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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Johanna Palmberg för engagerad hjälp 

under arbetets gång. Även ett stort tack till Xiang Li och Dany Kessel som konstruktivt hjälpt oss 

med den statistiska analysen. 

 

Slutligen vill vi tacka nära och kära som har stöttat oss under vårt arbete. 

 

Stort tack!  



Abstract 
Researchers have concluded that a well-developed public transport system is mandatory for 

sustainable growth; economic, social and environmental. This study discusses demand 

elasticities on public transport which is an important aspect for deciding public policies. This 

subject has been studied in several countries and cities since the 80s, but the findings from the 

studies show that the elasticity varies, and no general conclusion can be drawn. Since there is no 

general model, we need separate studies for each area of interest.  

 

In this study we concentrate on Stockholm county. The independent variables that have been 

analyzed are: price of travel pass, average income, and gasoline prices. By using these variables, 

price- income- and cross price elasticity of demand have been estimated. There are two different 

dependent variables, both the number of boardings and the number of travel passes sold. A log-

linear function regression analysis is used to originate the different elasticities for each 

independent variable. 

 

The result shows that the price elasticity on the number of boardings is -0,348, which is nearly 

inelastic and matches what earlier studies have concluded. Though, the price elasticity for 

number of boardings is negative, the price elasticity for travel passes sold is positive which 

makes the result harder to interpret. The income elasticity for numbers of travel passes sold is 

+67 and for commuter train it is +54. For tram it is the complete opposite of -57 which shows a 

contradiction between the two different ways of travelling. The high coefficients also show that 

the income elasticity is very elastic in comparison to the other originated elasticities in this study. 

The cross elasticity of demand for the total number of boardings and gasoline price has a value 

of +0,08. Similar to price elasticity, the cross-price elasticity is nearly inelastic and follows the 

results from previous studies. 
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Sammanfattning 

Forskare har kommit fram till att en väl utvecklad kollektivtrafik är obligatorisk för en hållbar 

tillväxt, såväl ekonomisk, social och miljömässig. Den här studien studerar efterfrågeelasticiteter 

på kollektivtrafik, vilket är viktigt att ha i beräkning för att kunna föra effektiv transportpolitik. 

Ämnet har studerats i flera länder sedan 80-talet, men de framtagna elasticiteterna varierar 

mellan studierna och ingen generell efterfrågeelasticitet kan härledas. Då det inte finns en 

generell modell behövs områdesspecifika studier som förklarar kollektivtrafiken. 

 

I den här studien ligger fokus på Stockholms län. De oberoende variablerna som har analyserats 

för efterfrågan är: priset på månadskort, medelinkomst och bensinpris 95-oktan. På så sätt mäts 

pris-, inkomst- och korspriselasticitet. Två olika beroende variabler för efterfrågan analyseras, 

vilka är antal påstigningar och antal sålda månadskort. Antal påstigningar mäts både totalt och 

per färdmedel, vilka är tunnelbana, buss, pendeltåg och lokalbana. En log-linjär regression 

används där koefficienterna direkt kan översättas till elasticiteter för varje oberoende variabel. 

 

Resultatet visar att priselasticiteten på antal påstigningar för kollektivtrafiken är -0,348 vilket är 

nära oelastiskt och går väl i linje med tidigare studier. Priselasticiteten för antal sålda månadskort 

är däremot positiv, vilket gör priselasticiteten svår att tolka. Inkomstelasticiteten för antalet sålda 

månadskort och pendeltåg är +67 och + 54 men för lokalbana är den -57, vilket visar en tydlig 

skillnad för mellan de två färdsätten. Resultatet visar också att inkomstelasticiteten är väldigt 

elastisk. Korspriselasticiteten på totala påstigningar har ett värde på +0,08. Vilket, likt 

priselasticiteten, också är närmast oelastiskt och går i linje med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Kollektivtrafik, Efterfrågan, Elasticitet, Stockholm  
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1. Inledning 

Ekonomisk utveckling sätter press på all typ av infrastruktur som är avgörande för ekonomisk 

effektivitet och social hållbarhet i ett samhälle. Att ha tillgång till fungerande kollektivtrafik är 

en viktig bidragande faktor till att underlätta mobiliteten i ett land, exempelvis tillgång till skolor, 

universitet och arbetsplatser. Genom att möjliggöra att ta sig från punkt a till b på ett snabbt och 

effektivt sätt påverkar kollektivtrafiken integrationsfaktorn, produktiviteten och den 

socioekonomiska strukturen i ett land eller stad (Kaushik & Massimo 2013). Begränsad 

kollektivtrafik leder till ökat behov av alternativa färdvägar och således till negativa effekter på 

miljö och hälsa (Rojas-Rueda et al 2012). World Health Organization (WHO), Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) och Världsbanken har gemensamt tagit fram 

riktlinjer för hållbarhet. Där har de föreslagit att länder ska främja kollektivtrafik i städer för att 

bekämpa olika miljöproblem, såsom klimatförändringar, miljöföroreningar och energiberoende 

(Rojas-Rueda et. al. 2012). En högkvalitativ kollektivtrafik skulle inte enbart förbättra 

mobiliteten för de individuella medborgarna, utan även minska föroreningar och efterfrågan på 

energi för landet i stort (Kaushik & Massimo 2013). 

 

För att kollektivtrafiken ska vara en del av lösningen på miljöproblemen måste det finnas en klar 

förståelse för hur och i vilken utsträckning olika faktorer påverkar efterfrågan av kollektivtrafik. 

Flera studier om detta har gjorts genom åren, ofta nämnda är Webster & Bly (1980), Goodwin 

(1992), Oum et al. (1992) och Balcombe et al. (2004). Trots detta finns det fortfarande en viss 

förvirring när det gäller vissa förhållanden mellan variablerna som undersöks (Holmgren 2013). 

Det råder till exempel stora variationer i uppskattade elasticiteter beroende på vilket land eller 

vilken stad som studeras. Detta skapar osäkerhet huruvida “sanna” sambanden är mellan diverse 

oberoende variabler och efterfrågan på kollektivtrafik (Holmgren 2007). Detta är anledning för 

att upprätta nya studier och fortsätta arbetet med förståelsen för efterfrågan på kollektivtrafik 

(Holmgren 2013). 

 

Den här studien kommer att undersöka vilka och i vilken omfattning olika variabler påverkar 

efterfrågan på kollektivtrafik i Stockholm. Studien undersöker de mest använda variablerna som 
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använts i liknande studier för att se om det finns liknande samband i Stockholms lokaltrafik. 

Studiens forskningsfråga är: 

 

- Vilka faktorer påverkar efterfrågan på kollektivtrafik i Stockholm? 

 

I denna studie undersöks Storstockholms lokaltrafik (SL), vilket är den största aktören på 

marknaden (Storstockholms lokaltrafik 2017). En tidsserieanalys används då det inte finns fler 

län i Sverige som har alla färdsätt som Stockholms län har. En tidsserieanalys gör att en 

tidsmässig avgränsning görs, som i denna studie sträcker sig över 11 år mellan 2007–2017. 

Relevant data finns för alla SL:s färdsätt förutom båtar, vilket gör att de exkluderas från studien. 

 

Teorikapitlet (2.) innefattar en förklaring av pris- inkomst- och korspriselasticitet. Dessa teorier 

är utvalda för att vidga läsarens förståelse för vilka faktorer som teoretiskt borde påverka 

efterfrågan och hur efterfrågan kan estimeras. I metodavsnittet (4.) redogörs för studiens 

tillvägagångssätt och hur datan har anpassats för att kunna användas i en regression. 

Sekundärdata återfinns från SL och Statistiska centralbyrån. Datan används i en log-linjär-

funktion med de variabler som valts ut för att undersöka efterfrågan, vilket presenteras i 

tabellform i resultatkapitlet. I diskussionen (6.) analyseras resultatet utifrån studiens 

forskningsfrågor vilket kopplas till teorin om de tre elasticiteterna. I slutsatsen (7.) knyts säcken 

ihop och avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

2.1 Efterfrågan på kollektivtrafik 

Efterfrågan på kollektivtrafik reflekterar individers betalningsvilja för att resa från en plats till en 

annan. Innan 1900-talet hade människor en livsstil som endast innebar korta transporter då 

inkomsterna var kraftigt begränsade. Arbetsplatserna låg oftast i eller nära hemmen och man 

socialiserade sig oftast och endast med sina grannar eller sin familj. Fouquet (2012) menar att vid 

en låg ekonomisk utveckling anses de flesta varor och tjänster utöver basföda vara en lyx. I takt 

med större inkomster och en mer utvecklad infrastruktur ökar samtidigt efterfrågan på resande. 

På längre sikt trappas efterfrågan på många av de tidigare ansedda lyxvarorna av. Det finns 

belägg för att denna mättnadseffekt i vissa avseenden nått kollektivtrafiken (Fouquet 2012). 

 

Den stora majoriteten av rekommendationerna för beslut om transportinfrastruktur använder 

antagandena om perfekt konkurrens, perfekta skatter, inga externaliteter och konstant 

skalavkastning (Meunier & Quinet 2012). Inom transportekonomi undersöks hur olika 

transportmedel och utbyggnad av dessa lönar sig ur ett samhällsekonomiskt och långsiktigt 

perspektiv. Trafikverket är den myndigheten som ansvarar för planering av all typ av transport 

och infrastruktur i Sverige. Trafikanalys, TRAFA, ansvarar för statistik och tillsammans med 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ett oberoende forskningsinstitut, 

sammanställer de olika typer av rapporter gällande statistik på kollektivtrafiken. Med hjälp av 

mikroekonomiska metoder räknar de på hur efterfrågan ändras (Trafikverket 2019). 

 

2.2 Pris-, inkomst- och korspriselasticitet 

Elasticitet är ett känslighetsmått som förklarar hur en variabel påverkar en annan variabel. 

Formeln för elasticitet är enkel att implementera och förstå vilket gör den till ett uppskattat 

verktyg för att räkna på efterfrågeförändring vid ändringar av externa variabler (Case et al. 

2016). 

 

Elasticitet = Procentuell förändring i beroende variabel / Procentuell förändring i oberoende 

variabel 
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Elasticitet = 
△"
"

/△#
#

             (Ekvation 1) 

 

Värdet på elasticiteten visar hur starkt sambandet är och på vilket sätt två variabler påverkar 

varandra. Stora värden på elasticitet innebär att en liten förändring i den oberoende variabeln (x) 

har en relativt större påverkar den beroende variabeln (y). En variabel kallas elastisk ifall värdet 

är större än 1 och oelastisk om värdet är mellan 0 och 1. Elasticiteten kan även vara negativ, 

vilket betyder att en ökning i den oberoende variabeln minskar värdet i den beroende variabeln. 

Det finns olika typer av elasticiteter. Priselasticitet är ett exempel och beskriver förhållandet 

mellan efterfrågan på en vara och dess pris. Ett annat exempel är inkomstelasticitet som 

beskriver hur efterfrågan på en vara påverkas av konsumentens inkomst (Case et al. 2016).  

 

Olika konsumentval kan förklaras av pris- och inkomstelasticitet på en vara. Priselasticitet är 

vanligtvis ett negativt tal vilket förklarar att en prisökning minskar konsumtionen. Motsatsen, att 

ett ökat pris också leder till ökad konsumtion motsäger det normala och kallas inom 

mikroekonomisk teori för Giffen-vara. Giffen-vara har en positivt lutad efterfrågefunktion till 

skillnad från andra varor (Hubbard & O’Brian 2013). 

 

Efterfrågan (Q) kan ställas upp som en funktion av pris (P), pris på substitut (PS), pris på 

komplement (PK) och inkomst (I). 

 

Q = f(P, PS, PK, I)            (Ekvation 2) 
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Figur 2. Klassisk efterfrågekurva, Case et. al 2016 

 

I figur 2 visas en klassisk efterfrågekurva. Ifall priset (P) ändras förflyttar vi oss längst kurvan. 

Är det istället en av de andra tre variablerna som ändras skiftas hela kurvan (Case et al. 2016). 

 

Korspriselasticitet är ett mått på hur efterfrågan förändras på en vara när priset förändras för en 

annan vara. Korspriselasticiteten räknas ut med följande ekvation: 

 

Korspriselasticitet (XED) = Procentuell förändring av kvantitet i beroende variabel / 

Procentuell förändring av pris på oberoende variabel 

 

Korspriselasticitet (XED) = 
△$"
$"

/△%#
%#

  (Ekvation 3) 
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Tabell 1. Elasticiteter 

Elasticiteter   

E = 0 Fullständigt oelastisk Y påverkas inte av en förändring av X 

0 < E < 1 Oelastisk Y förändras mindre än X 

E = 1 Enhetselastisk Variablerna förändras lika mycket. 

E > 1 Elastisk Y förändras mer än X 

E → ∞ Fullständigt elastisk Liten förändring i X påverkar Y oändligt mycket. 

XED > 0 Substitutvara  

XED < 0 Komplementvara  

XED = 0 Inget samband  

 

Beroende på vad korspriselasticitetens värde är kan det urskiljas huruvida varan är en 

komplementvara, substitutvara eller om det inte finns någon effekt alls mellan pris på vara X och 

kvantitet på vara Y. Exempel på substitutvara för kollektivtrafik är biltrafik, exempel på 

komplementvara kan istället vara olika aktiviteter, jobb, skola eller nöjesaktiviteter, i en stad 

vilka ökar efterfrågan på kollektivtrafik. Med korspriselasticiteten går det således att förstå på 

vilket sätt yttre faktorer påverkar efterfrågan på kollektivtrafik (Case et al. 2016).   
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3. Tidigare forskning 

Den första omfattande studien inom olika elasticiteter på kollektivtrafik gjordes av Webster och 

Bly (1980) där de uppmäter en priselasticitet till -0,3. Detta värde på priselasticiteten för 

kollektivtrafik blev brett erkänt och användes fram till slutet av 1980-talet (Webster & Bly 1980, 

se Rahman & Balijepalli 2016). Goodwin (1992) undersöker elasticiteten för bussresor i 

Storbritannien och kommer fram till en priselasticitet på -0,4. Studien visar även att större städer 

har en större priselasticitet (Goodwin 1992, se Rahman & Balijepalli 2016). Nijkamp och 

Pepping (1998) analyserar 12 studier gjorda på transportelasticiteter i europeiska städer och 

estimerar därefter en priselasticiteter från -0,15 i Storbritannien till -0,8 i Nederländerna. Oum et 

al. (1992) kartlägger priselasticiteter från flertalet studier i en metaanalys, priselasticiteten ligger 

i intervallet -0,01 och -0,78 där de flesta återfinns i intervallet -0,1 till -0,6. Deras analys visar att 

kollektivtrafik visar stora variationer samt att elasticiteten är relativt oelastisk.  

 

Preston (1998) analyserar data från 89 europeiska städer och kommer fram till att 

priselasticiteten varierar beroende på storleken på staden - större städer hade mindre elasticiteter 

och städer med färre än 500 000 invånare hade större elasticitet. Han föreslår en elasticitet på  

-0,5 för mindre städer och -0,34 för större städer (ibid, se Rahman & Balijepalli 2016). Bresson 

et.al (2003) undersöker hypotesen att elasticiteter uppmätts till mer eller mindre samma värde, 

vilket visar sig vara falskt. Städer i England och Frankrike undersöktes och det rådde stora 

variationer mellan elasticiteterna. Deras största upptäckt är att biljettpriset har relativt stor 

påverkan på elasticiteten både på lång och kort sikt. Således är biljettpris ett viktigt verktyg för 

att minska antalet personbilar i trafik. Inkomstelasticiteten i England estimerades till -0,66 och i 

Frankrike -0,023. För priselasticiteten mätte de -0,73 i England och -0,69 i Frankrike. 

 

Det finns även studier som använt andra metoder för att estimera känsligheten på efterfrågan på 

kollektivtrafik. Massot (1994) använde data från 2750 enkäter gjorda över 12 år i 35 städer i 

Frankrike. Hans forskning visar hur känsliga människor är för restid, vilket visades sig vara 

dubbelt så viktigt som priset på kollektivtrafik (ibid, se Rahman & Balijepalli 2016). Tsai och 

Mulley (2014) använder sig av pseudodata för att identifiera elasticiteter för kollektivtrafiken i 

Sydney. Pseudodata innebär att observationer grupperas utifrån tidsoberoende variabler, 

exempelvis ålder eller utbildningsnivå. På så sätt kan paneldata skapas av tidsseriedata. De 
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undersökte bland annat variablerna pris och inkomst, både på lång sikt (två år) och på kort sikt 

(ett år). På kort sikt visar priselasticiteten ett värde på -0,21 och inkomstelasticiteten ett värde på 

-0,17. På lång sikt var dessa värden -0,26 och -0,23.  

 

Matas (2004) undersöker hur bensinpris, pris på bussresor och tunnelbana, sysselsättningsgrad 

och BNP påverkar efterfrågan på kollektivtrafiken i Madrid. Det som utmärker denna studie är 

att han undersöker hur förändringen av betalningsmetod påverkar efterfrågan. Matas (2004) kom 

fram till att med månadskort (den nya betalningsmetoden) minskar känsligheten för 

prishöjningar. Antalet resor med tunnelbana och buss ökade med 15 procent respektive 7 procent 

med den nya betalningsmetoden. En annan förklaring till de ökade resorna är den ekonomiska 

återhämtningen som skedde under samma tidsperiod. Busstrafikanter är även känsliga i 

förändringar som påverkar tunnelbanan, vilket indikerar en substitutionseffekt. När 

tunnelbanetrafikanter undersöktes upptäcktes ingen substitutionseffekt med bussar. Matas (2004) 

uppmäter en priselasticitet på -0,2 samt en korspriselasticitet gällande bensinpris på +0,16. 

Sysselsättningsgrad har inte någon signifikant påverkan på efterfrågan.  

 

Dargay och Hanly (2002) undersöker hur priselasticiteten på bussresor skiljer sig mellan olika 

städer i Storbritannien. De kommer fram till en variation på mellan -4,98 till +1,04, men att de 

vanligaste värdena ligger mellan -0,4 till -0,9. Den största positiva koefficienten på +1,04 var 

uppmätt för London vilket skiljer staden från övriga städer som nästan alla uppmäter en negativ 

elasticitet. Forskarna visar att priselasticiteten är lägre i storstäderna än landsbygden, vilket 

forskarna förklarade med storstadens karaktärsdrag - bättre tillgång på bussar och lägre pris på 

kollektivtrafik. Worsley (2012) studerar också Storbritannien och estimerar två olika 

priselasticiteter vilka är beroende på var resan åker från och ska till. Om resan sker inom 

Londonområdet ligger elasticiteten på -0,5 medan om det är en fritidsresa som går från 

landsbygden till London ligger elasticiteten på -1,2. 

 

Daldoul et al. (2015) undersöker olika elasticiteter i Tunisien med data insamlad från 20 olika 

städer mellan 1997–2010. Istället för försäljning av biljetter väljer de att undersöka antalet 

resenärer per år som beroende variabel. De kommer fram till att variablerna pris samt aktiv 

population påverkar efterfrågan mer än andra. På kort sikt är priselasticiteten -0,46 medan på 
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lång sikt -0,82. De undersöker även hur sysselsättningsgraden påverkar efterfrågan, vilket på kort 

sikt är -0,418 och på lång sikt -0,735. 

 

Holmgren (2013) undersöker efterfrågan på kollektivtrafik i flera svenska städer för perioden 

1986–2001. Han kommer fram till att efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av förändringar i 

inkomst och får fram en inkomstelasticitet på +0,34. Holmgren menar att påverkan är både 

positiv och negativ. Positiv i bemärkelse att ökad inkomst leder till ökad efterfrågan på 

kollektivtrafik. Negativ i bemärkelse att ökad inkomst leder till att fler väljer att substituera 

kollektivtrafiken mot bil. Han menar dock att den ökade efterfrågan på kollektivtrafik till följd av 

ökad mobilitet kompenserar den minskande efterfrågan av ökad bilanvändning. Totalt sett har en 

inkomständring således ingen märkbar påverkan på kollektivtrafiken i stort. Korspriselasticiteten 

räknat på bensinpris uppmäter han till ungefär samma storleksordning som inkomstelasticiteten, 

+0,34. Holmgren estimerar en negativ priselasticitet på -0,4. 

 
Tabell 2. Tidigare undersökta variabler 

Exempel på tidigare testade variabler  

Medelinkomst Transportkapacitet Väntetid vid station 

Sysselsättningsgrad Ålder Storlek på förorter 

Bensinpris Befolkningsmängd Resans längd 

Pris på kollektivtrafik Turtäthet  

Bilköer Läskunnighet  

Antal bilar per invånare Tidsperiod  

Bankinlåning BNP/capita  

 

Många olika variabler har tidigare testats för att ta reda vad som påverkar efterfrågan på 

kollektivtrafik. Vanligt förekommande variabler är: taxa för kollektivtrafik, genomsnittslön och 

bensinpris, vilka kan översättas till pris-, inkomst- och korspriselasticitet. Dessa är även 

rekommenderade att alla analyser av efterfrågan på kollektivtrafik använder. Holmgren (2007) 

menar att det är viktigt att den efterfrågemodell som används har korrekta oberoende variabler 
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för att kunna vara användbar, har en variabel signifikant påverkan ska den tas med. Har den inte 

signifikant påverkan kan den däremot fortfarande vara en variabel som är relevant för modellen. 

Då det inte finns en erkänd modell för efterfrågan av kollektivtrafik som går att implementera på 

alla städer är det viktigt att fler studier görs (Holmgren 2007). 
 

Tabell 3. Tidigare uppmätta elasticiteter 

Forskare Land Priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet 

Webster & Bly (1980) Storbritannien -0,3   

Goodwin (1992) Storbritannien -0,4   

Oum et al. (1992) USA, Australien 
och Storbritannien 

-0,01 till -0,78   

Preston (1998) Europa -0,34 till -0,5   

Nijkamp & Pepping 

(1998) 

Europa -0,15 till -0,8   

Dargay & Hanly (2002) Storbritannien -4,98 till +1,04 -0,43 till -1,26  

Bresson et.al (2003) England och 
Frankrike 

-0,69 till -0,73 -0,023 till -0,66  

Matas (2004) Spanien -0,2  +0,16 

Worsley (2012) Storbritannien -0,5 till -1,2   

Holmgren (2013) 
 

Sverige -0,4 
 

+0,34 +0,34 

Tsai & Mulley (2014) Australien -0,26 -0,23  

Daldoul et al. (2015) Tunisien -0,46 till -0,82   

 

De tidigare uppmätta priselasticiteterna visar oelastiska samband med negativa koefficienter, 

förutom för Dargay & Hanly (2002). Enligt dessa studier påverkar en prishöjning inte efterfrågan 

markant. De tidigare estimerade inkomstelasticiteterna följer samma mönster där de flesta är 

oelastiska och negativa, förutom för Holmgren (2013). Korspriselasticiteterna är också 

oelastiska, men istället positiva.  
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4. Metod 

4.1 Log-linjär modell 

I tidigare studier som estimerar efterfrågan på kollektivtrafik används främst linjära och log-

linjära modeller. Med en log-linjär modell specificeras logaritmen av variabeln Y (vår 

efterfrågan) som en linjär funktion av de potentiellt bestämmande faktorerna, exempelvis pris. 

Denna modell kan med fördel analysera icke linjära effekter och koefficienterna kan direkt 

översättas till efterfrågeelasticiteter (Dike et al. 2018; Daldoul, Jarboui & Dakhlaoui 2015). 

Därför är denna modell vanligt förekommande i studier som ska analysera transportefterfrågan 

(Daldoul, Jarboui & Dakhlaoui 2015). Denna studie använder en log-linjär funktion och STATA 

och Gretel är de ekonometriprogram som används för framställandet av denna. Då enbart 

Stockholms län studeras utförs en tidsserieanalys och de variabler och regressionsmodeller är 

följande: 
 

Tabell 4. Studiens variabler 

Beroende variabeler  

YLNASM Ln Antal sålda månadskort 

YLNTP Ln Totala påstigningar 

YLNPT Ln Påstigningar Tunnelbana 

YLNPB  Ln Påstigningar Buss 

YLNPL Ln Påstigningar Lokalbana 

YLNPP Ln Påstigningar Pendeltåg 

Oberoende variabeler  

XLNPM  Ln Pris på månadskort  

XLNMI  Ln Medelinkomst 

XLNBP  Ln Bensinpris  
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Tabell 5. Studiens regressionsmodeller 

Regressionsmodell 

Ln Antal sålda månadskort = α + ß1* XLNPM + ß2*XLNMI + ß3* XLNBP 

Ln Totala påstigningar = α + ß1* XLNPM + ß2* XLNMI  + ß3* XLNBP  

Ln Påstigningar Tunnelbana = α + ß1* XLNPM + ß2* XLNMI + ß3* XLNBP 

Ln Påstigningar Buss = α + ß1* XLNPM + ß2* XLNMI + ß3* XLNBP 

Ln Påstigningar Lokalbana = α + ß1* XLNPM + ß2* XLNMI + ß3* XLNBP 

Ln Påstigningar Pendeltåg = α + ß1* XLNPM + ß2* XLNMI + ß3* XLNBP 

 

4.2 Stationäritet  

För att kunna göra en regression på tidsseriedata är det viktigt att datan är stationär. Anledningen 

är att en allmän trendökning eller minskning inte ska påverka resultatet. Stationär data varierar 

således runt en mer eller mindre fast nivå och avviker inte drastiskt från denna under det 

analyserade tidsspannet (Burke & Hunter 2005). Mer specifikt, datan är stationär om dess 

medelvärde och varians är konstant över tid samt om ko-variationen mellan två tidsperioder 

enbart beror på avståndet mellan dessa (Gujarati & Porter 2008). Det är vanligt förekommande 

att dataserier delar samma trend så att regressionen av perioderna tillsammans skapar 

stationaritet, detta kallas för kointegration. Förhållandet kan testas med ett kointegrationstest. Det 

vanligaste verktyget för att mäta detta är Engle-Granger-testet vilket används i denna studie. 

Test-variablerna från studiens dataserier i Engle-Granger-testet antar ett högre värde än det 

kritiska värdet vilket innebär att variablerna inte är ko-integrerade. Då variablerna inte är ko-

integrerade krävs att respektive variabel görs stationär innan en regressionsanalys kan tillämpas. 

Augmented Dickey-fuller unit root test (se ekvation 4), ADF, används för att fastställa 

variablernas stationäritet.  

 

ΔYt = α +βt + ρy(t-1) + ΔYt-1 + εt             (Ekvation 4) 
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Alfa är en konstant, beta är lutningskoefficienten, p är laggen och e är feltermen. Ett 

femprocents-kriterium tillämpas där studiens beroende variablerna uppnår kriteriet medan de 

oberoende variablerna ej uppnår detta. För att göra de oberoende variablerna stationära är ett 

enkelt verktyg att använda första differensen, skillnaden mellan varje datapunkt, för respektive 

oberoende variabel. Detta omvandlar värdena istället till en ökning eller minskning mellan 

datapunkterna och på så sätt tenderar positiva eller negativa trendökningar att plana ut (Gujarati 

& Porter 2008). 

 

4.3 Säsongsjustering 

Tidsserier som har ett cykliskt mönster som upprepar sig självt varje år kallas “Seasonal time 

series”. För korrekta analyser är det viktigt att justera för detta, vilket kallas “seasonal 

adjustment” (Tsay 2002). Studiens beroende variabler har en tydlig säsongstrend (se figur 3). Det 

är färre passagerare som köper månadskort och åker med kollektivtrafiken under sommaren, 

vilket upprepas för varje sommar. Detta korrigeras innan en regressionsanalys görs således blir 

resultatet korrekt. Genom att använda en X-12-Arima analys, jämnas den nedåtgående 

säsongstrenden ut och vi får ny data i form av den utplanade grafen (se figur 3).  

 

 
Figur 3. X-12-ARIMA analys, justerat för buss 

 

4.4 Data 

För Stockholm har kollektivtrafiken en utbredd och central roll. Den möjliggör för människor att 

ta sig till arbetet, skola och olika fritidsaktiviteter. Således fungerar kollektivtrafiken som 

komplementvara till dessa viktiga funktioner i samhället. En stor del av kollektivtrafiken i 
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Stockholms län ansvarar länet för och går under varumärket Storstockholms Lokaltrafik (SL)1. 

SL:s färdmedel är spårtrafik, bussar och båtar vars totala linjelängd utgör 9580 km. Tunnelbanan 

har flest resenärer i SL-trafiken, nära en miljon påstigande varje dag. Totalt sträcker sig 

linjelängden drygt 100 kilometer och sammanflätas av drygt 100 stationer. Tunnelbanan har 

regelbundna och täta avgångar och binder ihop Stockholms centrala delar med närförorterna. De 

som bor längre ut i norra och södra Stockholms län kan ta pendeltåg in till centralen. 

Pendeltågssystemet består av 53 stationer och 4 linjer som sträcker sig från norr till söder. Utöver 

tunnelbana och pendeltåg omfattas även spårtrafiken av fem lokalbanor. Lokalbanorna väver in 

Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Bromma, Saltsjöbaden och Lidingö i kollektivtrafiken. 

Dessutom finns Spårväg City i innerstan som sköter mycket av trafiken till västra Djurgårdens 

attraktioner. Busstrafiken har nästan lika många resenärer som tunnelbanan i Stockholms län 

med cirka 450 busslinjer. Busstrafiken är mer flexibel då den är anpassningsbar till nya 

bostadsområden eller arbetsplatser. Tanken med busstrafiken är att komplettera spårtrafiken 

genom att ansluta medborgare till den, men även försörja en stadsdel där spårtrafik saknas. Vad 

som är tydligt för alla SL:s färdsätt och försäljningen av månadskort är att efterfrågan ökat 

markant vad gäller antalet påstigningar och biljettförsäljning (Storstockholms lokaltrafik u.å). 

Vilka faktorer som påverkar efterfrågan och till vilken grad är inte specificerat, vilket gör det 

intressant att undersöka detta. Storstockholms lokaltrafik är dessutom ett intressant studieobjekt 

att undersöka ur integrations- och mobilitetsynpunkt, då de olika färdsätten knyter samman hela 

Stockholms län. 

 

Generellt sett anpassar trafikanter inte sitt beteende i kollektivtrafiken direkt efter en förändring i 

inkomst, pris eller andra bestämmande efterfrågefaktorer (Souche 2010). Därför används data 

från flera tidsperioder för att bättre kunna analysera trafikanternas eventuella 

beteendeförändring. Denna studie studerar efterfrågan på kollektivtrafik i Stockholms län under 

perioden 2008–2017. Datan inhämtas från SL-rapporter, Statistiska centralbyrån och Stockholms 

läns trafikförvaltning. Variabler som är vanligt förekommande vid liknande studier kommer att 

undersökas även i denna studie. Dessa variabler är antal resor, pris på månadskort, 

medelinkomst och bensinpris. Antalet observationer för de beroende variablerna sträcker sig 

mellan 60 till 121, medan för de oberoende variablerna finns det 121 observationer. Då en 

 
1 Exempel på annan kollektivtrafik i länet är SJ, Ressel Rederi och Arlanda Express. 
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regressionsanalys kräver lika många observationer hos de beroende som de oberoende 

variablerna blir antalet observationer begränsade till det lägsta värdet. Exempelvis för Sålda 

månadskort sträcker sig datan från 2013–2017 och därmed kan inte datan 2008–2012 från de 

oberoende variablerna användas (se tabell 6). 

 
Tabell 6. Deskriptiv statistik över studiens variabler 

Variabler Observationer Period Medel Max Min 

Sålda månadskort 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

60 2013–2017 459 442 556 564 274 030  

Totala påstigningar 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

84 2011–2017 2 617 987 3 086 700 1 583 900 

Tunnelbana 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

121 2008–2017 1 107 978 1 399 000 650 000 

Buss 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

121 2008–2017 1 018 087 1 209 700 438 000 

Pendeltåg 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

84 2011–2017 285 838 358 100 173 000 

Lokalbana 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

121 2008–2017 139 914 190 100 62 500 

Pris månadskort 
Källa: SL-rapporter 

121 2008–2017 768 830 690 

Medelinkomst 
Källa: Statistiska 
centralbyrån 

121 2008–2017 25 066 28 558 22 081 

Bensinpris 95-oktan 
(index) 
Källa: Statistiska 
centralbyrån 

121 2008–2017 1361 1560 1020 

Befolkningsmängd 
Källa: Stockholms läns 
trafikförvaltning 

121 2008–2017 2 131 550 2 323 667 1 955 818 
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4.4.1 Sålda månadskort 

 
Figur 4. Sålda månadskort justerat för befolkningsmängd 

 

Efterfrågan i denna studie undersöks med två olika beroende variabler. Den första beroende 

variabeln är antalet sålda månadskort. Hänsyn har tagits till befolkningsökningen i länet genom 

att antal sålda månadskort divideras med populationen per månad. Antalet sålda månadskort går 

ned under sommarmånaderna juni, juli och augusti för att sedan stabiliseras ut till normala nivåer 

mot hösten (se figur 4). Detta säsongjusteras för innan regressionsanalysen (se figur 3). Datan 

inhämtas från Stockholms läns trafikförvaltning.  
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4.4.2 Antal påstigningar 

 
 

Figur 5. Antal påstigningar justerat för befolkningsmängd 
 

Den andra variabeln för att analysera efterfrågan är antalet påstigningar. Detta definieras som när 

en resenär kliver på ett av SL:s färdmedel. För att ge en mer djupgående analys analyseras även 

varje färdmedel för sig. De olika färdmedel som finns är tunnelbana, buss, pendeltåg och 

lokalbanor 2. Att analysera efterfrågan efter antal påstigningar för respektive färdsätt skiljer den 

här studien mot tidigare studier. Med denna metod kan olika elasticiteter uppskattas för 

respektive färdmedel och således ge en större förståelse för Stockholms kollektivtrafik. För att ta 

hänsyn till befolkningsökningen i Stockholms län används en kvot, där antal påstigningar 

divideras med populationen per månad. På så sätt korrigerades datan för befolkningsökningen för 

att skapa mer lämplig data som beroende variabel. När Antal påstigningar illustreras i en graf 

följer datan det mönster som även sålda månadskort har - antalet påstigningar går ned under 

sommarmånaderna för att sedan gå tillbaka till normala nivåer (se figur 4). Alltså delar 

variablerna samma karaktärsdrag och säsongsjusteras för (se figur 3). Datan inhämtas från 

Stockholms läns trafikförvaltning.  

 
2 Exempel på SL:s lokalbanor är Tvärbanan, Saltsjöbanan och Spårväg City. 



 18 

4.4.3 Pris månadskort  

 
Figur 6. Pris månadskort justerat för inflation (Storstockholms lokaltrafik 2007; 2017) 
 

För att estimera priselasticiteten valdes priset på månadskort. Denna avvägning görs då det antas 

att månadskortet används mer av de som är bosatta i Stockholms län, än av turister eller de som 

åker mer sporadiskt. SL har höjt priset på månadskort två gånger under den angivna perioden. 

Ursprungspriset 2008 låg på 690kr. 2011 höjdes priset med 14,5 procent till priset 790kr som 

varade i 5 år innan den sista höjningen gjordes 2016 med 5 procent till 830kr. Priset på 

månadskort justeras efter inflation och variabeln används för att ta fram priselasticiteten för 

kollektivtrafiken. Datan inhämtas från SL:s rapporter “SL och länet” från 2007 och 2017.  
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4.4.4 Medelinkomst  

 
Figur 7. Medelinkomst (Statistiska centralbyrån 2017) 
 

Medelinkomsten i Stockholms län har ökat för varje år som studien ämnar undersöka. Mellan 

2008 och 2009 var medelinkomsthöjningen på 809kr, vilket är den lägsta ökningen under hela 

perioden 2008–2017. Detta kan spekuleras ha sin grund i finanskrisen som ägde rum 2007–2008. 

Då SCB inte för statistik över medelinkomst per månad per region har ett antagande gjorts att 

medelinkomsten ökar linjärt under året. Denna variabel kommer att användas för att ta fram 

inkomstelasticiteten för kollektivtrafiken. Medelinkomst valdes för att den representerar den 

genomsnittliga lönen hos befolkningen. Den är även i reala termer och behöver därför justeras 

efter inflation.  
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4.4.5 Bensinpris 95-oktan  

 
 

Figur 8. Bensinpris justerat för inflation (Statistiska centralbyrån 2019:1) 

 

I grafen ovan visas ett index över hur priset varierat. Bensinpriset har fluktuerat under 

tidsperioden och ser annorlunda ut för varje år. Likväl som för priset på månadskort justeras även 

bensinpriset för inflation. Denna variabel representerar korspriselasticiteten och på så sätt 

substitutionseffekten för kollektivtrafiken. Bensinpris väljs då det är den dagliga och mer direkta 

kostnaden för bilanvändning gentemot inköpspriset av en bil som sker mer sällan. På så sätt blir 

bensinpris mer lik priset på månadskort då det är kontinuerliga utgifter. Detta gör bensinpriset till 

ett bra mått på korspriselasticitet.   
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4.4.6 Befolkningsmängd  

 
Figur 9. Befolkningsmängd (Statistiska centralbyrån 2019:2) 
 

För befolkningsmängden finns enbart statistik per år. Vi ser att denna ökar mer eller mindre 

konstant (Statistiska centralbyrån 2019:2), därför antas att befolkningsmängden ökar konstant 

under månaderna. Befolkningsmängden i Stockholms län har haft en konstant tillväxt under 

perioden 2008–2017. Denna data används enbart för att justera antalet påstigningar och antalet 

sålda månadskort per person för att ta hänsyn till befolkningsökningen.  
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5. Resultat 

Nedan visas resultatet för studiens regressionsanalyser där koefficienterna visar elasticiteter för 

de tre oberoende variablerna. 
 

Tabell 7. Resultat (2008–2017) 

Variabler R2 Priselasicitet 
Pris månadskort 

Inkomstelasticitet 
Medelinkomst 

Korspriselasticitet 
Bensinpris 95-oktan 

Sålda 
månadskort 

0,229 +1,305 * 
P = 0,012  

-67,897 ** 
P = 0,00  

-0,415 
P = 0,753 

Totala 
påstigningar 

0,053 -0,348 * 
P = 0,031  

+3,754 
P = 0,594 

+0,081 * 
P = 0,048 

Tunnelbana 0,019 +0,819 * 
P = 0,033  

-4,132 
P = 0,189 

+0,025 
P = 0,739 

Buss 0,006 -0,127 
P = 0,151 

-0,533 
P = 0,912 

+0,337 
P = 0,721 

Pendeltåg 0,072 -0,914 
P = 0,204 

+54,252 * 
P = 0,05 

+0,140 
P = 0,551 

Lokalbana 0,183 -0,053 
P = 0,859 

-57,037 ** 
P = 0,00  

-0,575 * 
P = 0,046  

 

Priselasticitet och inkomstelasticitet är de förklarande variabler som visar flest signifikanta p-

värden (se tabell 7). För priselasticitet är det de beroende variablerna sålda månadskort, antalet 

påstigningar och tunnelbana som är signifikanta (markerat i fetstil i tabell 7). För sålda 

månadskort och tunnelbana är koefficienten positiv, vilket indikerar att en prishöjning leder till 

att fler köper månadskort och reser med tunnelbana. För totala antalet påstigningar är 

koefficienten negativ, vilket indikerar att en prisökning leder till färre resenärer totalt sett. För de 

resterande trafikslagen är koefficienten också negativa, vilket kan förklara den negativa 

koefficienten för antalet påstigningar skiljt från tunnelbana, däremot är p-värdena för höga och 

resultaten förkastas. 

 

Inkomstelasticiteten har likt priselasticiteten tre signifikanta värden, varav två med mycket 

signifikanta p-värden under 5 procentskriteriet. Det gäller för de beroende variablerna sålda 

månadskort samt lokalbanan (se tabell 7). Dessa koefficienter är mycket negativa i förhållande 
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till koefficienterna för priselasticitet och korspriselasticitet. De negativa koefficienterna kan 

översättas till att en ökning i medelinkomsten minskar försäljningen av månadskort och antalet 

påstigningar på lokalbanan. Den tredje signifikanta variabeln är pendeltåg, denna med en mycket 

positiv koefficient i förhållande till variablerna för pris- och korspriselasticitet. Detta visar att en 

ökning i medelinkomsten ökar antalet resenärer med pendeltåg. De resterande variablerna 

förkastas då p-värdena inte uppnår 5 procentskriteriet.  

 

Bensinpris 95-oktan, som representerar korspriselasticitet, uppvisar två signifikanta p-värden (se 

tabell 7). Det är variablerna totala påstigningar och lokalbanan som har motsatta värden 

gentemot varandra.  För lokalbana är koefficienten negativ, vilket kan översättas till att en 

höjning i bensinpris leder till färre resor med lokalbanan. För totala påstigningar är koefficienten 

istället positiv, vilket betyder att när bensinpriset ökar väljer fler bort bilen och väljer istället 

kollektivtrafiken. Alla de andra beroende variablerna har p-värden som överstiger 5 

procentskriteriet och förkastas.  

 

Alla beroende variabler har vardera minst en signifikant förklarande variabel. Sålda månadskort, 

antalet påstigningar och lokalbana har respektive två signifikanta. Tunnelbana och pendeltåg har 

vardera en, medan buss är den enda som inte hade någon förklarande variabel med signifikant 

värde. Alla beroende variabler har R2-värden mellan 23 till 0,6 procent. Detta betyder att de 

oberoende variablerna inte ensamma förklarar hela efterfrågan.   
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6. Diskussion 

6.1 Priselasticitet - Pris på månadskort 

Priselasticiteten är låg då koefficienterna är nära noll (E = 0 fullständigt oelastisk). Detta betyder 

att de beroende variablerna påverkas ytterst lite av en prisförändring på månadskortet.  

 

Sålda månadskort, totala påstigningar och tunnelbana uppvisar signifikanta koefficienter för pris 

på månadskort. Koefficienterna är positiva för antalet sålda månadskort och tunnelbana medan 

den är negativ för totala påstigningar. De positiva koefficienterna betyder att en höjning av priset 

på månadskort gör att fler väljer att köpa månadskort och åka tunnelbana, vilket är ett svårt 

samband att logiskt förklara. Dargay och Hanly (2002) estimerade också en positiv koefficient 

för priselasticitet fast i London. Koefficienten för totala antalet påstigningar är negativ vilket 

innebär att när priset på månadskort stiger är det färre som väljer att åka med kollektivtrafiken 

(förutom tunnelbana). Det finns således en motsägelse, mellan antalet sålda månadskort som 

ökar och antalet totala påstigningar vilka minskar, vid en prishöjning av månadskortet. En möjlig 

anledning till att fler skulle köpa månadskortet när priset ökar, men inte använder det skulle 

kunna vara att ett högre pris förknippas med att det är dyrare att åka kollektivt och därför 

utnyttjas kollektivtrafiken mindre.  

 

Koefficienten för totala påstigningar är -0,348 vilket är nära noll, 0 < E < 1 och således nära 

oelastiskt. Denna elasticitet är lik den priselasticitet som den första studien om efterfrågan på 

kollektivtrafik uppmäter, vilket är -0,3 (Webster & Bly 1980, se Rahman & Balijepalli 2016). 

Resultatet stämmer även överens med vad Preston (1998) kommer fram till om priselasticiteter 

för storstäder och mindre städer. Han föreslår en elasticitet på -0,5 för mindre städer och -0,34 

för större städer. 

 

Under den undersökta perioden mellan 2008–2017 har priset på månadskort förändrats två 

gånger, vilket försvårar möjligheten att statistiskt pröva priselasticiteten. Priset på månadskort är 

något som sällan förändras till skillnad från bensinpriset som är rörligt och beroende av 

världsmarknaden.  
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6.2 Inkomstelasticitet - Medelinkomst 

Inkomstelasticiteten har en högre påverkan då koefficienterna är antingen mycket negativa eller 

positiva (E > 1, fullständigt elastisk). Detta betyder att de beroende variablerna påverkas relativt 

mycket, jämfört med de andra elasticiteterna, av en inkomstförändring. 

 

Koefficienterna för medelinkomst indikerar att de har betydligt större påverkan på efterfrågan på 

kollektivtrafik än priset på månadskort eller bensinpris. Koefficienterna mellan de olika beroende 

variablerna och medelinkomst skiljer sig mycket åt. Det går i linje med vad Holmgren (2013) 

kom fram till, nämligen att påverkan kan vara både positiv och negativ. En ökad inkomst leder 

antingen till ökad försäljning av kollektivtrafik eller ökad försäljning av substitut som bilar. 

Majoriteten av de tidigare studierna uppmäter en negativ koefficient (Bresson et al 2003; Dargay 

& Hanley 2002; Tsai & Mulley 2014) förutom Holmgrens (2013). Det är värt att nämna att 

Holmgren är den enda som studerat städer i Sverige och således kan kollektivtrafiken tänkas 

likna varandra.  

 

En ökning i medelinkomst minskar antalet sålda månadskort och samtidigt antalet påstigningar 

på lokalbana. Dessa variabler har båda två ett mycket signifikant värde. För antalet sålda 

månadskort är elasticiteten -67 och E > 1 vilket gör antalet sålda månadskort väldigt känslig mot 

förändringar i inkomst. Detsamma gäller inkomstelasticiteten för lokalbana på -57. 

 

Vid jämförelse mellan pendeltåg och lokalbana är dessa nästan varandras motsatser då pendeltåg 

har ett positivt värde på +54. Resenärer med pendeltåg kommer att åka mindre bil och mer 

pendeltåg vid en inkomstökning, medan resenärer med lokalbana då substituerar lokalbanan mot 

att åka mer bil. Lokalbanorna ligger närmre Stockholms kärna, medan pendeltåget går längre ut 

till Stockholm läns ytterkanter. Detta går inte i linje med Worsley (2012) som kom fram till att 

resor inom Londonområdet har en lägre elasticitet medan fritidsresor som går från landsbygden 

till London har en högre, dock studerade Worsley främst priselasticitet.  

 

Att inkomstelasticiteten kan vara både positiv och negativ går som ovan nämns i linje med vad 

tidigare studier konstaterat (Holmgren 2013). Däremot att koefficienterna, i jämförelse med de 
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andra elasticiteterna, relativt höga och samtidigt låga värden är något som skiljer studien från 

tidigare studier.  

 

6.3 Korspriselasticitet - Bensinpris 95-oktan 

Korspriselasticiteten är, likt priselasticiteten, låg då koefficienterna är nära noll (E = 0 

fullständigt oelastisk). Detta betyder att studiens beroende variabler påverkas lite av en 

förändring av bensinpris. Under perioden har bensinpriset fluktuerat. Dock är den generella 

trenden att bensinpriset har ökat 2008–2012 och sedan minskat 2013–2017, vilket kan sättas i 

kontrast till totala antalet påstigningar som bara ökat.  

 

Enbart totala påstigningar får en signifikant positiv koefficient på +0,08 (0 < E < 1, närmast 

oelastisk). De totala påstigningarna ökar något när bensinpriset stiger, vilket går i lod med 

tidigare studier kommer fram till en korspriselasticitet mellan +0,16 (Matas 2004) och +0,34 

(Holmgren 2013). Det är ett rationellt resultat att korspriselasticiteten är positiv, till skillnad från 

korspriselasticiteten för lokalbanan. Den har ett låg p-värde på 0,046 med en koefficient på -0,57 

(0 < E < 1, närmast oelastiskt). Koefficienten indikerar att trots en ökning i bensinpriset finns en 

efterfrågan på att substituera lokalbanan mot bilen. Således är passagerarna inte känsliga för en 

prishöjning i bensin utan fortfarande föredrar att åka med bil. Det är en irrationell förklaring och 

motsäger tidigare forskning som fått positivt värde på koefficienten (Holmgren 2013; Matas 

2004). En möjlig anledning till resultatet är, som tidigare nämnts, att trenden för bensinpriset 

efter 2012 är en minskning medan antalet påstigningar ökar. Andra studier som enbart fått 

positiva värden kan förklaras med att under den undersökta perioden för deras studie har 

bensinpriset stadigt ökat.   
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7. Slutsater 

Denna studie undersöker efterfrågan på Stockholms kollektivtrafik. För att se vilka faktorer som 

påverkar efterfrågan räknas elasticiteter ut för tre oberoende variabler - pris på månadskort, 

medelinkomst och bensinpris 95-oktan. Detta görs med en log-linjär regressionsanalys som 

estimerar pris-, inkomst- och korspriselasticitet. Resultatet visar att priselasticiteten är låg, då 

koefficienterna är nära noll (E = 0 fullständigt oelastisk). Inkomstelasticiteten är högre då 

koefficienterna är antingen mycket negativa eller mycket positiva (E > 1, fullständigt elastisk). 

Korspriselasticiteten, likt priselasticiteten, är låg då koefficienterna är nära noll (E = 0 

fullständigt oelastisk).  

 

Tidigare studier uppmäter stora variationer på priselasticiteten, där de flesta ligger mellan -0,1 

och 0,6, vilket kan jämföras med denna studie som får ett värde på -0,348 mätt utifrån totala 

påstigningar. Vad gäller inkomstelasticiteten skiljer sig resultatet mellan de beroende 

variablerna, vilket även är vanligt förekommande i tidigare forskning. Koefficienten för 

lokalbana har stort negativt värde och för pendeltåg är värdet stort positivt, vilket utöver att 

inkomstelasticiteten är väldigt elastisk, visar att det är en tydlig skillnad mellan de två färdsätten. 

Korspriselasticiteten mätt utifrån totala påstigningar har ett värde på +0,08 vilket likt 

priselasticiteten är närmast oelastiskt. Även den går i linje med vad tidigare forskning visat med 

värden på +0,16 och +0,34. 

 

Det är svårt att se hur de valda oberoende variablerna påverkar efterfrågan på kollektivtrafiken. 

En anledning är att studien finner skillnader i efterfrågeelasticiteter mellan de beroende 

variablerna, vilket gör det svårt att dra slutsatser om en enhetlig elasticitet. Förmodligen finns det 

andra förklarliga orsaker som de oberoende variablerna ensamma inte lyckas fånga in gällande 

efterfrågan på kollektivtrafik. Det kan motiveras utifrån de låga R2-värdena och de varierande p-

värdena. I denna studie har exempelvis komplementvaror helt uteslutits, vilket kan tänkas ha en 

väldigt stor påverkan på efterfrågan av kollektivtrafik då människor är i behov av att ta sig från 

punkt a till punkt b. En fortsatt studie skulle förslagsvis se till andra variabler, exempelvis 

komplement. Exempel på intressanta variabler är: avstånd till arbete/skola, trängselskatt, 

enkelbiljetter, socioekonomisk bakgrund, geografisk plats och miljömedvetenhet. För att ta reda 

på vilka variabler som är relevanta skulle genomförandet av en enkätstudie vara passande. Då 
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denna studie finner en motsägelse, där antalet sålda månadskort ökar medan antalet påstigningar 

minskar vid prishöjning av månadskortet, skulle det även vara intressant att upprätta vidare 

studier om detta. Tidigare studier har visat att elasticiteten skiljer sig på grund av storleken på 

städer, där storstäder utmärker sig, vilket även gör att studier som bara inkluderar huvudstäder 

hade varit intressant ur forskningssynpunkt.  
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Appendix 1. Säsongsjustering av studiens beroende variabler 

 

 
Figur A1. X-12-ARIMA analys, justerat för sålda månadskort 
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Figur A2. X-12-ARIMA analys, justerat för totala påstigningar 
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Figur A3. X-12-ARIMA analys, justerat för buss 
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Figur A4. X-12-ARIMA analys, justerat för lokalbana 
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Figur A5. X-12-ARIMA analys, justerat för pendeltåg 
 


