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 I 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Sverige har, liksom många andra länder, en koldioxidskatt på bensin. Beskattningen av 

bensin är ett ständigt aktuellt debattämne och bensinprisets effekt på koldioxidutsläpp 

har ifrågasatts. Regeringen har som utsläppsmål för transportsektorn att stabilisera kol-

dioxidutsläppen på 1990 års nivå till år 2010. Syftet med den här uppsatsen är att upp-

skatta vilken effekt bensinpriset har på koldioxidutsläpp, för att sedan kunna uppskatta 

vilket bensinpris som krävs för att uppnå en minskning av personbilstrafikens koldi-

oxidutsläpp till 1990 års nivå år 2010. Den metod som används för detta är en ekono-

metrisk studie. I denna uppskattas en modell för efterfrågan på personbilstransporter 

och en för drivmedelsefterfrågan. Den bensinpriselasticitet som uppskattas för driv-

medelsefterfrågan har värdet –0.2. Transportefterfrågans bensinpriselasticitet uppskattas 

till –0.13. Skillnaden mellan dessa två visar storleken på den substitutionseffekt mot 

bränslesnålare körsätt och bränslesnålare bilar, som uppstår vid en bensinprishöjning. 

För att kunna genomföra studien har modeller för körsträcka, genomsnittlig bränsle-

förbrukning för fordonspark och koldioxidutsläpp från personbilar uppskattats. Det 

bensinpris som krävs för att nå utsläppsmålet för år 2010 uppskattas enligt två olika 

modeller till 27 kr respektive 30,40 kr. 



 II 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Sweden has, like many other countries, a carbon tax on gasoline for automobile use. 

The taxation of gasoline for the purpose of reducing carbon dioxide emissions is a 

much-debated issue and the effects on emissions are often questioned. The Swedish 

government has set a carbon dioxide emissions target of reducing emissions from the 

transport sector to the levels of 1990 by the year 2010. The purpose of this thesis is to 

evaluate the effects the gasoline price has on carbon dioxide emissions, with the sub 

purpose of estimating the necessary gasoline price for achieving a reduction in carbon 

dioxide emissions from car transportation to the levels of 1990 by the year 2010. The 

method used is an econometric study, in which the demand for car transportation and 

the demand for gasoline are estimated. The estimated gasoline price elasticity for the 

gasoline demand is –0.2. The estimated gasoline price elasticity for the transportation 

demand is –0.13. The difference between these two reveal the substitution effect that 

takes place towards more economic driving and less fuel intensive cars, as a response to 

a higher gasoline price. Models for driving distance, average fuel consumption for the 

car stock and carbon dioxide emissions from car transportation have been estimated in 

order to perform the study. The estimated gasoline price for achieving the emissions 

target is estimated in two different models. The estimated prices are 27 SEK and 30,40 

SEK. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

Den 28 december 2001 överlämnade Motormännens Riksförbund en protestlista med 

över 130 000 namnunderskrifter till finansminister Bosse Ringholm. Motivet bakom 

listan var ett krav om sänkt bensinpris med 2 kr. Bensinpriset debatteras regelbundet i 

media och i de flesta fall är det en sänkning som krävs. En allmän uppfattning tycks 

vara att ett högt bensinpris endast orsakar en högre kostnad för något man ändå konsu-

merar i samma mängd. Regeringen har satt upp ett mål om att utsläppen av koldioxid 

från transporter år 2010 ska ligga på 1990 års nivå. Ett sätt för staten att påverka koldi-

oxidutsläppen från vägtrafik är att justera priset på bensin genom koldioxidskatten. En 

höjning av bensinpriset kan förväntas leda till en minskning av vägtrafiken och därige-

nom koldioxidutsläppen. Viktigt att komma ihåg för ovanstående resonemang är dock 

att det är förbränning av bensin som ger upphov till koldioxidutsläpp, och inte person-

bilstransporter i sig. Efterfrågan på personbilstransporter är inte samma sak som 

efterfrågan på bensin. Transportefterfrågan ger upphov till en drivmedelsefterfrågan, 

men förhållandet mellan de två är inte det samma över tiden. Detta beror på att bilarnas 

bränsleförbrukning per mil förändras över tiden. För att förstå hur bensinpriset påverkar 

koldioxidutsläpp från bilkörning så behövs en förståelse av hur transportefterfrågan 

påverkas av bensinpriset, samt hur transportefterfrågan är relaterad till drivmedelsefter-

frågan.  

 

Om mängden förbrukad bensin inte påverkas så mycket av bensinpriset, så är pris-

höjningar inte ett verksamt sätt att minska biltrafikens koldioxidutsläpp. Motiveringen 

av ett högt bensinpris ur miljösynpunkt är alltså beroende av ett någorlunda priskänsligt 

samband.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilken effekt bensinprisets storlek har på koldioxid-

utsläppen från personbilstrafik i Sverige. Utifrån den beräknade effekten ska en upp-
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skattning göras av vilket bensinpris som krävs för att uppnå en minskning av koldioxid-

utsläppen från personbilstrafik till 1990 års nivå vid år 2010. 

 

1.2 Metod 

Syftet kommer att genomföras med hjälp av en tidsseriestudie för åren 1980-1999, med 

ändamålet att genom ekonometrisk metod uppskatta transport- och drivmedelsefter-

frågan. Eftersom all nödvändig statistik ej hittats tas modeller för uppskattning av indata 

till den ekonometriska modellen fram. Utifrån en bakgrundsstudie tas modeller för 

transportefterfrågan och drivmedelsefterfrågan fram. Bensinprisets inverkan på koldi-

oxidutsläpp från personbilar analyseras utifrån den ekonometriska körningen. Slutligen 

görs uppskattningar av vilket bensinpris som krävs för att nå utsläppsmålet för år 2010. 

Figur 1.1 illustrerar tillvägagångssättet. 
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1.3 Avgränsning 

Studien av bensinprisets inverkan på koldioxidutsläpp är begränsad till utsläpp från 

personbilstransporter, och inkluderar således inte gods- och kollektivtrafik. Vidare 

behandlas alla personbilstransporter som bensindrivna. Modellen för transportefter-

frågan gäller endast efterfrågan på personbilstransporter och avser inte den totala trans-

portefterfrågan.  

 

1.4 Struktur 

Uppsatsen är strukturerad i enlighet med tillvägagångssättet illustrerat i figur 1.1. 

Kapitel 2 innehåller den bakgrundsstudie som ligger till grund för utvecklingen av 

modellerna i uppsatsen. Det innehåller också ett statistikavsnitt där modellerna för 

indata beskrivs. I kapitel 3 presenteras modellerna för transport- och drivmedelsefter-

frågan. En ekonometrisk körning för respektive modell redovisas och bedöms. I kapitel 

4 analyseras bensinprisets inverkan på koldioxidutsläpp utifrån de ekonometriska 

resultaten. Prisuppskattningar för utsläppsmål år 2010 görs. En bedömning av resulta-

tens validitet och reliabilitet redovisas också. I kapitel 5 presenteras de slutsatser som 

nåtts. 

 

1.5 Förtydligande av använda termer 

I uppsatsen kommer termerna bensinförbrukning och bränsleförbrukning att användas 

ofta. Med bensinförbrukning avses total bensinförbrukning, vilket är samma sak som 

drivmedelsförbrukning. Med bränsleförbrukning avses hur mycket bensin en bil drar 

per mil. Detta kommer att skrivas både som bränsleförbrukning per mil och bränsleför-

brukning, men med dessa termer avses alltså samma sak.  
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Kapitel 2 

PERSONBILSTRANSPORTER OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP 

 

 

 

 

I det här kapitlet redovisas den bakgrundstudie som gjorts. Det innehåller också en 

beskrivning av de statistiska modeller som tagits fram för att uppskatta indata till den 

ekonometriska modellen i kapitel 3. 

  

2.1 Personbilstransporter 

Detta avsnitt inleds med en kort redogörelse av personbilstransporternas utveckling 

under de senaste decennierna. Därefter beskrivs sambandet mellan personbilstransporter 

och koldioxidutsläpp. Slutligen beskrivs hur bensinprisets effekt på koldioxidutsläppen 

kan uppskattas. 

  

Termerna transportarbete och trafikarbete kommer att användas i detta avsnitt. Båda 

dessa termer relaterar till användningen av personbil som transportmedel. Transport-

arbete avser transport av personer med bil och mäts i personkilometer (Pkm). Trafik-

arbete avser rörelse av fordon, alltså körsträcka, och mäts i fordonskilometer. Om två 

personer tillsammans åker 10 km i en bil är transportarbetet 20 Pkm och trafikarbetet 10 

km. Hade det bara varit en person i bilen skulle transportarbetet varit 10 Pkm.1  

 

2.1.1 Utveckling 

Transporterarbetet med personbil har ökat från 33.5 miljarder Pkm år 1960 till 96.9 år 

19992. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på 2.8 procent, vilket är högre än 

den genomsnittliga tillväxten i bruttonationalprodukten (BNP) under samma period. 

Transportarbetet med personbilar kan antas öka när ekonomin (BNP) växer p.g.a. att 

resor till och från arbete ökar. Men, tillväxten i personbilstransportarbetet har varit 

större än tillväxttakten i BNP. Detta beror på att växande realinkomst över tiden leder 

till en efterfrågan på nya transporttjänster, utöver arbetsresor. Exempel på dessa är 

                                                 
1 SIKA Kommunikationer nr 3, 2001, s 3. 
2 Bilism i Sverige, 2001. 
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fritidsresor, skjuts av barn till och från dagis/skola samt resor till köpcentra. När efter-

frågan på transporttjänster ökar så är det främst transportmedel med hög flexibilitet som 

gynnas. Med detta menas hög tillgänglighet och möjlighet till fritt valda destinationer 

vid fritt valda tider. Bilen uppfyller dessa kriterier bättre än något annat transportmedel. 

Biltransporter fungerar även som ett substitut till flexibla arbets- och bostadsmarknader 

i och med att det ger ökade möjligheter att bo på ett längre avstånd från arbetsplatsen. 

Mot bakgrund av dessa faktorer är det förståligt att personbilstransporterna ökat mer än 

BNP.3  

 

2.1.2 Transportefterfrågan och koldioxidutsläpp 

Transportarbetet med personbil har alltså ökat med en högre tillväxttakt än BNP under 

de senaste 40 åren. Innebär det att de totala koldioxidutsläppen från personbilar har ökat 

i samma takt? Svaret är nej, därför att totalt transportarbete inte är samma sak som totalt 

trafikarbete. Koldioxidutsläppen från bilar härstammar från förbränningen av bensin. 

Mängden bensin som förbrukas av personbilar beror på bränsleförbrukningen per mil 

samt totalt antal körda mil, vilket är samma sak som totalt trafikarbete. Den totala 

mängden bensin som förbrukas av personbilar under ett år är direkt proportionell mot 

mängden koldioxidutsläpp de ger upphov till. Det är därmed förändringen av den totala 

bensinförbrukningen som avgör utvecklingen av de totala koldioxidutsläppen från 

personbilar. En beräkning för åren 1980-1999 visar på en genomsnittlig årlig tillväxttakt 

i total bensinförbrukning på ca 1.3 procent. Trafikarbetet växte under samma period 

med ca 1.9 procent per år4. Utifrån dessa värden kan slutsatsen dras att bränsleförbruk-

ning per mil minskat under perioden, vilket möjliggjort en större ökning av trafikarbetet 

i relation till koldioxidutsläppen.  

 

Transportarbete, trafikarbete, bensinförbrukning och koldioxidutsläpp är alla relaterade 

till varandra genom faktorerna bränsleförbrukning per mil, antal personer per bil och 

koldioxidutsläpp per liter bensin. Figur 2.1 visar sambanden mellan dessa variabler.  

 

                                                 
3 Bergman, L, 1996, s 20-23. 
4 Beräkningen av tillväxttakt i koldioxidutsläpp är gjord både utifrån statistik från Naturvårdsverket och 

egen uppskattning av koldioxidutsläpp (se avsnitt 2.4.3). Beräkningen av tillväxttakt i trafikarbetet är 

gjord utifrån egen uppskattning av total körsträcka för personbilar (se avsnitt 2.4.1). 
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Figur 2.1 Schematisk modell för koldioxidutsläpp. 

 

I figur 2.1 finns termerna transportefterfrågan och drivmedelsefterfrågan med. Som 

indikeras i figuren är det skillnad på dessa två. Transportefterfrågan avser mängden 

transportarbete med personbil som efterfrågas medan drivmedelsefterfrågan är mängden 

bensin som krävs för att tillfredställa transportefterfrågan. Hur stor mängd bensin som 

krävs för detta beror på bilarnas bränsleförbrukning per mil samt antal personer som 

transporteras per bil. Det är alltså transportefterfrågan i kombination med bränsle-

förbrukning per mil och antal personer per bil som ger upphov till drivmedels-

efterfrågan. Detta innebär att drivmedelsefterfrågan är en s.k. härledd efterfrågan5, 

vilket betyder att drivmedel inte efterfrågas för sin egen skull utan endast som en 

insatsvara i produktionen av transportarbete.  

 

Om priset på bensin stiger så ökar kostnaden för produktion av transportarbete med 

personbil, givet att övriga variabler är oförändrade. De anpassningar som görs av 

konsumenterna när bensinpriset höjs kan delas in i tre kategorier6: 

 

                                                 
5 Engelsk term Derivied demand, definieras i Parker, M, King, D, [1995], s 378, som “…a demand for an 

input not for its own sake but in order to use it in the production of goods and services”. 
6 Bergman, L, 1996, s 63. 
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• Volymförändringar, avser minskning av totalt resande. 

• Strukturförändringar, avser omfördelning till transportslag som medför lägre  

      totala utsläpp, till exempel buss och tåg. 

• Teknikförändringar, avser reduktion av bensinförbrukning per mil. 

 

Volymförändringar är minskningar av det totala transportarbetet och innebär därför en 

minskning av den totala transportefterfrågan för personbilar. Struktur- och teknik-

förändringar är substitutionseffekter som minskar drivmedelsefterfrågan men som inte 

minskar det totala transportarbetet. Eftersom stukturförändringar, byte från bil till annat 

transportmedel, minskar transportarbetet med personbil så kan de i denna studie ses som 

en del av volymförändringen. Teknikförändringar är byte till bränslesnålare bilar som 

medför en minskning av drivmedelsefterfrågan men inte transportarbetet. 

 

2.1.3 Priskänslighet 

För att uppskatta vilken effekt en höjning av bensinpriset har på koldioxidutsläppen från 

personbilar så kan drivmedelsefterfrågans priskänslighet med avseende på bensinpriset 

användas7. Priskänsligheten uppskattas i form av s.k. elasticitet. I en funktion där 

drivmedelsefterfrågan är den beroende variabeln och bensinpriset en av de oberoende 

variablerna, så visar elasticiteten hur stor förändring som sker i drivmedelsefterfrågan 

när bensinpriset ändras vid givna pris- och inkomstnivåer. Om bensinpriselasticiteten 

tillexempel är -0.3 så innebär det att om bensinpriset stiger med en procent så minskar 

drivmedelsefterfrågan, och därmed koldioxidutsläppen, med 0.3 procent.  

 

Transportefterfrågans priselasticitet med avseende på bensinpriset kan också uppskattas. 

Denna visar hur mycket trafikarbetet minskar om bensinpriset höjs vid givna pris- och 

inkomstnivåer samt konstant antal personer per bil.  

 

 

 

                                                 
7 I avsnitt 2.1.2 förklarades att total bensinförbrukning är direkt proportionell mot koldioxidutsläpp. Total 

bensinförbrukning är lika med drivmedelsefterfrågan. Detta innebär att drivmedelsefterfrågans priselasti-

citet med avseende på bensinpriset kan användas för att uppskatta bensinprisets inverkan på koldioxidut-

släpp.  
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2.2 Bilens bensinförbrukning och körsträckan   

De två bestämmande faktorerna för den totala mängden bensin som förbrukas av per-

sonbilar är bilarnas bränsleförbrukning per mil och den totala körsträckan. Ett land med 

en bilpark bestående av bränslesnåla bilar konsumerar mindre bensin för en viss kör-

sträcka jämfört med ett land med en bilpark bestående av mer bensinförbrukande bilar. I 

detta avsnitt beskrivs vilka faktorer som påverkar en bils bränsleförbrukning samt hur 

bränsleförbrukning per mil kan påverka den totala körsträckan. 

 

2.2.1 Bilens utformning 

De två viktigaste faktorerna som påverkar en bils bränsleförbrukning är vikt och pre-

standa. En tyngre bil kräver mer kraft att driva och drar därför mer bensin. En bil med 

hög prestanda, kraftfullare motor än nödvändigt, förbränner mer bensin per mil. Mäng-

den luftmotstånd (beroende på bilen design) och däckens rullmotstånd är två andra 

faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen8. Den teknologiska utvecklingen inom 

bilindustrin gör att en ny bil kan ha lägre bränsleförbrukning per mil jämfört med en 

några år äldre men i övrigt jämförbar bil. Vad som sker är att man genom teknologisk 

utveckling ökar den så kallade primärenergieffektiviteten. Detta innebär i stora drag att 

man ökar mängden energi som överförs från bensinförbränningen till hjulen och därige-

nom uppnår ett energieffektivare fordon9.  

 

2.2.2 Körsträckan 

Den totala körsträckan en bilägare kör beror på en mängd faktorer. Behovet av att köra 

bil härstammar ju generellt sett ifrån behovet av att för något syfte (arbete, fritid m.m.) 

förflytta sig någonstans. Valet att transportera sig med bil beror i sin tur på en mängd 

faktorer som till exempel tillgängligheten till andra transportalternativ (t.ex. buss), rese 

längden samt kostnaden för respektive transportmedel. Den rörliga kostnaden för att 

köra bil beror främst på bensinpriset och bränsleförbrukningen per mil. Utöver detta 

tillkommer ägandekostnader som fordonsskatt, försäkring, service m.m. Om bensin-

priset stiger så ökar kostnaden för att förflytta sig med bil. Detta borde till en viss 

utsträckning minska valet av bil som transportmedel och därigenom minska den totala 

körsträckan (transportarbetet). Om bränsleförbrukningen per mil minskar genom till-

                                                 
8 Ross, M, [1994], s 77. 
9 Johansson, B, [2001]. 



 9

komsten av bränslesnålare bilar så minskar kostnaden för bil som transportmedel, givet 

att bensinpriset är oförändrat. Detta skulle kunna innebära att den totala körsträckan 

ökar något. Detta benämns i litteraturen som rebound-effekt eller uppstudsningseffekt10. 

I Schipper (1995) anges en uppskattning på -0.15 för körsträckeelasticiteten med av-

seende på bränsleförbrukning per mil i USA. Detta innebär att en minskning av bränsle-

förbrukningen per mil med 1 procent leder till en ökning av körsträckan med 0.15 

procent. 

 

2.3 Tidigare studier 

Det har gjorts en stor mängd studier av drivmedelsefterfrågan och det finns ett lika stort 

antal uppskattningar av bränslepriselasticiteten. Värdena på uppskattade elasticiteter 

kan ibland variera stort mellan olika studier. Detta kan orsakas av att studier görs i olika 

länder med olika förhållanden, eller av att olika efterfrågemodeller och data används. 

Den totala bensinförbrukningen är ju direkt proportionell mot koldioxidutsläppen, men 

för att avgöra vilket bensinpris som krävs för att uppnå en viss framtida utsläppsminsk-

ning så krävs mer än bara ett värde på bränslepriselasticiteten. I detta avsnitt beskrivs 

två studier där bensinprisets inverkan på koldioxidutsläpp studerats. Avsnittet innehåller 

även en kort sammanfattning från en studie över personbilsanvändandets bestämmande-

faktorer.  

 

2.3.1 Utvecklingen av transportsektorns utsläpp av CO2 från 1990 till 2010 

Denna studie från år 1999 är en underlagsrapport från Väg- och transportforsknings-

institutet (VTI) gjord av Henrik Edwards. Den är gjord som underlag till de rapporter 

om infrastruktursatsningar och koldioxidpolitik som Statens Institut för Komunnika-

tions Analys (SIKA) har gjort på uppdrag av regering och riksdag. I studien har en 

modell för transportsektorns drivmedelsförbrukning (som är direkt proportionell mot 

koldioxidutsläppen) utvecklats som, tillsammans med prognostiserade indata för åren 

fram till 2010, används för att uppskatta periodens koldioxidutsläpp. Syftet är att analy-

sera vilket bensinpris samt vilka regleringar för nya fordons bränsleförbrukning som 

behövs för att nå vissa uppställda mål för koldioxidutsläpp i förhållande till 1990 års 

nivå. Ekvation (2.1) visar den utvecklade modellen för drivmedelsförbrukning / koldi-

oxidutsläpp. 

                                                 
10 Edwards, H, 1999, s 4. 
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     CO2= ΣÅrsmodell (Antal fordon/årsmodell) × (Årlig körsträcka per bil)                    (2.1) 

               × (Sammanvägd bränsleförbrukning  tätort och på landsbygd  

                    inklusive kallstarteffekt) 

 

Modellen tar hänsyn till att olika årsmodeller har olika bränsleförbrukning samt olika 

genomsnittlig körsträcka. Den inkluderar också den effekt på bränsleförbrukningen som 

mängden körning i tätort respektive landsbygd har, samt effekten av kallstarter11. För att 

uppskatta effekterna av bensinprishöjningar och bränsleeffektiviseringar på koldioxid-

utsläppen från personbilar, så används en modell med följande tre elasticitetskompo-

nenter: 

 

• Körsträckeelasticitet (-0.2, -0.1) 

Innefattar effekter på förändrad årlig körsträcka. 

• ECO-driving elasticitet (-0.2, -0.1) 

Innefattar effekter av ett ändrat körbeteende med lägre hastighet samt bättre bil-

underhåll med syfte att minska bränsleförbrukning per mil. 

• Bränsleeffektivitets-elasticitet (-0.4, -0.2) 

Innefattar minskning av bränsleförbrukning per mil för nya bilar. 

 

Siffrorna inom parantes efter ovanstående punkter anger elasticitetsvärdet för respektive 

komponent vid ett hög- respektive lågelasticitets alternativ. Anledningen till detta är att 

studien inte innehåller några egna ekonometriska beräkningar av elasticiteter, utan 

istället förlitar sig på uppskattningar från tidigare studier. På grund av att det är stor 

variation i uppskattningarna mellan olika studier, så har ett lågelasticitets alternativ om  

-0.4 samt ett högelasticitets alternativ om -0.8 antagits. Vidare har två olika alternativ 

för den framtida utvecklingen av nya bilars bränsleförbrukning per mil beaktats. I det 

första fallet antas ingen faktisk minskning av nya bilars bränsleförbrukning, utan för-

bättringar tas ut i form av högre prestanda och komfort. I det andra fallet antas utveck-

lingen ske enligt den överenskommelse som gjorts mellan EU och bilindustrin, kallad 

ACEA-överenskommelsen, om att minska den genomsnittliga bränsleförbrukningen per 

                                                 
11 Körning i tätort innefattar fler inbromsningar och accelerationer jämfört med landsvägskörning, vilket 

medför att bränsleförbrukningen i tätort är jämförelsevis högre. När motorn är kall drar den mer bensin 

vilket benämns kallstarteffekt. 
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mil för nya bilar med 30 procent t.o.m. år 2008. För att uppskatta vilket bensinpris som 

krävs för att nå etappmålet på en reducering av koldioxidutsläppen till 1990 års nivå år 

2010, så används ekvation (2.2). 

 

 Vt = VB( pt / pB )eB         (2.2) 

 

 Vt = Bensinförbrukning år t 

 VB= Bensinförbrukning basår 

  pt = Bensinpris år t 

  pB= Bensinpris basår 

  eB= Bensinpriselasticitet 

 

För alternativet med oförändrad bränsleförbrukning per mil för nya bilar uppskattas ett 

bensinpris från år 2000 på 9.72 kr vid hög elasticitet, samt 11.52 kr vid lågelasticitet. 

För ACEA alternativet (med 30 procents minskning av nya bilars bränsleförbrukning 

per mil) uppskattas ett bensinpris från år 2000 på 8.26 kr vid hög elasticitet, samt 8.50 

kr vid låg elasticitet. Basåret för ovanstående beräkningar är 1998 och priserna är 

därmed i 1998 års penningvärde.  

 

2.3.2 Miljöpolitik och transporter – en ekonomisk analys (1996) 

Detta är en bok skriven av Lars Bergman, professor i nationalekonomi vid handelshög-

skolan i Stockholm. Boken innehåller en kritisk granskning av den svenska miljöpoliti-

ken och dess konsekvenser för transportsektorn och miljön. En uppskattning av vilken 

bensinprisutveckling som krävs för att nå en 10 procentig minskning av koldioxidut-

släppen mellan åren 1990 och 2005 utförs enligt ekvation (2.3).  

 

 b = -ηpb + εy         (2.3) 

 

 b = Bensinförbrukningens tillväxttakt 

 η = Bensinefterfrågans priselasticitet 

 ε = Bensinefterfrågans inkomstelasticitet 

 y = BNPs tillväxttakt 
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De priselasticiteter som används är uppskattningar gjorda utifrån resultat från tidigare 

studier. För bensinpriselasticiteten antas värdet –0.4 och för inkomstelasticiteten värdet 

0.7. Resultatet ger att bensinpriset måste öka med drygt 5 procent per år i reala termer 

under hela femtonårsperioden, vilket innebär mer än en fördubbling av det reala bensin-

priset. Vilka prognoser för framtida koldioxidutsläpp som används för beräkningen 

anges ej. Därför är det svårt att veta vilka antaganden om bränsleeffektivisering som de 

förutsätter. Det ska också påpekas att exemplet med en minskning på 10 procent från 

1990 års nivå är gjord p.g.a. att detta var det mål som preciserats av Kommunikations-

kommiten 1996. Det nu gällande målet är en stabilisering på 1990 års utsläppsnivå år 

2010.  

 

En modell för efterfrågan på drivmedel presenteras också. Utgångspunkten är att efter-

frågan på drivmedel beror av efterfrågan på transportarbete och bränsleförbrukning per 

mil. Efterfrågan på transportarbete antas bero på priset på transporter och den reala 

inkomstnivån. Bränsleförbrukning per mil antas vara konstant men påverka den totala 

bensinförbrukningen genom en funktion för substitution av bränsleförbrukning mot 

andra resurser i produktionen av transportarbete (se nästa stycke för en förklaring av 

dessa). Förenklat kan modellen skrivas enligt ekvation (2.4). 

 

 F = f T                      (2.4) 

  

 F = Efterfrågan på drivmedel 

 f = Bränsleförbrukning per mil 

 T = Transportefterfrågan 

 

Efterfrågan på transporter antas bestämmas av priset på transporttjänster samt real-

inkomstnivån, enligt ekvation (2.5). 

 

 T = PϕYε           (2.5) 

 

 T = Transportefterfrågan 

 P = Priset på transporttjänster 

 Y = Realinkomstnivån 

 ϕ = Den kompenserade bränslepriselasticiteten 
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 ε = Inkomstelasticiteten 

 

Med den kompenserade bränslepriselasticiteten avses den elasticitet som gäller om 

konsumenterna kompenseras av staten för det högre bensinpriset, genom någon form av 

skatteväxling. Bergman antar att så måste ske om de beräknade bensinprishöjningar ska 

kunna genomföras. Den kompenserade bränslepriselasticiteten är lägre än den okom-

penserade elasticiteten. Priset på transporttjänster antas vara en funktion av bensinpriset 

och ett prisindex för övriga resurser. Med övriga resurser avses sådant som kan ersätta 

eller sänka bensinförbrukning. Exempel på sådana resurser är trafikanternas tid (lägre 

hastighet = lägre bränsleförbrukning), andra bränslen eller kapital.  

 

Koldioxidutsläppen antas slutligen bestämmas av den totala bensinförbrukningen och 

koldioxidutsläppen per liter, enligt ekvation (2.6). 

 

 U = uF           (2.6) 

 

 U = Totala koldioxidutsläpp 

  u = Koldioxidutsläpp per liter 

  F = Total bensinförbrukning 

  

2.3.3 Determinants of Automobil use and Energy consumption in OECD countries  

Detta är en artikel skriven av Lee Schipper som publicerades i samlingsverket Annual 

Review of Energy and Environment 1995. I artikeln presenteras en studie av trender 

inom personbilstransporter och andra transportmedel under perioden 1970 till 1992 i tio 

OECD länder, varav Sverige är ett. Bland de värden som tagits fram finns årlig kör-

sträcka, genomsnittlig bränsleförbrukning per mil och total bensinförbrukning för 

personbilar. Det är svårt att få fram tillförlitliga värden på dessa variabler, eftersom det 

inte finns något exakt sätt att mäta dem. Körsträcka uppskattas ofta utifrån total bensin-

förbrukning, men även tvärtom. I studien används därför flera olika befintliga uppskatt-

ningar tillsammans med nationella enkätundersökningar, för att få fram mer korrekta 

värden. Schippers uppskattningar kommer att diskuteras mer i avsnitt 2.5. En intressant 

observation som görs i studien är att det är tillväxten i totalt antal bilar, inte genom-

snittlig körsträcka per bil, som står för den huvudsakliga ökningen av transportarbetet 

under den studerade perioden.  
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2.4 Statistik 

Det finns flera myndigheter och organisationer som samlar in och publicerar diverse 

statistik angående transportsektorn. Statens Institut för Kommunikations Analys (Sika), 

Statistiska centralbyrån (SCB), Naturvårdsverket, Vägverket och BilSweden12 är 

exempel på några av dessa. I detta avsnitt diskuteras vilken statistik som finns tillgäng-

lig samt vilken statistik som behövs för uppsatsen. 

 

2.4.1 Tillgänglig och använd statistik 

En bra sammanställning över fordonsparkens sammansättning avseende årsmodeller 

och tjänstevikt samt nya bilars genomsnittliga bränsleförbrukning finns i publikationen 

Bilism i Sverige, som getts ut årligen av BilSweden sedan år 1980. Denna statistik har i 

uppsatsen använts för att uppskatta olika mått på teknologisk utveckling samt fordons-

parkens genomsnittliga bränsleförbrukning för åren 1980-1999. Det senare har vidare 

använts vid uppskattning av koldioxidutsläpp för samma tidsperiod. Tidsserier över 

specificerade koldioxidutsläpp för transportsektorn har ej kunnat hittas. Naturvårds-

verket för statistik över koldioxidutsläpp i Sverige, men endast för ett fåtal årtal har man 

angett specificerade värden. Detta beror förmodligen på att det inte finns något exakt 

sätt att mäta totala specificerade värden för tillexempel personbilar. Dessa värden måste 

istället uppskattas med hjälp av kända faktorer som total bensinförbrukning. Totala 

koldioxidutsläpp från transportsektorn är direkt proportionella mot totala drivmedels-

förbrukningen13. Problemet med specificering beror på att vägtrafikandelen av trans-

portsektorn består av personbilar, bussar och lastbilar utav vilka alla grupper inkluderar 

både dieseldrivna och bensindrivna fordon. Det hela blir än mer komplicerat eftersom 

det inte finns någon tillförlitlig statistik över totala körsträckor för respektive grupper. 

Specificerade koldioxidutsläpp måste alltså uppskattas antingen utifrån uppskattade 

procentandelar för utsläppen från godstrafik, kollektivtrafik och personbilstrafik eller i 

en modell som inkluderar uppskattad körsträcka och genomsnittlig bränsleförbrukning. 

Statistik över persontransporter mätt i personkilometer för bl.a. personbilar finns att 

tillgå från årliga enkätundersökningar. Samma statistik finns för godstransporter där 

måttet är tonkilometer14.  

                                                 
12 Intresseorganisationen för tillverkare och importörer av bilar, f d Bilindustriföreningen. 
13 Edwards, H, 1999, s 3. 
14 Om ett ton fraktas 10 km är transportarbetet 10 tkm, om 2 ton fraktas är det 20 tkm. SIKA (2001). 
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2.4.2 Behov av statistik 

Statistik över årlig körsträcka och koldioxidutsläpp från personbilar är väsentligt för att 

kunna genomföra den tänkta studien. Därför har jag tagit fram modeller som utifrån 

tillgänglig statistik kan uppskatta körsträcka, genomsnittlig bensinförbrukning för for-

donspark samt koldioxidutsläpp från personbilar under åren 1980-1999. Dessa beskrivs 

i avsnitt 2.5. 

 

2.5 Statistiska modeller 

I detta avsnitt beskrivs de modeller som tagits fram för koldioxidutsläpp, körsträcka och 

genomsnittlig bränsleförbrukning för fordonspark.  

 

2.5.1 Modell för körsträcka   

För åren 1990, 1997 och 1999 finns statistik för både transportarbete med personbil i 

personkilometer och trafikarbete för personbilar i fordonskilometer15. Detta innebär att 

för dessa år kan en omvandlingsfaktor mellan totala personkilometer och totala for-

donskilometer tas fram. Faktorn visar med andra ord antal personer per bil. Omvand-

lingsfaktorn blir för år:  

1990: 1.4166 

1997: 1.4149 

1999: 1.4153  

Detta ger ett medelvärde på 1.42, vilket är den omvandlingsfaktor som används för att 

räkna fram årlig total körsträcka. Ekvation (2.7) visar formeln för årlig körsträcka. 

 

 K = T / λ           (2.7) 

 

 K = Total årlig körsträcka 

 T = Totalt transportarbete med personbilar (pkm) 

 λ = Personer per bil 

 

Omvandlingsfaktorn är i stort sett den samma under hela 1990-talet, men eftersom 

statistik för fordonskm saknas för 1980-talet så är det svårt att avgöra om detsamma 

gäller under den perioden. I Schipper (1995) så anges värden för årlig körsträcka under 
                                                 
15 Statisitk från SIKA redovisad i Energimyndigheten [2001]. 
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perioden 1970-1992. I diagram 2.1 redovisas en jämförelse mellan dessa värden och de 

som beräknats med ekvation (2.7). 
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Diagram 2.1 Jämförelse av körsträcka. 

 

Jämförelsen i diagram 2.1 visar att värdena från den egna uppskattningen är ca 5-6 Mrd 

fkm större än Schippers mellan åren 1980 och 1990. För åren 1991-92 ökar skillnaden 

till det dubbla. Skillnaden kan bero på flera faktorer. Den egna uppskattningen bygger 

på statistik från SIKA, som tagits fram utifrån nationella enkätundersökningar av 

resandet i landet. Som beskrevs i avsnitt 2.3.3, så bygger Schippers data på flera olika 

uppskattningar av körsträcka och bensinförbrukning. Detta kan peka på att Schippers 

värden är mer rättvisande. Tillväxttakten för de båda serierna stämmer bra överens 

under 1980-talet, men för åren 1991-92 ökar tillväxttakten i den egna uppskattningen 

mer än i Schipper.  

 

2.5.2 Modell för genomsnittlig bränsleförbrukning för fordonspark 

För att ta fram en uppskattning av fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning så 

har följande statistik använts16.  

                                                 
16 Statistiken är hämtad från BilSwedens årliga publikation Bilism i Sverige. 
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• Nyregistrerade personbilar fördelade på tjänstevikt (åren 1974-1999).  

• Nya personbilars genomsnittliga bränsleförbrukning (åren 1978-1999). 

• Fordon i trafik fördelade på årsmodell (åren 1980-1999). 

 

Med hjälp av statistiken för nyregistrerade personbilars tjänstevikt har en medelvikt för 

varje årsmodell mellan 1974 och 1999 räknats fram. Årsmodeller från 1973 och tidigare 

har antagits ha en medelvikt på 1100 kg. Årsmodellernas medelvikt har sedan använts 

tillsammans med statistik över fordon i trafik fördelat på årsmodell, för att räkna fram 

en medelvikt för varje års fordonspark under perioden 1980-1999. Diagram 2.2 visar en 

jämförelse mellan förändringen i nya bilars medelvikt och fordonsparkens medelvikt. 
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Diagram 2.2 Jämförelse av fordonsparkens och nya bilars medelvikt. 

 

Diagram 2.2 visar att nya bilars medelvikt ökat betydligt mer än fordonsparkens medel-

vikt sedan år 1989.  

 

Statistiken för nya bilars genomsnittliga bränsleförbrukning har, tillsammans med 

statistiken för fordon i trafik fördelade på årsmodell, använts för att räkna fram for-

donsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning under perioden 1980-1999. Årsmodel-

ler från 1977 och tidigare har antagits ha en genomsnittlig bränsleförbrukning på 0.93 

liter per mil. På grund av byte av mätmetod för bränsleförbrukning år 1997 så har vär-
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dena för åren 1997-1999 räknats ner, eftersom de nya värdena var högre och ej jämför-

bara med tidigare års. Diagram 2.3 visar en jämförelse mellan förändringen i nya bilars 

genomsnittliga bränsleförbrukning och fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbruk-

ning.  
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Diagram 2.3 Jämförelse mellan fordonsparkens och nya bilars bränsleförbrukning. 

 

I diagram 2.3 kan det observeras att minskningstakten i fordonsparkens bränsleförbruk-

ning varit mindre under 1990-talet jämfört med 1980-talet. Nya bilars bränsleförbruk-

ning ser ut att ha stabiliserats kring 0.83 l/mil under 1990-talet, efter en minskning från 

0.9 l/mil år 1980. En jämförelse med diagram 2.2 indikerar att detta kan förklaras av att 

nya bilars medelvikt ökat kraftigt under 1990-talet. Detta pekar på att vinster från 

teknologisk utveckling i form av bränsleeffektivare motorer tagits ut i högre prestanda 

och komfort.  

  

2.5.3 Modell för koldioxidutsläpp från personbilar 

Som beskrivits i avsnitt 2.3.1 så är den totala bensinförbrukningen för personbilar direkt 

proportionell mot koldioxidutsläppen från personbilar. Det som avgör hur stora utsläp-

pen blir från en given mängd bensin är mängden utsläpp per liter. I beräkningarna av 

koldioxidutsläpp som gjorts enligt ekvation (2.8), så är andelen koldioxidutsläpp per 

liter fastställd till 2176 gram CO2. Denna mängd är framräknad utifrån en emissions-
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faktor17 på 69,3 gram CO2/MJ18. Detta är den faktor som används som standard av 

International Energy Agency (IEA). IEA samlar in och publicerar statistik över koldi-

oxidutsläpp från en stor del av världens länder.    

 

Ekvation (2.8) används för beräkning av personbilars totala koldioxidutsläpp. 

  

 CO2t = (Tt / λ) × µt ×E        (2.8) 

      

            CO2t = Koldioxidutsläpp från personbilar år t (Gigagram) 

    Tt = Transportarbete år t (pkm) 

      λ = Personer per bil 

     µt = Genomsnittlig bränsleförbrukning för fordonspark år t (liter/mil) 

      E = Koldioxidutsläpp per liter (gram CO2/ liter) 

 

Det totala transportarbetet inkluderar transporter med dieseldrivna personbilar. I mo-

dellen behandlas dock det trafikarbete som görs med diselbilar som bensindrivet trafik-

arbete. Dieselbilar har i genomsnitt 30 procent19 lägre bränsleförbrukning per mil 

jämfört med bensindrivna bilar. Dieselbränsle har dock ett högre energivärde per liter 

jämfört med bensinbränsle, vilket gör att utsläppen per liter blir ca 10 procent högre20. 

Detta, plus att andelen dieseldrivna bilar i fordonsparken fram till senare delen av 1990-

talet endast legat kring 2.5-4 procent21, gör att förekomsten av diselbilar i trafikarbetet 

inte borde orsaka någon bekymmersam feluppskattning av koldioxidutsläppen.  

 

De beräknade koldioxidutsläppen enligt ekvation (2.8) redovisas i diagram 2.2  till-

sammans med statistik från Schipper (1995)22, Naturvårdsverket och Sveriges rapport 

                                                 
17 En emissionfaktor anger mängden CO2 per enhet energivärde för olika bränslen. För bensin är energi-

värdet 31.4 MegaJoule(MJ) per liter. 31.4 MJ/liter×69,3 gCO2/MJ ger 2176 gCO2/liter. 
18 International Energy Agency, [2000]. 
19 Edwards, H, 1999, s 8. 
20 Edwards, H, 1999, s 8. 
21 Edwards, H, 1999, s 7. 
22 I Schipper (1995) finns inte koldioxidutsläpp angivna, dock finns total bensinförbrukning för person-

bilar i enheten Joule angivet för åren 1970-1992. Utifrån en emissionsfaktor på 69.3 gCO2/MJ har koldi-

oxidutsläpp för den angivna perioden räknats fram. 
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till FN:s UNFCCC23. Statistiken från Naturvårdsverket består endast av åren 1980, 1990 

och 1998. Statistiken från UNFCCC rapporten gäller totala utsläpp från vägtrafik med 

godstrafik inkluderat. Samtlig statistik inkluderar utsläpp från dieseldrivna fordon. 
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Diagram 2.4 Jämförelse av koldioxidutsläpp enligt olika källor. 

 

Diagram 2.4 visar en stor överensstämmelse mellan den egna uppskattningen och 

beräkningarna för Schipper mellan åren 1980-1988. Därefter observeras en liknande 

utveckling som den för körsträckan enligt diagram 2.1. Överensstämmelsen med de tre 

åren för Naturvårdsverket är bra och bättre än beräkningen för Schipper år 1990. 

UNFCCC statistiken ger en uppfattning om personbilstransporternas andel av den totala 

vägtrafikens utsläpp under 1990-talet.  

 

                                                 
23 United Nations Framework Convention on Climate Change. 
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Kapitel 3 
EKONOMETRISK MODELL 

 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs de ekonometriska modellerna för transport- och drivmedelsefter-

frågan för personbilstrafik. Resultaten av regressionskörningarna redovisas och bedöms.   

 

3.1 Ekonometriska modeller 

 

3.1.1 Helhetsbild av modellen 

Figur 3.1 är en komplettering av figur 2.1 med benämningar för de olika faktorerna.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Schematisk modell med efterfrågefunktioner. 

 

Transportefterfrågan avser endast efterfrågan på transporter med personbil, och inklude-

rar alltså inte efterfrågan för andra transportmedel. För modellerna för transportefterfrå-

gan och drivmedelsefterfrågan så är följande antaganden gjorda: 

• Personer per bil (λ) är konstant över tiden. 

Transport-
arbete 

 

Trafik-
arbete 

 

Total Bensin-
förbrukning 

 

Totala 
Koldioxid-

utsläpp 

÷Personer per bil (λ) 
× Bränsleförbrukning  

per mil (µ) 
× Koldioxid per liter (E) 

(gram CO2/liter) 

Transportefterfrågan (T) Drivmedelsefterfrågan (V) 
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• Fasta kostnader för personbilstransporter antas vara konstanta under den stude-

rade perioden. Till fasta kostnader räknas personbilars försäljningspris, fordons-

skatt, försäkring, service och övriga kostnader relaterade till ägandet av en bil.  

 

3.1.2 Transportefterfrågan 

För transportefterfrågan används en modell liknande den beskriven i Bergman (1996), 

(se avsnitt 2.3.2 för en beskrivning). I Bergmans modell antas transportefterfrågan 

bestämmas av priset på transporter och den reala inkomstnivån. Skillnaden mellan 

Bergmans modell och modell (3.1) som kommer att användas i den här uppsatsen är 

funktionen för priset på transporter. Bergman antar att transportpriset beror av bensin-

priset och ett pris för övriga resurser i produktionen av transport. I modell (3.1) antas 

priset på transporter bero av bensinpriset och bränsleförbrukning per mil.   

 

Transportefterfrågan antas enligt modell (3.1) bestämmas av rörligt pris per mil och 

inkomst. Det rörliga priset per mil antas vara priset på bensin multiplicerat med bränsle-

förbrukningen per mil. Som den beroende variabeln för transportefterfrågan används 

totalt antal personkilometer enligt statistik från SIKA. För bensinpriset används priset 

för 95 oktanig bensin enligt statistik från SPI24 omräknad till 1970 års priser. För 

inkomst används total disponibel inkomst enligt statistik från ekonomifakta25, angivet i 

1970 års penningvärde enligt fastprisberäkning med prisindex för privat konsumtion. 

Nedan visas modell (3.1) som är den efterfrågemodell som kommer användas för den 

ekonometriska körningen. 

 

 T = f ((Pµ)α, Iβ)         (3.1) 

 

 T = Efterfrågan på personbilstransporter 

 P = Bensinpris 

 I  = Total disponibel inkomst 

 µ = Fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning per mil 

 α = Transportefterfrågans transportpriselasticitet 

 β = Transportefterfrågans inkomstelasticitet 
                                                 
24 Svenska Petroleum Institutet, www.spi.se 
25 Näringslivets ekonomifakta, www.ekonomifakta.com 
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3.1.3 Motivering av modellvariabler för transportefterfrågan 

I det här avsnittet motiveras valen av bestämmandefaktorer för transportefterfrågemo-

dellen (3.1). Ekonomisk tillväxt och stigande inkomst beskrevs i avsnitt 2.1.1 som en 

central orsak till den ökande transportefterfrågan under de senaste decennierna. Dispo-

nibel inkomst är därför med i modellen som ett mått på behovet av transporter. Inkomst 

är även med därför att en biltrafikants faktiska kostnad för bilkörning inte enbart beror 

på transportpriset, utan också måste vara relaterad till personens inkomst.    

 

Efterfrågan på transporter med personbil måste vara relaterad till kostnad för person-

bilstransporter. Enligt antagande i avsnitt 3.1 är det endast den rörliga kostnaden för 

trafikarbete som påverkar transportefterfrågan. Priset på transportarbete kan därför 

antas vara kostnaden per mil. Den beror av hur mycket bränsle bilen drar per mil och 

vad bensinpriset är. Därför kan priset på transport med personbil antas bestämmas av 

bränsleförbrukning per mil multiplicerat med bensinpriset. Genom att priset på transport 

delvis bestäms av bränsleförbrukning per mil, så tillåts transportefterfrågan variera med 

utvecklingen av fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning per mil.   

 

3.1.4 Drivmedelsefterfrågan 

Den modell för drivmedelsefterfrågan som kommer att användas är i princip samma 

modell som beskrivs i Bergman (1996), (se avsnitt 2.3.3 för beskrivning). Skillnaden är 

att Bergman antar att bränsleförbrukningen per mil är konstant (men ändå påverkar total 

bensinförbrukning genom substitutionseffekter). I modell (3.2) anges bränsleförbruk-

ningen per mil av respektive års genomsnittliga bränsleförbrukning för fordonsparken. 

Som beroende variabel för drivmedelsefterfrågan används koldioxidutsläpp från person-

bilstrafik beräknade enligt ekvation (2.8), eftersom dessa är direkt proportionella mot 

drivmedelsförbrukningen. Modell (3.2) anger drivmedelsefterfrågan som beroende av 

bensinpriset, inkomsten och den genomsnittliga bränsleförbrukningen för fordons-

parken.  

 

 V = f (Pε, Iδ, µχ)        (3.2) 

 

 V = Total bensinförbrukning 

 P = Bensinpris 

             I = Inkomst 
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            µ = Genomsnittliga bränsleförbrukning per mil för fordonspark 

             ε = Drivmedelsefterfrågans bensinpriselasticitet 

 δ = Drivmedelsefterfrågans inkomstelasticitet 

 χ = Drivmedelsefterfrågans bränsleförbrukningselasticitet 

 

3.1.5 Motivering av modellvariabler för drivmedelsefterfrågan 

Drivmedelsförbrukningen bestäms ju av det totala trafikarbetet och bränsleförbruk-

ningen per mil. Mängden trafikarbete bestäms av transportefterfrågan. Därför kan 

drivmedelsförbrukningen sägas bero på transportefterfrågan och bränsleförbrukning per 

mil. Av denna anledning har variablerna P, I och µ valts som förklarande variabler för 

drivmedelsefterfrågan. Variablerna P och µ multipliceras inte med varandra därför att 

priset på drivmedel är bensinpriset och inte priset på transport per mil, som i modellen 

för transportefterfrågan.    

 

3.2 Resultat av ekonometriska körningar 

I det här avsnittet presenteras resultaten från de ekonometriska körningarna av trans-

port- respektive drivmedelsefterfrågan. Statistiska test av resultaten redovisas också. 

 

3.2.1 Ekonometrisk körning för transportefterfrågan 

En regressionskörning för transportefterfrågan görs i logaritmerad form enligt (3.3) för 

att ta fram de procentuella värdena för elasticiteterna. Den regressionsmetod som an-

vänds är OLS26. 

 

 ln T = ln c + α ln Pµ + β ln I                   (3.3) 

 

I tabell 3.1 redovisas skattningarna av koefficienterna samt de statistiska testvärdena för 

dessa. 

 

 

 

 

                                                 
26 Ordinary Least Square. 
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Koefficient  Skattning Std. Error t-värde 

α -0.13 0.041 -3.19 

β 0.34 0.16 2.14 

 

Tabell 3.1 Skattningar och testvärden för koefficienterna i transportefterfrågan. 

 

De skattade koefficienterna har de väntade tecknen. En tolkning av dessa som elastici-

teter ges i avsnitt 4.1.1. Nedan ges en kort förklaring av vad de olika testen i tabell 3.1 

står för, samt huruvida de redovisade värdena är bra.  

 

Standard Error för en koefficient är en uppskattning av dess standardavvikelse, som 

visar koefficientens genomsnittliga avvikelse från dess medelvärde. Ju lägre värde desto 

bättre precision eller reliabilitet har koefficienten. Med 95 procents sannolikhet ligger 

det sanna värdet för koefficienten inom två standardavvikelser av det uppskattade 

värdet. Storleken på t-värdet anger kvoten av koefficienten och dess standardavvikelse. 

Om kvoten överstiger 2 så är sannolikheten att koefficientens sanna värde inte är noll 

över 95 procent. Om en koefficients sanna värde är noll så innebär det att den inte har 

någon inverka på den beroende variabeln. Båda de redovisade t-värdena är över 2 och 

sannolikheten att deras sanna värden inte är noll är alltså över 95 procent.  

 

I tabell 3.2 redovisas de viktigaste statistiska testvärdena för modellen som helhet.  

 

Förklaringsgrad (R2) 0.99 

Standard Error för regression 0.014 

Durbin-Watson värde 1.46 

F-värde 496 

 

Tabell 3.2 Statistiska testvärden för transportefterfrågemodellen. 

 

Förklaringsgraden visar hur bra den uppskattade modellen förklarar värdena på den 

beroende variabeln. Testet antar värden mellan 0 och 1, där 1 anger en perfekt anpass-

ning av den uppskattade modellen till den beroende variabeln. Det redovisade R2 värdet 

på 0.99 anger alltså en väldigt bra anpassning.  
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Standard Error för regression anger standardavvikelsen för residualerna27. Värdet visar 

hur mycket den uppskattade efterfrågan i genomsnitt avviker från den beroende varia-

beln.  

 

Durbin-Watson värdet visar eventuell förekomst av autokorrelation, vilket betyder att 

residualerna inte uppträder slumpmässigt utan följer ett mönster. Ett värde över eller 

under 2 kan tyda på att autokorrelation uppträder, beroende på hur värdet ligger i 

förhållande till det kritiska d-värdet (dcrit). Det exakta värdet på dcrit är svårt att ta fram, 

men det finns tabeller över intervall inom vilka dcrit ligger för modeller med olika antal 

förklarande variabler och observationer. Regressionen är korrigerad för autokorrelation, 

och ger efter det värdet 1.46. Detta värde ligger över intervallet för dcrit vid 1 procents 

signifikans nivå28. Utifrån detta kan slutsatsen dras att regressionen inte lider av auto-

korrelation. 

 

F-värdet visar resultatet från ett test av modellen som helhet. F-testet utförs för att 

försäkra att sambandet som anges av förklaringsgraden inte är resultatet av en tursam 

slump. F-värdet skall vara större än det kritiska F-värde (Fcrit), som anges i en F-distri-

butions tabell utifrån antalet observationer och förklarande variabler som använts i 

regressionen. Fcrit för 1 procents signifikansnivå är 6.23. Det redovisade F-värdet för 

regressionen är 496, vilket innebär att det underliggande R2 värdet är så högt att det inte 

kan vara resultatet av en slump. 

 

De statistiska testresultaten för modellen som helhet visar att den är statistiskt godtag-

bar.  

 

3.2.2 Ekonometrisk körning för drivmedelsefterfrågan 

En regressionskörning för drivmedelsefterfrågan görs i logaritmerad form enligt (3.4) 

för att ta fram de  procentuella värdena för elasticiteterna. 

 

 ln V = ln c + ε ln P + β ln I + χ ln µ       (3.4) 

 

                                                 
27 Avvikelser mellan uppskattade och faktiska värden på den beroende variabeln. 
28 Intervallet är 0.83-1.26. 
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I tabell 3.3 redovisas skattningarna av koefficienterna samt de statistiska testvärdena för 

dessa. 

 

Koefficient Skattning Std. Error t-värde 

ε -0.2 0.034 -5.83 

β 0.39 0.11 3.71 

χ -1.88 0.21 -8.80 

 

Tabell 3.3 Skattningar och testvärden för koefficienterna i drivmedelsefterfrågan. 

 

De skattade koefficienterna har de väntade tecknen. En tolkning av dessa som elastici-

teter ges i avsnitt 4.1.2. Testvärdena i tabell 3.3 är väldigt bra. Variablerna ε och χ 

klarar ett two-tailed t-test vid 0.1 procents signifikansnivå, vilket innebär att det sanna 

värdet för respektive koefficient med 99.9 procents sannolikhet är skilt från noll. San-

nolikheten för β är 99.8 procent.  

 

I tabell 3.4 redovisas de viktigaste statistiska värdena för modellen som helhet.  

 

Förklaringsgrad (R2) 0.98 

Standard Error för regression 0.014 

Durbin-Watson värde 1.10 

F-värde 301 

 

Tabell 3.4 Statistiska testvärden för drivmedelsefterfrågan. 

 

Det redovisade R2 värdet på 0.98 visar på en väldigt bra anpassning. Av de övriga 

värdena är Durbin-Watson värdet det som verkar oroande. Intervallet för dcrit med 1 

procents signifikansnivå är 0.74-1.41. Detta innebär att det redovisade d-värdet på 1.10 

ligger innanför det kritiska intervallet, vilket betyder att testet inte kan ge svar på om 

autokorrelation uppträder i regressionen eller inte. En korrigering för autokorrelation 

ger ett lägre d-värde på 1.06, vilket skulle kunna tolkas som att autokorrelation inte 

uppträder i regressionen. De statistiska testresultaten för modellen som helhet visar att 

den är statistiskt godtagbar, med reservation för d-värdet på 1.10.  
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Kapitel 4 

ANALYS 

 

 

 

 

I det här kapitlet tolkas de uppskattade funktionerna för transport- och drivmedelsefter-

frågan. Utifrån resultaten kommer en uppskattning av vilket bensinpris som krävs för att 

uppnå en stabilisering av koldioxidutsläppen från personbilstrafik på 1990 års nivå till 

år 2010 att redovisas. Resultaten kommer att jämföras med tidigare studier och en be-

dömning av validitet och reliabilitet görs.  

 

4.1 Tolkning av resultat 

I det här avsnittet ges en tolkning av de uppskattade elasticiteterna för transportpris, 

bensinpris, inkomst och bränsleförbrukning.  

 

4.1.1 Transportefterfrågan 

Den i avsnitt 3.2.1 redovisade regressionen för transportefterfrågan kan skrivas enligt 

(4.1). 

 

 ln T = 5.02 – 0.13ln Pµ + 0.34ln I      (4.1) 

 

Koefficienterna i (4.1) kan tolkas som elasticiteter med följande betydelse. En ökning 

av transportpriset per mil med 1 procent minskar transportefterfrågan med 0.13 procent. 

En ökning av den disponibla inkomsten med 1 procent medför en ökning av transport-

efterfrågan med 0.34 procent29. Transportpriselasticiteten visar hur mycket transport-

arbetet förändras vid prisändringar och kan därför tolkas som den volymanpassning30 

som sker vid en prisändring.  
                                                 
29 I avsnitt 2.1.1 skrevs att transportefterfrågan ökat mer än BNP sedan 1960-talet. Enligt modellen så 

leder en 1 procentig ökning av dpi endast till en ökning av transportefterfrågan med 0.34 procent. Denna 

motsägelse kan förklaras av att en efterfrågan på nya transporttjänster utöver arbetsresor uppstår när 

inkomsten stiger över tiden, vilket gör att efterfrågan kan växa mer än BNP eller dpi över tiden (se avsnitt 

2.1.1.). 
30 Minskning av totalt transportarbete, se avsnitt 2.1.2. 
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4.1.2 Drivmedelsefterfrågan 

Den i avsnitt 3.2.2 redovisade regressionen för drivmedelsefterfrågan kan skrivas enligt 

(4.2). 

 

 ln V = 4.54 – 0.20ln P + 0.39ln I –1.88ln µ                 (4.2) 

 

Koefficienterna i (4.2) kan tolkas som elasticiteter med följande betydelse. En ökning 

av bensinpriset med 1 procent minskar drivmedelsefterfrågan med 0.2 procent. En 

ökning av den disponibla inkomsten med 1 procent medför en ökning av drivmedels-

efterfrågan med 0.39 procent.  

 

Bränsleförbrukningselasticiteten kan tolkas som drivmedelsefterfrågans känslighet för 

nya bilars bränsleförbrukning. Om bränsleförbrukningen för nya bilar minskar och 

genomslaget av detta gör att fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning (µ) 

minskar med 1 procent, så ökar bensinförbrukningen med 1.88 procent. Detta kan verka 

tveksamt, men kan förklaras på följande sätt. När bränsleförbrukningen minskar med 1 

procent så minskar transportpriset med 1 procent, vilket medför att transportarbetet ökar 

med 0.13 procent. Denna ökning till följd av sänkt bränsleförbrukning kan tillskrivas 

rebound-effekten31. Men ökningen av bensinförbrukningen är större än vad som kan 

förklaras av det ökade transportarbetet. Det som skett kan förklaras genom relationen 

mellan konsumenternas preferenser och transportpriset. Om bränsleförbrukningen min-

skar till följd av teknologisk utveckling så ändras sambandet mellan bilens utformning 

och transportpriset. Med bilens utformning menas här faktorer som påverkar bilens vikt 

som prestanda, säkerhet och komfort. När det genom teknologisk utveckling blir möjligt 

att tillverka bilar med högre prestanda/komfort utan samma uppoffring av bränsle-

förbrukning som tidigare, så blir dessa bilar mer attraktiva för konsumenterna. Detta 

medför att en substitution av transportkostnad mot prestanda och ett mindre energisnålt 

körsätt sker. Storleken på denna effekt ges av substitutionselasticiteten mellan trans-

portpriset och bränsleförbrukningen, enligt ekvation (4.3). 

 

 σ = (χ - α)                     (4.3)  

 
                                                 
31 Se avsnitt 2.2.2. 
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 σ = Bränsleförbrukningens substitutionseffekt 

 χ = Drivmedelsefterfrågans bränsleförbrukningselasticitet 

 α = Transportefterfrågans transportpriselasticitet 

 

Ekvation (4.3) ger ett värde för σ på 1.75. Detta kan tolkas som att om bränsleförbruk-

ningen initialt minskar med 1 procent, så leder det genom substitution av transportpris 

mot prestanda till den paradoxala effekten att bensinförbrukningen ökar med 1.75 

procent. Detta kan alltså antas ske genom att nya bilar med högre prestanda leder till ett 

mindre energisnålt körsätt som medför att bensinförbrukningen ökar trots att den ge-

nomsnittliga bränsleförbrukningen för fordonsparken minskat.  

 

Även vid förändringar av bensinpriset så kan en substitutionseffekt observeras. Om 

bensinpriset stiger med 1 procent, så ökar transportpriset med 1 procent. Detta medför 

att transportarbetet minskar med 0.13 procent och bensinförbrukningen med 0.2 pro-

cent. Reduktionen i bensinförbrukning är större än vad som kan förklaras av det mins-

kade transportarbetet. Detta kan dels beror på att det ökade transportpriset medfört ett 

bränslesnålare körsätt och bättre underhåll, s.k. eco-driving32. Det kan också bero på att 

andelen bränslesnåla bilar ökat som följd av ett höjt transportpris.  Substitutionselasti-

citeten mellan bensinförbrukning och körsätt/bränsleförbrukning kallas i litteraturen för 

bensinpriselasticiteten för personbilarnas specifika bränsleförbrukning33. Denna visas i 

ekvation (4.4). 

 

 ϕ = (ε - α)          (4.4) 

 

 ϕ = Bensinpriselasticitet för personbilarnas specifika bränsleförbrukning 

 ε = Drivmedelsefterfrågans bensinpriselasticitet 

 α = Transportefterfrågans transportpriselasticitet 

 

                                                 
32 Se avsnitt 2.3.1. 
33 Bergman, L, [1996], s 86. 
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Ekvation (4.4) ger ett värde för ϕ på -0.07. Detta kan tolkas som att om bensinpriset 

höjs med 1 procent så minskar bränsleförbrukningen med 0.07 procent på grund av 

substitutionseffekter.  

 

4.2 Uppskattning av bensinpris för utsläppsmål 

Utsläppsmålet för år 2010 är att minska de totala koldioxidutsläppen från transport-

sektorn till 1990 års nivå. Eftersom denna studie är begränsad till personbilstransporter 

så kommer samma utsläppsmål antas gälla för personbilstrafik. Möjligheten att genom 

ett höjt bensinpris nå en minskning av koldioxidutsläppen från personbilstrafik till 1990 

års nivå vid år 2010 diskuteras i det här avsnittet.  

 

4.2.1 Förutsättningar  

En uppskattning kommer att göras både med hjälp av modellen i Edwards (1999) och 

modellen i Bergman (1996), beskrivna i avsnitt 2.3. Uppskattningarna kommer att göras 

utifrån år 2002 som utgångspunkt. För att kunna göra uppskattningen så behövs pro-

gnosdata för transportsektorns utveckling fram till år 2010. För dessa prognoser an-

vänds prognosdata från SIKA, som är den källa som användes vid uppskattningen av 

körsträcka och koldioxidutsläpp i avsnitt 2.5.1 och 2.5.3. Enligt statistik från SIKA så 

kommer transportarbetet med personbil att öka med 23.5 procent till år 2010, från 1999 

års nivå. För att räkna fram vilken mängd koldioxidutsläpp detta skulle motsvara så 

görs följande två antaganden: 

 

• Antal personer per bil är fortsatt konstant vid 1.42. 

• Den årliga minskningstakten av fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbruk- 

      ning är den samma som för åren 1980-1999.  

 

Utifrån dessa antaganden är följande värden uppskattade: 

 

 µ2010 = 0.79 l/mil 

 T2010 / λ = 84.3 fkm 

 

Insättning av dessa värden i ekvation (2.8) ger en utsläppsmängd om 14 491 Gg koldi-

oxid år 2010. 
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4.2.2 Uppskattning enligt Edwards (1999) 

Modell (2.2) beskriven i avsnitt 2.3.1 kommer att användas för att uppskatta vilket 

bensinpris (pt) som krävs för att nå samma nivå av koldioxidutsläpp år 2010 som för år 

1990, med år 2002 som utgångspunkt.   

 

 Vt = VB( pt / pB )eB         (2.2) 

 

Eftersom koldioxidutsläppen är direkt proportionella mot bensinförbrukningen, så 

kommer de för enkelhets skull att användas istället för bensinförbrukning i formel. Det 

bensinpris som kommer användas för år 2002 är det som gällde 2002-01-01. Följande 

värden används i formeln: 

 

 pB = 8.95 kr (2002-års penningvärde) 

 Vt  = (CO2)1990 = 11 620 Gg  

 VB = (CO2)2010 = 14 491 Gg 

 

För att lösa ut pt så skrivs (2.2) om till (4.5): 

 

 pt = ((Vt × pε) / VB ) (1 / ε)       (4.5) 

 

Insättning av värden i (4.5) ger: 

 

 p2010 = ((11620 × 8.95-0.2) / 14491)(1 / -0.2) = 27 kr    (4.5) 

 

För att reducera koldioxidutsläppen från personbilstrafik till 1990 års nivå, enligt de 

förutsättningar som angivits ovan, så krävs alltså ett bensinpris som år 2010 uppgår till 

27 kr i 2002 års penningvärde. Detta är en tredubbling av 2002 års bensinpris, och 

motsvarar en årlig ökning på 14.8 procent.  

 

I Edwards (1999) så görs också en uppskattning utifrån antagandet att minskningen av 

nya bilars bränsleförbrukning kommer att ske enligt den överenskommelse som träffats 

mellan EU och bilindustrin. Enligt denna så ska nya bilars utsläpp ligga på 1400 

gCO2/mil från och med år 2008. Detta motsvarar en bränsleförbrukning på ca 0.64 

l/mil. Det är svårt att veta vilken effekt detta kommer få på utsläppen, om det följs. För 
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att ändå ge en uppfattning om effekten, så görs en beräkning av p2010 enligt följande 

förutsättningar:                                           

                                                                                                                                                                          

 µ2010 = (µ1999 + 0.64) / 2 = 0.74 l/mil                                       

 (CO2)2010 = 13607 Gg                                                                                                                           

 

Insättning av värden i (4.5) ger: 

 

 p2010 = ((11620 × 8.95-0.2) / 13607)(1 / -0.2) = 19,70 kr     (4.5)  

 

Enligt (4.5) krävs efter ovanstående förutsättningar ett bensinpris på 19,70 kr år 2010, 

för att uppnå målnivån.  

 

4.2.3 Uppskattning enligt Bergman (1996) 

Modell (2.3) beskriven i avsnitt 2.3.2 kommer användas för att uppskatta vilket bensin-

pris som krävs för att nå samma koldioxidnivå som år 1990 till år 2010, med år 2002 

som utgångspunkt.   

 

 b = -ηpb + εy          (2.3) 

 

Följande värden sätts in i modell (2.3): 

 

            pb = Bensinprisets tillväxttakt 

 b = Bensinförbrukningens tillväxttakt = (11620 / 14491)(1/8) -1 = -0.0272 

 η = Bensinefterfrågans priselasticitet = -0.2 

 ε = Bensinefterfrågans inkomstelasticitet = 0.39 

 y = DPIs tillväxttakt = ((dpi 2010 / dpi 2002)(1/8)) –1 = ((965215 × 1.196 / 

    965215 × 1.061)(1/8)) -1 = 0.015 

 

Istället för BNPs tillväxttakt så används tillväxttakten i disponibel inkomst enligt 

beräkning ovan. Uppskattning av dpi är gjord utifrån prognostiserad inkomstutveckling 

redovisad i Edwards (1999). Modell (2.3) skrivs om enligt (4.6) för att lösa ut pb: 
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 pb = (-b + εy ) / η         (4.6) 

 

Insättning av värden i (4.6) ger en nödvändig tillväxttakt i bensinpriset på 16.5 procent 

per år. Detta motsvarar ett bensinpris år 2010 på 30,40 kr, och alltså mer än en tre-

dubbling av 2002 års bensinpris. 

 

4.3 Bedömning av resultat 

I det här avsnittet diskuteras de uppskattade resultatens validitet och reliabilitet. Både 

modellerna för transport- och drivmedelsefterfrågan och bensinprisuppskattningarna 

bedöms. 

 

4.3.1 Modellerna för transport- och drivmedelsefterfrågan  

Vid en jämförelse med många tidigare studier så är den uppskattade bensinpriselastici-

teten för drivmedelsefterfrågan relativt låg. Tabell 4.1 visar en jämförelse av värden 

från några studier. 

 

Bensinpris- 

elasticitet för: 
Kortsikt Mediumsikt Långsikt 

Källa: 
Bergman 

/Goodwin34 
Kayser Egen uppsk 

Bergman 

/Goodwin 
Edwards Espey 

Drivmedels- 

efterfrågan 
-0.27 -0.23 -0.2 -0.71 

  -0.4 /    

-0.8 
-0.58 

Körsträcka -0.16 - -0.13 -0.33 
  -0.1 /    

-0.2 
- 

Bränsle- 

effektivisering 
-0.11 - -0.07 -0.38 

  -0.2 /    

-0.4 
- 

Varav eco- 

driving effekt: 

Ej 

specificerad 
- 

Ej 

specificerad 

Ej 

specificerad 

  -0.1 /    

-0.2 
- 

 

Tabell 4.1 Jämförelse av bensinpriselasticiteter från olika källor. 

                                                 
34Elasticitetsvärdena för drivmedelsefterfrågan och körsträcka är tagna från sammanställningen i Good-

win (1992). Utifrån dessa har i Bergman (1996) ett värde på bränsleeffektiviserings-elasticiteten räknats 

ut.  
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I tabell 4.1 anges uppskattningar för kort-, medium- och långsikt. Uppdelning av elasti-

citeter i olika lång sikt är svårt och beroende av flera faktorer. I Bergman (1996) sägs att 

tidsperioden långsikt i det här sammanhanget är den tid det tar för hela den befintliga 

fordonsparken att bytas ut, vilket anges som 12-15 år. Mer än den studerade periodens 

längd så beror tidsklassificeringen av de uppskattade elasticiteterna på vilken typ av 

modellspecifikation som använts. Den huvudsakliga skillnaden mellan olika modell-

specifikationer ligger i huruvida modellen är dynamisk eller statisk. En dynamisk 

modell inkluderar s k lagged eller förskjutna variabler, vilket innebär att eventuella 

tidsberoende respons på prisförändringar blir inbegripna i modellen. Dynamiska mo-

deller klassas oftast som långsiktiga. Statiska modeller innefattar inte tidsförskjutna 

effekter av prisförändringar och enligt Espey (1998) så omfattar elasticitetsuppskatt-

ningarna i dessa modeller cirka 70 procent av den totala responsen på prisförändringar, 

vilket gör att de kan klassificeras som medium- eller kortsiktiga.  

 

Utöver skillnaden mellan dynamisk och statisk modellspecifikation så skiljer sig de 

uppskattade elasticiteterna åt beroende på vilka variabler som inkluderats i modellen. 

Enligt Espey (1998), som bygger på en metaundersökning av ett stort antal studier, så 

blir elasticitetsuppskattningarna generellt sett lägre när fler och mer detaljerade variab-

ler och data inkluderas i modellen. Exempel på variabler som inkluderas i vissa model-

ler och utelämnas i andra är bränsleeffektivitet och storlek på bilparken. Inkluderande 

av dessa variabler ger generellt sett lägre elasticitetsuppskattningar och en mer detalje-

rad bild av de anpassningar som sker vid prisförändringar.  

 

I Kayser (2000)35 används en modell med fordonsparkens bränsleförbrukning tillsam-

mans med hushållens inkomst och data över bilparkens storlek, för att uppskatta driv-

medelsefterfrågan i USA. Den uppskattade bensinpriselasticiteten på –0.23 redovisas i 

tabell 4.1. Slutsatsen i studien är att inkluderandet av mer detaljerad data i en modell för 

drivmedelsefterfrågan ger en lägre uppskattning av elasticiteter.  

 

I tabell 4.1 så klassificeras de egna elasticitetsuppskattningarna i tidsperspektivet 

mediumsikt. Detta därför att en statisk modell använts tillsammans med årliga data för 

20 års tid. De redovisade kortsiktiga elasticiteterna från andra studier är högre än den 

                                                 
35 Kayser, A.H, [2000]. 
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egna uppskattningen, vilket kan uppfattas som att denna borde klassificeras som kort-

siktig. Ett sådant synsätt bortser dock från att bensinpriselasticiteter inte bara skiljer sig 

åt beroende på modellspecifikation utan även med avseende på vilka länder som stude-

rats och vilken statistik som använts. De redovisade värdena i tabell 4.1 bygger på 

internationella studier och är ej direkt jämförbara med uppskattningar för Sverige. I 

Goodwin (1992), där en stor sammanställning av studier gjorts, definieras kortsikt som 

en period kortare än ett år. 

  

Bergmans uppskattning av tiden för att byta ut hela bilparken, 12-15 år, torde vara i 

underkant för Sverige som har Europas näst äldsta bilpark efter Finland. En beräkning 

utifrån statistik över fordon i trafik år 2000 efter årsmodell, ger en genomsnittlig ålder 

för fordon i bilparken på 8.6 år. Detta skulle kunna peka på att de långsiktiga elastici-

teterna för Sverige är lägre än för övriga länder i Europa, eftersom substitution till nya 

bränslesnålare bilar går långsammare. Konsumenternas preferenser vad gäller bilens 

säkerhet kan vara en orsak till att substitution till bränslesnåla bilar inte sker i samma 

utsträckning som i andra länder. En hög säkerhet, vilket är viktiga säljargument för både 

Volvo och Saab, betyder tyngre och mindre bränslesnåla bilar.  

 

En annan viktig del för resultaten är de data som använts för total bensinförbrukning. 

Istället för att använda statistik över total levererad mängd bensin, så har personbilarnas 

totala förbrukning räknats fram utifrån körsträcka och bränsleförbrukning enligt mo-

dellerna i avsnitt 2.5. Detta borde ge en mer rättvisande bild av koldioxidutsläppen från 

personbilar, eftersom utsläpp från bensindrivna lastbilar och bussar inte kan orsaka 

feluppskattningar i modellen. En brist i den framtagna statistiken över total bensinför-

brukning för personbilar är dock att dieselbränsle inte inkluderats. Totalt transport-

arbete, som använts som beroende variabel för transportefterfrågan, inkluderar trans-

portarbete med dieselbilar men dessa har räknats som bensindrivna transporter. Under 

den studerade tidsperioden bedöms dock inte detta ha gett upphov till några allvarliga 

feluppskattningar. Detta p.g.a. att dieselbilar endast utgjort en liten del (ca 2-5 procent) 

av fordonsparken fram till de sista åren av perioden. Deras lägre bränsleförbrukning 

kompenseras till viss del av att de har högre koldioxidutsläpp per liter. Andelen diesel-

bilar beräknas dock öka enligt de prognoser som görs i Edwards (1999). Detta skulle 

kunna orsaka att uppskattningar av framtida koldioxidutsläpp enligt modell (2.8) blir för 

stora.  
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Transportefterfrågemodellen är begränsad till efterfrågan på personbilstransporter. Med 

en efterfrågemodell som inkluderar alla transportslag så skulle en helhetsbild kunna ges 

av hur substitution mellan olika transportmedel kan ske vid prisändringar. En sådan 

modell är dock svår att ta fram, eftersom substitutionselasticiteter mellan olika trans-

portmedel samt tidsserier för priser på olika transportmedel krävs.  

 

Utifrån diskussionen i detta avsnitt görs bedömningen att transport- och drivmedels-

efterfrågemodellerna har en godtagbar reliabilitet och validitet. 

 

4.3.2 Bensinprisuppskattningarna 

De uppskattade bensinpriserna på 27 kr respektive 30,40 kr år 2010 kan verka orimligt 

höga. Den stora skillnaden mot uppskattningarna i Edwards (1999) beror dels på den 

betydligt lägre bensinpriselasticiteten som används i de egna uppskattningarna, och dels 

på att de uppskattningar av transportarbete för år 2010 som används i Edwards är lägre 

än de som används i den egna uppskattningen. Konsekvensen av det senare är att upp-

skattningen av koldioxidutsläpp för år 2010 är mindre i Edwards jämfört med den egna 

uppskattningen. Följande exempel visar vilken avvikelse i prisnivå som skillnaden i 

utsläppsuppskattning ger upphov till. En insättning av en bensinpriselasticitet på –0.4 

(enligt lågelasticitetsalternativet i Edwards) i modell (4.5), ger ett bensinpris på 14.24 

kr. Motsvarande värde i Edwards (1999) är 11.52 kr (vid 1998 års pb=8.20kr). Skillna-

den i de uppskattade koldioxidutsläppen beror främst på att nyare prognoser, där högre 

värden redovisas, har använts för den egna uppskattningen jämfört med Edwards. I båda 

studierna har prognoser från SIKA använts. En annan skillnad är att prisuppskattning-

arna i Edwards avser en höjning i ett steg, jämfört med de egna uppskattningarna som 

gäller en stegvis ökning fram till år 2010.   

 

En prövning av Bergmans modell (4.6) med bensinpriselasticiteten –0.4 ger ett bensin-

pris på 16.90 kr. Om de äldre data för transportarbete som använts i Edwards används 

tillsammans med de övriga förutsättningar som gäller i den egna uppskattningen, så fås 

ett bensinpris för elasticiteten –0.4 på 13 kr.  

 

Ovanstående jämförelser visar att prisuppskattningarnas reliabilitet är beroende av 

korrekt uppskattade koldioxidutsläpp. I avsnitt 2.5.3 visas, i en jämförelse med andra 
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källor, att de eget uppskattade koldioxidutsläppen har god reliabilitet. Utifrån detta så 

bedöms även de egna prisuppskattningarna ha en acceptabel reliabilitet.  

 

Bensinprisuppskattningarna är väldigt känsliga för bensinpriselasticiteten och detta 

påverkar givetvis deras validitet. Den egna uppskattningen av bensinpriselasticiteten på 

–0.2 är klassificerad som en mediumsikt elasticitet. För prognoser fram till år 2010 så 

bör inte en långsiktig elasticitet användas, eftersom dessa avser längre tidsperioder än 8 

år. Bortsett från elasticiteten och prognoserna för framtida koldioxidutsläpp, så gör de 

olika antagandena om bränsleförbrukningens utveckling också stor skillnad på prisupp-

skattningarna. Den genomsnittliga bränsleförbrukningsnivå (µ2010) som enligt modell 

(2.8) krävs för att 1990-års utsläppsnivå ska nås utan någon prishöjning är 0.63 l/mil. 

Detta skulle enligt egna värden motsvara en minskning av fordonsparkens genom-

snittliga bränsleförbrukning med ca 23 procent mellan åren 1999-2010. Jämfört med en 

minskning på ca 11 procent för åren 1980-1999, så verkar en så pass stor minskning 

inte särskilt sannolik. Enligt antaganden i avsnitt 4.2.1 så kommer fordonsparkens 

genomsittliga bränsleförbrukning år 2010 att vara 0.79 l/mil. Utifrån ovanstående 

förhållanden så bedöms att prisuppskattningarna har en acceptabel validitet.  
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Här presenteras de slutsatser som nåtts gällande bensinprisets inverkan på koldioxid-

utsläpp, samt de uppskattningar som gjorts av prisnivån för uppfyllandet av ett ut-

släppsmål för år 2010.  

 

5.1 Bensinprisets inverkan på koldioxidutsläpp från personbilar 

Bensinpriselasticiteten för drivmedelsefterfrågan uppskattades i den ekonometriska 

körningen till –0.2. Detta innebär att en ökning av bensinpriset med 1 procent leder till 

en minskning av bensinförbrukningen med 0.2 procent. Detta får tre viktiga effekter: 

 

• Koldioxidutsläppen minskar med 0.2 procent, eftersom de är direkt proportio-

nella mot bensinförbrukningen. 

• Transportefterfrågan minskar med 0.13 procent, vilket innebär att transport-

arbetet med personbilar minskar med 0.13 procent. 

• En substitutionseffekt till mer bränslesnålt körsätt och bränslesnålare bilar sän-

ker den genomsnittliga bränsleförbrukningen i fordonsparken. Detta gör att 

transportarbetet med personbil efter prishöjningen är 0.07 procent högre än vad 

som varit möjligt vid den tidigare bränsleförbrukningsnivån.  

 

Bensinprisets inverkan på koldioxidutsläpp bedöms utifrån ovanstående vara liten.  

 

5.2 Bensinpris för uppfyllande av utsläppsmål 

Utifrån den uppskattade bensinpriselasticiteten på –0.2 och prognoser över framtida 

transportarbete, så uppskattas med hjälp av två olika modeller vilket bensinpris som 

krävs för att nå en del av det gällande miljömålet för år 2010. Det gällande miljömålet 

är en stabilisering av hela transportsektorns koldioxidutsläpp på 1990 års nivå år 2010. I 

uppsatsen har samma utsläppsmål antagits gälla för personbilstrafiken som för trans-

portsektorn som helhet. Detta innebär, enligt egna uppskattningar av koldioxidutsläpp, 
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en utsläppsminskning från personbilstrafiken på ca 20 procent. De två använda model-

lerna ger följande bensinpris för att nå detta till år 2010: 

 

• 27 kr, motsvarande en årlig tillväxttakt från 2002 års bensinpris (8.95 kr) på 

14.8 procent. 

• 30.40 kr, motsvarande en årlig tillväxttakt från 2002 års bensinpris (8.95 kr) på 

16.5 procent. 

 

Enligt resultaten i uppsatsen så kräver en uppfyllelse av utsläppsmålet för år 2010, med 

hjälp av bensinprishöjningar, en tredubbling av dagens bensinpris. 

 

5.3 Framtida studier 

Framtida studier av möjligheterna att begränsa koldioxidutsläpp från personbilstrafik 

bör även utvärdera effekterna av att använda andra styrmedel än bensinpriset. Effek-

terna av utvecklingen av bränslesnålare bilar med konstant eller förbättrad prestanda bör 

särskilt studeras. I uppsatsen identifierades en positiv substitutionseffekt när prestanda 

höjs samtidigt som bränsleförbrukning sänks. Förekomsten av denna substitution, och 

dess effekter på bensinförbrukningen, bör undersökas ytterligare.    
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