
 

 

Ökade avgifter och minskade subventioner 
– hur påverkar detta efterfrågan på  

bussresor och därigenom samhället? 
 

Increased fees and reduced subsidies  
– how does this affect the demand for  

bus rides and thereby society? 
 
 
 

 
 
 

Författare:  
Sara Björkroth  

Emilie Lundgren  
 
 
 
 

 
Magisteruppsats i Nationalekonomi 

Internationella Ekonomprogrammet 
Handledare: Johan Holmgren 

Linköpings Universitet 
HT 2010 

ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--11/00902--SE 



2 
 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................4 

1. INLEDNING ..................................................................................................................................5 

1.1. Syfte ....................................................................................................................................6 

1.2. Definitioner .........................................................................................................................6 

1.3. Avgränsningar .....................................................................................................................6 

1.4. Metod .................................................................................................................................7 

1.4.1. Datainsamling ..............................................................................................................7 

1.4.2. Tillvägagångssätt..........................................................................................................8 

1.4.3. Metoddiskussion..........................................................................................................8 

1.5. Källkritik ............................................................................................................................ 10 

2. BAKGRUND TILL AVGIFTERNA OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN ........................................................... 11 

2.1. Transportstyrelsen – vilka är det? ...................................................................................... 11 

2.2. Avgiftsförändringen ........................................................................................................... 11 

2.3. Kollektivtrafiken i Sverige .................................................................................................. 13 

3. TEORI ........................................................................................................................................ 15 

3.1. Efterfrågan på transport .................................................................................................... 15 

3.2. Varför subventionera transportsektorn? ............................................................................ 16 

4. SKAPANDET AV EFTERFRÅGEMODELLEN ................................................................................... 19 

4.1. Val av förklaringsvariabler att inkludera i efterfrågemodellen ............................................ 19 

4.2. Heteroskedasticitet ........................................................................................................... 19 

4.3. Autokorrelation ................................................................................................................. 20 

4.4. Multikolinjäritet ................................................................................................................ 21 

4.5. Den valda modellen ........................................................................................................... 21 

5. PÅVERKAN PÅ EFTERFRÅGAN .................................................................................................... 24 

5.1. Uträkning av subventionen ................................................................................................ 24 

5.2. Vad händer när de ökade avgifterna införs? ...................................................................... 26 

5.2.1. Prisförändring till följd av de högre avgifterna ............................................................ 26 

5.2.2. Utbudsförändring till följd av de högre avgifterna ...................................................... 30 

5.2.3. Effekt av de högre avgifterna ..................................................................................... 32 

5.3. Vad händer om subventionen tas bort? ............................................................................. 33 

5.3.1. Prisförändring när subventionen tas bort ................................................................... 33 

5.3.2. Utbudsförändring när subventionen tas bort ............................................................. 35 

5.3.3. Effekt av en borttagen subvention ............................................................................. 37 

5.4. Vad händer när halva subventionen tas bort? .................................................................... 39 



3 
 

5.4.1. Prisförändring när halva subventionen tas bort .......................................................... 39 

5.4.2. Utbudsförändring när halva subventionen tas bort .................................................... 41 

5.4.3. Effekt av en minskad subvention ................................................................................ 42 

6. SLUTSATS .................................................................................................................................. 44 

7. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................... 45 

Elektroniska källor ......................................................................................................................... 45 

Tryckta källor ................................................................................................................................ 45 

Tabeller:........................................................................................................................................ 47 

BILAGA 1 – LISTA ÖVER LÄNEN .......................................................................................................... 48 

BILAGA 2 – TAYLORAPPROXIMATION AV UTBUDET ........................................................................... 49 

BILAGA 3 – SAMBAND MELLAN KOSTNADSTÄCKNING OCH PRISFÖRÄNDRING .................................. 51 

 

 



4 
 

SAMMANFATTNING 

Transportstyrelsen vars verksamhetsidé är att ”utveckla ett tillgängligt transportsystem med 

hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa”, blev den 1 januari 2011 till stor del avgiftsfinansierad 

istället för anslagsfinansierad. Målet är att de olika transportslagen inom Transportstyrelsens 

verksamhet ska få mer lika villkor, och att avgifterna ska finansiera verksamheten.  

Då finansieringsförändringen ovan innebär ökade kostnader för transportbolagen är syftet 

med denna uppsats att analysera och utvärdera tänkbara förändringar i pris och utbud och 

därefter utvärdera hur detta påverkar efterfrågan på bussresor och därigenom samhället. 

Eftersom transportsektorn till stor del finansieras av subventioner ämnar vi även att undersöka 

hur ett borttagande eller minskande av dessa kan påverka pris och utbud för att sedan 

utvärdera efterföljande förändringar i efterfrågan på bussresor och hur samhället därmed 

skulle påverkas. 

Utifrån teori om efterfrågan på transport och efter genomförda tester och utvärderingar av 

olika kombinationer av relevanta förklaringsvariabler valdes en efterfrågemodell för den 

lokala och regionala kollektivtrafiken med förklaringsvariablerna biljettpris, utbudet av resor, 

befolkningens storlek och resor i föregående period. Denna modell användes för att analysera 

förändringar i pris, utbud och därmed efterfrågan av bussresor till följd av både 

avgiftsinförandet samt borttagandet och minskandet av subventionen.  

Resultaten av vår analys visar på att avgiftsinförandet inte har någon väsentlig effekt på pris, 

utbud och efterfrågan. Däremot leder ett borttagande eller minskande av subventionen till 

förändringar i form av stora prishöjningar och utbudsminskningar vilket har en stor negativ 

effekt på efterfrågan på bussresor. Detta leder till mer ojämlika transportvillkor i samhället då 

äldre, personer med funktionshinder och personer med lägre inkomst får svårare att 

transportera sig. Det leder också till att de externa effekterna så som buller, föroreningar och 

olyckor ökar då människor i större utsträckning använder bil istället för kollektivtrafik. 
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1. INLEDNING 

Transportstyrelsen är en ung myndighet som startades den 1 januari 2009 i syfte att förbättra 

helhetsbilden av de olika transportslagen, för att underlätta planering och för att effektivisera 

verksamheten.
1
 Från och med den 1 januari 2011 är Transportstyrelsens verksamhet i 

huvudsak avgiftsfinansierad. Denna avgiftsfinansiering innebär att alla olika trafikslag 

belastas av nya avgifter som finansierar Transportstyrelsens verksamhet.
2
 

Syftet med införandet av avgifterna är att olika transportslag ska få mer lika villkor, och att 

avgifterna ska finansiera Transportstyrelsen.
3
 Detta leder oundvikligen till högre kostnader för 

de olika transportbolagen. Då Transportstyrelsens verksamhet som bedrivs mot bussektorn till 

stor del har anslagsfinansierats tidigare skulle länstrafikbolagen kunna behöva genomföra 

förändringar såsom att höja priserna och/eller minska utbudet för att täcka sina högre 

kostnader. Då detta skulle kunna påverka konsumenten är det möjligt att efterfrågan på 

bussresor förändras. Transportstyrelsen anser att kostnadseffekten för bussbolagen kommer 

att bli marginell, och att införandet av avgifterna därför inte kommer att påverka 

konsumenten.
4
 Detta är något flera branschutövare motsätter sig. Bland annat formulerar 

Bussbranschens riksförbund tillsammans med andra inom transportbranschen, i ett remissvar, 

en oro till förslaget eftersom de anser att avgiftsförändringarna tillsammans med andra 

avgifter och skatter som innebär ökade kostnader för branschen kommer att medföra 

förändringar som kommer att överföras till konsumenterna.
5
 

Verksamheten inom den lokala och regionala kollektivtrafiken bedrivs med hjälp av 

omfattande subventioner; ca 50 procent av kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige täcktes 

år 2009 av subventioner.
6
 Subventionerna leder till lägre priser och/eller bättre utbud för 

resenärerna och en mer optimal fördelning av användandet av olika transportslag.
7
 En 

framträdande orsak till att sektorn subventioneras är att det bör finnas ett jämlikt och rättvist 

transportsystem.
8
 En väl utbyggd kollektivtrafik leder till att alla i samhället kan ta sig fram 

på mer lika villkor oberoende av om man har en egen bil, om man är äldre, är sjuk eller har 

dålig rörlighet. 

                                                             
1 http://www.transportstyrelsen.se/  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Transportstyrelsen, ”Avgifter inom yrkestrafikområdet – Redovisning av regeringsuppdrag”, s. 48 
5 Näringslivets transportråd, Transportgruppen, et. al (2010), ”Remissyttrande över: Förslag till föreskrifter om 

avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (TSG 2010-592)”, s. 1-4 
6 Trafikanalys (2010), ”Lokal och regional kollektivtrafik 2009”, s. 25 
7 Ibid, s. 10-11 
8 Kollektivtrafikkommittén (2003), ”Kollektivtrafik med människan i centrum: slutbetänkande”, s. 225 

http://www.transportstyrelsen.se/
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1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera tänkbara förändringar i pris och utbud 

till följd av avgiftsförändringen och hur detta i sin tur kan påverka efterfrågan på bussresor 

inom lokal och regional kollektivtrafik och därigenom samhället. Vi ämnar även analysera 

och utvärdera tänkbara förändringar i pris och utbud till följd av att subventionen till den 

lokala och regionala kollektivtrafiken tas bort respektive minskas, och hur efterfrågan på 

bussresor, och indirekt samhället, skulle påverkas av detta.  

 

1.2. Definitioner 

Bussresor 

Bussresor inom lokal och regional kollektivtrafik kommer genom uppsatsen att benämnas 

bussresor.  

Utbudskilometer 

Utbudskilometer är detsamma som tidtabellskilometer och exkluderar den trafik som ställs in 

och inkluderar den trafik som sätts in vid behov. Trafik såsom ut- och inkörning samt 

tomkörning är om möjligt exkluderat. Utbudet för bantrafik mäts i vagnkilometer. 

Vagnkilometer är den sträcka i kilometer som mäts för vagnar i järnvägs-, tunnelbane- och 

spårvägståg. Det vill säga, en vagn som kör en kilometer, är det samma som en 

vagnkilometer. Är det två vagnar som kör en kilometer, blir det två vagnkilometer och så 

vidare.
9
 I denna uppsats kommer vi att benämna den totala mängden utbudskilometer och 

vagnkilometer med utbudskilometer.  

Resor 

Antal påstigningar i lokal och regional kollektivtrafik är det mått på antal resor som kommer 

att användas genom uppsatsen. Reser man tur och retur räknas det som två resor och reser 

man med byte räknas varje påstigning som en resa.
10

 

1.3. Avgränsningar 

Förändringen i finansieringsformen av Transportstyrelsen kommer att påverka nästan alla 

transportslag. Denna uppsats fokuserar dock på effekten på den lokala och regionala 

busstrafiken. Verksamheten gällande bussbranschen var, som tidigare nämnts, till största 

                                                             
9 Trafikanalys (2010), ”Lokal och regional kollektivtrafik 2009”, s. 55 
10 Ibid.  
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delen anslagsfinansierad, varför avgiftsförändringen skulle kunna innebära förändringar inom 

bussbranschen som i sin tur skulle kunna påverka resenärerna, varför vi begränsar oss till just 

bussbranschen. Tidsbegränsningen för denna uppsats är också en orsak till denna avgränsning. 

Efterfrågeförändringar analyseras på kort sikt i uppsatsen. Vid analysering på lång sikt måste 

variabler såsom lokalisering av bostäder, arbetsplatser och affärer inkluderas. Exempelvis kan 

ett nytt shoppingcenter som byggs utanför staden påverka efterfrågan på bussresor på lång 

sikt. Detta kommer inte att analyseras i studien på grund av tidsbrist och svårighet att beräkna 

dessa variabler. Andra studier brukar inte heller beräkna de långsiktiga effekterna, varför vi 

anser det vara befogat att endast undersöka efterfrågeeffekter på kort sikt.
11

 

Pris och utbud av resor är de efterfrågefaktorer som analyseras i undersökningen. Även 

kvalitet har en effekt på efterfrågan. Andra studier visar att av en högre subvention, det vill 

säga av högre inkomster, används hälften till tre fjärdedelar till att öka antalet utbudskilometer 

eller minska biljettpriserna. Resten av pengarna går till andra ändamål, troligtvis till 

kvalitetshöjningar.
12

 På grund av svårigheten att beräkna kvalitet i monetära termer inkluderas 

inte kvalitet som en förklaringsvariabel i efterfrågefunktionen och kommer inte heller att 

diskuteras i uppsatsen. 

 

1.4. Metod  

1.4.1. Datainsamling  

Information om antal resor, invånare, bilinnehav, utbudskilometer, biljettintäkter, 

verksamhetsintäkter, totalintäkter, befolkningens medelinkomst, bensinpris, trafikintäkter och 

totala kostnader för den lokala och regionala kollektivtrafiken för Sveriges olika län för åren 

1986-2009 har samlats in från flera olika källor: SCB (Statistiska Centralbyrån), SLTF 

(Svenska Lokaltrafikföreningen, som har bytt namn till Svensk Kollektivtrafik) och SIKA 

(Statens Institut för Kommunikationsanalys). Vi använder alltså paneldata. Med hjälp av 

konsumentprisindex från SCB har vi räknat ut biljettpriserna, befolkningens inkomster och 

kostnaderna för länstrafikbolagen i reala termer. 

Vi använder oss av data för åren 1986 till 2009. Detta för att datarapporteringen förändrades 

mellan 1985 och 1986, vilket gör det svårt att jämföra data efter 1986 med tidigare data.  

                                                             
11 Transport and Road Research Laboratory (1980), ”The Demand for Public Transport – Report of the 

International Collaborative study of the factors affecting public Transport Patronage”, s. 37 
12 Ibid., s. 24 
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Skåne län och Västra Götalands län bildades 1999. Innan dess motsvarades Skåne län av 

Malmöhus län och Kristianstads län, medan Göteborgs och Bohus län, GL-området, 

Älvsborgs län och Skaraborgs län motsvarade Västra Götalands län. Vi har använt data för de 

åren som finns, det vill säga år 1986-1998 för Malmöhus län, Kristianstads län, Göteborgs och 

Bohus län, GL-området, Älvsborgs län och Skaraborgs län, och år 1999-2009 för Skåne län 

och Västra Götalands län. 

 

1.4.2. Tillvägagångssätt  

Med hjälp av datamaterialet genomför vi skattningar i statistikprogrammet EViews och skapar 

på så sätt en efterfrågemodell som visar hur efterfrågan på lokal och regional kollektivtrafik 

varierar med diverse förklaringsvariabler, det vill säga hur efterfrågeelasticiteterna ser ut för 

dessa variabler. I framtagningen av modellen testar vi olika kombinationer av 

förklaringsvariabler som vidare kommer att presenteras i avsnitt 4.1. 

I processen att ta fram den bästa efterfrågemodellen ingår att testa modellerna för att reda ut 

om OLS-antagandena håller, det vill säga att estimaten är BLUE
13

. Vi testar för 

heteroskedasticitet och autokorrelation och undersöker även förekomsten av multikolinjäritet. 

Vi tittar även på t-värdena för att värdera signifikansen av förklaringsvariablerna. Vidare 

används både en linjär och loglinjär form på modellerna; detta eftersom vi inte är säkra på den 

funktionella formen på efterfrågan.  

Fortsättningsvis räknar vi ut förändringar i pris respektive utbud, genom att hålla övriga 

variabler i den använda ekvationen konstanta; dock är vi medvetna om att man i verkligheten 

skulle förändra mer än en variabel samtidigt varför detta tillvägagångssätt är en förenkling. 

Därefter analyserar och utvärderar vi effekten av dessa förändringar på efterfrågan med hjälp 

av den valda efterfrågemodellen, för att sedan anpassa förändringarna till att gälla 

busstrafiken istället för hela den lokala och regionala kollektivtrafiken. 

 

1.4.3. Metoddiskussion 

Vi låter antalet påstigande utgöra ett mått för antalet resor, då det finns information om detta 

för alla år och alla län. Personkilometer är ett alternativt mått, men då det inte rapporterats för 

                                                             
13 Best Linear Unbiased Estimator är ett estimat som är linjärt, väntevärdesriktigt och effektivt. Att estimatet är 

väntevärdesriktigt innebär att det genomsnittliga eller förväntade värdet av estimatet är lika med det sanna värdet 

av estimatet, och effektivt innebär att estimatet har minsta varians. Ett BUE estimat är också väntevärdesriktigt 

och effektivt men kan vara en annan funktionell form än den linjära formen. (Gujarati, D. N., Porter, C. P (2009), 

“Basic Econometrics”, s. 71-72, 101) 
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alla län och alla år väljer vi att inte använda detta. Dessutom baseras datainsamlingen av 

personkilometer på medelvärden och genomförs mer sällan, vilket gör att man kan ifrågasätta 

hur väl måttet speglar verkligheten.  

I uträkningen av biljettpris har vi delat intäkter med antal resor, vilket ger ett medelbiljettpris. 

Detta pris inkluderar även säsongskort och liknande varför priset kan verka lågt. Dessutom 

leder denna uträkning egentligen till ett biljettpris per påstigning, då antalet påstigningar är 

det använda måttet på antalet resor, och därmed inte biljettpris per hel resa om det 

förekommer byten. Om många byten sker medför detta att denna uträkning underskattar 

biljettpriset. Vi anser dock att detta är ett rimligt tillvägagångssätt då uträkningen är 

konsekvent för alla län.  

Bensinpriset som vi har använt är det genomsnittliga bensinpriset i Sverige under 

tidsperioden, då länsdata inte var tillgängligt för bensinpris. Bensinpriset varierar alltså över 

tiden men är samma för de olika länen. Vi anser att de regionala skillnaderna är marginella 

varför det är rimligt att använda samma bensinpris för alla län.  

Beräkningen av datan i de olika rapporterna, och ibland inom en och samma rapport, skiljer 

sig åt i vissa fall. Vissa år har ett medelvärde beräknats över hela året och andra år har datan 

samlats in från 1 januari eller 31 december det aktuella året. Detta bör dock ha ett obetydligt 

eller näst intill obetydligt utslag på resultatet. 

För vissa variabler, år och län har vi inte hittat data. Exempelvis saknades alla variabler för 

Jämtland-94, varvid vi räknade ut ett genomsnitt av åren innan och efter. För vissa variabler, 

exempelvis bilinnehav, saknas data för flera år och län. Efter försök att få tag på denna 

information utan att lyckas har vi lämnat dessa variabler som de är. 

I skapandet av efterfrågemodellen används lokal och regional kollektivtrafiksdata, där också 

tåg inom län ingår. Anledningen till att vi använder dessa data är att vi inte har lyckats få tag i 

lokal och regional kollektivstrafiksdata för endast buss. Vi anser dock att vi kan använda 

dessa data trots inkluderandet av länståg, då buss- och tågresor inom länet till störst del 

används i liknande syften, i första hand pendlingsresor. Därför bör efterfrågan och även 

elasticiteterna för de olika förklaringsvariablerna för dessa resor se liknande ut. Vidare, 

eftersom vi skapar en efterfrågemodell utifrån hela den lokala och regionala kollektivtrafiken 

men egentligen vill analysera effekten på busstrafiken, anpassar vi pris-, utbuds- och 

efterfrågeförändringarna till busstrafiken med hjälp av relevanta förhållanden mellan hela 

kollektivtrafiken och busstrafiken inom denna.  
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Vidare har vi skapat ett approximativt mått för storleken på avgifterna som kommer att beröra 

busstrafiken. Vi har antagit att bussbranschens andel av den yrkesmässiga trafikens
14

 totala 

avgifter har samma proportion som andelen bussar i den yrkesmässiga trafiken. Vi vet inte hur 

bra detta överensstämmer med verkligheten men anser att denna proportion bör ligga ganska 

nära verkligheten.  

1.5. Källkritik 

Ibland skiljer sig datan mycket från år till år, vilket skulle kunna förklaras av att datan är 

självrapporterad. Länet i fråga skulle kunna ha räknat fel någon gång, eller ha förändrat 

beräkningssättet. Detta kan orsaka förekomst av outliers, vilket kan leda till 

heteroskedasticitet. 

Typen av de rapporterade intäkterna skiljer sig också från år till år. Det varierar mellan 

biljettintäkter, trafikintäkter och totala intäkter. Dock skiljer sig dessa inte så mycket åt varför 

vi anser att resultaten blir trovärdiga trots denna variation.  

Inkomsten är beräknad som medelbruttoinkomst fram till och med 2004 och som 

medelförvärvsinkomst efter 2004. Siffrorna för 2009 är preliminära. Definitionerna skiljer sig 

endast marginellt så inte heller detta bör ha ett utslag på resultatet.  

 

                                                             
14 Yrkesmässig trafik avser, enligt SIKA, ”transporter som ställs till allmänhetens förfogande mot betalning 

såsom godstrafik, taxitrafik, linjetrafik och beställningstrafik med buss” (Statens Institut för 

Kommunikationsanalys, SIKA (2009), ”Fordon 2008 – Tema Yrkestrafik”, s. 11).  
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2. BAKGRUND TILL AVGIFTERNA OCH KOLLEKTIV-

TRAFIKEN 

I detta kapitel beskrivs Transportstyrelsen och dess verksamhet i korthet. Därefter redogör vi 

för avgiftsinförandet, hur detta skulle fungera och olika åsikter om dess effekter.  Sedan ges 

en kort bakgrund om kollektivtrafiken i Sverige för att ge en allmän bild av hur denna ser ut.  

2.1. Transportstyrelsen – vilka är det? 

Transportstyrelsen är en ung myndighet som startades den 1 januari 2009 genom en 

sammanslagning av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, 

Vägtrafikinspektionen och delar av Länsstyrelsen och Vägverket. Denna sammanslagning 

gjordes för att förbättra helhetsbilden över de olika transportslagen, för att underlätta 

planering och för att effektivisera verksamheten.
15

 Verksamhetsidén är att ”utveckla ett 

tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.” Med hänsyn till 

konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar myndigheten regler och ger tillstånd av 

olika slag och kontrollerar även hur reglerna följs.
16

 Inom bussektorn utformas, exempelvis, 

regelverk för kör- och vilotider, yrkeskompetens för yrkesförare och blivande 

tillståndshavare, linjetrafiktillstånd och tunga fordons mått och vikt.
17

 

 

2.2. Avgiftsförändringen 

Från och med den 1 januari 2011 berörs alla trafikslag av avgifter i syfte att finansiera 

Transportstyrelsens verksamhet och skapa mer lika villkor för de olika transportslagen. Enligt 

riksdagsbeslutet ska verksamheten som rör utgivandet av tillstånd, tillsyn och registerhållning 

vara avgiftsfinansierad.
18

 Före avgiftsinförandet bestod Transportstyrelsens finansiering till 33 

procent av anslag genom skattemedel och 67 procent av avgifter från de olika 

transportslagen.
19

  

Finansieringen före avgiftsinförandet såg olika ut beroende på vilket transportslag ärendena 

hos Transportstyrelsen gällde. Den skedde genom antingen anslag eller avgifter, eller båda 

delarna. Tjänsterna var gällande luftfarten helt avgiftsfinansierade, gällande sjöfarten till stor 

                                                             
15 http://www.transportstyrelsen.se/ 
16 Ibid.  
17 Ibid.  
18 Ibid.  
19 Ibid.  

http://www.transportstyrelsen.se/
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del avgiftsfinansierade, gällande järnvägsverksamheten helt anslagsfinansierade och gällande 

vägtrafikverksamheten till stor del anslagsfinansierade. Detta innebär att avgiftsförändringen 

har olika effekter på olika transportslag. Avgifternas storlek beräknas på hur lång tid de olika 

ärendena tar hos Transportstyrelsen. För ärenden som tar lång tid tas en hög avgift ut medan 

en låg eller ingen avgift tas ut för ärenden som tar kort tid. Transportstyrelsen får bestämma 

avgifternas storlek, som sedan går till statskassan. Därefter får Transportstyrelsen sina pengar 

genom ett anslag från staten.
20

  

Avgiftsförändringen har olika stora effekter på de olika transportslagen eftersom den tidigare 

finansieringen såg olika ut transportslagen emellan. För yrkestrafiken på väg medför förslaget 

två nya avgifter: tillsynsavgiften och en avgift för kontroll av kör- och vilotider.
21

 Utöver 

dessa nya avgifter höjs även redan befintliga avgifter.
22

  

Transportstyrelsen anser att kostnadseffekten för bussbolagen kommer att bli marginell, och 

att införandet av avgifterna därför inte kommer att påverka konsumenten.
23

 Detta är något 

flera branschutövare motsätter sig. Bland annat formulerar Bussbranschens riksförbund 

tillsammans med andra inom transportbranschen, i ett remissvar, en oro till förslaget för att 

avgiftsförändringarna tillsammans med andra avgifter och skatter kommer att medföra 

förändringar inom sektorn.
24

 Transportorganisationerna som uttryckt en oro för sektorn menar 

att avgifterna, tillsammans med alla andra skatter som har lagts på sektorn, kommer ha en 

betydande effekt på de administrativa kostnaderna.
25

  

De senaste åren har karakteriserats av ett antal skattehöjningar. Fordonsskatten för bussar med 

en totalvikt på 18 ton höjdes år 2000 från 1 500 kr till 19 000 kr per buss. År 2008 höjdes 

även fordonsskatten för mindre bussar med 45 procent. Höjda dieselskatter har aviserats med 

20 öre per liter den 1 januari 2011 och ska aviseras med ytterligare 20 öre per liter den 1 

januari 2013. År 2007 infördes dessutom en skatt på trafikförsäkringen, 32 procent av 

trafikförsäkringspremien och 22 procent av trafikförsäkringsavgiften, för alla fordon.
26

 

Författarna till det aktuella remissvaret menar att det behövdes göras en samlad 

konsekvensanalys innan avgiftsfinansieringen infördes, för att se den totala effekten av dessa 

                                                             
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Transportstyrelsen (2010), ”Avgifter inom yrkestrafikområdet – Redovisning av regeringsuppdrag”, s. 5 
24 Näringslivets transportråd, Transportgruppen, et. al (2010), ”Remissyttrande över: Förslag till föreskrifter om 

avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (TSG 2010-592)”, s. 1-4  
25 Ibid.  
26 Svenska Bussbranschens Riksförbund (2010), ”Statistik om bussbranschen – November 2010”, s. 36-37  
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skatter och avgifter. På grund av de positiva samhällseffekterna kollektivtrafik har hävdar de 

att myndighetsutövningen som rör denna bör vara anslagsfinansierad. Dessutom tycker 

transportutövarna att dagens skattenivå är tillräckligt hög för att i stor del kunna bidra till 

myndighetsverksamheten, men förslaget innebär inte att skatterna ska minskas för att 

kompensera avgiftshöjningarna.
27

 Något som dessutom försvårar för bussföretagen är att 

kontrakt skapas med kommun och landsting där kostnader och intäkter indexeras. Snabba 

förändringar i skatter och avgifter tas dock inte med i denna indexering, vilket skapar problem 

för företagen.
28

  

 

2.3. Kollektivtrafiken i Sverige  

Kollektivtrafik kan definieras på olika sätt. Om den definieras enligt fordonsslag inkluderas 

buss, taxi, spårvagn, tåg, tunnelbana, båt och flyg.
29

 SIKA har definierat kollektivtrafik som ”i 

förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller en 

särskild personkrets enligt givna regler”
30

. Begreppet kollektivtrafik innebär att det är en 

gemensam, allmän nyttighet och att utbudet är känt i förväg.
31

 Enligt SIKAs definition 

exkluderas taxi.
32

 Då denna uppsats fokuserar på den lokala och regionala kollektivtrafiken, 

alltså inom det egna länet, och då våra data i huvudsak kommer från SIKA kommer lokal och 

regional kollektivtrafik i uppsatsen motsvara buss, spårvagn, tåg, tunnelbana och även en liten 

del fartyg. 

Kollektivtrafiken i Sverige består av tre huvudgrupper: allmän kollektivtrafik
33

, det vill säga 

den lokala och regionala kollektivtrafiken
34

, särskild kollektivtrafik och turist- och 

chartertrafik. I den lokala och regionala kollektivtrafiken ingår den trafik som styrs via 

tidtabeller och innefattar både linjetrafik och anropsstyrd trafik. Särskild kollektivtrafik 

innefattar färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Turist- och chartertrafik är 

kollektivtrafik som har ett rese- eller turistsyfte.
35

 Ungefär 50 procent av 

                                                             
27 Näringslivets transportråd, Transportgruppen, et. al (2010), ”Remissyttrande över: Förslag till föreskrifter om 

avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (TSG 2010-592)”  
28 Ibid.  
29 Kollektivtrafikkommittén (2003), ”Kollektivtrafik med människan i centrum: slutbetänkande”, s. 116 
30 Svenska Bussbranschens Riksförbund (2010), ”Statistik om bussbranschen – November 2010”, s. 5 
31Ibid.  
32 Kollektivtrafikkommittén (2003), ”Kollektivtrafik med människan i centrum: slutbetänkande”, s. 116 
33 Trafikanalys (2010), ”Lokal och regional kollektivtrafik 2009”, s. 9-10 
34 http://svenskkollektivtrafik.se/  
35 Trafikanalys (2010), ”Lokal och regional kollektivtrafik 2009” s. 9-10  

http://svenskkollektivtrafik.se/


14 
 

verksamhetskostnaderna inom den lokala och regionala kollektivtrafiken täcktes år 2009 av 

subventioner.
 36

  

                                                             
36 Ibid., s. 25 
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3. TEORI 

I detta kapitel beskriver vi den teoretiska referensramen kring efterfrågan på transport som 

ligger till grund för det senare valet av efterfrågemodell. Vi redogör även för de teoretiska 

orsakerna till att transportsektorn bör subventioneras. 

3.1. Efterfrågan på transport 

Efterfrågan på transport skiljer sig från efterfrågan på varor. Transport är nämligen en tjänst 

som inte vanligtvis efterfrågas på grund av dess egenskaper då transporten i sig inte är 

slutprodukten. Slutprodukten är istället oftast destinationen.
37

 Efterfrågan på transport 

kompliceras ytterligare av att två resor med samma destination inte behöver vara substitut till 

varandra, trots att destinationen är densamma. Resenären kan nämligen behöva komma fram 

till destinationen en viss tid, exempelvis till arbetet på morgonen, och då är inte en resa en 

timme senare ett bra alternativ trots att denna skulle kunna kosta mindre i tid och pengar.
38

  

Det finns ett antal faktorer som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik. Precis som med andra 

varor styrs efterfrågan av kostnaden för varan eller tjänsten, det vill säga priset. I det här fallet 

utgörs resenärens kostnad inte endast av den monetära kostnaden, det vill säga biljettpriset, 

utan även av passagerarens tids- och ansträngningskostnad för resan. Detta innefattar restiden, 

väntetiden och gångtiden till och från hållplatsen.
39

 Denna tidskostnad påverkas av frekvensen 

på transporten, det vill säga utbudet av resor. Fler bussar per timme leder till kortare 

väntetider.
40

 Ett sätt att mäta frekvensen är att räkna utbudskilometer; ju fler utbudskilometer 

när linjeantalet är detsamma, desto högre frekvens. 

En annan relevant förklaringsvariabel för efterfrågan på kollektivtrafik är kostnader för 

substitut det vill säga andra transportslag, exempelvis bil.
41

 Därför kan det vara lämpligt att ta 

med bensinpriset som en förklaringsvariabel i en efterfrågemodell. Vidare finns ett negativt 

samband mellan bilinnehav och kollektivt resande. Bilinnehavet är lägre i städer som har en 

mer utvecklad kollektivtrafik, vilket gör bilinnehav till en relevant variabel att ta med i 

efterfrågemodellen.
42

 Ytterligare en förklaringsvariabel som kan påverka efterfrågan på 

kollektivtrafik är inkomst. Kollektivtrafik kan ofta ses som en inferior vara då fler väljer att 

                                                             
37 Cole, S. (2005), ”Applied Transport Economics – policy, management & decision-making”, s. 5-6 
38 Transport and Road Research Laboratory (1980), ”The Demand for Public Transport – Report of the 

International Collaborative study of the factors affecting public Transport Patronage”, s. 37-38 
39 Ibid. 
40 Turvey, R, Mohring, H (1975), “Optimal bus fares”, s. 282 
41 Button, K. J. (1993), “Transport Economics”, s. 46-47 
42 Ibid., s. 49-50 
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åka bil istället för kollektivtrafik vid en ökning av inkomsten.
43

 Detta gör att efterfrågan 

varierar mellan socioekonomiska grupper med olika inkomstnivåer. Vidare har studier visat 

att de åldersgrupper som främst använder kollektivtrafiken är yngre och äldre, och att kvinnor 

är mer frekventa användare än män,
44

 varför ålder och kön också kan påverka efterfrågan på 

kollektivtrafik och därmed vara relevanta förklaringsvariabler att inkludera i 

efterfrågemodellen.  

Efterfrågan på kollektivtrafik brukar alltså innefatta alla eller en del av följande 

förklaringsvariabler: den monetära kostnaden för resan, utbudet av resor, bensinpris, 

bilinnehav, befolkningens inkomst, ålder och kön. Det är också rimligt att anta att efterfrågan 

beror på befolkningens storlek
45

 och även på hur efterfrågan såg ut i föregående period då 

anpassningen av resandet kan dröja.  

Det finns ingen generell regel för vilken funktionell form som är bäst för efterfrågefunktioner 

vid transport (däremot måste de vara homogena av grad noll i pris och inkomst, så att 

efterfrågan förblir oförändrad om pris och inkomst ökar lika mycket). Många 

efterfrågemodeller är dock i linjär eller loglinjär form.
46

  

 

3.2. Varför subventionera transportsektorn? 

Resenärernas kostnader vid utnyttjande av transporttjänster består av monetära kostnader och 

tidskostnader. De erbjuder sin egen tid i form av att gå till och från hållplatserna, vänta på 

bussen och sedan resa med den. När det gäller transporttjänster brukar man ge denna 

tidsinsats ett monetärt värde. Den volymberoende kostnaden för ett transportsystem kan delas 

in i två delar.
47

  

 

 

 

                                                             
43 Button, K. J. (1993), “Transport Economics”, s. 45 
44Transport and Road Research Laboratory (1980), ”The Demand for Public Transport – Report of the 

International Collaborative study of the factors affecting public Transport Patronage”, s. 83-84 
45 Naturvårdsverket (2003), ”Myllrande våtmarker – underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 

miljömålsarbetet”, s. 16 
46 Ibid. 
47 Jansson, J. O (1998), “An analysis of the rail transport system, in User charges for railway infrastructure”, s. 

139-141 



17 
 

Marginalkostnaderna är totalkostnaderna deriverade med avseende på Q. Den sociala 

marginalkostnaden MC är summan av marginalkostnaderna.
48

  

 

Marginalkostnaden för operatören (MCoperatör) är positiv men fallande, det vill säga den har ett 

positivt värde men faller när en extra passagerare tillkommer då operatören kan öka 

fordonsstorleken för att möta den ökade efterfrågan. Däremot är resenärens marginalkostnad 

(MCresenär) negativ då en extra passagerare medför att operatören sätter in fler bussar, vilket 

innebär högre frekvens och att tidskostnaden för den extra passageraren minskar. Denna 

effekt brukar kallas Mohringeffekten efter ekonomen Herbert Mohring.
49

  

För att maximera den sociala välfärden sätts, enligt ekonomisk teori, priset (som är detsamma 

som marginalintäkten) lika med den sociala marginalkostnaden. Detta kallas 

marginalkostnadsprissättning. Vid produktion av vanliga varor sammanfaller producentens 

marginalkostnad och den sociala marginalkostnaden då marginalkostnaden för konsumenten i 

dessa fall brukar betraktas som så liten att den kan bortses ifrån. Så är dock inte fallet inom ett 

transportsystem då den sociala marginalkostnaden, som nämnt ovan, inkluderar resenärernas 

tidskostnader. Att marginalkostnaden för en extra resenär är negativ medför även att 

genomsnittskostnaden per resenär är fallande. Det optimala priset sätts därmed lika med 

skillnaden mellan operatörens marginalkostnad och genomsnittskostnaden per resenär (den 

genomsnittliga tidskostnaden) enligt nedan.
50

 

 

Då det optimala priset i detta fall är mindre än operatörens marginalkostnad är det tydligt att 

operatörerna, för att få full kostnadstäckning, inte kommer att sätta detta pris. För att priset 

ska bli det optimala behöver operatörerna därför få finansiella medel utifrån genom 

subventioner. Om kollektivtrafiken inte skulle erhålla subventioner skulle priset sättas lika 

med marginalkostnaden om detta skulle tillåtas. Detta beror dock på marknadsformen om 

transporttjänsten erbjuds av privata företag, och på politiska beslut om företaget är statligt ägt. 

Kollektivtrafiken skulle då bli dyrare relativt personbilstransporterna, varför många resenärer 

skulle välja att åka bil istället för att åka kollektivtrafik. Detta skulle i sin tur medföra att de 

                                                             
48 Jansson, J. O (1998), “An analysis of the rail transport system, in User charges for railway infrastructure”, s. 

139-141 
49 Ibid.  
50 Ibid.  



18 
 

externa kostnaderna skulle öka. Det skulle bli mer trängsel, mer buller, mer föroreningar och 

högre risk för olyckor än vad det hade varit om samma antal resenärer hade åkt kollektivt.
51

  

Subventionerna leder alltså till lägre priser för resenärerna och en mer optimal fördelning av 

användandet av olika transportslag.
52

 En annan framträdande orsak till att sektorn 

subventioneras är att det bör finnas ett jämlikt och rättvist transportsystem.
53

 En väl utbyggd 

kollektivtrafik leder till att alla i samhället kan ta sig fram på mer lika villkor oberoende av 

om personen ifråga äger en egen bil, är äldre, sjuk eller har nedsatt rörlighet.
54

  

Utan subventioner skulle de ovan nämnda positiva effekterna med kollektivtrafik begränsas. 

Att inte subventionera transportsektorn skulle leda till att utbudet minskar
55

 och/eller att 

biljettpriserna ökar
56

, då företagen behöver täcka sina kostnader. Minskat utbud och högre 

priser leder till minskad efterfrågan, då kostnaden för resenärerna ökar, monetärt med det 

högre priset och tidsmässigt med ett mindre utbud. Detta leder i sin tur till ytterligare minskat 

utbud och/eller höjda priser då operatörernas kostnad per resenär blir högre, vilket återigen 

minskar efterfrågan. Denna negativa spiral kan alltså förhindras med hjälp av subvention.
57

 

                                                             
51 Transport and Road Research Laboratory (1980), ”The Demand for Public Transport – Report of the 

International Collaborative study of the factors affecting public Transport Patronage”, s. 10-11 
52 Ibid. 
53 Kollektivtrafikkommittén (2003), ”Kollektivtrafik med människan i centrum: slutbetänkande”, s. 225 
54 Transport and Road Research Laboratory (1980), ”The Demand for Public Transport – Report of the 

International Collaborative study of the factors affecting public Transport Patronage”, s. 7-8 
55 Turvey, R, Mohring, H (1975), “Optimal bus fares”, s. 282 
56 Transport and Road Research Laboratory (1980), ”The Demand for Public Transport – Report of the 

International Collaborative study of the factors affecting public Transport Patronage”, s. 10 
57 Turvey, R, Mohring, H (1975), “Optimal bus fares”, s. 282-283 
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4. SKAPANDET AV EFTERFRÅGEMODELLEN 

För att utveckla en efterfrågemodell som ger verklighetstrogna resultat är det viktigt att 

undersöka om denna inkluderar relevanta förklaringsvariabler. I detta kapitel undersöker vi 

därför olika förklaringsvariablers relevans i efterfrågemodellen. 

4.1. Val av förklaringsvariabler att inkludera i efterfrågemodellen 

Utav de relevanta förklaringsvariabler som kan inkluderas i en efterfrågemodell för transport 

(se avsnitt 3.1) valde vi att initialt inkludera förklaringsvariablerna befolkning, bilinnehav, 

utbudskilometrar, biljettpris, befolkningens inkomst, bensinpris och  resor i föregående 

period. Ålder och kön som också var relevanta förklaringsvariabler enligt teorin valde vi bort 

då vi anser att länen är homogena i detta avseende, det vill säga att fördelningen av ålder och 

kön är lika.
58

 Vi har även testat att modifiera några av variablerna till att mätas per invånare. 

Då har både beroendevariabeln resor samt förklaringsvariablerna bilinnehav, utbudskilometrar 

och resor i föregående period mätts per invånare. Olika kombinationer av de nämnda 

förklaringsvariablerna har testats för heteroskedasticitet och autokorrelation samt korrigerats 

för detta om testerna visade att estimaten inte var BLUE (se avsnitt 4.2 och 4.3). Vi har även 

studerat korrelationsmatriser för att utreda om det förekommer multikolinjäritet (se avsnitt 

4.4), och t-värden för att avgöra hur signifikanta förklaringsvariablerna är. När det förekom en 

insignifikant variabel testade vi även att exkludera denna för att se om det förändrade 

resultatet till det bättre. Alla variabler testades både i linjär och loglinjär form. 

4.2. Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att variansen av residualerna varierar. Detta kan bero på att 

datamaterialet innehåller outliers, att modellen är felspecificerad, att det förekommer en 

skevhet i distributionen av en eller flera förklaringsvariabler eller att modellen har en felaktig 

funktionell form. Förekomsten av heteroskedasticitet innebär att estimaten inte är effektiva, 

det vill säga att de inte har minsta varians. OLS underskattar variansen och överskattar R
2
-

värdet vilket medför att F-test och t-värden inte blir pålitliga och att konfidensintervallen blir 

större, vilket ger sämre skattningar. Det finns olika test att göra för att upptäcka 

heteroskedasticitet; vilket test som är lämpligt beror på egenskaperna hos det aktuella 

                                                             
58 Kollektivtrafikkommittén (2003), ”Kollektivtrafik med människan i centrum: slutbetänkande”, s. 249 
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datamaterialet. I detta fall är White’s General Heteroscedasticity Test det mest lämpliga testet 

för det material vi har.
59

 

White’s General Heteroscedasticity Test fungerar bra även om materialet inte skulle vara 

normalfördelat, men däremot är det känsligt för förekomsten av väldigt många 

förklaringsvariabler. Då testet genomförs genom att skatta förklaringsvariablerna, deras 

termer i kvadrat och deras korsprodukter blir förklaringsvariablerna många och konsumerar 

därmed frihetsgrader. För att undvika detta kan White testet genomföras utan att inkludera 

korsprodukterna, vilket då endast indikerar förekomsten av heteroskedasticitet istället för att 

även påvisa specifikationsfel.
60

 Följaktligen valde vi att göra testet utan korsprodukter.  

Vi genomförde testet på de olika kombinationerna av förklaringsvariablerna, varvid resultaten 

tydligt visade på att det i alla ekvationer förekommer heteroskedasticitet. En rimlig anledning 

till detta kan vara att det förekommer outliers i vårt material till följd av att materialet är 

självrapporterat. Då vi, baserat på teorin, har testat både en linjär och loglinjär funktionell 

form, och den loglinjära formen gav rimligare och mer signifikanta resultat, är det osannolikt 

att den valda modellen har felaktig funktionell form. Vi har även testat att inkludera och 

exkludera de olika förklaringsvariablerna varför vi inte heller tror att det är felspecifikation 

som har lett till förekomsten av heteroskedasticitet. Genom att skatta med White cross-section 

korrigerade vi ekvationerna.
61

  

 

4.3. Autokorrelation 

Autokorrelation kan definieras som korrelation mellan slumptermerna antingen över tid eller 

mellan individer. När det förekommer autokorrelation blir OLS-estimaten väntevärdesriktiga 

och konsistenta, men är inte längre effektiva, precis som vid heteroskedasticitet (se avsnitt 

4.2). Autokorrelation kan bero på tröghet, det vill säga att anpassningen av den aktuella 

variabeln inte sker momentant. Detta är mycket vanligt i tidsseriedata. En andra anledning till 

autokorrelation är mätfel, och en tredje är felspecifikation av modellen ifråga, vilket brukar 

kallas falsk autokorrelation. Felspecifikationen kan göras både i valet av funktionell form och 

i valet av relevanta variabler att ta med i modellen. Om modellen exkluderar en 

förklaringsvariabel som är relevant (eller inkluderar en variabel som inte är relevant) 

avspeglas detta i feltermen.  

                                                             
59 Gujarati, D. N., Porter, C. P (2009), “Basic Econometrics”, s. 365-395 
60 Ibid. 
61 Ibid.  
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För att avgöra om det förekommer autokorrelation kan ett antal test användas. Det mest 

lämpliga testet för vårt material är Breusch-Godfrey-testet då detta test tillåter att det 

förekommer nonstokastiska förklaringsvariabler såsom laggade varianter av 

beroendevariabeln och högre grader av autokorrelation. Vi testade de olika kombinationerna 

av förklaringsvariablerna och fann att det förekommer autokorrelation i alla. Precis som i 

fallet med heteroskedasticitet misstänker vi att anledningen till förekomsten av 

autokorrelation är mätfel och att vi använder oss av paneldata. Som nämnt innan har vi testat 

olika funktionella former och att inkludera och exkludera olika förklaringsvariabler, varför vi 

inte tror på felspecifikation som orsak till autokorrelationen.
62

 För att komma runt problemet 

med autokorrelation skattade vi med white cross-section, precis som i fallet med 

heteroskedasticitet. 

 

4.4. Multikolinjäritet  

Multikolinjäritet innebär att alla eller vissa förklaringsvariabler är korrelerade med varandra. 

Några av anledningarna till förekomsten av multikolinjäritet är ett för litet stickprov, 

felspecifikation av modellen, om förklaringsvariablerna är fler än antalet observationer och 

om förklaringsvariablerna har en gemensam trend. Multikolinjäritet kan upptäckas genom att 

göra en korrelationsmatris där man kan se hur starkt förklaringsvariablerna korrelerar.
63

 (Se 

vidare avsnitt 4.5). 

 

4.5. Den valda modellen 

Då det i stort sett förekom heteroskedasticitet och autokorrelation i alla modeller, behövde 

modellerna korrigeras med white cross-section för att visa korrekta t-värden. När en variabel 

var insignifikant efter denna skattning testade vi att exkludera denna för att se om resultatet 

blev bättre. Vi märkte till exempel att bilinnehav och befolkningens inkomst hade en tendens 

att bli insignifikanta varför vi i många fall testade att ta bort en av dessa eller båda för att se 

om modellen blev bättre. 

Den modell vi slutligen valde är följande: 

 

 

                                                             
62 Ibid., s. 413-447 
63 Ibid., s. 321-347 
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Där pop = befolkning, U = utbudskilometer, P = biljettpris och resor(-1) = resor i föregående 

period. 

I sin fullständiga form ser denna modell ut på detta sätt: 

 

där ki = länskonstant och uit = felterm. 

Följande urklipp från EViews visar resultatet av regressionen av den valda modellen: 

Dependent Variable: LOG(RESOR)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/13/10   Time: 09:37   

Sample (adjusted): 1987 2009   

Periods included: 23   

Cross-sections included: 27   

Total panel (unbalanced) observations: 529  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.873889 1.295887 -1.446028 0.1488 

LOG(POP) 0.382985 0.116395 3.290403 0.0011 

LOG(U) 0.196957 0.089893 2.191006 0.0289 

LOG(P) -0.175930 0.036446 -4.827187 0.0000 

LOG(RESOR(-1)) 0.649288 0.050385 12.88665 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.992852     Mean dependent var 16.49817 

Adjusted R-squared 0.992422     S.D. dependent var 1.233704 

S.E. of regression 0.107399     Akaike info criterion -1.567709 

Sum squared resid 5.744256     Schwarz criterion -1.317424 

Log likelihood 445.6590     Hannan-Quinn criter. -1.469735 

F-statistic 2305.763     Durbin-Watson stat 1.826966 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Anledningen till att vi valde denna modell är att t-värdena visar att förklaringsvariablerna är 

signifikanta och storlekarna på parametrarna rimliga. När befolkningen och 

utbudskilometrarna ökar med en procent ökar resorna med 0,383 respektive 0,197 procent. 

När priset ökar med en procent minskar resorna med 0,176. När resor i föregående period 

ökar med en procent ökar resorna idag med 0,649 procent. Värt att nämnas är att många av de 

modeller vi testade hade liknande koefficienter och t-värden, varför det blir liknande resultat 
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oberoende av vilken modell vi väljer. Den logaritmerade formen på modellen innebär att 

efterfrågeelasticiteten är konstant.  

Vi har även granskat korrelationsmatrisen för modellen där det framgår att 

förklaringsvariablerna är korrelerade, vilket tyder på multikolinjäritet. Detta är dock inte ett 

problem så länge t-värdena visar att variablerna är signifikanta, då det använda 

statistikprogrammet i detta fall kan urskilja de olika förklaringsvariablernas enskilda påverkan 

på beroendevariabeln.
64
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 Ibid., s. 447 
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5. PÅVERKAN PÅ EFTERFRÅGAN 

Följande kapitel inleder vi med att räkna ut subventionen för varje län, för att därefter räkna 

ut och analysera pris- och utbudsförändringar till följd av avgifternas införande och sedan en 

borttagning och minskning av subventionen. Därefter analyseras efterfrågeeffekten på 

bussresor som dessa förändringar skulle kunna medföra. 

 

5.1. Uträkning av subventionen 

För att kunna räkna ut effekten på efterfrågan behöver vi först ta reda på hur stor 

subventionen är. Det är rimligt att anta att subventionen är skillnaden mellan kostnaderna och 

intäkterna enligt följande ekvation:  

,  

vilket är detsamma som: 

 

där TC = totalkostnad, TI = trafikintäkter, C = kostnad per utbudskilometer, U = 

utbudskilometer, Q = antal resor, P = biljettpris, S = subvention. 

Vi väljer att räkna ut subventionen utifrån den andra ekvationen ovan, eftersom vi senare 

behöver varje variabel för sig. Det värde vi därför behöver räkna ut för att kunna räkna ut 

subventionen (S) är kostnad per utbudskilometer (C). Variablerna U och P finns givna i vårt 

material, och Q räknar vi ut genom vår skapade efterfrågefunktion, det vill säga genom att 

substituera Q mot förklaringsvariablerna i modellen. Då efterfrågefunktionen är logaritmerad 

behöver den först antilogaritmeras. 

 

vilken antilogaritmerad ser ut som följer:  

 

Q sätts in i ursprungsekvationen:  

,  

vilket är detsamma som  
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 motsvaras alltså av . 

Kostnad per utbudskilometer räknas ut genom att dividera totala kostnader (TC) med totala 

antalet utbudskilometer (U). Detta har gjorts för varje län för år 2009. Priset som används är 

det biljettpris som finns i datamaterialet.  

När vi vet värdet på alla variabler: C, U, Q och P kan subventionen för hela den lokala och 

regionala kollektivtrafiken räknas ut, se nedan i Tabell 1. 

Län C Ukm totalt Pop^0,382985 U^0,196957 P^(-
0,17593+1) 

Resor(-
1)^0,649288 

e^Ki S 

Sth 49 228517000 258,94 44,29 5,38 543985 0,15 6121032250 

Upp 27 37 500 000 129,87 31,03 11,88 67151 0,17 465 243 704 

Sör 34 12 834 000 119,92 25,12 10,17 33329 0,146 284 701 660 

Öst 33 28 235 000 143,08 29,34 8,54 67202 0,152 558 861 579 

Jön 27 21 076 000 130,77 27,7 8,82 49438 0,153 326 394 016 

Kro 29 10 175 000 103,62 24 15,18 25544 0,157 148 702 297 

Kal 31 15 686 000 113,85 26,13 14,58 26793 0,143 319 982 155 

Got 20 2 558 000 66,29 18,28 7,35 8864 0,177 36 829 245 

Ble 20 12 475 000 96,51 24,98 10,16 29326 0,172 129 122 037 

Skå 41 80 503 000 214,48 36,07 9,1 190676 0,146 1348280422 

Hal 36 12 857 000 124,41 25,13 12,93 39544 0,155 213 763 526 

Väst 42 120905000 235,67 39,07 7,12 261387 0,135 2817009206 

Vär 28 17 550 000 120,77 26,72 10,98 39713 0,152 281 512 809 

Öre 34 12 143 000 121,62 24,85 8,64 40971 0,154 249 298 240 

Västm 41 7 930 000 116,95 22,85 9,5 32672 0,147 206 165 846 

Dal 30 14 800 000 121,28 25,84 10,07 42497 0,152 234 466 662 

Gävl 23 21 246 000 121,28 27,74 10,86 41485 0,145 264 103 835 

Västn 21 15 178 000 115,51 25,97 8,77 34009 0,148 184 584 171 

Jämt 23 11 535 000 90,09 24,6 12,9 23570 0,171 147 223 139 

Västb 26 20 125 000 118,19 27,45 15,93 32468 0,147 275 719 540 

Norrb 26 17 727 000 116,59 26,77 15,31 31665 0,142 254 157 464 

Tabell 165
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 Se Bilaga 1 för en förklaring av förkortningarna av länen. 
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5.2. Vad händer när de ökade avgifterna införs? 

Den mest naturliga följden av ökade kostnader är att antingen höja priset eller minska utbudet 

för att behålla kostnadstäckningen. Dock kan det, när det gäller kollektivtrafik, finnas 

politiska incitament att hålla antingen priset eller utbudet konstant, för att alla ska ha samma 

möjlighet att åka och för att behålla en bra kvalitet på kollektivtrafiken. Därför undersöker vi 

vad som händer med pris när utbud hålls konstant, och vice versa.  

5.2.1. Prisförändring till följd av de högre avgifterna 

För att undersöka hur priset förändras till följd av de ökade avgifterna när utbudet hålls 

konstant återvänder vi till ekvationen nedan som användes i avsnitt 5.1 och modifierar denna 

en aning. Avgiftens storlek (A) subtraheras från subventionen eftersom subventionens storlek 

realt sett blir mindre efter avgiftsförändringen. Detta undersöks utifrån hela den lokala och 

regionala kollektivtrafiken för att sedan anpassas till busstrafiken inom kollektivtrafiken.  

,  

eller 

 

Avgiftsförändringen innebär högre kostnader för bussbranschen. Vi behövde ta reda på hur 

mycket högre kostnaderna kommer att bli för varje län. Enligt Transportstyrelsen kommer 

deras intäkter från avgifter gällande den yrkesmässiga trafiken att öka med 37 649 940 kr.
66

 

Andelen av den yrkesmässiga trafiken som upptas av bussar är 14,17 procent, se nedan i 

Tabell 2. Vi gjorde ett antagande om att andelen av dessa avgifter som härrör bussbranschen 

är detsamma som andelen busstrafik i den yrkesmässiga trafiken, alltså 14,17 procent av den 

totala avgiften, vilket blev 5 333 150 och visas i Tabell 3.   

År 2008 Andel av 
respektive 

fordonsslag i 
yrkesmässig 

trafik 

Andel av 
respektive 
fordonsslag 

i övrig 
trafik 

Totalt Antal fordon i 
yrkesmässig trafik 

Andel  av den 
yrkesmässiga trafiken 

som upptas av 
respektive fordonsslag 

Personbilar 0,40% 99,60% 100% 17 116 19,52% 

Lastbilar 11,40% 88,60% 100% 58 163 66,32% 

Bussar 92,20% 7,80% 100% 12 423 14,17% 

Totalt     87 702 100,00% 

Tabell 2 

                                                             
66 Transportstyrelsen (2010), ”Avgifter inom yrkestrafikområdet – Redovisning av regeringsuppdrag”, s. 52-55 
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Yrkestrafikens avg.ökning 37 649 940 

Bussbranschens 
avg.ökning 

5 333 150 

Tabell 3 

För att fördela avgifternas storlek per län gjorde vi ett antagande om att avgiften fördelas på 

samma sätt som de totala kostnaderna för buss är fördelade över länen, vilket visas i Tabell 4 

nedan.  

Län C U buss TC buss Länets andel 
av landets TC 

Avgift  

Sth 49 113 758 879 5 549 735 972 0,27996 2 138 315 

Upp 27 34 647 548 935 021 823 0,04717 194 109 

Sör 34 12 834 000 434 194 000 0,0219 83 282 

Öst 33 24 104 302 788 967 495 0,0398 177 263 

Jön 27 14 125 750 380 540 040 0,0192 108 904 

Kro 29 10 175 000 300 140 000 0,01514 57 569 

Kal 31 14 026 171 435 049 168 0,02195 93 321 

Got 20 2 558 000 50 784 000 0,00256 9 741 

Ble 20 7 409 092 150 132 855 0,00757 48 486 

Skå 41 68 563 140 2 816 440 739 0,14208 634 290 

Hal 36 12 857 000 460 961 000 0,02325 88 416 

Väst 42 93 707 893 3 975 394 127 0,20054 983 817 

Vär 28 15 093 608 426 379 388 0,02151 95 093 

Öre 34 12 143 000 414 153 000 0,02089 79 438 

Västm 41 7 930 000 327 785 000 0,01654 62 872 

Dal 30 14 800 000 438 723 000 0,02213 84 150 

Gävl 23 16 833 444 383 418 422 0,01934 92 820 

Västn 21 14 459 620 301 993 412 0,01523 60 802 

Jämt 23 11 535 000 262 284 000 0,01323 50 308 

Västb 26 20 125 000 522 652 000 0,02637 100 249 

Norrb 26 17 727 000 468 718 000 0,02364 89 904 

   19823467440  5 333 150 

Tabell 4 

Då vi vill analysera effekten av avgiftsförändringen och använder vår efterfrågemodell som är 

utvecklad utifrån hela den lokala och regionala kollektivtrafiken behöver vi först transformera 

avgifterna för busstrafiken till att gälla all kollektivtrafik. Vi gör detta genom att räkna ut hur 

mycket högre kostnaderna är för den totala kollektivtrafiken än för busstrafiken, och antar att 

även samma relation skulle gälla om avgifterna berörde hela kollektivtrafiken. Se nedan i 

Tabell 5. Sedan anpassar vi effekterna på kollektivtrafiken till att gälla busstrafiken.  
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Län A TC totalt  TC buss TC tot / TC buss Avgift hela kollektivtrafiken 

Sth 2 138 315 11 148 220 000 5 549 735 972 2,0088 4 295 413 

Upp 194 109 1 012 000 000 935 021 823 1,0823 210 090 

Sör 83 282 434 194 000 434 194 000 1,0000 83 282 

Öst 177 263 924 171 000 788 967 495 1,1714 207 640 

Jön 108 904 567 776 000 380 540 040 1,4920 162 487 

Kro 57 569 300 140 000 300 140 000 1,0000 57 569 

Kal 93 321 486 532 000 435 049 168 1,1183 104 364 

Got 9 741 50 784 000 50 784 000 1,0000 9 741 

Ble 48 486 252 785 000 150 132 855 1,6837 81 638 

Skå 634 290 3 306 907 000 2 816 440 739 1,1741 744 748 

Hal 88 416 460 961 000 460 961 000 1,0000 88 416 

Väst 983 817 5 129 184 000 3 975 394 127 1,2902 1 269 353 

Vär 95 093 495 770 000 426 379 388 1,1627 110 568 

Öre 79 438 414 153 000 414 153 000 1,0000 79 438 

Västm 62 872 327 785 000 327 785 000 1,0000 62 872 

Dal 84 150 438 723 000 438 723 000 1,0000 84 150 

Gävl 92 820 483 924 000 383 418 422 1,2621 117 151 

Västn 60 802 316 997 000 301 993 412 1,0497 63 823 

Jämt 50 308 262 284 000 262 284 000 1,0000 50 308 

Västb 100 249 522 652 000 522 652 000 1,0000 100 249 

Norrb 89 904 468 718 000 468 718 000 1,0000 89 904 

Totalt 5 333 150     

Tabell 5 

Det nya priset, efter introduceringen av avgifterna, räknas ut när övriga variabler är konstanta: 

 

Vi räknar även ut hur denna prisförändring skulle påverka efterfrågan enligt:  
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I Tabell 6 nedan visas priset före respektive efter avgiftsinförandet och hur denna 

prisförändring påverkar efterfrågan på hela kollektivtrafiken. Effekten på efterfrågan blir, som 

visas, relativt liten. 

Län P före 
avgifts-

införandet 

P efter 
avgifts-

införandet 

Pris-
förändr. 

Pris-
förändr. i 

% 

Q före 
avgifts-

införandet 

Q efter 
avgifts-

införandet 

Q-
förändr. 

Q-förändr. 
i % 

Sth 7,7054 7,7134 0,008 0,10369% 652422752 652 303 804 -118948 -0,01823% 

Upp 20,1498 20,1592 0,0094 0,04663% 27 134 560 27 132 334 -2 226 -0,00820% 

Sör 16,696 16,7073 0,0113 0,06761% 8 953 756 8 952 692 -1 064 -0,01188% 

Öst 13,5088 13,5181 0,0093 0,06898% 27 042 280 27 038 999 -3 281 -0,01213% 

Jön 14,0472 14,0587 0,0115 0,08169% 17 183 634 17 181 166 -2 468 -0,01436% 

Kro 27,1313 27,1438 0,0125 0,04613% 5 581 664 5 581 211 -453 -0,00812% 

Kal 25,8357 25,8554 0,0196 0,07605% 6 446 493 6 445 631 -862 -0,01337% 

Got 11,252 11,2615 0,0095 0,08471% 1 240 206 1 240 021 -185 -0,01492% 

Ble 16,6619 16,6752 0,0133 0,08012% 7 421 915 7 420 869 -1 046 -0,01409% 

Skå 14,5905 14,5973 0,0067 0,04614% 134239658 134228763 -10 895 -0,00812% 

Hal 22,3379 22,3476 0,0097 0,04341% 11 066 283 11 065 439 -844 -0,00763% 

Väst 10,8327 10,8399 0,0072 0,06662% 213443578 213418571 -25 007 -0,01172% 

Vär 18,3115 18,323 0,0115 0,06263% 11 700 665 11 699 377 -1 288 -0,01101% 

Öre 13,6962 13,7042 0,008 0,05848% 12 036 536 12 035 298 -1 238 -0,01029% 

Västm 15,366 15,3756 0,0096 0,06274% 7 914 828 7 913 954 -874 -0,01104% 

Dal 16,4929 16,5011 0,0082 0,05000% 12 384 504 12 383 415 -1 089 -0,00879% 

Gävl 18,0673 18,079 0,0117 0,06468% 12 166 737 12 165 353 -1 384 -0,01138% 

Västn 13,9439 13,9521 0,0082 0,05849% 9 496 100 9 495 123 -977 -0,01029% 

Jämt 22,2668 22,2787 0,0118 0,05306% 5 167 361 5 166 879 -482 -0,00933% 

Västb 28,7572 28,7713 0,0142 0,04927% 8 586 812 8 586 068 -744 -0,00866% 

Norrb 27,41 27,4239 0,0139 0,05085% 7 827 820 7 827 120 -700 -0,00894% 

Tabell 6 

Prisförändringen skulle bli störst i Stockholms län (0,10369 procent) följt av Gotlands län 

(0,08471 procent) medan förändringen skulle vara minst i Hallands län (0,04341 procent) och 

näst minst i Kronobergs län (0,04613 procent). Dock är skillnaderna marginella. Effekten på 

efterfrågan följer naturligt samma storleksordning och är störst i Stockholms län (0,01823 

procent) följt av Gotlands län (0,01492 procent) medan den minsta förändringen skulle ske i 

Hallands län (0,00763 procent) och den näst minsta i Kronobergs län (0,00812 procent). Även 

här är skillnaderna mellan länen mycket små.  
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Effekten för busstrafik kan ses nedan i Tabell 7, dock är förändringarna i procent detsamma 

som för den lokala och regionala kollektivtrafiken. 

Län Q-förändr. Bussandel 
Q 

Q-förändr. 
buss 

Q buss före 
avgiftsförändringen 

Q-förändr. i % 

Sth -118 948 0,3975 -47 282 259 324 081 -0,01823% 

Upp -2 226 0,8830 -1 966 23 960 819 -0,00820% 

Sör -1 064 1,0000 -1 064 8 953 756 -0,01188% 

Öst -3 281 0,7627 -2 502 20 625 450 -0,01213% 

Jön -2 468 0,9012 -2 224 15 485 033 -0,01436% 

Kro -453 0,9635 -436 5 377 904 -0,00812% 

Kal -862 1,0000 -862 6 446 493 -0,01337% 

Got -185 1,0000 -185 1 240 206 -0,01492% 

Ble -1 046 0,7788 -815 5 780 105 -0,01409% 

Skå -10 895 0,7336 -7 993 98 481 188 -0,00812% 

Hal -844 0,7062 -596 7 814 848 -0,00763% 

Väst -25 007 0,4581 -11 456 97 784 044 -0,01172% 

Vär -1 288 0,8869 -1 142 10 377 602 -0,01101% 

Öre -1 238 0,9567 -1 184 11 515 387 -0,01029% 

Västm -874 0,9245 -808 7 317 069 -0,01104% 

Dal -1 089 0,9673 -1 053 11 979 942 -0,00879% 

Gävl -1 384 0,9269 -1 283 11 276 946 -0,01138% 

Västn -977 1,0000 -977 9 496 100 -0,01029% 

Jämt -482 1,0000 -482 5 167 361 -0,00933% 

Västb -744 1,0000 -744 8 586 812 -0,00866% 

Norrb -700 1,0000 -700 7 827 820 -0,00894% 

Tabell 7 

5.2.2. Utbudsförändring till följd av de högre avgifterna 

På grund av ekvationens utseende och svårigheterna med att lösa ut U från denna, har vi gjort 

en Taylorapproximation för att kunna räkna ut förändringen av U (se Bilaga 2). U räknas ut 

enligt:  

 

För att få reda på effekten av avgifterna approximerar vi utbudet både före och efter 

införandet av dessa. Anledningen till att vi approximerar utbudet även före införandet är att då 

det är just en approximation kan denna avvika en del från verkligheten. Att jämföra det 

faktiska utbudet innan införandet och det approximerade utbudet efter införandet av 

avgifterna kan därför bli missvisande, och vår uträkning visar att det också blir en väldigt stor 
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skillnad. Det faktiska utbudet för Stockholm var 228 517 000 km, medan approximationen 

gav ett utbud på 305 952 706 km. Genom att approximera utbudet före avgiftsförändringen 

och jämföra det approximerade utbudet efter avgiftsinförandet med detta, blir effekten av 

avgifterna, vilket är det vi vill undersöka, ändå tillförlitlig.  

Vi har anpassat utbudet till busstrafiken genom att använda bussens andel av de totala 

utbudskilometrarna (summan av alla trafikslags utbudskilometrar) i de olika länen. Enligt våra 

beräkningar kommer minskningen både för den lokala och regionala kollektivtrafiken och för 

den lokala och regionala busstrafiken att vara marginell, precis som vid prisförändringen, se 

nedan i Tabell 8. Däremot är det inte samma län som har de största respektive minsta 

förändringarna. Den största utbudsminskningen skulle ske i Skåne län (0,069099 procent), 

därefter i Stockholms län (0,047947 procent), medan den minsta förändringen skulle inträffa i 

Gotlands län (0,012651 procent) följt av Södermanlands län (0,017002 procent).  

Län Appr U 
innan 

avgifts-
inför-
andet 

Appr U 
efter 

avgifts-
inför-
andet 

Utbuds-
förändr. 

Utbuds-
förändr. i 

% 

Buss-
andel 

U 

Appr U 
buss 

innan 
avgifts-
inför-
andet 

Appr 
buss 
efter 

avgifts-
inför-
andet 

U-
förändr. 

buss 

Förändr. i 
% 

Sth 305952706 305806011 -146695 -0,047947% 0,4978 152307430 152234404 -73 027 -0,04795% 

Upp 48 104 547 48 092 819 -11 728 -0,024380% 0,9239 44 445 455 44 434 620 -10 836 -0,02438% 

Sör 20 085 219 20 081 804 -3 415 -0,017002% 1,0000 20 085 219 20 081 804 -3 415 -0,01700% 

Öst 41 865 885 41 856 485 -9 400 -0,022453% 0,8537 35 741 029 35 733 004 -8 025 -0,02245% 

Jön 28 312 889 28 305 678 -7 211 -0,025469% 0,6702 18 976 124 18 971 291 -4 833 -0,02547% 

Kro 12 927 314 12 923 672 -3 642 -0,028171% 1,0000 12 927 314 12 923 672 -3 642 -0,02817% 

Kal 23 165 745 23 161 619 -4 126 -0,017811% 0,8942 20 714 440 20 710 751 -3 689 -0,01781% 

Got 4 136 516 4 135 993 -523 -0,012651% 1,0000 4 136 516 4 135 993 -523 -0,01265% 

Ble 14 760 699 14 757 147 -3 552 -0,024061% 0,5939 8 766 604 8 764 494 -2 109 -0,02406% 

Skå 77 553 096 77 499 507 -53 589 -0,069099% 0,8517 66050753 66 005 113 -45 641 -0,06910% 

Hal 15 090 858 15 087 789 -3 069 -0,020338% 1,0000 15 090 858 15 087 789 -3 069 -0,02034% 

Väst 147709329 147650261 -59 068 -0,039989% 0,7751 114482693 114436912 -45 781 -0,03999% 

Vär 22 565 563 22 561 330 -4 233 -0,018758% 0,8600 19 407 167 19 403 526 -3 640 -0,01876% 

Öre 18 194 949 18 191 445 -3 505 -0,019263% 1,0000 18 194 949 18 191 445 -3 505 -0,01926% 

Västm 11 918 910 11 915 430 -3 480 -0,029198% 1,0000 11 918 910 11 915 430 -3 480 -0,02920% 

Dal 19 590 452 19 585 121 -5 331 -0,027213% 1,0000 19 590 452 19 585 121 -5 331 -0,02721% 

Gävl 27 618 701 27 610 679 -8 022 -0,029046% 0,7923 21 882 607 21 876 251 -6 356 -0,02905% 

Västn 21 524 774 21 519 607 -5 167 -0,024006% 0,9527 20 505 998 20 501 075 -4 923 -0,02401% 

Jämt 17 219 126 17 215 910 -3 216 -0,018676% 1,0000 17 219 126 17 215 910 -3 216 -0,01868% 

Västb 25 168 137 25 159 948 -8 190 -0,032540% 1,0000 25 168 137 25 159 948 -8 190 -0,03254% 

Norrb 21 854 269 21 846 693 -7 576 -0,034665% 1,0000 21 854 269 21 846 693 -7 576 -0,03466% 

Tabell 8 
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Effekten på efterfrågan för bussresor kan ses nedan i Tabell 9. Den största 

efterfrågeförändringen skulle enligt våra beräkningar ske i Skåne län (0,1405 procent) följt av 

Västra Götalands län (0,1000 procent). Den minsta förändringen i efterfrågan skulle ske i 

Gotlands län (0,0229 procent) medan den näst minsta förändringen skulle inträffa i 

Södermanlands län (0,0293 procent). 

 

Län Q (från appr U) 
innan 

avgiftsinförandet 

Q (från appr U) 
efter 

avgiftsinförandet 

Q-förändr. Q-förändr. i % 

Sth 503 662 970 503200618 -462 352 -0,0918% 

Upp 37 092 801 37 078 289 -14 512 -0,0391% 

Sör 23 652 038 23 645 118 -6 919 -0,0293% 

Öst 48 833 943 48 814 499 -19 444 -0,0398% 

JÖn 24 794 741 24 785 472 -9 269 -0,0374% 

Kro 8 372 408 8 368 449 -3 959 -0,0473% 

Kal 14 479 673 14 475 244 -4 429 -0,0306% 

Got 4 026 210 4 025 287 -923 -0,0229% 

Ble 7 433 953 7 431 387 -2 565 -0,0345% 

Skå 91 451 302 91 322 805 -128 496 -0,1405% 

Hal 11 404 209 11 399 283 -4 926 -0,0432% 

Väst 179 233 432 179054144 -179 288 -0,1000% 

Vär 17 037 272 17 031 656 -5 616 -0,0330% 

Öre 26 591 773 26 583 045 -8 728 -0,0328% 

Västm 18 051 406 18 042 044 -9 362 -0,0519% 

Dal 20 595 145 20 585 563 -9 582 -0,0465% 

Gävl 17 647 487 17 639 473 -8 013 -0,0454% 

Västn 18 556 767 18 549 394 -7 373 -0,0397% 

Jämt 10 974 044 10 970 761 -3 284 -0,0299% 

Västb 13 144 699 13 137 303 -7 396 -0,0563% 

Norrb 11 812 447 11 805 139 -7 308 -0,0619% 

Tabell 9 

5.2.3. Effekt av de högre avgifterna 

Enligt vår analys skulle de högre avgifterna, med utbudet konstant, innebära prishöjningar 

mellan 0,04341 procent (Hallands län) och 0,10369 (Stockhoms län), vilket i sin tur skulle 

minska efterfrågan med mellan 0,00763 procent respektive 0,01823 procent. Om utbudet 

istället skulle få variera med priset konstant skulle detta minska med mellan 0,012651 procent 

(Gotlands län) och 0,069099 procent (Skåne län), och till följd av det skulle efterfrågan 

minska med 0,0229 procent respektive 0,1405 procent. Då effekterna är mycket små bör 

approximationen stämma väl överens med de verkliga värdena. Analysen bekräftar också 

Transportstyrelsens hypotes om att effekten av avgiftsförändringen kommer att bli marginell. 
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Då resandet i princip är oförändrat kommer detta inte ha någon eller liten påverkan på de 

externa effekterna och jämlikheten i transportsystemet.  

Då Bussbranschens riksförbund med flera i sitt remissvar hävdade att det fanns stor risk för att 

det skulle behöva genomföras förändringar inom sektorn på grund av att avgifterna 

tillsammans med olika skatter som har införts de senare åren innebär högre kostnader för 

bolagen, finns det en möjlighet att större effekter på efterfrågan hade kunnat observeras om 

dessa övriga skatter hade tagits med i analysen. På grund av den tidsmässiga begränsningen 

har vi inte hunnit titta närmare på detta.  

Ett centralt antagande i vår analys om vilken effekt avgiftsinförandet skulle ha på 

bussbranschen är att denna skulle beröras av 14,17 procent av den yrkesmässiga trafikens 

avgifter, se avsnitt 5.2.1. Trots att vi anser att detta är ett rimligt antagande, finns det en 

möjlighet att de verkliga avgifterna är större eller mindre än de uträknade värdena i uppsatsen. 

Om dessa i verkligheten skulle vara större än 14,17 procent skulle vår analys underskatta den 

verkliga efterfrågeeffekten av införandet av avgifterna, och vice versa.  

 

5.3. Vad händer om subventionen tas bort? 

Då kollektivtrafikens verksamhet till stor del drivs med hjälp av subventioner, kan det vara 

intressant att undersöka effekten på efterfrågan om subventionen skulle tas bort. 

5.3.1. Prisförändring när subventionen tas bort 

För att ta reda på effekten av ett borttagande av subventionen tas subventionen bort från 

ekvationen som har använts hittills, enligt nedan: 

 

 

Det nya priset, efter introduceringen av avgifterna, räknas precis som i avsnitt 5.2.1 ut när 

övriga variabler är konstanta.  

Vi räknar även ut hur denna prisförändring skulle påverka efterfrågan enligt:  

 

I Tabell 10 nedan visas priset som gällde innan respektive efter borttagandet av subventionen, 

och hur denna prisförändring påverkar efterfrågan på hela kollektivtrafiken. Enligt vår 
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undersökning skulle den största prisförändringen genomföras i Gotlands län där priset skulle 

höjas med 379 procent, följt av Kalmar län där priset skulle höjas med 267 procent. Detta 

skulle leda till en minskning i efterfrågan med 24,09 respektive 20,45 procent. Den minsta 

prishöjningen skulle ske i Skåne län, där priset skulle höjas med 89 procent, följt av Uppsala 

län, där det skulle höjas med 111 procent, vilket skulle medföra att efterfrågan minskade med 

10,58 procent respektive 12,31 procent. 

Län P innan 
bort-

tagandet 
av sub 

P efter 
bort-

tagandet 
av sub 

Pris-
förändr. 

Pris-
förändr. 

i % 

Q innan 
borttagandet 

av sub 

Q efter 
borttagandet 

av sub 

Q-förändr. Q-
förändr. 

i % 

Sth 7,7134 20,2638 12,5504 163% 652 303 804 550 366 086 -101937718 -15,63% 

Upp 20,1592 42,5453 22,3861 111% 27 132 334 23 791 366 -3 340 968 -12,31% 

Sör 16,7073 60,903 44,1957 265% 8 952 692 7 130 634 -1 822 058 -20,35% 

Öst 13,5181 41,6757 28,1576 208% 27 038 999 22 180 270 -4 858 729 -17,97% 

Jön 14,0587 39,6751 25,6164 182% 17 181 166 14 314 732 -2 866 434 -16,68% 

Kro 27,1438 62,2425 35,0987 129% 5 581 211 4 823 035 -758 176 -13,58% 

Kal 25,8554 94,9062 69,0508 267% 6 445 631 5 127 552 -1 318 079 -20,45% 

Got 11,2615 53,9638 42,7023 379% 1 240 021 941 255 -298 766 -24,09% 

Ble 16,6752 39,6914 23,0162 138% 7 420 869 6 370 817 -1 050 052 -14,15% 

Skå 14,5973 27,5564 12,9591 89% 134 228 763 120 032 129 -14 196 634 -10,58% 

Hal 22,3476 47,5924 25,2448 113% 11 065 439 9 687 451 -1 377 988 -12,45% 

Väst 10,8399 28,495 17,6551 163% 213 418 571 180 047 465 -33 371 106 -15,64% 

Vär 18,323 50,6957 32,3727 177% 11 699 377 9 781 517 -1 917 860 -16,39% 

Öre 13,7042 41,8956 28,1914 206% 12 035 298 9 887 248 -2 148 050 -17,85% 

Västm 15,3756 51,1887 35,8131 233% 7 913 954 6 404 688 -1 509 266 -19,07% 

Dal 16,5011 41,7152 25,2141 153% 12 383 415 10 519 117 -1 864 298 -15,05% 

Gävl 18,079 47,0864 29,0074 160% 12 165 353 10 279 853 -1 885 500 -15,50% 

Västn 13,9521 40,2305 26,2784 188% 9 495 123 7 881 112 -1 614 011 -17,00% 

Jämt 22,2787 60,5341 38,2554 172% 5 166 879 4 333 664 -833 215 -16,13% 

Västb 28,7713 71,4498 42,6785 148% 8 586 068 7 316 354 -1 269 714 -14,79% 

Norrb 27,4239 70,7656 43,3417 158% 7 827 120 6 624 803 -1 202 317 -15,36% 

Tabell 10 
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Efterfrågeeffekten för den lokala och regionala busstrafiken, som har räknats ut på samma sätt 

som i avsnitt 5.2.1, kan ses nedan i Tabell 11. Den procentuella efterfrågeminskningen är 

dock densamma som för den lokala och regionala kollektivtrafiken. 

Län Q-förändr. Bussandel Q Q-förändr. 
buss 

Q buss före 
borttagningen 

av sub 

Q-förändr. i % 

Sth -101937718 0,3975 -40 520 243 259 290 762 -15,63% 

Upp -3 340 968 0,8830 -2 950 075 23 957 851 -12,31% 

Sör -1 822 058 1,0000 -1 822 058 8 952 692 -20,35% 

Öst -4 858 729 0,7627 -3 705 753 20 622 645 -17,97% 

Jön -2 866 434 0,9012 -2 583 230 15 483 667 -16,68% 

Kro -758 176 0,9635 -730 503 5 377 497 -13,58% 

Kal -1 318 079 1,0000 -1 318 079 6 445 631 -20,45% 

Got -298 766 1,0000 -298 766 1 240 021 -24,09% 

Ble -1 050 052 0,7788 -817 780 5 779 373 -14,15% 

Skå -14 196 634 0,7336 -10 414 651 98 470 221 -10,58% 

Hal -1 377 988 0,7062 -973 135 7 814 413 -12,45% 

Väst -33 371 106 0,4581 -15 287 304 97 767 047 -15,64% 

Vär -1 917 860 0,8869 -1 700 950 10 376 177 -16,39% 

Öre -2 148 050 0,9567 -2 055 039 11 514 170 -17,85% 

Västm -1 509 266 0,9245 -1 395 316 7 316 450 -19,07% 

Dal -1 864 298 0,9673 -1 803 335 11 978 477 -15,05% 

Gävl -1 885 500 0,9269 -1 747 670 11 276 066 -15,50% 

Västn -1 614 011 1,0000 -1 614 011 9 495 123 -17,00% 

Jämt -833 215 1,0000 -833 215 5 166 879 -16,13% 

Västb -1 269 714 1,0000 -1 269 714 8 586 068 -14,79% 

Norrb -1 202 317 1,0000 -1 202 317 7 827 120 -15,36% 

Tabell 11 

5.3.2. Utbudsförändring när subventionen tas bort 

För att kunna räkna ut hur mycket utbudet skulle förändras till följd av ett borttagande av 

subventionen har vi använt samma Taylorapproximation som vid uträkningen av 

utbudsförändringen vid avgiftsinförandet (se avsnitt 5.2.2). Dock är det viktigt att påpeka att 

en approximation fungerar bäst när man analyserar små förändringar. Då vi i detta avsnitt 

analyserar en stor förändring, det vill säga borttagandet av subventionen, bör de exakta 

värdena i resultaten tolkas med försiktighet. Vidare har vi även här transformerat resultaten 

till att gälla endast busstrafiken. Resultaten visas i Tabell 12 nedan. 



36 
 

 
Län Appr U 

innan 
borttagande 

av sub 

Appr U 
efter 

borttagande 
av sub 

Bussandel 
U 

Appr U buss 
innan 

borttagande 
av sub 

Appr U buss 
efter 

borttagande 
av sub 

U-förändr. 
buss 

Förändr. i 
% 

Sth - - - - - - - 

Upp - - - - - - - 

Sör 20 081 804 2 733 651 1,000 20 081 804 2 733 651 -17 348 154 -86,39% 

Öst - - - - - - - 

Jön - - - - - - - 

Kro - - - - - - - 

Kal 23 161 619 2 663 765 0,8942 20 710 751 2 381 897 -18 328 854 -88,50% 

Got 4 135 993 1 786 349 1,0000 4 135 993 1 786 349 -2 349 643 -56,81% 

Ble 14 757 147 5 907 421 0,5939 8 764 494 3 508 507 -5 255 987 -59,97% 

Skå - - - - - - - 

Hal - - - - - - - 

Väst - - - - - - - 

Vär - - - - - - - 

Öre - - - - - - - 

Västm - - - - - - - 

Dal - - - - - - - 

Gävl - - - - - - - 

Västn - - - - - - - 

Jämt 17 215 910 1 840 778 1,000 17 215 910 1 840 778 -15 375 132 -89,31% 

Västb - - - - - - - 

Norrb - - - - - - - 

Tabell 12 

Enligt uträkningen är utbudsminskningen som högst i Jämtlands län (89,31 procent) och som 

lägst i Gotlands län (56,81 procent). Vi är dock medvetna om det stora bortfallet i denna 

uträkning. Detta kan bero på att det är just en approximation, siffrorna blir därför inte helt 

exakta vilket resulterade i att många uträkningar blev ogiltiga. En annan trolig anledning är att 

det, allt annat lika, är mycket svårt att anpassa utbudet i den grad det skulle behövas för att få 

full kostnadstäckning. Man skulle troligtvis behöva genomföra prishöjningar och kanske 

andra åtgärder för att överhuvudtaget klara av intäktsbortfallet. Man kan tänka sig att det, 

teoretiskt sett, är svårare att genomföra en utbudsminskning än en prishöjning, då priset skulle 

kunna höjas obegränsat, medan utbudet inte kan minskas hur mycket som helst.  
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I Tabell 13 nedan visas utbudsförändringens effekt på efterfrågan. Efterfrågeffekten på 

bussresor följer samma storleksordning som utbudsförändringen. Den största respektive 

minsta efterfrågeminskningen skulle ske i Jämtlands län (82,85 procent) och Gotlands län 

(21,68 procent). 

Län Q (från appr U) 
före 

borttagandet av 
sub 

Q (från appr U) 
efter 

borttagandet av 
sub 

Q-förändr. Q-förändr. i % 

Sth - - - - 

Upp - - - - 

Sör 23 645 118 5 544 240 -18 100 878 -76,55% 

Öst - - - - 

Jön - - - - 

Kro - - - - 

Kal 14 475 244 2 863 186 -11 612 057 -80,22% 

Got 4 025 287 3 152 706 -872 580 -21,68% 

Ble 7 431 387 4 269 781 -3 161 607 -42,54% 

Skå - - - - 

Hal - - - - 

Väst - - - - 

Vär - - - - 

Öre - - - - 

Västm - - - - 

Dal - - - - 

Gävl - - - - 

Västn - - - - 

Jämt 10 970 761 1 881 995 -9 088 765 -82,85% 

Västb - - - - 

Norrb - - - - 

Tabell 13 

 

5.3.3. Effekt av en borttagen subvention 

Enligt vår uträkning skulle ett borttagande av subventionen ha stor effekt på både priset, 

utbudet och efterfrågan. Det är stora skillnader mellan de nödvändiga prishöjningarna; från 89 

procent i Skåne län till 379 procent i Gotlands län där prisförändringen skulle leda till att 

efterfrågan minskar med 24,09 procent. Motsvarande siffra för Skåne län är 10,58 procent, 

vilket också är en hög siffra.  
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Anledningen till att prisförändringen i Gotlands län skulle bli så stor är att subventionen i 

dagsläget täcker 73 procent av kostnaderna.
67

 I Skåne län täcks däremot 41 procent av 

kostnaderna av subventionen. En förklaring till denna skillnad är att antalet resor skiljer sig 

mellan länen. I Gotlands län var resorna per person endast 20 stycken under 2009, medan man 

i Skåne län reste 82 resor per person med buss.
68

 Då resandet är så lågt i Gotlands län skulle 

man för att få en bättre kostnadstäckning behöva höja priset. Prishöjningen kan även förklaras 

av länens kostnadstäckning per utbudskilometer. Då Gotlands län har en låg kostnadstäckning 

per utbudskilometer från verksamheten behöver priset höjas mycket då subventionen tas bort. 

Tvärtom gäller för Skåne län som har en hög kostnadstäckning per utbudskilometer (se Bilaga 

3). 

Dock är det inte rimligt att tro att en så stor prisförändring som den uträknade skulle 

genomföras i verkligheten, då det finns politiska intressen för att undvika den stora negativa 

effekten på efterfrågan och därmed effekten på den negativa efterfrågespiralen som finns 

beskriven i avsnitt 3.2. Därför skulle troligtvis länstrafikbolagen också välja att genomföra 

andra förändringar samtidigt, exempelvis att minska utbudet, istället för att behöva genomföra 

den enorma prishöjningen. Det är sannolikt att de få personer som åker med kollektivtrafiken i 

Gotlands län är äldre personer, personer med sämre rörlighet eller personer som inte har råd 

med egen bil, och som därför är i behov av kollektivtrafiken för att kunna leva på samma 

villkor som alla andra i samhället. Om priset skulle höjas skulle transportvillkoren för dessa 

människor försämras ännu mer, och samhället skulle bli mer ojämlikt, varför subventionen till 

kollektivtrafiken behövs.  

Efterfrågeminskningen på kollektivtrafiksresor medför också att de resenärer som väljer att 

avstå kollektivtrafiken troligtvis kommer att använda ett annat transportmedel till att 

transportera sig, mest troligt är att personen ifråga istället använder en bil. Detta leder till 

större externa kostnader i form av föroreningar, buller, trängsel, högre olycksrisk, etcetera. 

Att en borttagning av subventionen leder till en efterfrågeminskning är härmed tydligt och 

detta leder in i en negativ spiral där efterfrågan kontinuerligt faller eftersom pris och utbud 

ständigt måste förändras för att företagen ska gå runt. 

                                                             
67 Statens Institut för Kommunikationsanalys, SIKA (2009), ”Lokal och regional kollektivtrafik 2008 – En 

sammanställning av resor, produktion, intäkter, kostnader och bidrag inom lokal och regional allmän 

kollektivtrafik”, s. 8 
68 Ibid. s. 19 
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Utbudet skulle enligt uträkningen minska med mellan 56,81 procent i Gotlands län och 89,31 

procent i Jämtlands län, varvid efterfrågan skulle minska med 21,68 procent respektive 82,85 

procent. Då det blev ett så stort bortfall i denna uträkning går det inte att genom analys få en 

komplett bild av förändringarna. Därför väljer vi istället att analysera utbudsförändringarna 

som en följd av att ta bort endast halva subventionen (se avsnitt 5.4.3) då det i dessa 

uträkningar inte förekom ett lika stort bortfall, vilket ger en bättre bild av förändringarna. 

5.4. Vad händer när halva subventionen tas bort? 

5.4.1. Prisförändring när halva subventionen tas bort 

Om endast halva subventionen i varje län togs bort skulle effekten bli som nedan i Tabell 14. 

Prisförändringen skulle fortfarande bli omfattande. Den största höjningen skulle ske i 

Gotlands län (177,47 procent), följt av Kalmar län (126,28 procent), medan den minsta 

ökningen skulle inträffa i Skåne län (43,16 procent) och den näst minsta ökningen i Uppsala 

län (53,73 procent). Effekten på efterfrågan varierar mellan 6,13 respektive 7,29 procent och 

13,38 respektive 16,43 procent. Effekten blir alltså stor även när endast halva subventionen 

tas bort. 

Län P innan 
borttagandet 
av halva sub 

P efter 
borttagandet 
av halva sub 

Pris-
förändr. 

Pris-
förändr. 

Q innan 
borttagandet 
av halva sub 

Q efter 
borttagandet 
av halva sub 

Q-förändr. Q-
förändr. 

i % 

Sth 7,7134 13,7297 6,0163 78,00% 652 303 804 589 000 000 -63 303 804 -9,70% 

Upp 20,1592 30,991 10,8318 53,73% 27 132 334 25 155 340 -1 976 994 -7,29% 

Sör 16,7073 37,6114 20,9041 125,12% 8 952 692 7 761 643 -1 191 049 -13,30% 

Öst 13,5181 26,9268 13,4087 99,19% 27 038 999 23 951 933 -3 087 066 -11,42% 

Jön 14,0587 26,3018 12,2431 87,09% 17 181 166 15 388 366 -1 792 800 -10,43% 

Kro 27,1438 44,0663 16,9225 62,34% 5 581 211 5 125 148 -456 063 -8,17% 

Kal 25,8554 58,5067 32,6513 126,28% 6 445 631 5 583 044 -862 587 -13,38% 

Got 11,2615 31,2472 19,9857 177,47% 1 240 021 1 036 226 -203 795 -16,43% 

Ble 16,6752 27,7546 11,0794 66,44% 7 420 869 6 784 656 -636 213 -8,57% 

Skå 14,5973 20,898 6,3007 43,16% 134 228 763 126 000 000 -8 228 763 -6,13% 

Hal 22,3476 34,5578 12,2102 54,64% 11 065 439 10 248 547 -816 892 -7,38% 

Väst 10,8399 19,3031 8,4632 78,07% 213 418 571 193 000 000 -20 418 571 -9,57% 

Vär 18,323 33,8079 15,4849 84,51% 11 699 377 10 504 163 -1 195 214 -10,22% 

Öre 13,7042 27,1336 13,4294 97,99% 12 035 298 10 672 513 -1 362 785 -11,32% 

Västm 15,3756 32,3765 17,0009 110,57% 7 913 954 6 942 218 -971 736 -12,28% 

Dal 16,5011 28,6076 12,1065 73,37% 12 383 415 11 240 841 -1 142 574 -9,23% 

Gävl 18,079 31,9894 13,9104 76,94% 12 165 353 11 003 320 -1 162 033 -9,55% 

Västn 13,9521 26,5004 12,5483 89,94% 9 495 123 8 481 726 -1 013 397 -10,67% 

Jämt 22,2787 40,5913 18,3126 82,20% 5 166 879 4 649 334 -517 545 -10,02% 

Västb 28,7713 49,2788 20,5075 71,28% 8 586 068 7 810 512 -775 556 -9,03% 

Norrb 27,4239 48,2163 20,7924 75,82% 7 827 120 7 087 414 -739 706 -9,45% 

Tabell 14 
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Efterfrågeeffekten för bussresor till följd av prisförändringarna visas nedan i Tabell 15. Även 

här följer efterfrågeförändringarna samma storleksordning som utbudsförändringarna där 

Gotlands län skulle genomgå den största förändringen med en minskning på 16,43 procent 

och Skåne län skulle genomgå den minsta förändringen men en minskning på 6,13 procent. 

Län Q-förändr. Bussandel 
Q 

Q-förändr. 
buss 

Q buss innan 
borttagandet av halva 

subventionen 

Q-förändr. i 
% 

Sth -63 303 804 0,3975 -25 163 262 259 324 081 -9,70% 

Upp -1 976 994 0,8830 -1 745 686 23 960 819 -7,29% 

Sör -1 191 049 1,0000 -1 191 049 8 953 756 -13,30% 

Öst -3 087 066 0,7627 -2 354 505 20 625 450 -11,42% 

Jön -1 792 800 0,9012 -1 615 671 15 485 033 -10,43% 

Kro -456 063 0,9635 -439 417 5 377 904 -8,17% 

Kal -862 587 1,0000 -862 587 6 446 493 -13,38% 

Got -203 795 1,0000 -203 795 1 240 206 -16,43% 

Ble -636 213 0,7788 -495 483 5 780 105 -8,57% 

Skå -8 228 763 0,7336 -6 036 621 98 481 188 -6,13% 

Hal -816 892 0,7062 -576 889 7 814 848 -7,38% 

Väst -20 418 571 0,4581 -9 353 747 97 784 044 -9,57% 

Vär -1 195 214 0,8869 -1 060 035 10 377 602 -10,21% 

Öre -1 362 785 0,9567 -1 303 776 11 515 387 -11,32% 

Västm -971 736 0,9245 -898 370 7 317 069 -12,28% 

Dal -1 142 574 0,9673 -1 105 212 11 979 942 -9,23% 

Gävl -1 162 033 0,9269 -1 077 088 11 276 946 -9,55% 

Västn -1 013 397 1,0000 -1 013 397 9 496 100 -10,67% 

Jämt -517 545 1,0000 -517 545 5 167 361 -10,02% 

Västb -775 556 1,0000 -775 556 8 586 812 -9,03% 

Norrb -739 706 1,0000 -739 706 7 827 820 -9,45% 

Tabell 15 
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5.4.2. Utbudsförändring när halva subventionen tas bort  

Om halva subventionen skulle tas bort i varje län skulle Kronobergs län genomföra den 

största utbudsminskningen (58,64 procent) följt av Dalarnas län (55,45 procent). Den minsta 

utbudsminskningen skulle genomföras i Blekinge län (21,98 procent) följt av Gotlands län 

(25,76 procent). Dessa resultat redovisas nedan i Tabell 16. 

Län Appr U 
innan 

borttagande 
av halva sub 

Appr U 
efter 

borttagande 
av halva sub 

Buss-
andel U 

Appr U buss 
innan 

borttagande 
av halva sub 

Appr U buss 
efter 

borttagande 
av halva sub 

U-
förändring 

buss 

Förändr. 
i % 

Sth 305 806 011 163 431 185 0,49781 152234404 81 358 273 -70 876 130 -46,56% 

Upp 48 092 819 31 303 315 0,92393 44 434 620 28 922 216 -15 512 404 -34,91% 

Sör 20 081 804 13 403 910 1,00000 20 081 804 13 403 910 -6 677 894 -33,25% 

Öst 41 856 485 26 815 838 0,85370 35 733 004 22 892 759 -12 840 245 -35,93% 

Jön 28 305 678 19 582 126 0,67023 18 971 291 13 124 512 -5 846 779 -30,82% 

Kro 12 923 672 5 344 975 1,00000 12 923 672 5 344 975 -7 578 697 -58,64% 

Kal 23 161 619 15 832 951 0,89418 20 710 751 14 157 572 -6 553 178 -31,64% 

Got 4 135 993 3 070 375 1,00000 4 135 993 3 070 375 -1 065 618 -25,76% 

Ble 14 757 147 11 514 162 0,59392 8 764 494 6 838 436 -1 926 058 -21,98% 

Skå 77 499 507 - - - - - - 

Hal 15 087 789 10 161 191 1,00000 15 087 789 10 161 191 -4 926 598 -32,65% 

Väst 147 650 261 - - - - - - 

Vär 22 561 330 16 093 074 0,86003 19 403 526 13 840 601 -5 562 925 -28,67% 

Öre 18 191 445 11 699 781 1,00000 18 191 445 11 699 781 -6 491 663 -35,69% 

Västm 11 915 430 5 627 945 1,00000 11 915 430 5 627 945 -6 287 485 -52,77% 

Dal 19 585 121 8 725 369 1,00000 19 585 121 8 725 369 -10 859 752 -55,45% 

Gävl 27 610 679 14 879 866 0,79231 21 876 251 11 789 485 -10 086 766 -46,11% 

Västn 21 519 607 11 999 771 0,95267 20 501 075 11 431 817 -9 069 259 -44,24% 

Jämt 17 215 910 11 758 925 1,00000 17 215 910 11 758 925 -5 456 985 -31,70% 

Västb 25 159 948 - - - - - - 

Norrb 21 846 693 - - - - - - 

Tabell 16 

Utbudsförändringens effekt på efterfrågan på bussresor redovisas nedan i Tabell 17. 

Kronobergs län skulle genomgå den största efterfrågeminskningen (73,50 procent) följt av 

Dalarnas län (69,97 procent). Den minsta förändringen skulle ske i Blekinge län (25,89 

procent) följt av Gotlands län (33,21 procent). 
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Län Q (från appr U) 

före 
borttagandet 
av halva sub 

Q (från appr U) 
efter 

borttagandet av 
halva sub 

Q-förändr. Q-förändr. i % 

Sth 733657813 284921714 -448736099 -61,16% 

Upp 48299629 27523849 -20775780 -43,01% 

Sör 32171138 18639585 -13531553 -42,06% 

Öst 67703703 36592251 -31111452 -45,95% 

Jön 30588003 19375162 -11212841 -36,66% 

Kro 11210750 2971007 -8239744 -73,50% 

Kal 19671523 11804137 -7867386 -39,99% 

Got 5661856 3781676 -1880179 -33,21% 

Ble 9046618 6704242 -2342375 -25,89% 

Skå - - - - 

Hal 17809774 9902451 -7907323 -44,4% 

Väst - - - - 

Vär 23485224 14903363 -8581861 -36,54% 

Öre 35944622 19779059 -16165563 -44,97% 

Västm 25049436 8135980 -16913455 -67,52% 

Dal 27895955 8377220 -19518735 -69,97% 

Gävl 22611836 9895602 -12716234 -56,24% 

Västn 24630203 11046205 -13583997 -55,15% 

Jämt 14276642 8704166 -5572476 -39,03% 

Västb - - - - 

Norrb - - - - 

Tabell 17 

5.4.3. Effekt av en minskad subvention  

Prisförändringen i de olika länen efter en minskning av subventionen följer samma 

storleksordning som vid en borttagning av subventionen. Naturligtvis blir effekterna mindre, 

men riktningen på effekterna är densamma varför vi inte diskuterar detta vidare här. 

Utbudsförändringen som skulle ske till följd av den minskade subventionen skulle variera 

mellan 21,98 procent i Blekinge län och 58,64 procent i Kronobergs län, vilket i sin tur 

medför efterfrågeminskningar motsvarande 25,89 respektive 73,50 procent. Den näst lägsta 

utbudsminskningen skulle dock inträffa i Gotlands län, vilket ju hade den största 

prisförändringen, se avsnitt 5.3.3. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att utbudet 

redan är lågt på Gotland och att det därmed är svårt att ytterligare minska detta, då man för att 

överhuvudtaget ska kunna bedriva verksamhet behöver ett visst utbud.  
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Efter noggrann analysering av dessa resultat har vi inte lyckats utreda fler specifika samband 

och orsaker till storleken på utbudsförändringarna än det ovan nämnda. Detta skulle kunna 

bero på att utbudsförändringarna baseras på approximationer av utbudet, vilket skulle kunna 

leda till inkorrekta resultat som därmed inte går att analysera på ett verklighetstroget sätt. Det 

skulle dock kunna vara så att approximationerna ger verklighetstrogna resultat, och att det 

därmed finns samband och orsaker som underbygger utbudsförändringarna, men att vi inte har 

lyckats identifiera dessa inom den givna tidsramen.  

Då det finns en viss osäkerhet kring uträkningarna kan vi inte med säkerhet fastställa hur stor 

effekten på efterfrågan och därigenom samhället skulle bli. Dock visar uträkningarna ändå på 

att en minskad subvention skulle ge negativa effekter på utbudet och också på efterfrågan, 

varför också samhället skulle påverkas negativt. Precis som beskrivet ovan i avsnitt 5.3.3, 

kommer detta leda till mer ojämlika villkor i transportsystemet och även till att de externa 

kostnaderna kommer att öka.  
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6. SLUTSATS 

Vi har i denna uppsats ämnat undersöka eventuella förändringar i pris, utbud och efterfrågan 

och därigenom effekten på samhället, till följd av att Transportstyrelsen nu avgiftsfinansieras 

och till följd av en borttagen och minskad subvention. Avgiften är marginell i förhållande till 

övriga kostnader och har därmed ingen betydande effekt på varken pris eller utbud och 

följaktligen inte heller efterfrågan. Efterfrågan minskas mellan 0,0076 och 0,0182 procent till 

följd av prisförändringen och mellan 0,0229 och 0,1405 procent till följd av 

utbudsförändringen, vilket innebär att samhället förblir i det närmaste opåverkat av 

avgiftsinförandet.  

Däremot har ett borttagande eller minskande av subventionen till den lokala och regionala 

kollektivtrafiken en stor effekt på pris, utbud och efterfrågan. Till följd av ett borttagande av 

subventionen förändras priset mellan 89 procent (Skåne län) och 379 procent (Gotlands län), 

vilket i sin tur skulle minska efterfrågan med mellan 11 och 24 procent. Även en minskning 

av subventionen skulle ha betydande effekter på pris, utbud och efterfrågan. Utbudet skulle 

minska med mellan 22 procent (Blekinge län) och 59 procent (Kronobergs län) vilket skulle 

minska efterfrågan med 26 respektive 74 procent. 

Samhället skulle påverkas genom att prisökningarna och utbudsminskningarna skulle skapa 

ojämlikhet mellan grupper i samhället, till exempel mellan olika ålders- och socioekonomiska 

grupper. Även externa effekter såsom buller och föroreningar skulle öka då människor istället 

använder andra trafikslag, exempelvis bil. 

Vi kan alltså konstatera att det faktum att Transportstyrelsen nu avgiftsfinansieras inte bör 

medföra någon oro för bussbranschen. Dock är det viktigt att subventionen bibehålls eftersom 

den spelar en central roll i kollektivtrafikens och inte minst bussbolagens verksamhet. Utan 

subventionen skulle länstrafikbolagen behöva genomgå stora förändringar som skulle skapa 

en negativ spiral där efterfrågan på bussresor kontinuerligt minskas, och som även skulle leda 

till större negativa externa effekter. 
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BILAGA 1 – LISTA ÖVER LÄNEN 

Sth  –  Stockholms län 

Upp  –  Uppsala län 

Sör  –  Södermanlands län 

Öst  –  Östergötlands län 

Jön  –  Jönköpings län 

Kro  –  Kronobergs län 

Kal  –  Kalmar län 

Got  –  Gotlands län 

Ble  –  Blekinge län 

Skå  –  Skåne län 

Hal  –  Hallands län 

Väst  –  Västra Götalands län 

Vär  –  Värmlands län 

Öre  –  Örebro län 

Västm  – Västmanlands län 

Dal  –  Dalarnas län 

Gävl  –  Gävleborgs län 

Västn  –  Västernorrlands län 

Jämt  –  Jämtlands län 

Västb  –  Västerbottens län 

Norrb  –  Norrbottens län 
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BILAGA 2 – TAYLORAPPROXIMATION AV UTBUDET 

Vår efterfrågemodell skriven på generell form är: 

 

Subventionen är: 

 

Om enbart U tillåts variera kan vi säga att S är en funktion av U, det vill säga S(U). En 

Taylorapproximation av andra ordningen kan användas för att linearisera problemet enligt 

följande.
69

  

Ū Ū  

Där Ū är medelvärdet för varje län.  

Förstaderivatan av S(U) är:  

 

Andraderivatan av S(U) är:  

 

Detta gör att vi kan skriva: 

Ū) Ū Ū  

Där 

Ū) 

 

 

                                                             
69 Chiang, A. C, Wainwright, K. (2005), “Fundamental Methods of Mathematical Economics”, s. 245 
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Multiplicera in β:na i parenteserna och samla ihop U och Ū: 

Ū  

Detta kan formuleras som en andragradsekvation: 

 

Där: 

Ū 

Och 

Ū  

Lösningarna blir därmed: 
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BILAGA 3 – SAMBAND MELLAN KOSTNADSTÄCKNING OCH 

PRISFÖRÄNDRING 

Tabell 18 redovisar länens kostnadstäckning per utbudskilometer och dess samband med 

prisförändringen som skulle ske till följd av borttagandet av subventionen. 

Län U Total 
verksamhets-

intäkt  

Intäkt/ U Kostnad 
per U 

Intäkt per U 
/ kostnad 
per ukm 

S / TC Prisförändr. 
vid 

borttagning 
av S 

Sth 228 517 000 5 980 376 000 26,17 48,80 53,64% 55% 163% 

Upp 37 500 000 572 500 000 15,27 27,00 56,57% 46% 111% 

Sör 12 834 000 153 102 000 11,93 33,80 35,26% 66% 265% 

Öst 28 235 000 375 714 000 13,31 32,70 40,65% 60% 208% 

Jön 21 076 000 292 134 000 13,86 26,90 51,45% 57% 182% 

Kro 10 175 000 161 675 000 15,89 29,50 53,87% 50% 129% 

Kal 15 686 000 174 576 000 11,13 31,00 35,88% 66% 267% 

Got 2 558 000 12 861 000 5,03 19,90 25,32% 73% 379% 

Ble 12 475 000 127 837 000 10,25 20,30 50,57% 51% 138% 

Skå 80 503 000 2 058 551 000 25,57 41,10 62,25% 41% 89% 

Hal 12 857 000 281 159 000 21,87 35,90 60,99% 46% 113% 

Väst 120 905 000 2 419 491 000 20,01 42,40 47,17% 55% 163% 

Vär 17 550 000 228 509 000 13,02 28,20 46,09% 57% 177% 

Öre 12 143 000 169 360 000 13,95 34,10 40,89% 60% 206% 

Västm 7 930 000 141 389 000 17,83 41,30 43,13% 63% 233% 

Dal 14 800 000 232 508 000 15,71 29,60 53,00% 53% 153% 

Gävl 21 246 000 224 048 000 10,55 22,80 46,30% 55% 160% 

Västn 15 178 000 132 356 000 8,72 20,90 41,75% 58% 188% 

Jämt 11 535 000 122 590 000 10,63 22,70 46,74% 56% 172% 

Västb 20 125 000 266 089 000 13,22 26,00 50,91% 53% 148% 

Norrb 17 727 000 242 901 000 13,7 26,40 51,82% 54% 158% 

Tabell 18 

Genom att dela de totala verksamhetsintäkterna på antalet utbudskilometer får vi ut intäkt per 

utbudskilometer (Intäkt/U i Tabell 18). Genom att dela detta på kostnaden per 

utbudskilometer kan vi se intäkterna i förhållande till kostnaderna, det vill säga hur mycket av 

kostnaderna per utbudskilometer som täcks av verksamhetsintäkterna. Detta visar att Gotlands 

län har lägst kostnadstäckning bland länen (25,32 procent). Därmed skulle priset behövas 

höjas mycket (379 procent) då subventionen tas bort. Skåne län har den högsta 

kostnadstäckningen per utbudskilometer (62,25 procent). Alltså skulle priset här inte behöva 

höjas lika mycket (89 procent) då subventionen tas bort. Liknande argument gäller för övriga 

län. 


