på kollektivtrafikresan.

p2 = en vektor med priser på substitut och komplement till kollektivtrafik.

x = en vektor med olika kvalitetsfaktorer hos kollektivtrafiken, t.ex. turtäthet, pålitlighet och

snabbhet.

y = individens disponibla inkomst.

Nedan följer en närmare genomgång av de olika komponenterna i efterfrågefunktionen.

3.1 Pris

För den enskilde resenären är det den generaliserade kostnaden i relation till resans nytta som

påverkar konsumtionsbesluten. Den generaliserade kostnaden överstiger med säkerhet den

monetära och om den sistnämnda endast utgör en liten av den totala kostnaden är det troligt

att en förändring i det monetära priset endast får en begränsad effekt på efterfrågan.

Prisets betydelse för efterfrågan påverkas även av det faktum att huvudsyftet med

konsumtionen av tjänsten inte är resan i sig. Om priset är litet i förhållande till nyttan av
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verksamheten som resan möjliggör, t.ex. vid arbetsresor eller resor till läkare, är det troligt att

förändringar av resans pris inte har någon större betydelse för efterfrågan.27

3.1.1 Tidigare studier

Det har genomförts ett stort antal empiriska studier där kollektivtrafikresors priselasticitet

skattas. Genomgången är på inget sätt heltäckande och de elasticiteter som presenteras gäller i

de flesta fall utländska förhållanden. Nedan följer en tabell som sammanfattar resultaten från

ett antal studier.

Tabell 2.  Skattade priselasticiteter för kollektivtrafikresor, vilken författare som presenterat
dem och vilken metod som använts då de tagits fram.

Författare Elasticitet Typ av data
Stubbs, Tyson, Dalvi. -0,21 till -0,61Tidsserier
Button -0,11 till -0,61Blandat
Small -0,33Blandat
Oum, Yong -0,01 till -1,32Tidsserier
Oum, Yong -0,05 till -0,34Tvärsnitt
TfK-rapport -0,11 till -0,53Stated preference
Eriksson, Eriksson -0,43 till -0,61Tvärsnitt
Johansen -0,2 till -0,63Blandat

Eriksson och Eriksson samt TfK-rapporten presenterar resultaten från egna studier medan de

övriga är sammanställningar av andra forskares resultat. De omnämnda studierna är

intressanta då de gäller svenska förhållanden. Tfk-rapporten med titeln ”Utvärdering av

alternativa taxesystem för lokal kollektivtrafik, införande av nolltaxa i Kristinehamn” syftar

till att utvärdera ett försök med nolltaxa som genomförts i Kristinehamn. Studien använder sig

av Stated Preference metoden där enkäter delats ut till kollektivtrafikresenärer som rest inom

tätorten.

Eriksson och Erikssons studie är ett examensarbete i nationalekonomi vid Linköpings

Universitet med titeln ”Analys av Efterfrågan på Kollektiva Bussresor, En jämförande studie

mellan Sveriges län”. I denna används tvärsnittsdata för länstrafikbolagen i Sverige.

Flertalet författare betonar att –0,3 är att betrakta som en ”normal” priselasticitet och en

siffra som ofta används i praktiska samanhang.28 Av tabellen framgår att de empiriska

resultaten med vissa undantag överensstämmer med teorin då de skattade elasticiteterna är

låga, d.v.s. efterfrågan på kollektivtrafikresor är oelastisk.

                                                
27 P.C Stubbs, W.J. Tyson, M.Q. Dalvi, (1980) sid. 21
28 Se exempelvis Button (1993), sid. 41
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3.2 Korspriselasticitet

Efterfrågan på alla varor är beroende av priserna på komplement- och substitutvaror.

Komplementvaror är sådana varor som används tillsammans och konsumtionen av den ena

förutsätter, underlättas eller förbättras av konsumtionen av den andra. Om två varor är

varandras substitut kan konsumtion av den ena helt eller delvis ersätta konsumtion av den

andra. Prisökningar för en viss vara leder till lägre efterfrågan på densamma men även för

dess komplementvaror. Det omvända gäller naturligtvis om två varor är substitut till varandra,

en prishöjning på den ena av dem leder då till ökad efterfrågan på den andra varan.

För kollektivtrafiken är bilresor och cykelresor exempel på substitut till

kollektivtrafikresan. Om exempelvis bil- eller bensinpriserna stiger i förhållande till priset på

kollektivtrafikresor kommer allt annat lika efterfrågan på de senare att öka. Det monetära

priset på en cykeltur är noll men om kostnaden i ansträngning ökar exempelvis till följd av

försämrade cykelbanor bör efterfrågan på kollektivtrafikresor öka.

Som konstaterats ovan är efterfrågan på kollektivtrafik härledd från andra behov vilket får

konsekvenser för kollektivtrafikens komplementvaror. Vid en prisökning på nöjesaktiviteter i

en stad är det troligt att efterfrågan på kollektivtrafikresor till och inom staden minskar. Om

arbetskraftsutbudet av någon anledning minskar eller om efterfrågan på arbetskraft minskar

leder detta till fallande efterfrågan på arbetsresor vilka utgör en stor del av

kollektivtrafikresorna.

3.2.1 Tidigare studier

De studier som redovisas presenterar endast parameterskattningar för bilinnehavets påverkan

på efterfrågan av kollektivtrafikresor. Bilinnehav är naturligtvis beroende av priser på både

bilar och bensin och kan därför användas för att ge en indikation på dessa variablers effekter

på kollektivtrafikefterfrågan.

I TFK-rapporten skattas sannolikheten för att en individ skall välja ett annat färdsätt än

kollektivtrafik öka med 0,58 per bil och innevånare.29

Eriksson och Eriksson presenterar två modeller där parameterskattningarna för antal bilar

per innevånare är ickesignifikanta och dessutom positiva vilket inte är konsistent med teorin.30

I övrigt anger flera författare att det föreligger ett starkt negativt samband mellan

bilinnehav och efterfrågan på kollektivtrafikresor men utan att ange några

parameterskattningar.31

                                                
29 TFK-rapport 1999:4, sid. 55
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Johansen (2001) presenterar elasticiteter för bensinprisets påverkan på kollektivtrafikresandet,

de varierar mellan 0,17 och 0,29 med ett medelvärde på 0,2.32

3.3 Kvalitet

Kvalitetsfaktorer såsom turtäthet, pålitlighet och snabbhet har stor betydelse för efterfrågan på

kollektivtrafikresor.33 Noteras bör att de ovan nämnda faktorerna alla påverkar den tid det tar

att genomföra en resa och därmed den generaliserade kostnaden för en resa. Av denna

anledning borde dessa faktorer återfinnas som förklaringsvariabler till efterfrågan (se ovan).

Det är därför lämpligt att inkludera sådana kvalitetsfunktioner för att få en komplett bild av

den totala kostnad för resan som en resenär upplever.

En annan typ av kvalitetsfaktorer som kan vara av betydelse är miljön i bussen. Det kan

exempelvis handla om städning i fordonet eller chaufförens uppträdande. En rad senare

studier indikerar att framförallt kvinnor lägger stor vikt vid sådana trivselfaktorer. Hur detta i

praktiken påverkar efterfrågan på kollektivtrafikresor är dock svårt att säga. Variablerna är

svåra att kvantifiera vilket försvårar empiriska undersökningar. Kvinnor är också mer

beroende av kollektivtrafik vilket skulle kunna innebära att de åker trots låg nivå på

trivselfaktorerna.34

3.3.1 Tidigare studier

Som angivits ovan är kvalitet svårt att kvantifiera och de resultat som presenteras här gäller

den första typen av kvalitetsfaktorer, de som har med resans längd att göra. Det handlar om

tre olika mått som använts.

Stubbs, Tyson och Dalvi använder sig av körda vagnkilometer (vkm) och presenterar

elasticiteter från 0,4 till 1,12 med ett medelvärde på 0,7.35 Johansen uppvisar elasticiteter

mellan 0,25 och 0,8 med medelvärdet 0,42.36 Även Eriksson och Eriksson använder sig av

vkm, i deras modeller skattas elasticiteter mellan 0,98 och 1,12.37 Vagnkilometer anses vara

en god indikation på kollektivtrafikens tillgänglighet, ett ökat antal körda vkm innebär att en

                                                                                                                                                        
30 Anneli Eriksson, Marie Eriksson, (1991), sid. 35
31 Se exempelvis Stubbs, Tyson, Dalvi, (1980), sid. 8
32 Kjell Werner Johansen, (2001), Slik påvirkes kollektivtransporten. Samferdsel, nr. 6, sid. 11
33 Kenneth Button, (1993), sid. 48f
34 SOU 1997:35 sid. 442ff
35 P.C Stubbs, W.J Tyson, M.Q Dalvi, (1980), sid. 23
36 Kjell Werner Johansen, (2001), sid. 11
37 Anneli Eriksson, Marie Eriksson, (1991), sid. 35
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större geografisk yta täcks, att befintliga linjer trafikeras mer frekvent eller en kombination av

alternativen.

En annan kvalitetsfaktor som påverkar resans längd (i tid) är fordonets genomsnittliga

hastighet. Small presenterar efterfrågeelasticiteter mellan 0,8 och 1,1 för fordonets hastighet.38

Generellt verkar ovan presenterade kvalitetsfaktorer påverka efterfrågan mer än det

monetära priset på resan vilket inte är förvånande då resenärens tidsanvändning utgör en stor

del av den generaliserade kostnaden (se ovan).

3.3.2 Kausalitetsproblemet

Vagnkilometer såväl som liknande utbudsfaktorer är i efterfrågestudier förknippade med vissa

problem rörande kausalitet. Det är uppenbart att det föreligger ett statistiskt samband mellan

resande med kollektivtrafiken och vagnkilometer men det är svårare att definiera i vilken

riktning sambandet går. Lågt antal resande på en linje kan leda till att den läggs ned eller att

turtätheten minskas, i båda fallen är det lågt resande som leder till minskat antal producerade

vagnkilometer d.v.s. trafikutbudet bestäms av antalet resande och inte tvärt om.39

Ett antal faktorer talar dock för att vid empiriska studier behandla antalet resor som

beroendevariabel och vagnkilometer som förklaringsvariabel. För det första är

tillvägagångssättet välbeprövat i empiriska modeller.

Dessutom förekommer exempelvis turtäthet som förklaringsvariabel i SP-modeller och

uppvisar signifikans. I dessa modeller får individer ta ställning till olika trafikeringsalternativ

tillsammans med andra faktorer vilket gör att orsakssambandet i dessa studier är tydligare. För

det andra har stora förändringar i utbudet efterföljts av stora förändringar i resandet.

Exempelvis följdes trafikhuvudmannareformen av (se ovan) en 22 procentig ökning av antalet

vagnkilometer som efterföljdes av en 33 procentig ökning av resandet.40 På samma sätt

efterföljdes den stora trafikomläggningen i Linköping 1996 som innebar en kraftig minskning

av utbudet av ett minskat resande.41 I båda fallen kan respektive förändring ordnas

kronologiskt d.v.s. utbudsminskningen efterföljdes av ett minskat resande.

Vid användning av tvärsnittsdata kan händelser av naturliga skäl inte ordnas kronologiskt

men om det finns skäl att anta ett visst kausalitetssamband mellan variabler i tidsseriedata bör

samma samband antas mellan variablerna i tvärsnittsmaterialet.

                                                
38 Kenneth Small, (1992), sid. 11
39 Av de tidigare studier som förekommit i studien är det endast Eriksson och Eriksson som berör problemet.
40 TPR. Rapport 1989:5 sid. 46
41 Östgötatrafikens årsredovisning 1997, sid. 6f
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Författaren anser dessutom att det finns en större tröghet i besluten att minska trafikutbudet än

det finns i de enskilda individernas beslut om eventuella resor. Vid en minskning av

trafikutbudet anpassar ett stort antal individer sitt beteende till den nya situationen. Om i

stället resandet minskar på en linje är situationen en annan. Ett betydligt mindre antal

beslutsfattare skall först uppmärksamma fenomenet och därefter besluta om eventuella

åtgärder. Självklart är att denna process är långt mindre automatisk och mer känslig för

enskilda individers handlande. Dessutom är det troligt att det finns trösklar under vilka

beslutsfattarna ogärna sänker utbudet. Slutsatsen är att sambandet mellan resande och

trafikutbud är långt mindre självklart i denna riktning.

Dessa faktorer gör att antal resor per år i denna studie behandlas som beroende av

vagnkilometer och inte tvärt om. Ett naturligt sätt att undvika problemet är att skatta ett

simultant ekvationssystem där vagnkilometer ingår som en förklaringsvariabel i en

efterfrågefunktion och efterfrågan ingår som en förklaringsvariabel i utbudsfunktionen. Detta

ligger dock utanför den aktuella studiens ram.

3.4 Inkomst

Efterfrågan på kollektivtrafikresor anses vanligtvis minska med ökad inkomst. Bilen är en stor

konkurrent till kollektivtrafiken och bilinnehavet ökar med ökad inkomst. Bilresan upplevs

som ett billigare och mer flexibelt sätt att resa varvid kollektivtrafikresan ersätts.42

En vara där inkomsteffekten är negativ betecknas som inferior. Då resande i allmänhet

ökar vid ökad inkomst hävdar vissa författare att inkomsteffekten är positiv även för

kollektivtrafikresandet och att det därmed inte påverkas nämnvärt av inkomstförändringar

eftersom effekterna tar ut varandra.43 Empiriska undersökningar tyder dock på att

kollektivtrafikresor är en inferior vara vilket framgår nedan.

Det är troligt att inkomsteffekten skiljer sig åt mellan olika grupper, framför allt mellan de

som har och inte har bil. Detta framgår inte av de studier som presenteras nedan.

3.4.1 Tidigare studier

Nedan följer en tabell där ett antal skattningar av inkomstelasticiteter presenteras, de kommer

från samma studier som priselasticiteterna. De studier som inte längre finns med har inte

presenterat några inkomstelasticiteter.

                                                
42 P.C Stubbs, W.J Tyson, M.Q. Dalvi, (1980) sid.8ff
43 Kenneth Button, (1993), sid. 45
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Tabell 3. Inkomstelasticiteter från tre olika studier.
Författare Elasticitet Typ av data
Button -0,4 till -1,0Okänt
TFK-rapport -0,19 till -0,26Stated preference
Eriksson, Eriksson -0,38Tvärsnitt

Det framgår att inkomstelasticiteten som väntat är negativ och att den är mindre negativ i de

två svenska studierna. Det förefaller som om efterfrågan på kollektivtrafikresor är oelastisk

även vid inkomstförändringar.
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4 Efterfrågan i Linköping

4.1 Organisation

AB Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötlands län. Bolaget bildades 1980

som en följd av lagen 1978:438 om huvudmannaskap.44 Östgötatrafiken ägs i enlighet med

lagen gemensamt av landstinget och länets kommuner där Landstinget äger hälften av

aktiekapitalet medan Linköpings andel 1999 uppgick till 14,3 procent.

Under 2000 bildades trafikrådet som har till uppgift att beställa kollektivtrafik av

Östgötatrafiken som i sin tur upphandlar trafiken från andra bolag. Syftet med trafikrådet var

att främja trafikpolitisk debatt och renodla roller. Rådet skall göra politiska prioriteringar och

ange ramar för kollektivtrafiken medan Östgötatrafiken har erhållit större frihet att sätta priser

och utforma detaljer kring utförandet.

Fram till sommaren 2000 har ett system med underskottstäckning tillämpats, dvs. ägarna

har i efterhand fått en räkning på summan som fattas för att bolaget skall göra nollresultat.

Tanken är att systemet skall överges till förmån för ett system där ägarna i förväg beslutar vad

trafiken skall kosta.45 Trots detta tillämpas fortfarande underskottstäckning.

Målsättningen är att trafikintäkter skall täcka hälften av kostnaderna för trafiken. 1999

täcktes 51,4 procent av kostnaderna av trafikintäkter medan resten i huvudsak täcktes genom

ägartillskott.46

I övriga län låg trafikhuvudmännens självfinansieringsgrad 1997 mellan 12,1 (Värmland)

och 63,6 (Malmöhus) procent.47

4.2 Resandeutveckling

Kollektivtrafikresandet i Linköpings tätort har minskat ständigt sedan 1983 då den

genomsnittlige Linköpingsbon gjorde 188 resor per år med kollektivtrafiken. 1999 var

motsvarande siffra 56 resor per år och person.48 Detta är inte unikt för resandet i Linköping.

Resandet med kollektivtrafik har under lång tid varit på nedgång till förmån för bilen som

transportmedel.49 Diagrammet nedan visar resandeutvecklingen mellan 1972 och 1999.

                                                
44 Östgötatrafikens årsredovisning 1999, sid. 15
45 Östgötatrafikens årsredovisning 1999, sid. 15
46 Östgötatrafikens årsredovisning 1999, sid. 22
47 SLTF Branschstatistik 1997
48 Statistisk årsbok Linköpings kommun
49 Jan Owen Jansson, (1996), sid. 24f
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Figur 1. Antalet resor per person i Linköpings tätortstrafik från 1972 till 1999.
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Under samma period har realpriset på en enkel resa under högtrafik höjts från 13 till 18

kronor och produktionsnivån har sjunkit från 79 till 31 vagnkilometer per innevånare och år.50

Utvecklingen tydliggör ett vanligt problem inom kollektivtrafikbranschen, sjunkande

efterfrågan leder till ökade finansiella svårigheter vilket föranleder höjda priser och minskad

produktion. Sådana åtgärder leder i sin tur till ytterligare minskningar i resande och man

hamnar i en neråtgående spiral.

Figur 2. Trafikutbudet mätt i vagnkilometer per år från 1972 till 1999. Uppgifterna för 1986 och 1987 som visar
det stora fallet är osäkra.
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50 Prisuppgifterna kommer från Östgötatrafiken och anges i 1999 års priser. Produktionsstatistiken är hämtad
från statistisk årsbok Linköpings kommun.
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Av figur 1 framgår att resandet ökade mellan 1972 och 1983 och periodens senare del

samanfaller med huvudmannaskapsreformen. Vid närmare studie av tänkbara förklaringar

framgår att trafikutbudet ökade mellan 1973 och 1982 för att minska 1983 varefter resandet

fortsatte att minska från 1984 och 1985. Under perioden 1980-1982 föll också realpriset för en

enkel resa för att sedan öka från och med 1983 vilket framgår av figur 3. Bilinnehavet var

under åren 78-83 lägre än 1977 och petroleumpriset steg under hela perioden (77-83) kraftigt

för att därefter plana ut. Realinkomsten i Linköping föll mellan 1979 och 1984.51

Nämnas bör att uppgifterna för trafikutbud under 1986 och 1987 (det stora fallet i figur 2)

är osäkra och därför inte ingår i skattningen av efterfrågefunktionen som presenteras nedan.

Åren 1972 till och med 1976 ingår inte heller i modellestimeringen då det inte varit möjligt att

erhålla prisuppgifter för denna period.

Sammantaget förefaller resandeutvecklingen kunna förklaras med hjälp av

efterfrågefunktionen (3.10) även under denna period. Det kan dock vara av intresse att

formellt testa om det skett ett strukturellt skift i efterfrågefunktionen mellan perioden innan de

saknade uppgifterna (se figur 1) och perioden därefter då den tidigare perioden uppvisar ett

betydligt högre resande än den senare.52

Figur 3. Prisutvecklingen för en enkel resa inom Linköping från 1977 till 1999.
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Av diagrammet framgår att priset 1987 och 1991 översteg 20 kronor och 1999 uppgick till 18

kronor (högtrafik).

                                                
51 Statistisk årsbok Linköpings kommun
52 Ett sådant test genomförs på sid. 31f
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4.3 Empirisk modell

En empirisk efterfrågefunktion för Linköping kan formuleras enligt ( jmf. med

efterfrågefunktionen (3.10) ):

D = α + β1pt + β2yt + β3bpt + β4ppt + β5vkmt + ut (4.3.1)

Där:

D = antalet resor per person och år med kollektivtrafiken i Linköpings tätort.

α = konstant som skattas.

βi = parametrar som skattas.

pt = realpris på en enkel resa i Linköpings tätort som betalas kontant.

yt = real medelinkomst för innevånare i Linköpings kommun.

bpt = antal bilar per innevånare i Linköping.

ppt = prisindex för petroleumprodukter.53

vkmt = utbudskilometer per innevånare i Linköping.

ut = en felterm.

Kontantpriset används i modellen av praktiska skäl trots att ett stort antal resenärer

förmodligen åker med någon form av kort till ett lägre pris. Om relationen mellan

kontantpriset och andra betalningssätt var någorlunda konstant över hela perioden ger dock

kontantpriset en god approximation av kostnadsutvecklingen. Om relationen genomgått några

större förändringar över tiden bör kontantprisets effekt på resandet också ha förändrats d.v.s.

relationen har genomgått ett strukturellt skift. En sådan förändring borde därför kunna

avslöjas av ett Chow-test.

Cykeln är förmodligen kollektivtrafikens viktigaste konkurrent i Linköping men av

praktiska skäl har inte någon variabel för detta inkluderats i modellen. Eventuellt skulle

kommunala utgifter för cykelvägar användas som en proxy-variabel. Av praktiska skäl

används inte någon sådan variabel i modellen.

I modellen ovan har parametrarna för respektive variabel förväntade tecken enligt tabell 3.

                                                
53 www.scb.se
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Tabell 3. Förväntade tecken för parametrar skattade i modellen (4.3.1).
Variabel Förväntat utfall
Pris           -
Inkomst           -
Bilinnehav           -
Petroleumpris           +
Vagnkilometer           +

4.3.1 Stationäritet och kointegration

Då modellen skattas med hjälp av tidsseriedata från 1977 till 1999 måste respektive serie

testas för stationäritet då regression med ickestationära variabler kan ge ”falsk regression”

(eng. spurious regression).54 En tidsserie är stationär om den har följande egenskaper:

Medelvärdet: E(Yt) = µ (4.3.1.1)

Variansen: Var(Yt) = E(Yt - µ)2 = σ2 (4.3.1.2)

Kovariansen: γk = E[(Yt- µ)(Yt+k- µ)] (4.3.1.3)

(4.3.1.1) innebär att seriens förväntade medelvärde skall vara detsamma oberoende av tiden t.

Enligt (4.3.1.2) skall variansen vara ändlig och oberoende av tiden medan (4.3.1.3) innebär att

den förväntade kovariansen mellan två Y-värden skall vara densamma oberoende av vilket Y-

värde som används som utgångspunkt. Om dessa krav inte uppfylls är den aktuella tidsserien

ickestationär vilket gör att regressionsresultat inte är pålitliga vid hypotesprövningar och att

påvisade samband mellan tidsserierna kan bero på falsk regression.55

För att undersök huruvida respektive serie är stationär används Dickey-Fuller (DF) test.

 Testet utgår från en modell där serien Y bestäms enligt:

Yt = ρYt-1+ut (4.3.1.4)

Där värdet på Y vid tidpunkten t genom regression relateras till värdet på Y föregående period

Yt-1 och där ut är en felterm.56

Om ρ=1 har den aktuella tidsserien en enhetsrot (eng. unit root) vilket innebär att den är

icke-stationär.57 I praktiken genomförs testet genom att följande regressionssamband testas:

                                                
54 Damodar Gujarati, (1995), sid. 23
55 Walter Enders, (1995), Applied Econometric Time Series. New York, sid. 216
56 Damodar Gujarati, (1995), sid. 718
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∆Yt = ηYt-1 + ut (4.3.1.5)

∆Yt = α + ηYt-1 + ut (4.3.1.6)

∆Yt = α + βt + ηYt-1 + ut (4.3.1.7)

där t är en trendvariabel. I testet är H0: η = 0 d.v.s. serien är ickestationär och H1: η ≠ 0 d.v.s.

serien är stationär.58

Testvärdet beräknas på samma sätt som traditionella t-test, men om serien är icke-stationär

kan inte de vanliga t-tabellerna tillhandahålla kritiska värden.59 I stället används värden först

framtagna av David Dickey och Wayne Fuller, därav namnet på testet.60 Det beräknade

testvärdet kallas då τ varvid testet även går under namnet τ-test.

Nedan följer resultaten från genomförda DF-test:

Tabell 4. Resultaten från de genomförda Dickey-Fuller testen. De olika värden som presenteras är för de olika
formerna av testet som visas i (4.3.1.5), (4.3.1.6) och (4.3.1.7).

Serie τ-värde 1 Kritiskt värde τ-värde 2 Kritiskt värde τ-värde 3 Kritiskt värde Förkasta H0:
D 0,902 -1,964 2,495 -3,066 -1,579 -3,735Nej
p 0,39 -1,96 -2,096 -2,997 -2,451 -3,622Nej
y 1,378 -1,96 -0,127 -2,997 -1,321 -3,622Nej
bp 0,703 -1,96 -0,802 -2,997 -1,338 -3,622Nej
pp 0,492 -1,96 -2,477 -2,997 -2,139 -3,622Nej
vkm -0,024 -1,964 1,428 -3,066 -1,166 -3,735Nej

Av tabellen framgår att antalet kollektivtrafikresor per person (D) utgör ett tveksamt fall. Då

de skattade τ-värdena från två av de tre testen understiger de kritiska värdena även på

enprocentsnivån och ett av dem överstiger det kritiska värdet på tioprocentsnivån betraktas

serien i fortsättningen som ickestationär. Även de övriga serierna är ickestationära.

Förstadifferensen av en  ickestationär serie erhålles enligt:

∆Y = Yt – Yt-1 (4.3.1.8)

∆Y kan därefter testas med DF-test som ovan. Om ∆Y är stationär är serien integrerad av

första ordningen. Serien sägs därmed följa en I(1) process. Generellt gäller att en serie som

                                                                                                                                                        
57 Walter Enders,(1995), sid. 221
58 Damodar Gujarati, (1995), sid. 720
59 Damodar Gujarati, (1995), sid. 718f
60 T.ex. Dickey, Fuller(1981)
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måste differentieras d gånger för att bli stationär är I(d). Med andra ord är en stationär serie

I(0).61

Nedan följer resultatet från DF-test av de icke-stationära seriernas förstadifferenser.

Tabell 5. Resultaten från Dickey-Fuller testen genomförda med seriernas förstadifferenser.
Serie τ-värde 1 Kritiskt värde τ-värde 2 kritiskt värde τ-värde 3 kritiskt värde Förkasta H0:
∆D -2,372 -1,97 -1,721 -2,327 -4,936 -3,829Ja
∆p -5,523 -1,957 -5,497 -3,004 -5,357 -3,633Ja
∆y -2,753 -1,957 -2,886 -3,004 -2,937 -3,633Ja
∆bp -3,422 -1,957 -3,504 -3,004 -3,442 -3,633Ja
∆pp -3,474 -1,957 -3,573 -3,004 -3,691 -3,633Ja
∆vkm -3,793 -1,97 -3,151 -3,122 -3,063 -3,829Ja

Av tabellen framgår att ∆y utgör ett tveksamt fall. Då testvärdena överstiger det kritiska

värdet på enprocentsnivån i ett fall och tioprocentsnivån i två fall betraktas samtliga seriers

förstadifferenser som stationära, de följer därmed en I(1) process.

Serier som är integrerade av samma ordning kan vara kointegrerade. Detta innebär att de i

kombination är stationära och regression med de ursprungliga serierna kan då genomföras.

Resultaten av en skattning med kointegrerade serier visar då på långsiktiga samband

mellan variablerna. Sambanden tolkas som ett jämviktsläge som uppnås på lång sikt.

Residualerna från det kointegrerade sambandet kan därefter användas som förklaringsvariabel

i en felkorrigeringsmodell (se modell 4.3.2.1 nedan). Residualernas parameterskattning kan i

en sådan modell tolkas som hastigheten på anpassningen mot jämvikt då en avvikelse

uppstått.62

Tidsserierna testas för kointegration genom att en vanlig linjär modell, exempelvis (4.3.1)

ovan, skattas och residualerna (ut) testas för stationäritet på samma sätt som de ursprungliga

serierna testades men med andra kritiska värden. Testet är uppkallat efter dess skapare Engle

och Granger.

Modellen kointegrerar inte då inkomstvariabeln ingår varvid den största modellen som

kointegrerar är:

D = α + β1pt + β3bpt + β4ppt + β5vkmt + ut (4.3.1.9)

Det skattade värdet i Engle-Granger testet för att se om residualerna (ut) i modellen ovan

(4.3.1.9) är stationär är –5,457, det kritiska värdet på 5-procentsnivån är –5,354. Variablerna

                                                
61 Damodar Gujarati, (1995), sid. 718f
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betraktas därför som kointegrerade och parameterskattningarna från modellen (4.3.1.9) utgör

långsiktiga samband.

4.3.2 Linjär modell

Nedan visas resultatet från skattningen av (4.3.1.9) efter korrigering för autokorrelation.

Tabell 6. Resultatet från skattningen av den kointegrerade modellen (4.3.1.9) resultatet visar långsiktiga
samband efter korrigering för autokorrelation.

Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 205,597 97,025 2,119 0,0601
p -2,785 0,661 -4,212 0,00179
vkm 1,857 0,204 9,101 0,00000374
pp 0,0358 0,00375 9,547 0,00000243
bp -498,068 224,821 -2,215 0,0511

Adj-R2 0,994
DW-värde 3,299

Då det saknas observationer i mitten av datamaterialet kan Durbin-Watsontestet för

autokorrelation inte användas, istället analyseras residualerna (ut) med hjälp av ett Geary-test.

Den ursprungliga modellen led av autokorrelation, tabell 6 visar resultatet efter korrigering för

autokorrelation. Ett rangkorrelationstest användes för att testa modellen för

heteroscedasticitet. I testet är H0: heteroscedasticitet föreligger ej och H1: heteroscedasticitet

föreligger. Nedan visas resultatet av testet.

Tabell 7. Resultatet från Spearmans rangkorrelationstest.
Variabel Testvärde Kritiskt värde 5 % Förkasta H0

p -0,882 2,145Nej
vkm 0,522 2,145Nej
pp 0,659 2,145Nej
bp 0,066 2,145Nej

Av tabellen framgår att residualernas storlek inte samvarierar med någon av

förklaringsvariablerna vilket gör att vi inte kan förkasta H0.

Samtliga variabler i (4.3.1.9) är signifikanta på 10-procentsnivån och alla utom bilar per

person är signifikanta på 5-procentsnivån. Alla variabler har förväntat tecken (jfr. tabell 3).

Parameterskattningen för bilinnehav kan förefalla hög (-498,068) men detta beror på att en

ökning med en bil per person innebär en väldigt stor relativ ökning.

                                                                                                                                                        
62 Damodar Gujarati, (1995), sid. 725ff
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Resultaten av de enskilda skattningarna skall ses som långsiktiga samband mot vilka

individer strävar på lång sikt. Detta innebär att en höjning av priset för en enkel resa med en

krona enligt modellen ger ett minskat resande med 2,785 resor per år och person.

Motsvarande siffra för körda vagnkilometer är 1,857. En ökning med en enhet av

petroleumprisindexet ger enligt modellen upphov till 0,036 ytterligare resor per person med

kollektivtrafiken. En bil ytterligare per innevånare i Linköping ger enligt modellen 498,068

resor färre per person. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet då en sådan stor ökning

innebär extrapolering och inte är möjlig då resandet 1999 uppgick till 56 resor per person.

Bilinnehavet i Linköping låg 1999 på 0,38 bilar per innevånare.63

En felkorrigeringsmodell kan formuleras med hjälp av residualerna (ut) från den

kointegrerade modellen (4.3.1.9) enligt:

∆Dkr = α + β1∆pt + β2∆yt + β3∆bpt + β4∆ppt + β5∆vkmt + β6ut-1 + et (4.3.2.1)

där ∆ symboliserar förstadifferensen av variablerna i (4.3.1) som är integrerade av samma

ordning, ut-1 är residualerna från (4.3.1.9) laggade en period och et är feltermen. β6 tolkas i

detta fall som anpassningshastigheten mot jämviktsläget som skattas genom (4.3.1.9) vid en

avvikelse från detta.64 Nedan redovisas resultatet från skattningen av felkorrigeringsmodellen

(4.3.2.1):

Tabell 8. Resultatet från skattningen av felkorrigeringsmodellen (4.3.2.1).
Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 1,172 1,43 0,82 0,444
∆p -1,646 0,9 -1,83 0,117
∆y -0,00029 0,000268 -1,088 0,318
∆bp -127,199 196,009 -0,649 0,54
∆pp 0,0225 0,00992 2,262 0,0644
∆vkm 1,39 0,44 3,157 0,0196
ut-1 -1,691 0,308 -5,482 0,00154

Adj-R2 0,828
DW-värde 2,066

Det framgår av tabellen att samtliga variabler har förväntat tecken men att flera av dem är

icke-signifikanta trots att modellen uppvisar ett högt R2-värde. Detta skulle kunna bero på

                                                
63 Statistisk årsbok Linköpings kommun
64 Damodar Gujarati, (1995), sid. 728f
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multikollinearitet, exempelvis är korrelationen mellan bilinnehav och inkomst hög vilket inte

förvånar.

Efter successiv eliminering av icke-signifikanta variabler erhålles modellen nedan:

Tabell 9. Resultatet från skattningen av felkorrigeringsmodellen (4.3.2.1) efter avlägsnande av inkomst och
bilinnehav som visat sig icke-signifikanta.

Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 0,572 1,154 0,495 0,634
∆p -1,668 0,89 -1,875 0,0977
∆vkm 1,413 0,43 3,284 0,0111
∆pp 0,028 0,008 3,41 0,00922
ut-1 -1,732 0,304 -5,704 0,000453

Adj-R2 0,829
DW-värde 2,014

I modellen ovan har inkomst och bilinnehav avlägsnats och för att kontrollera om dessa

variabler tillför modellen något förklaringsvärde används ett F-test. I testet är H0: β2 + β3 = 0,

d.v.s. inkomst och bilinnehav tillsammans bidrar inte till att öka modellens förklaringsvärde

och H1: β2 + β3 ≠ 0, d.v.s. variablerna ökar modellens förklaringsvärde. Testvärdet som

erhålles är 0,975, då det kritiska värdet på femprocentsnivån är 5,14 kan nollhypotesen inte

förkastas.

Samtliga variabler är signifikanta på 10-procentsnivån och alla utom ∆p är signifikanta på

5-procentsnivån.

Durbin-Watson testet för autokorrelation kan inte tillämpas då observationer saknas men

ett Geary-test av residualerna visar att autokorrelation ej föreligger. Resultatet från

rangkorrelationstestet visas nedan.

Tabell 10. Resultatet från Spearmans rangkorrelationstest.
Variabel Testvärde Kritiskt värde 5 % Förkasta H0

p 0,989 2,201Nej
vkm 0,907 2,201Nej
pp -0,311 2,201Nej

Av tabellen framgår att residualernas storlek inte samvarierar med någon av modellens

förklaringsvariabler, slutsatsen är att modellen inte lider av heteroscedasticitet.

Tolkningen av modellens parameterskattningar är något krångliga men parametern för

felkorrigeringstermen (ut-1) innebär att vid en avvikelse från jämviktsläget minskar skillnaden

mellan detta läge och det faktiska med 1,732 resor per person och år.
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4.3.3 Log-linjär modell

För att erhålla elasticitetsestimeringar omformuleras (4.3.1.9) till ett exponentiellt samband

enligt:

D = α * pt
β1 * bpt

β3 * ppt
β4 * vkmt

β5 * eut (4.3.3.1)

För att möjliggöra estimering med OLS logaritmeras (4.3.3.1) och får därefter utseendet:

lnD = lnα + β1lnpt + β3lnbpt + β4lnppt + β5lnvkmt + ut  (4.3.3.2)

där respektive parameterestimering kan tolkas som ett konstant elasticitetsmått, d.v.s. hur stor

procentuell förändring hos beroendevariabeln en procents förändring hos förklaringsvariabeln

ger upphov till. Nedan visas resultatet från skattningen av (4.3.3.2):

Tabell 11. Resultatet från skattningen av den log-linjära modellen (4.3.3.2).
Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 0,875 0,469 1,867 0,494
lnp -0,447 0,0952 -4,697 0,014
lnvkm 0,9917 0,0913 10,859 0,00000077
lnpp 0,146 0,0224 6,519 0,000551
lnbp -0,101 0,654 -0,155 0,611

Adj-R2 0,994
DW-värde 2,517

Samtliga variabler har förväntat tecken men bilinnehav är icke-signifikant vilket gör att den

inte kan anses vara skild från noll. Av denna anledning avlägsnas bilinnehav per person från

förklaringsvariablerna i modellen. Nedan visas resultatet från skattningen av (4.3.3.2) efter

avlägsnandet av bilinnehav:
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Tabell 12. Resultatet från estimeringen av den log-linjära modellen (4.3.3.2) efter avlägsnandet av bilinnehav.
Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 0,586 0,484 1,209 0,25
lnp -0,361 0,122 -2,966 0,0118
lnvkm 1,03 0,0471 21,916 0
lnpp 0,147 0,0296 4,95 0,000336

Adj-R2 0,993
DW-värde 2,368

Ett Engle-Granger test (se ovan) ger ett testvärde på –5,26, då det kritiska värdet på

femprocentsnivån är 4,86 dras slutsatsen att modellens variabler är kointegrerade varvid

parameterskattningarna utgör långsiktiga samband. Rangkorrelationstestet visar att

autokorrelation ej föreligger. Nedan visas resultatet från detsamma.

Tabell 13. Resultatet från Spearmans rangkorrelationstest.
Variabel Testvärde Kritiskt värde 5 % Förkasta H0
lnp -1,241 2,145Nej
lnvkm -0,443 2,145Nej
lnpp 0,044 2,145Nej

Av tabellen framgår att modellen inte lider av heteroscedasticitet.

Samtliga estimat behåller förväntat tecken och det är endast prisvariabeln som förändras i

någon större utsträckning men resultaten förefaller rimliga i jämförelse med tidigare studier.

Det framgår att en prishöjning med en procent ger en 0,36 procentig minskning av

resandet vilket som väntat indikerar att efterfrågan på kollektivtrafikresor är oelastisk med

avseende på det egna priset. En procents ökning av antalet körda vagnkilometer ökar enligt

modellen resandet med 1,03 procent vilket förefaller rimligt och liksom i tidigare studier

överstiger trafikutbudets påverkan på efterfrågan det egna prisets. Petroleumprisets påverkan

på efterfrågan förefaller vara liten men signifikant, en procents ökning av petroleumpriset

leder enligt modellen till 0,15 procents ökning av antalet resor.

I figur 1 framgår att antalet kollektivtrafikresor per person under perioden 1977 till 1985

var avsevärt högre än perioden 1992 till 1999 och att de mellan 1977 och 1983 var ökande.

Det kan därför vara av intresse att jämföra perioderna för att se om efterfrågefunktionen har

undergått ett strukturellt skifte med hjälp av ett Chow-test. Om så är fallet innebär det att

relationen mellan variablerna är olika under de olika perioderna. Testet kan även indikera en

förändring i en variabel som påverkar efterfrågan på kollektivtrafikresor men som inte

inkluderats i modellen.
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I testet är H0: strukturell stabilitet föreligger och H1: ett strukturellt skift har skett. I det

aktuella fallet erhölls ett testvärde på 0,813, då det kritiska värdet på femprocentsnivån är 3,84

kan H0 inte förkastas. Slutsatsen är därmed att det inte har skett någon strukturell förändring

och att den stora skillnaden i resandet förklaras inom modellen.
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5 Efterfrågan i Sverige
Kollektivtrafiken har under en lång tid tappat marknadsandelar främst i förhållande till

privatbilismen. Utvecklingen är inte unik för Sverige utan är densamma för hela

västvärlden.65 Undantaget från den neråtgående trenden samanfaller med

huvudmannareformen då trafikutbudet ökade kraftigt vilket efterföljdes av en 33 procentig

ökning av resandet. Det var framför allt det regionala bussresandet som ökade. Ökningen

uppgick här till 60 procent. Större delen av ökningen skedde mellan 1980 och 1983.66

Innevånarnas benägenhet att åka kollektivt uppvisar stor variation mellan olika län.

Stockholm sticker ut som ett särfall. Under 1998 genomförde den genomsnittlige

stockholmaren 344 resor med kollektivtrafiken vilket kan jämföras med de 47,5 resor som är

genomsnittssiffran för övriga län. Gotland är det område där innevånarna gör minst antal resor

per år (19).67 Vid en första anblick kan det förefalla som om Stockholm utgör ett specialfall

och därför bör behandlas för sig. Vid en jämförelse av möjliga förklaringsvariabler framgår

det att förklaringen mycket väl kan ligga där. Genomsnittsinkomsten i Stockholm ligger långt

över resten av landet, bilinnehavet per person ligger i Stockholm långt under resten av landet

och kollektivtrafikutbudet är betydligt högre än i resten av landet. I ljuset av detta förefaller

det snarare naturligt att huvudstadsregionen uppvisar ett betydligt större resande med

kollektivtrafiken än övriga regioner.

5.1 Empirisk modell

En empirisk efterfrågefunktion för Sverige kan formuleras enligt (jmf. med

efterfrågefunktionen (3.10)):

D = α * pi
β1 * yi

β2 * uki
β3 * bpi

β4 * toi
β5 * uri

β6 * eui (5.1.1)

Där:

D = antalet kollektivtrafikresor per person och år.

α = konstant som skattas.

βi = parametrar som skattas.

pi = genomsnittlig biljettintäkt per resa för respektive trafikbolag.

yi = real medelinkomst för respektive län.

                                                
65 Jan Owen Jansson, (1996), sid. 24f
66 TPR rapport 1989:5 sid. 46
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uki = utbudskilometer per person och år i respektive län.

bpi = bilar per person i respektive län.

toi = antal tätorter i respektive län.

uri = andel av befolkningen som bor i tätorter i respektive län.

ui = en felterm.

Antal resor per person används som beroendevariabel. Alternativt kan personkilometer per år

användas. Då det i datamaterialet saknas uppgift om personkilometer för ett flertal län föreföll

det naturligt att använda antal resor. Med den aktuella variabeln kan modellen antas beskriva

lokala resor i tätort i större utsträckning än regionala och långväga resor. Detta eftersom

resorna i tätort är fler men kortare än de regionala och långväga resorna.

Prisvariabeln definieras som trafikbolagets totala biljettintäkter per genomförd resa och

ger därför en god approximation av det pris som den enskilde resenären möter även om det

oftast inte är möjligt att genomföra en resa till detta pris. Kontantpriserna är vanligtvis högre

samtidigt som olika typer av kort gör det möjligt att resa billigare.

Utbudsvariabeln väntas fånga upp effekten av både turtäthet och geografisk tillgänglighet.

Det är dock svårt att skilja mellan turtäthetens respektive närhetens påverkan på resandet.

Båda faktorerna påverkar individens generaliserade kostnad. Ökad turtäthet ger kortare

väntetid och större geografisk täckning ger minskade transportkostnader för att ta sig till och

från hållplatsen.

Eftersom resandemönstret ser olika ut i tätorter och landsbygd inkluderas två variabler

vars syfte är att korrigera för detta. Andelen av befolkningen som bor i tätort borde påverka

resandet positivt eftersom det generellt görs fler men kortare resor inom tätorter än på

landsbygden. Antalet tätorter borde också ha en positiv påverkan på resandet i ett län. Detta

eftersom resor utanför tätorter vanligtvis sker mellan tätorter.

Modellen (5.1.1) kan omformuleras för att möjliggöra OLS estimering enligt:

lnD = lnα + β1lnpi + β2lnyi + β3lnuki + β4lnbpi + β5toi + β6uri + ui (5.1.2)

Tabellen nedan visar förväntade tecken för respektive parameter vid skattning av (5.1.2).

                                                                                                                                                        
67 SLTF:s Branschstatistik 1998
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Tabell 14. Förväntade parametertecken vid skattning av modell (5.1.2).
Variabel Förväntat utfall
Pris           -
Inkomst           -
Utbudskm/person           +
Bilinnehav/person           -
Antal tätorter           +
Andel bef. i tätort           +

Nedan visas resultatet från skattningen av (5.1.2).

Tabell 15. Resultatet från skattningen av (5.1.2).
Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 1,748 1,363 1,283 0,207
lnp -0,558 0,0926 -6,025 0,00000048
lny 0,0162 0,028 0,58 0,565
lnuk 0,553 0,147 3,757 0,000562
lnbp -1,777 0,682 -2,608 0,0128
lnto -0,0283 0,166 -0,171 0,865
lnur 1,788 0,774 2,31 0,0263

Adj-R2 0,733
DW-värde 2,631

Modellen har ett högt R2-värde och ett Geary-test visar att modellen ej lider av

autokorrelation.

Av tabellen framgår att inkomstvariabeln har fel tecken men dess värde är lågt vilket

innebär att dess påverkan på resandet är liten. Dessutom är variabeln icke-signifikant, den kan

därmed inte antas vara skiljd från noll varvid den avlägsnas från modellen. Även

tätortsvariabeln har fel tecken men situationen är densamma här som för inkomstvariabeln.

Övriga variabler har förväntat tecken och är signifikanta.

Nedan följer resultatet från skattningen av (5.1.2) efter avlägsnandet av inkomst- och

tätortsvariabeln.
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Tabell 16. Resultatet från skattningen av (5.1.2) efter avlägsnandet av inkomst- och tätortsvariabeln.
Variabel Coeff Std. Error T-Stat Signif
Konstant 1,658 0,801 2,07 0,0448
lnp -0,557 0,0882 -6,309 0,00000016
lnuk 0,584 0,138 4,219 0,000132
lnbp -1,791 0,627 -2,856 0,00671
lnur 1,68 0,562 2,991 0,00469

Adj-R2 0,764
DW-värde 2,531

Det framgår att samtliga kvarvarande variabler ger signifikanta parameterskattningar och att

samtliga parametrar har förväntat tecken. Geary-testet visar att residualerna är slumpfördelade

vilket innebär att autokorrelation ej föreligger. Ett White-test med H0: heteroscedasticitet

föreligger ej och H1: heteroscedasticitet föreligger, gav ett testvärde på 35,88. Då det kritiska

värdet på femprocentsnivån är 23,68 förkastas nollhypotesen, slutsatsen är att modellen lider

av heteroscedasticitet. Parameterskattningarna är fortfarande väntevärdesriktiga ehuru

standardavvikelserna och därmed signifikansnivåerna kan vara missvisande men som Gregory

Mankiw skriver ”heteroskedasticity has never been a reason to throw out an otherwise good

model”68.

Ingen av parameterskattningarna ändrar tecken eller genomgår någon större förändring då

inkomst- och tätortsvariabeln avlägsnats och det justerade R2-värdet stiger något.

Av parameterskattningarna framgår att egenpriselasticiteten är 0,56 vilket innebär att en

procents prishöjning ger ett minskat resande med 0,56 procent. Resultatet ligger i linje med

tidigare resultat, även om det är något högre än genomsnittet, och visar att efterfrågan på

kollektivtrafikresor är oelastisk. Utbudskilometer per person förefaller ha en något lägre

effekt på efterfrågan är vad som är fallet i de flesta studier. Det förekommer dock studier där

effekten visat sig vara än mindre. Resultaten innebär att en procents ökning av

utbudskilometer per person ger en ökning med 0,58 procent av resandet. Bilinnehav förefaller

påverka kollektivtrafikresandet förhållandevis mycket, resultaten innebär att en procents

ökning av bilinnehavet leder till 1,79 procents lägre resande med kollektivtrafik. På liknande

sätt indikerar modellen att en procents ökad andel av befolkningen som bor i tätorter leder till

ökat kollektivtrafikresande med 1,68 procent.

                                                
68 Gregory Mankiw, (1990), A Quick Refresher Course in Macroeconomics. Journal of Economic Literature,
vol. XXVIII, s. sid. 1648
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6 Avslutande diskussion och slutsatser
De efterfrågemodeller som formulerats i studien förefaller ge en god beskrivning av det

insamlade datamaterialet då de justerade R2-värden som erhållits ligger mellan 0,76 för den

minsta tvärsnittsmodellen och 0,99 för de kointegrerade tidsseriemodellerna. Det bör nämnas

att den senare typen av modeller brukar få höga R2-värden men felkorrigeringsmodellen

baserad på förstadifferenser ger ett justerat R2-värde på 0,83. Vid estimering av sådana

modeller erhålls ofta låga R2-värden.

Priselasticiteten för Linköpings tätortstrafik är enligt studien 0,36 vilket innebär att den

ovan nämnda tumregeln på 0,3 förefaller stämma bra för Linköping. Detta kan jämföras med

resultatet för tvärsnittsstudien där priselasticiteten uppmättes till 0,56. Samtliga resultat ligger

i linje med resultaten från liknande studier. Skillnaden mellan Linköpingsstudien och

tvärsnittsstudien kan eventuellt bero på skillnader i sammansättningen av de resor som

genomförs. Det kan tänkas att större andel av de resor som företas med lokaltrafiken är

arbetsresor än vad som är fallet med de regionala resorna. Om så är fallet har en större andel

av resenärerna svårt att avstå från att resa med kollektivtrafiken i lokaltrafiken än inom den

regionala trafiken.

Inkomsten förfaller ha liten eller ingen effekt på antalet genomförda kollektivtrafikresor.

Parameterskattningarna har som förväntat fått negativa tecken men de är i både

Linköpingsstudien och tvärsnittsstudien icke-signifikanta. Inkomst förekommer som

förklaringsvariabel i modeller som förklarar bilinnehav varvid inkomstens effekt på

kollektivtrafikresandet kan tänkas gå via bilinnehavet.69

Modellerna ger i viss mån motstridiga resultat angående bilinnehavets effekter på resandet

med kollektivtrafik. Bilinnehav ingår i den linjära kointegrerade långsiktiga modellen och är

där signifikant på tioprocentsnivån men inte på femprocentsnivån. Det uppmätta

parametervärdet var i denna modell –498. I felkorrigeringsmodellerna är variabeln icke-

signifikant på både fem- och tioprocentsnivån. Detta kan tolkas som om bilinnehavet i

Linköping påverkar resandet mer på lång sikt än på kort sikt. Tolkningen försvåras dock av att

variabeln är icke-signifikant i den log-linjära modellen. Det krävs ytterligare tester för att

konstatera vilken funktionell form som är den korrekta. I tvärsnittsstudien ger bilinnehavet

signifikanta parameterskattningar. Effekten förefaller enligt dessa modeller vara stor.

Elasticiteten uppmäts till –1,79.

                                                
69 Jan Owen Jansson, (1996), sid. 105
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Petroleumpriset förefaller ha en positiv effekt på kollektivtrafikresandet vilket

överensstämmer med vad som kan förväntas. Elasticiteten estimeras till 0,15 i

Linköpingsmodellen medan det inte varit möjligt att inkludera petroleumpris som

förklaringsvariabel i tvärsnittsmodellen. Nivån på parameterskattningen förefaller ligga i linje

med tidigare studier.

Utbudet förefaller ha stor effekt på resandet men resultaten skall tolkas med stor

försiktighet. I Linköping visar modellen på en elasticitet på 1.03 vilket är den enskilt största

effekten. Resultatet är bland de högre i förhållande till tidigare studier men ligger ändå inom

vad som tidigare uppmätts. Om resultatet är korrekt får detta långtgående konsekvenser för

eventuella policyrekommendationer, den stora nedgången i resande skulle om så är fallet

nästan uteslutande bero på minskningarna i utbudet. På grund av ovan diskuterade problem

med kausalsambandet mellan producerade vagnkilometer och efterfrågan är slutsatsen inte

lika entydig. Förmodligen avspeglar den uppmätta effekten även det faktum att lågt resande i

många fall leder till minskat utbud. De flesta författare presenterar dock resultat där effekten

av utbudet är stor. I tvärsnittsmodellen uppmäts parametern för utbudsvariabeln till 0,58.

Denna skattning ligger förmodligen närmare sanningen och kausalitetsproblemet är troligen

mindre i detta fall. Detta eftersom observationerna görs vid samma tidpunkt för olika regioner

och därmed visar långsiktiga samband.

I felkorrigeringsmodellen ger felkorrigeringstermen en signifikant parameterskattning som

uppgår till 1,73. Detta innebär att anpassningen mot det långsiktiga jämviktsläget vid en

avvikelse går med en takt av 1,73 resor per person och år.

Tvärsnittsmodellen visar att andelen av befolkningen som bor i tätort har betydelse för

kollektivtrafikresandet vilket förefaller rimligt. Effekten skattas till 1,68.

Med ovanstående resultat som bakgrund förefaller beslutsfattarna ha stora möjligheter att

påverka resandet i kollektivtrafiken, framför allt via trafikutbudet. De oklarheter med

kausalsambandet mellan utbudet och antal resor som föreligger gör dock dessa resultat mindre

säkra. Förmodligen dominerar utbudseffekten över priseffekten varvid förbättringar i turtäthet

bör ge bättre effekt på resandet än prissänkningar. Om kollektivtrafiken skall kunna

konkurrera med privatbilismen i linje med de trafikpolitiska målen måste pris och

kvalitetsförbättringar kombineras. Om den ena åtgärden måste prioriteras före den andra

förefaller det lämpligt att förbättra turtätheten i Linköpingsfallet medan skillnaden i effekt är

mindre i tvärsnittsmodellen. Eventuellt kan resandet gynnas av en prishöjning om intäkterna

från en sådan går till förbättrad turtäthet.
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På grund av de föreliggande oklarheterna kring kausalsambandet mellan trafikutbud och

resande i kombination med utbudsvariablernas dominans i efterfrågemodellerna är det svårt

att ge några säkra policyrekommendationer. Författaren anser att trafikutbudet spelar stor roll

för resandet men sambandet är förmodligen mer komplicerat än vad som avspeglas i den

aktuella studiens efterfrågemodeller. Med tanke på kollektivtrafikens tilltänkta roll i

framtidens miljö- och trafikpolitik är det av stor vikt att vidare studier av efterfrågesambanden

företas för att möjliggöra väl underbyggda beslut. Sådana studier bör ta sikte på att förfina och

ta fram andra kvalitetsvariabler än de som använts i den aktuella studien men de bör också

försöka klarlägga kausalsambandet mellan den intermediära produkten (trafikutbudet) och

slutprodukten (antal resor, personkilometer). För att detta skall vara möjligt bör de

aggregerade uppgifterna brytas ned och enskilda relationer studeras samtidigt som

beslutsprocesserna som leder fram till det aktuella utbudet klarläggs.
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Appendix A. Datamaterial Linköpings Tätort

År Resor/inv. Pris Inkomst Bilar/inv. Petroleum Vkm/inv.
1977 148,8465 10,3789 142882,8 0,3576 329 75,28191
1978 156,3563 12,57 143298 0,34873 337 77,7855
1979 160,3963 13,43992 145737,7 0,345994 489 81,04179
1980 170,883 12,90554 144284 0,344644 665 79,67568
1981 179,3965 11,51099 141585,2 0,339592 840 79,45822
1982 186,858 12,1953 141465,5 0,342889 1000 80,70671
1983 187,8864 13,14107 139587,4 0,349683 1101 79,35055
1984 12,61807 140240,8 0,355804 1172
1985 173,7448 13,01213 141202,6 0,359121 1248 77,88562
1986 165,3838 15,16884 146104,1 0,356083 861 40,73493
1987 164,3143 20,09139 152385,5 0,376773 765 38,78518
1988 18,98644 157149,3 0,385048 710
1989 19,21179 164672,5 0,393416 831
1990 17,40653 165983,7 0,390478 995
1991 20,45134 153612,3 0,391944 995
1992 83,21517 14,44402 153217,7 0,385281 884 39,58143
1993 74,41101 14,85899 150075,8 0,38018 1028 35,62709
1994 75,33202 14,5398 150694,6 0,378522 960 34,08716
1995 72,08647 16,20629 150313,3 0,379417 944 36,2716
1996 70,43321 18,1492 155074,8 0,379217 1017,077 36,23254
1997 66,77316 18,05746 160209,8 0,379441 1084,148 33,90138
1998 62,82778 18,0767 168414,6 0,379665 935,9915 31,5882
1999 56,07547 18 171986,1 0,379889 1055,118 31,16226
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Appendix B. Länsdata

Region Resande Pris/resa Inkomst Utbud Bilinnehav Urbanisering Antal tätorter
sthholm 97 342 4,193344 177163,8 124,9007 0,352 0,957 96
sthholm 98 344 4,288194 186290,4 124,8458 0,361 0,957 96
uppland 97 78 13,13179 151682,7 103,4586 0,396 0,807 54
uppland 98 79 12,88467 158673,2 106,7491 0,409 0,807 54
sormland 97 33 11,63703 148773,4 48,54086 0,429 0,822 62
sormland 98 32 12,21181 154656,2 48,69531 0,439 0,822 62
ostergot 97 75 8,527135 145763,8 77,36232 0,405 0,84 90
ostergot 98 73 8,516133 152446,8 78,57039 0,415 0,84 90
jonkoping 97 48 9,359785 146867,4 45,42683 0,435 0,826 86
jonkoping 98 48 8,626602 153149,8 50,97561 0,445 0,826 86
kronoberg 97 39 8,898316 144660,3 68,94413 0,454 0,753 54
kronoberg 98 34 10,74559 150739,6 50,60674 0,465 0,753 54
kalmar 97 28 15,40903 140948,5 55,24167 0,446 0,771 95
kalmar 98 28 15,43549 1470238 54,37815 0,457 0,771 95
gotland 97 19 13,12176 132923 35 0,474 0,572 18
gotland 98 19 12,86458 138186,3 35 0,483 0,572 18
blekinge 97 41 10,61378 145563,2 41,14474 0,459 0,785 46
blekinge 98 42 10,38406 1514426 44,21192 0,469 0,785 46
kristianst 97 51 7,102602 145763,8 42,73973 0,42 0,778 107
kristianst 98 27 13,60774 151844,3 37,53943 0,43 0,778 107
malmöhus 97 77 8,848157 145763,8 52,60073 0,42 0,906 134
malmöhus 98 72 8,42575 151844,3 52,23881 0,43 0,906 134
halland 97 29 10,42317 149174,7 36,88038 0,462 0,778 94
halland 98 27 11,91054 155560 38,25837 0,471 0,778 94
gbl 97 52 14,87734 150278,2 68,97222 0,417
gbl 98 51 14,77268 157468,1 68,87037 0,429
glstad 97 129 5,798452 150278,2 66,32207 0,417
glstad 98 173 6,216375 157468,1 67,8765 0,429
alvsborg 97 49 9,65071 150278,2 51,849 0,417 0,772 124
alvsborg 98 49 9,660991 157468,1 51,849 0,429 0,772 124
skaraborg 97 31 11,98815 150278,2 53,74615 0,417 0,726 82
skaraborg 98 32 11,97079 157468,1 57,39535 0,429 0,726 82
varmland 97 57 2,207023 146064,8 39,64286 0,474 0,736 72
varmland 98 42 2,229459 151342,1 40,19784 0,485 0,736 72
orebro 97 41 9,520295 147970,9 41,66545 0,432 0,821 65
orebro 98 41 9,490266 154455,3 45,17818 0,442 0,821 65
vastmanl 97 36 10,96489 152284,6 56,59846 0,427 0,861 46
vastmanl 98 37 11,04687 158773,7 61,43023 0,436 0,861 46
dalarna 97 47 8,577295 145964,5 49,97544 0,478 0,793 108
dalarna 98 47 8,747113 151743,8 50,58304 0,489 0,793 108
gavleborg 97 43 9,851349 147970,9 61,68421 0,451 0,782 87
gavleborg 98 44 10,2535 154555,8 67,66667 0,462 0,782 87
vasternorr 97 43 11,21569 151281,4 61,2126 0,466 0,76 82
vasternorr 98 44 11,63938 156765,1 60,52381 0,474 0,76 82
jamtland 97 26 14,11492 141048,8 77,42105 0,471 0,649 54
jamtland 98 27 18,39806 146722,5 77,01515 0,482 0,649 54
vasterbott 97 40 14,80712 145262,3 83,11197 0,435 0,757 74
vasterbott 98 41 15,00366 151643,4 83,43411 0,442 0,757 74
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norrbotten 97 30 13,81396 152685,9 70,6145 0,476 0,818 98
norrbotten 98 31 14,10987 158171,1 71,14231 0,483 0,818 98


