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Sammanfattning 

Regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ställer höga krav på den tekniska 

utvecklingen, samt försäljningen av miljöbilar. Den 1 januari 2013 skärpte regeringen 

definitionen för miljöbil och i samband med det skedde ett trendbrott. Ett trendbrott som 

innebar att fler miljöbilar sålts efter definitionsförändringen. Uppsatsens syfte är att undersöka 

trenden för andelen miljöbilar på den svenska marknaden från år 2009 till och med februari 

2015. Uppsatsen kommer också att undersöka om det finns ekonomiska variabler som varit 

styrande i köp av miljöbil samt personbilar. De variabler som testas är följande; pris på bil, 

bensinpris, mikroindex för CCI (consumer´s confidence index), arbetslöshet, disponibel 

inkomst och ränta. Resultatet från en segmenterad regressionsanalys visade på en ökad trend i 

andel miljöbilar där tiden förklarar tillväxten. Studien kan dock inte förklara de 

bakomliggande faktorerna, eftersom inga av de undersökta ekonomiska variablerna blev 

signifikanta och kan därför inte förklara trendökningen. Därför antas konsumentens 

preferenser vara den starkaste förklarande variabeln till valet av en miljöbil. Studien kan inte 

klarlägga någon specifik variabel som haft större inverkan på miljöbilsförsäljningen gentemot 

den totala försäljningen av personbilar. För att regeringen skall kunna fullfölja visionen om en 

fossilfri fordonsflotta krävs fler studier kring konsumentens preferenser relaterat till valet av 

miljöbil. Efterfrågan på bilar tycks ständigt öka och därför är det tveksamt om bilen någonsin 

kommer att kunna substitueras bort. Det gör att bränslet spelar huvudrollen i utvecklingen mot 

ett mer miljövänligt samhälle och skapar möjligheter för att uppnå visionen om en fossilfri 

fordonsflotta. 
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Abstract 
Government's vision of a fossil-free vehicle fleet in 2030 put a high demand on the technical 

development and sale of green cars, also named as clean vehicles. The purpose of this thesis is 

to investigate the trend of the share of clean vehicles into the Swedish market from January 

2009 to February 2015. This work will also assess whether there is any economic variable that 

affects the purchase of clean vehicles as well as regular passenger cars. The variables tested 

are as follows; price on car, petrol price, micro index of the CCI, unemployment, disposable 

income and interest rate. The result of a segmented regression analysis showed an increased 

trend in the proportion of clean vehicles where time explaining growth. The study cannot 

explain the underlying factors, because none of the surveyed financial variables could explain 

the increase in sales of clean vehicles. Therefore the consumer preferences are assumed to be 

the strongest explanatory variable in the choice of driving a green car. The study could not 

identify any specific variable that have had a greater impact on the clean vehicles sales due to 

total sales of passenger cars. For the government to realize the vision of a fossil-free vehicle 

fleet more studies about consumer preferences related to the choice of clean vehicles is 

required. Demand for cars seems to constantly increase and therefore it is doubtful whether 

the car will ever be substituted off. Therefore the fuel plays the lead role in the evolution 

towards a more environment-friendly society in order to create opportunities to achieve the 

vision of a fossil-free fleet. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Trots de ökade klimathoten är jordens energiförbrukning högre än någonsin. Därmed ökar 

även kraven på den teknologiska utvecklingen. Framförallt inom transportsektorn där större 

delen av samtliga fordon fortfarande drivs med fossilt bränsle. För att en övergång mot ett 

hållbart samhälle ska vara möjlig krävs det fordon drivna med effektiva förnyelsebara 

energikällor. Energikällor som gynnar samhällsutvecklingen samtidigt som hänsyn tas till 

miljön (Naturvårdsverket 2014). Under den senaste tiden har ett allt större fokus lagts på att 

utveckla nya bränslesnåla drivlinor som innefattar ett tekniskt system med olika komponenter 

som tillsammans driver ett fordon framåt. Det har i sin tur bidragit till att allt fler miljövänliga 

bilar rullar på Sveriges vägar. Det finns idag utvecklingsföretag som ligger i framkant när det 

kommer till att ta fram resurseffektiva drivlinor, såväl ur ekonomisk som ur miljöns 

synvinkel. Tekniken finns tillgänglig men för de nya fordonen som är helt oberoende av 

fossilt bränsle skall attrahera konsumenten krävs kunskap om de faktorer som styr efterfrågan 

på miljöbilar.  Av den anledningen är det högst intressant att få vetskap om de bakomliggande 

faktorer som styr köpet av en miljöbil. Den ökande försäljningen av miljöbilar kan bero på en 

rad olika ekonomiska variabler. Konsumentens realinkomst kan ha ökat, priset på miljöbilar 

minskat, det fossila bränslet blivit dyrare eller så beror den ökade miljöbilsförsäljningen på de 

ekonomiska styrmedel som införts på marknaden.  Den ökade försäljningen kan även vara ett 

resultat av att individers preferenser har förändrats till att bli allt mer miljömedvetna 

(Lundmark 2010). Faktorerna är många men utgångspunkten är att hitta variabler som är mer 

styrande än andra. 

1.2 Problemformulering 
Det finn ett fåtal studier som behandlar efterfrågan på miljöbilar. De flesta studierna är 

inriktade på tekniska utvecklingsmöjligheter, samt hur miljöpolitiska faktorer påverkar 

utvecklingen. För att Sverige skall kunna uppnå regeringens vision om en fossilfri 

fordonsflotta år 2030 krävs inte enbart tekniska lösningar (Regeringskansliet 2015). Det krävs 

även kunskaper om konsumentens attityder kring miljöbilen och vilka ekonomiska variabler 

som styr konsumenten till att välja en miljöbil. Därför behövs en studie som belyser vilka 

ekonomiska faktorer som har betydelse vid köp av miljöbil.             
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1.3 Frågeställningar 
• Hur har trenden sett ut för andelen miljöbilar? 

• Vilka ekonomiska variabler styr konsumenten i köp av miljöbil? 

• Finns det någon variabel som har större inverkan på försäljningen av miljöbilar till 

skillnad från den totala personbilsförsäljningen? 

1.4 Syfte 
Uppsatsen kommer att undersöka den Svenska marknaden för miljöbilar från år 2009 till och 

med februari 2015. Studien kommer att redogöra för hur trenden och dess utveckling har sett 

ut inom den utvalda tidsperioden. Den 1 januari 2013 skärpte regeringen definitionen för 

miljöbil och i samband med det har försäljningen av miljöbilar ökat. Uppsatsen har till syfte 

att belysa de ekonomiska variabler som antas haft störst inverkan på trendutvecklingen, samt 

varit styrande i köp av miljöbil. En jämförelseanalys mot icke miljöbilar genomförs för 

samtliga undersökta variabler, för att se om det finns någon variabel som skiljer inköp av 

miljöbil respektive icke miljöbil. Hypoteserna ser ut på följande sätt: 

ℎ!:𝛽! = variabeln  påverkar  inte  försäljningen  av  miljöbilar 

h!:β! ≠ variabeln  är  signifikant  skiljt  från  noll  och  påverkar  fösäljningen  av  miljöbilar 

1.5 Metod 
Uppsatsen behandlar och besvarar frågeställningen med hjälp av kvantitativa metoder. 

Sekundärdata för varje månad har samlats in från SCB (Statistiska Central byrån), 

Ekonomifakta, Svenska Petroleum och Biodrivmedels institutet samt Bilsweden. Den 

beroende variabeln i studien är antalet nyregistrerade miljöbilar samt antalet nyregistrerade 

personbilar. De förklarande variablerna är: arbetslöshet, ränta, disponibel inkomst, CCI 

(consumers’ confidence index), pris på bil och bensinpris som ska representeras som ett 

substitut till miljöbilen. Datamaterialet har analyserats med ekonometriska modeller och tester 

har utförts för att bepröva trovärdigheten av resultatet. Regressionsanalyser har genomförts i 

programmet Stata. För att undersöka om det har skett ett trendbrott efter definitionsändringen 

för miljöbil tillämpas en segmenterad regressionsanalys. Metoden valdes på grund av att 

denna kvasi-experimentell metod kan utvärdera effekten av en intervention för trender i en 

tidsserie (Wagner 2002). En multipel regressionsanalys tillämpas sedan i syfte att undersöka 

effekten av de utvalda ekonomiska variablerna. Utförandet av en regressionsanalys är enkel 
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och metoden kan mäta effekten av de utvalda oberoende variabler på en beroende variabel 

(Westerlund 2005). Det gör metoden väl passande för studien. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att fokusera på några utvalda variabler som kan vara styrande i 

efterfrågan av miljöbilar på den svenska marknaden. Utbudsfaktorer kommer inte att 

behandlas av uppsatsen. Konsumentens preferenser kommer inte att testas av studien men 

kommer ändå att diskuteras med stöd från tidigare studier gjorda inom området.  

1.6 Disposition 

 

Slutsats 
I det avslutande kapitlet ges en slutsats som baseras på tidigare analys och diskussion. Förslag på framtida forskning 

avslutar kapitlet.  	  

Diskussion 
Detta kapitel presenterar en analys samt diskussion kring studiens resultat. Kapitlet gör kopplingar till den utvalda teori 

som uppsatsen presenterat.	  

Resultat 
Redogör för resultaten från den segmenterade samt multipla regressionanalyser. Denna del ligger sedan till grund för det 

analyserande kapitlet. 	  

Data 

Ger en motivering till vald data, samt en regögörelse över dess utforming och eventuella begränsningar.	  

Ekonometrisk teori 

Beskriver statistiska tester och teorier som använts i undersökningen av data. 	  

Teori 

Beskriver relevanta ekonomiska teorier som presenteras och diskuteras i studien.	  	  

Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund över Sveriges fordonsindustri, samt tidigare studier som gjorts inom ämnet. 	  
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2. Bakgrund 
2.1 Sveriges fordonsindustri 
90 % av de fordon som rullar på svenska vägar drivs av icke förnyelsebara fossila drivmedel. 

Sverige har 15 år på sig att helt eliminera denna procentsats, då Sverige strävar efter att ha en 

fossilt oberoende fordonsflotta redan år 2030. Anledningen till varför Sverige vill reducera sitt 

utsläpp av växthusgaser med de 30 % som Sveriges inrikestransporter släpper ut idag, beror 

på att Sverige vill följa det miljömål som EU lagt fram. Miljömålet innebär att samtliga 

medlemsländer skall ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av 

växthusgaser innan år 2050 (Energimyndigheten 2014).   

 

Fordonsindustrin i Sverige baseras i första hand på tre stora multinationella företag; Scania, 

Volvo personvagnar samt Volvo lastvagnar. Företagen är bland de främsta på den nationella, 

såväl som den globala marknaden inom tillverkning och utveckling av vägtransport. 

Fordonsindustrin beräknas generera runt en halv miljon arbetstillfällen i Sverige. Industrin 

står även för 12 % av Sveriges export, vilket motsvarar ett värde på 180 miljarder svenska 

kronor. Fordonsindustrin är inte enbart en viktig del av svenskt näringsliv, den skapar även 

tillväxt för svensk industri och innovation på den globala marknaden 

(Fordonskomponentgruppen 2015). 

 

Utvecklingstakten för bränsleeffektiva fordon ökar stadigt. I samband med att 

fordonsmarknaden erbjöd miljöklassade fordon med relativt låga bränslekostnader, så införde 

staten år 2007 en miljöbilspremie till de fysiska personer som valde att köpa en miljöbil. 

Premien innebar att de som köpte en miljöbil, vars koldioxidutsläpp uppgick till högst 120 

gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, fick en miljöbilspremie utbetald på 10 000 

svenska kronor. Miljöbilspremien blev giltig från och med 1 januari 2007 fram till 30 juni 

2009. Därefter valde regeringen att dra in miljöbilspremien på 10 000 kronor för att istället 

införa en femårig skattebefrielse för de privatpersoner som valde att köpa en miljöbil efter 30 

juni 2009. 

 

Den 1 januari 2012 införde regeringen även en supermiljöbilspremie i syfte att ytterligare 

stimulera miljöbilsmarknaden. Supermiljöbilspremien som hanteras av transportstyrelsen, 

gäller för personbilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad 
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körning. Fordonet måste även vara typgodkänt i Sverige och den får inte heller ha tagits i 

trafik innan 1 januari 2012. Den låga gränshalten av koldioxid gör att de fordon som klarar 

begränsningen är elbilar och elhybrider. Privatpersoner får en premie på 40 000 kronor, 

företag får 35 % av prisskillnaden mellan inköpspriset för en supermiljöbil och det alternativa 

valet av bil. Premien är dock begränsat till högst 40 000 kronor (Transportstyrelsen 2015). Ett 

år efter att supermiljöbilspremien infördes valde regeringen att ändra definitionen för miljöbil. 

Istället för att ha en fast gräns för koldioxidutsläpp per kilometer så gjordes gränsen rörlig. 

Det innebar att från och med 1 januari 2013 så kunde tyngre fordon, så som lätt lastbil, 

komma att klassas som en miljöbil. Koldioxidgränsen beror på fordonets vikt samt vilket 

bränsle fordonet drivs med. Det innebär att tyngre fordon får släppa ut mer koldioxid än 

lättare fordon.  Den nya definitionen resulterade i att vanliga personvagnar med en vikt på 

1372 kg som drivs med fossilt bränsle, endast får släppa ut 95 gram koldioxid. Det är 25 gram 

mindre än den tidigare definitionen av miljöbil gav tillåtelse till. Liknande fordon som drivs 

med biodrivmedel får däremot släppa ut 30 gram mer koldioxid än tidigare. Fordon med en 

vikt på 1372 kg som drivs av biodrivmedel får alltså släppa ut 150 gram koldioxid per 

kilometer. De fysiska personer och företag som väljer att köra miljöbil blir inte enbart 

skattebefriade under de första fem åren, utan ett 15-tal svenska kommuner erbjuder även 

delvis eller helt avgiftsfria parkeringsavgifter (Miljöfordon 2014). Det finns idag ett stort antal 

innovatörer och utvecklare som arbetar med att ta fram nya drivlinor som ska revolutionera 

fordonsindustrin. 

2.2 Tidigare studier 
Det finns få studier utförda på efterfrågan av miljöbilar och de studier som finns tillgängliga 

gjordes för ett par år sedan. På Luleå Universitet gjordes en ekonometrisk studie som 

undersökte miljöbilsförsäljningen i Sverige för tidsramen 2004 till och med 2007. Studien 

visade att variabler som bland annat inkomst, drivmedelspris och subventioner hade haft en 

positiv inverkan på försäljningen av miljöbilar (Mickelsson 2007). År 2008 gjordes en annan 

studie vid Mälardalens Högskola angående vilka variabler det är som styr köp av miljöbil. 

Studien visade att konsumentens egen miljömedvetenhet var den största faktorn till att köpa 

en miljöbil (Larsson 2008). År 2007 gjordes en studie om hushållets efterfråga och 

betalningsvilja för miljöbilar i huvudstadsregionen Hamilton, Kanada. En 

internetundersökning fullföljdes för att ta reda på efterfrågefaktorer för bilar generellt. Det 

gjordes 400 telefonintervjuer som sedan analyserades. Studien visade att preferenser spelade 
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huvudrollen i efterfrågan på miljöbilar, samt bilprisets betydelse var beroende av hushållets 

inkomst. För hushåll med större intäkter ansågs priset mindre viktigt. På grund av den 

upptäckten drog studien slutsatser om att höginkomsttagare ansågs ha en större betalningsvilja 

för en miljöbil än individer med lägre inkomst (Potoglou & Kanaroglou 2007). År 2000 

gjorde det norska transportekonomiska institutet (TØI) som är ett nationellt 

forskningscentrum en rapport om efterfrågan på miljöbilar på den norska bilmarknaden. 

Rapporten beskrev hushållets inkomst och bilens driftkostnad som de faktorer som hade haft 

störst inverkan på bilköpet. Låginkomsttagare var de konsumenter med lägst krav på tekniska 

lösningar och beskrevs som den största potentiella konsumenten för miljöbilar i framtiden. 

Genom politiska åtgärder ansågs försäljningen av miljöbilar öka om marknaden stimuleras till 

fördel för denna konsumentgrupp. Miljöbilen ansågs som ett substitut till den kollektiva 

transporten där bilanvändandet tros öka i takt med försäljningen av miljöbilarna. Bilägandet 

ökade i samband med hushållets inkomst och kunskapen om miljöbilar tenderade också att 

öka med inkomsten (Ramjerdi & Rand 2000). 

 

År 2008 genomfördes en studie vid Skövde universitet som undersöker vilka 

makroekonomiska faktorer som styr köp av en ny bil. Valda variabler som tros styra köp av 

bil var arbetslöshet, penningmängd (M0), ränta, disponibel inkomst och CCI (Consumer´s 

confidence index). Uppsatsen är en empirisk studie som visar på att de styrande variablerna 

var ränta samt konsumentens förväntningar på marknaden. Variabeln preferenser tas endast 

upp i diskussionen, uppsatsen gör därmed ingen undersökning över hur stor påverkan 

preferenser har på bilköp (Åhnborg Petrushenko 2008).  

 

En nyligen gjord undersökning i USA visar att Obama’s klimatplan om att minska utsläppen 

av koldioxid kan bli svår att uppnå då oljepriset har rasat med hela 33 % förra året, vilket i sin 

tur har fått bensinpriset i USA att sjunka till 5,15 kronor per liter. Det låga priset på bensin har 

ökat efterfrågan på den konventionella bensindrivna bilen drastiskt. De låga priserna på 

komplementvaran bensin har därmed fått amerikaner att frångå den resurssnåla miljövänliga 

varianten av fordon. Anledningen är främst att amerikanska bilköpare tjänar på att köpa ett 

större bensindrivet fordon, då de oftast har ett lägre inköpspris än ett hybridfordon. 

Försäljningen av hybridfordon har därmed sjunkit drastiskt den senaste tiden. I år har endast 

45 % av de bilköpare som bytt in sin tidigare hybridbil valt att fortsätta köra ett hybridfordon 

(Drajem & Plungis 2015). 
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Det är inte enbart ett smalt utbud av studier gjorda kring miljöbilar, utan det finns även få 

studier som berör variabler som kan komma att påverka konsumenten i val av andra 

miljövänliga varor. Dock genomfördes en studie år 2012 vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

om konsumentens inställning till miljömärkta livsmedel. Syftet med undersökningen var att 

bringa ljus över hur väl medveten konsumenten är om olika varors miljöpåverkan. Studien 

visade att 93 % av de tillfrågade ansåg att livsmedel bör vara märkta med hur stor 

miljöpåverkan de har, i syfte att förenkla valet av miljövänliga varor. Undersökningen visade 

även att de flesta var väl medvetna om vilka konsumtionsval de bör göra för att gynna miljön. 

Trots den relativt höga miljömedvetenheten bland svenska konsumenter, är det alltför ofta 

som miljörekommendationer inte följs i valet av olika varor (Persson 2012). 

Livsmedelsekonomiska institutet gjorde en rapport år 2001 som ger stöd för att lägre priser 

ökar försäljningen av ekologiska livsmedel men effekten av en prissänkning var liten, vilket 

tyder på att ekologiska varor inte betecknas som priskänsliga. Konsumenten motiveras inte i 

första hand av den reducerade klimatpåverkan vid inköp av ekologiska livsmedel. Attribut 

som hållbarhet, god smak och nyttighet var egenskaper som ansågs vara bakomliggande 

faktorer till konsumtion av ekologiska varor. De motiv som motiverar konsumenten till att 

konsumera mer ekologiskt kan inte förknippas med en miljömedvetenhet utan handlar snarare 

om egoism (Jörgensen 2001). 
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3. Konsumtionsteori 
Enligt mikroekonomisk teori beskriver konsumtionsteori de faktorer som påverkar samt styr 

konsumentens efterfråga på olika varor. Givet konsumentens budgetrestriktion, preferenser 

samt priser gör konsumenten ett konsumtionsval. Den rationella konsumenten kommer att 

välja den högsta indifferenskurvan som ger högsta möjliga nytta. En indifferenskurva visar 

alla varukombinationer som anses ge samma nytta för en konsument (Varian 2010). För att 

kunna förstå vad som påverkar efterfrågan på kapitalvaror krävs kunskap om de faktorer som 

påverkar efterfrågan på den aktuella marknaden. Den efterfrågade kvantiteten är den kvantitet 

som efterfrågas vid en given prisnivå och behöver nödvändigtvis inte vara den kvantitet som 

faktiskt konsumeras. De faktorer som påverkar den efterfrågade kvantiteten och gör att 

efterfrågakurvan förskjuts är följande variabler: realinkomst, priset på varan, priset på andra 

varor så som substitut och komplement, preferenser, information om olika varor, offentliga 

regleringar och förväntningar om framtida priser. (Lundmark 2010). 

3.1 Realinkomst 
Inkomst och förmögenhet har stor betydelse för en konsumentens konsumtionsbeteende. I de 

flesta fall ökar efterfrågan då inkomsten eller förmögenheten stiger. För de varor där den 

efterfrågade kvantiteten ändras i samma riktning som förändringen i inkomst kallas för 

normalvaror. Om inkomsten och den efterfrågade kvantiteten däremot rör sig i motsatt 

riktning kallas varan för en inferiör vara. Det innebär att en inferiör vara har en negativ 

inkomstelasticitet och leder till minskad efterfrågad kvantitet då förändringen i inkomst är 

positiv. Inferiör varor är ofta relaterade till varor av lägre kvalitet och kan enkelt ersättas med 

andra varor som individen upplever ger större nytta (Varian 2010). Den tredje kategorin av 

varor är lyxvaran som definieras som en vara som har en inkomstelasticitet som är större än 

ett. Det innebär att en inkomstökning ökar den efterfrågade kvantiteten exponentiellt 

(Lundmark 2010). 

 

Förhållandet mellan efterfrågad kvantitet och inkomst då varupriset hålls konstant kan 

illustreras med hjälp av en så kallad Engel kurva. När en inkomstökning sker expanderar 

budgetrestriktionen och en expansionskurva för inkomstförändringarna skapas. 

Expansionskurvan som skär genom de optimala konsumtionsvalen visar hur konsumtion ökar 

i takt med att inkomsten ökar. Expansionskurvor för inkomstförändringar speglar 

inkomstelasticiteten och varor som har en positiv inkomstelasticitet hör till normalvaror 
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medan inferiörvaror har en negativ inkomstelasticitet. En normalvara kan också övergå till en 

inferiör vara vid olika inkomstnivåer (Lundmark 2010). 

3.2 Priset på varan 
Sambandet mellan priset på varan och den efterfrågade kvantitet har en avgörande betydelse 

för hur marknadspriset och marknadskvantiteten bestäms. För att kunna utvärdera prisets 

påverkan på den efterfrågade kvantiteten måste samtliga variabler som också påverkar den 

efterfrågade kvantiteten hållas konstanta. Den grundläggande principen om prisets påverkan 

beskrivs av lagen om efterfrågan vilket innebär att priset på en vara är negativt relaterat till 

den efterfrågade kvantiteten. När priset förändras påverkas konsumentens budgetrestriktion i 

form av att budgetlinjen får en brantare eller flackare lutning. Den nya budgetlinjen som 

skapas av en prisförändring kommer att tangera en annan indifferenskurva med en annan 

kombination av varor. En prisförändring inverkar på den efterfrågade kvantiteten på två olika 

sätt och den totala effekten delas upp i en inkomst respektive substitutionseffekt. En 

inkomsteffekt mäter förändringen av den efterfrågade kvantiteten på en vara vid oförändrade 

varupriser. Substitutionseffekt beräknar effekten av en prisförändring på den efterfrågade 

kvantiteten av en vara när nyttonivån bibehålls. För en normalvara är inkomst och 

substitutionseffekten positiva då inkomsten ökar och påverkar den efterfrågade kvantiteten i 

samma riktning. Däremot om varan är en inferiör vara så sker effekterna i motsatt riktning. 

Inkomsteffekten är negativ vid en prissänkning och substitutionseffekten är positiv. För 

inferiör varor är inkomsteffekten oftast mindre än substitutionseffekten. Om en prissänkning 

orsakar en minskning av den efterfrågade kvantiteten kallas varan för en giffenvara. Det 

innebär att giffenvaran har en positiv lutning på efterfrågekurvan och verkar emot lagen om 

efterfrågan och dess negativa lutning (Lundmark 2010). 

3.3 Priset på andra varor 
Priset på andra varor påverkar konsumentens konsumtionsval. En substitutvara är en produkt 

som anses vara nästan identisk med den varan som konsumenten önskar att konsumera. 

Därför leder positiva prisförändringar på substitutvaror till en negativ inverkan på den 

efterfrågade kvantiteten. På motsvarande sätt kan prisförändringar på en komplementvara 

påverka den efterfrågade kvantiteten eftersom en komplementvara konsumeras tillsammans 

med den aktuella varan (Varian 2010). 
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3.4 Preferenser 
Preferenser är individuella och anses stabila, på så sätt kan inte konsumtionsval vara 

slumpmässiga. Konsumenten kan jämföra och rangordna varor, vilket är en förutsättning för 

att en individ skall kunna skapa individuella preferenser. Konsumentens preferenser är 

rangordnade och medför till att konsumtionsvalet är konsistent. Individen föredrar alltid mer 

framför mindre av en vara och en kombination av varor föredras framför extremer. Att föredra 

en kombination av varor ligger som grund till antagandet om avtagande marginell 

substitutionsbenägenhet. Ett grafiskt sätt att visa individers preferenser görs med hjälp av 

indifferenskurvor (Lundmark 2010). 

3.5 Offentliga regleringar 
Subventioner så som parkeringsförmåner och miljöbilspremier innebär en förskjutning av 

efterfrågekurvan som leder till en högre efterfrågad kvantitet på miljöbilar (Lundmark 2010). 

En annan reglering som också påverkar konsumenten är införandet av en så kallad 

pigouviansk skatt som grundar sig i att öka reduceringen av föroreningar och utsläpp. Skatten 

är en miljöskatt, där individer eller industrier som emitterar föroreningar måste betala för de 

negativa externaliteter som de orsakar. Två vanliga pigouvianska skatter är flygskatt och 

fordonskatt, där de som utnyttjar flyg eller kör icke miljövänliga bilar är skyldiga att betala 

för de föroreningarna som orsakas genom utnyttjandet av dessa transportmedel (Andersson 

2014).  

3.6 Förväntningar om framtida priser 
Förväntningar på framtida priser har betydelse för hur företag prissätter sina varor samt om 

löneutvecklingen blir positiv eller negativ. Om det finns positiva förväntningar på att 

inflationen ska förbli låg och att prisökningar endast är tillfälliga kommer företag inte att 

förändra sina priser. En arbetsgivare resonerar på samma sätt kring löneutvecklingen 

(Riksbanken 2011). Konjunkturinstitutets förtroendeindikator, Mikroindex för CCI 

(Consumer´s Confidence Index) mäter hushållets syn på den svenska ekonomin och hushållets 

ekonomi. Mikroindexet beräknas av två huvudsakliga frågor rörande hushållets ekonomi i 

nuläget och förväntningar på hushållets ekonomi 12 månader framåt. Mikroindexet är således 

baserat på hur hushållen upplever det förmånligt att konsumera kapitalvaror nu och om 12 

månader framöver (SCB 2015). 
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3.7 Ränteförändringar 
Förändringar i räntor påverkar individens konsumtion och sparande i allra högsta grad. Det 

beror på att en ränteförändring ändrar lutningen på individens budgetlinje. En högre ränta 

tenderar att göra budgetlinjen brantare, medan en sänkning av räntan resulterar i en flackare 

budgetlinje. Då lutningen på kurvorna förändras i takt med räntan, vrider sig linjen så att även 

skärningspunkterna på axlarna ändras. Dock har kurvan alltid en fast punkt som den kommer 

vrida sig runt,  𝑦!&𝑦!. Det innebär att vilket värde räntan än antar, så kan konsumenten välja 

att konsumera varje inkomst under samtliga enskilda perioder utan varken negativt eller 

positivt sparande under respektive period. Detta illustreras i figur 1 & 2nedan.  

FIGUR 1 & 2. INDIFFERENSKURVOR OCH BUDGETLINJER  

 

 

 

 

 

 

𝑦! 

 

                  𝑦! 

  

 

 

 

 

På grund av den ena fasta punkten på budgetlinjen styrs kurvans rörelsemönster av två 

separata rörelser. Den ena är helt enkelt att det sker en parallell-förflyttning, med oförändrad 

lutning, tills kurvan tangerar den nya indifferenskurvan. Den andra förflyttningen är en 

rullning av linjen utifrån punkten 𝑦!  ,𝑦! tills den tangerar den nya indifferenskurvan. Hur en 

ränteförändring påverkar levnadsstandarden beror på om individen har skulder eller tillgångar. 

Sker det en räntehöjning kommer individer med tillgångar att krypa uppåt längs 

indifferenskurvan då de får ökad avkastning på sitt sparade kapital. Det sker således en 

förbättring och inkomsten ökar. Har individerna däremot skulder, kommer de att krypa neråt 

Figur 1 visar indifferenskurvor 

samt budgetlinjer för individer 

med tillgodohavanden vid en 

ränteförändring.  

Figur 2 visar indifferenskurvor 

samt budgetlinjer för individer 

med skulder vid en 

ränteförändring.  

   = A 

   = B 

   = C  

Produkt 1 

Produkt 2 

Produkt 1 

Produkt 2 
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längs med indifferenskurvan, då räntan på lånen stiger. Det resulterar i en inkomstminskning. 

Hur räntehöjningen påverkar beror på om individen har tillgångar eller skulder. Dock är det 

slutliga resultatet av en räntehöjning detsamma, oavsett om individen har tillgångar eller 

skulder, nämligen att konsumtionen minskar samtidigt som sparande ökar. En räntesänkning 

kommer däremot resultera i ökad konsumtion och minskat sparande. Då en lägre ränta ger 

lägre avkastningen på sparat kapital, samtidigt som det blir billigare att konsumera och 

investera eftersom individer kan låna till en lägre ränta (Axelsson et al. 1998).  

3.8 Arbetslöshet 
Ett av de mest centrala målen för att kunna styra och stabilisera ett lands samhällsekonomi är 

att ha låg arbetslöshet. Ett land strävar efter att ha full sysselsättning på arbetsmarknaden. 

Arbetslöshet definieras i enlighet med den internationella standarden som etablerats av FN-

organet ILO, International Labour Organisation.  Det innebär att en person definieras som 

arbetslös om individen ej är sysselsatt, men aktivt ha sökt arbete under de senaste fyra 

veckorna. Råder det en låg sysselsättningsgrad inom ett land så anses det oftast som ett 

politiskt ekonomiskt misslyckande, då de förluster som skapas i samhället på grund av hög 

arbetslöshet överstiger landets vinster. Det i sin tur resulterar i ett lägre värde av BNP per 

capita. Samtliga invånare får därmed en lägre levnadsstandard eftersom förlusterna fördelas 

över samtliga medborgare via skattefinansierade program och gemensamt betalas av 

nationens skattebetalare. Trots att en hög sysselsättningsgrad eftersträvas så är det varken 

realistiskt eller önskvärt med en arbetslöshet på noll procent. Skälet till varför en obefintlig 

arbetslöshet inte eftersträvas är för att risken att få fel person på fel position ökar markant om 

inte en jobbmatchning sker.  Anställningsprocessen måste få ta den tiden det tar. En 

friktionsarbetslöshet på 3-5 % i ett land skapar därmed en hälsosam arbetsmarknad (Fregert & 

Jonung 2010). 
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4. Ekonometrisk teori 
Studien kommer att tillämpa en segmenterad regressionsanalys för att undersöka om det skett 

ett trendbrott i samband med den skärpta regleringen av definitionen för miljöbil som gjordes 

den 1 januari 2013. Studien kommer även att tillämpa en linjär regressionsmodell för att 

kunna undersöka om de utvalda ekonomiska variablerna kan förklara variationen av 

försäljningen av miljöbilar samt personbilar. I det här kapitlet kommer samtliga metoder att 

förklaras samt kommer antaganden om minsta kvadrat metoden att redogöras. Antaganden om 

minsta kvadrat metoden måste vara uppfyllda för att resultatet skall vara tillförlitligt. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om metoder som kan användas för att upptäcka fel i datamaterialet.  

4.1 Den linjära regressionsmodellen 
𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝑢! 

 

En regressionsmodell kan innehålla en eller fler förklarande variabler. Med hjälp av 

interceptet 𝛽!, lutningen 𝛽! på den oberoende variabeln x samt feltermen 𝑢!  förklarar den 

linjärda regressionsmodellen beroende variabeln 𝑌!. Om regressionen har fler än en 

förklarande variabel kallas regressionen för en multipel regression. Den linjära 

regressionsmodellen är en statistisk metod för att kunna förutse ett linjärt samband mellan två 

eller fler variabler. Modellen beräknar effekten av en oberoende variabel på den utvalda 

beroende variabeln. Modellen skapar olika betakoefficienter för respektive variabel som testas 

genom ett konfidensintervall och hypotestest som klargör om koefficienten skiljer sig från 

noll. Om konfidensintervallen innefattar värdet noll finns en risk för att koefficienten kan anta 

värdet noll. Lika så om p-värdet är större än signifikansnivån är sannolikheten för stor för att 

undgå risken för att koefficienten erhåller värdet noll och nollhypotesen måste då förkastas 

och den alternativa hypotesen antas (Westerlund 2005). 

 

ℎ!:𝛽! = 0  

ℎ!:𝛽! ≠ 0  
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4.2 Segmenterad regressionsanalys 
𝑌! = 𝛽! + 𝛽! ∗ 𝑡𝑖𝑑 + 𝛽! ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽! ∗ 𝑡𝑖𝑑  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

Den statistiska metoden som kallas på engelska ”interrupted regression analysis” eller 

”piecewise regression” är en kvasi-experimentell metod som används för att utvärdera 

effekten av intervention för trender i en tidsserie. För att metoden skall kunna genomföras 

måste datamaterialet vara kontinuerligt med konsekventa tidsintervaller. Två parametrar 

identifieras för respektive segment; en för nivåskillnaden och en för trendskillnaden. Därefter 

testas de olika parametrarna för att redogöra om förändringar i nivå samt trend på tidsserien 

har berott på interventionen. Den beroende variabeln 𝑌! är det genomsnittliga värdet vid 

tidpunkten tid och indikerar den tid som gått från tidsseriens start. Tid efter interventionen 

beräknar tiden som gått efter interventionen. Variabeln intervention är en dummy variabel 

som ger indikation på om interventionen inträffat. Modellens skattar 𝛽!  som värdet för 

baslinjen vid tidsperiodens start, 𝛽! skattar baslinjens trend vilket är den genomsnittliga 

förändringen före interventionen. Värdet på 𝛽! skattar nivåskillnaden efter interventionen och  

𝛽!  skattar trenden efter interventionen (Wagner 2002). 

4.3 Antaganden för minsta kvadratmetoden 
För att minsta kvadratmetoden ska kunna tillämpas krävs det att samtliga nio stycken 

antaganden är uppfyllda (Gujarati & Porter 2009); 

 

1. Linjär regressions modell: Regressionsmodellen är linjär i parametrarna, även om 

modellen inte är linjär i variablerna.      

                                                       𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝑢! 

 

2. Fasta X-värden, eller X-värden oberoende från feltermen: Samtliga X-värden 

måste behandlas som fasta i repeterande test, de kan även bli samlade parallellt med 

beroende variabeln Y. Antagandet kan även göras att X variabeln och fel termen är 

oberoende: 

𝑋! ,𝑢! = 0 
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3. Feltermen måste vara lika med noll 

𝐸 𝑋! = 0 

Eller, om X är en icke slumpmässig variabel; 

𝐸 𝑢! = 0 

 

4. Variabeln måste vara homoskedastisk; variansen mellan fel termen måste vara lika, 

oavsett värdet på X. 

𝑣𝑎𝑟 𝑢! = 𝐸 𝑢! − 𝐸(𝑋!) ! 

                                                                                                                                                              = 𝐸 𝑋! ,𝑝å  𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑  𝑎𝑣  𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡. 

                                                             = 𝐸 𝑢!! , 𝑜𝑚  𝑥  ä𝑟  𝑖𝑐𝑘𝑒  𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔. 

              = 𝜎! 

 

5. Ingen autokorrelation mellan feltermerna: Givet två X värden,  𝑋! och 𝑋! där (i≠j). 

Så måste korrelationen mellan 𝑢!   och 𝑢! där (i≠j) vara noll. Det vill säga 

observationerna måste samlas in oberoende av varandra. 

𝑐𝑜𝑣 𝑋! ,𝑋! = 0 

                                                    𝑐𝑜𝑣 𝑢! ,𝑢! = 0, 𝑜𝑚  𝑋  ä𝑟  𝑖𝑐𝑘𝑒  𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝𝑚ä𝑠𝑠𝑖𝑔 

 

6. Antalet observationer måste vara större än antalet parameter som ska mätas: 

Alternativt, antalet observationer måste vara större än antalet förklarande variabler. 

 

7.  Naturligheten av X variablerna: samtliga X värden får inte var identiska, det måste 

finnas variation i värdena. Det får heller inte existera några outliers, väldigt stora 

avvikande värden, i X variabeln. 

 

8. Ingen exakt korrelation mellan X variablerna 

 

9.  Det ska ej finnas specifikations fel; modellen ska vara rätt specificerad.  
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4.4 Metoder för att upptäcka fel i datamaterialet 

För att upptäcka eventuella extremvärden i datamaterialet används stam- och- blad diagram. 

Diagrammet visar fördelningen av datamaterialet utan att ta bort identiteten för varje enskilt 

värde.  Den visar således spridningen i sammanfattad form. En OLS- skattning bygger på att 

datamaterialet är normalfördelat och normalfördelningen kan testat med hjälp av ett Shapiro 

Wilk test. Kernel Density diagramet uppskattar fördelningen av datamaterialet visuellt och hur 

densiteten ser ut kring medelvärdet i jämförelse med en normalfördelningskurva, alltså vilken 

form kurtosis har. Ett normalfördelat material är symmetriskt och har ett kurtosisvärde på 3. 

Visar materialet på mer toppighet eller flackhet har den ett kurtosis värde högre respektive 

lägre än tre. För att vara säker på att det inte finns någon multikorrelation i datamaterialet, 

alltså att två variabler mäter samma sak, testas det med hjälp av ett VIF test (Variance 

Inflation Factor). Ett värde högre än tio indikerar på multikorrelation mellan variabler, 

materialet bör därmed granskas kritiskt och eventuellt eliminera en av de variabler som är näst 

intill perfekta linjära kombinationer av varandra (The Institute for Digital Research and 

Education 2015). För att vara säker på att modellens som skapas har specificerats korrekt 

utförs ett linktest. Testet beprövar regressionen och tar reda på om regression är korrekt 

angiven. Med andra ord tar testet reda på om det finnas ytterligare oberoende variabler som är 

av annan betydelse än slumpen. Ovtestet testar också för specifikation och är ett så kallat 

RESET-test (Regression Specification Error Test). Ovtestet upptäcker om det finns felaktigt 

utelämnade variabler samt inkorrekt funktionsform. För att datamaterialet skall skapa 

trovärdiga resultat är det viktigt att datamaterialet testas för autokorrelation. Autokorrelation 

innebär att det finns ett samband mellan en given tidsserie och en fördröjd version av samma 

serie över upprepade tidsintervaller. För att undersöka om antagandet att residualerna är 

oberoende av varandra över tid utförs ett Durbin- Watsons test. Resultatet får ett värde mellan 

0 och 4 och när värdet hamnar nära 2 visar det på att det inte finns autokorrelation 

(Westerlund 2005). Autokorrelation uppstår av olika anledningar, dels på grund av en trögt 

utvecklande tidsserie trend eller att viktiga förklarande variabler är uteslutna från modellen. 

Autokorrelation kan också uppstå när modellen inte är korrekt anpassat till datamaterialet. Om 

det råder autokorrelation kommer inte OLS att vara effektiv och konfidensintervallet kommer 

att vara större. Det resulterar i att nollhypotesen inte förkastas lika lätt. Standardavvikelsen 

blir underskattad och resulterar i en överskattning av R^2. T och F-test är inte pålitliga och är 

missvisande vilket kan skapa ogiltig signifikans hos regressionens koefficienter (Gujarati & 

Porter 2009). 
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5. Data 
5.1 Miljöbilar & samtliga personbilar 

Studiens beroende variabel är antalet nyregistrerade miljöbilar samt antalet nyregistrerade 

personbilar. Anledningen till varför andelen miljöbilar inte är uteslutet från datamaterialet 

med antalet personbilar är på grund av observationernas storlek. När antalet miljöbilar tas bort 

från datamaterialet med antalet personbilar, kvarstår för få observationer vilket skapar 

statistisk osäkerhet. Eftersom andelen miljöbilar i jämförelse med den totala andelen 

personbilar utgör en väldigt liten andel motiveras andelen miljöbilar att ingå i datamaterialet 

med antalet nyregistrerade personbilar. Vikten av fler observationer är av mer betydelse då 

andelen miljöbilar utgör en liten andel av datamaterialet med personbilar och anses därför inte 

påverka resultatet. Statistiken på antalet nyregistrerade miljöbilar samt personbilar har samlats 

in från Bilsweden som är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av 

personbilar men även lastbilar och bussar. Statistiken är publicerad varje månad och har 

sammanställts till en excelfil som sedan används och analyserats med hjälp av 

dataprogrammet stata. Datamaterialet innefattar tidsperioden mellan januari 2009 till och med 

december 2014. En nyregistrerad miljöbil samt personbil avser ett fordon som tas i trafik för 

första gången. Bilsweden har avgränsat sitt nyregistreringsregister till att endast räkna med 

personbilar som tillverkats under de senast tre åren. Äldre bilar och direkt importerade fordon 

ingår inte i statistiken (Bilsweden 2015). Den sammanställda statistiken avser inte 

andrahandsmarknaden. 

5.2 Ränta 

Data över Sveriges ränta under perioden januari 2009 till och med december 2014 har samlats 

in från SCB databas om Sveriges ekonomi (SCB 2015). Data visar den korta räntan i Sverige 

månadsvis. Den korta räntan baseras på tremånaders statsskuldväxel, vilket är det 

dominerande instrumentet på penningmarknaden. Räntan på statsskuldväxel kallas ofta den 

riskfria räntan och används som riktmärke för den korta marknadsräntan. Räntan har legat 

stadigt runt 1,5 % haft relativt små fluktuationer under den studerade perioden. Den låga 

räntan stimulerar individens konsumtionsvilja. Den tillåter även låntagare att låna mot en 

lägre ränta (Swedbank 2015). En låg ränta ger utifrån teorin en ökad försäljning av miljöbilar 

och av den anledningen är variabeln intressant att undersökas. 
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5.3 Bensinpris  

Variabeln ”bensinpris” representeras av studien som ett substitut till miljöbilen. Studeras även 

dieselpriset blir resultatet tvetydigt då ett ökat dieselpris kan leda till såväl ökad som minskad 

försäljning av miljöbilar. Det beror på att icke miljöklassade såväl som miljöklassade fordon 

drivs med diesel. En ökning eller sänkning av dieselpriset leder därmed till en tveksam 

hypotes, då det kan resultera i en ökad likväl som en minskad efterfråga på miljöbilar. Från 

det datamaterial som sammanställs med data från bland annat Bilsweden framgår det att 

miljöbilar till största dels består av dieselmotorer. Medelvärdet för andelen miljöbilar som 

drevs med bensin var mellan januari 2009 till och med januari 2013 mindre än 18 % vilket 

utgör en liten andel av den totala gruppen miljöbilar. Efter definitionsförändringen den 1 

januari 2013 fanns inga miljöbilar drivna med bensin registrerade då vi bortser från 

hybridfordon. Därför valdes bensinpris att studeras då en ökning i pris på bensin troligtvis 

kommer att öka försäljningen av miljöbilar, eftersom det ur ekonomisk synvinkel är billigare 

att köra ett resurssnålt dieseldrivet fordon om bensinpriset ökar. Bensin fungerar därmed som 

en substitutvara till diesel och därmed till miljöbilar. Bensinpris och försäljning av miljöbilar 

bör ha en positiv relation. Hypotesen blir således att om bensinpriset stiger bör försäljningen 

av miljöbilar också stiga. För att hitta detta samband hämtades data från den undersökta 

perioden från Svenska petroleum och biodrivmedels institut. Insamlat data uppger bensinpriset 

månadsvis på den svenska marknaden under den studerade perioden (SPBI 2015).  

5.4 Disponibel inkomst 

Den disponibla inkomsten anses vara summan av hushållets inkomster där skatter och avgifter 

är medräknade. Inkomsten relaterar till den intäkt som hushållet har till sitt förfogande. Den 

disponibla inkomsten används antingen till konsumtion respektive sparande. Den disponibla 

inkomsten kan definieras i löpande samt fasta priser beroende på om hänsyn tas till 

inflationen. I den här studien är variabeln inflationskorrigerad med KPI, konsument pris index. 

Data för disponibel inkomst är hämtad från Ekonomifakta som grundar sin statisk på data från 

SCB, Statistiska Central Byrån. Värdena är avrundade till närmaste hundra kronor och är en 

beräkning på den årliga disponibla inkomsten per capita med Sveriges befolkningsmängd som 

bas. 
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Den disponibla inkomsten beräknas på följande sätt: 

 

+ Totala arbetsinkomster 

+ Transfereringsinkomster 

+ Kapitalinkomster 

+ Övriga inkomster 

– Inkomst och förmögenhetsskatter 

– Sociala avgifter 

– Övriga transfereringsutgifter 

– Kapitalutgifter 

= Disponibel inkomst 

 

I posten totala arbetsinkomster inkluderas all typ av ersättning som en arbetsgivare betalar för 

en anställd, därför inkluderas även arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. 

Transfereringsinkomster innefattar utbetalningar av pensioner, a-kassa, utbildningsbidrag, 

utbetalningar för föräldraledighet och så vidare. Uträkningen av disponibel inkomst inkluderar 

posten om förmögenhetsskatt men den skatten är numera avreglerad. Posten sociala avgifter 

inkluderar både lagstadgade arbetsgivar- och egenavgifter samt avtalade sociala avgifter. 

Posten övriga transfereringar inkluderar bland annat kyrkoavgiften. Enligt ekonomisk teori 

bör en ökad disponibel inkomst öka försäljningen av kapitalvaror, så som miljöbilar. Av den 

anledningen är variabeln intressant för denna studie. Tillgänglig data visade endast årsvis. 

Den årliga siffran har därmed slagits ut över en tolvmånadersperiod för att kunna jämföra 

förändringarna månadsvis (Ekonomifakta 2015).  

5.5 Arbetslöshet  

Variabeln anses vara intressant för den här studien på grund av att arbetslöshet tros ha en 

betydande inverkan på försäljning av miljöbilar. Arbetslösheten påverkar den generella 

konsumtionen enligt den teori som finns tillgänglig och i och med det tros arbetslösheten 

också påverka försäljningen av miljöbilar. Ett bilinköp är en relativt stor investering för ett 
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hushåll som oftast inte prioriteras om arbetsförhållanden är osäkra. Därmed bör resultatet visa 

på ett negativt samband, ökar arbetslösheten resulterar det i en minskning i försäljning av 

miljöbilar. Dock behöver denna hypotes inte stämma då det beror på vilka det är som är 

arbetslösa. Sverige har just nu en hög ungdomsarbetslöshet men det behöver inte innebära att 

det påverkar försäljningen av miljöbilar eftersom ungdomar inte är nybilsförsäljningens 

främsta målgrupp. Data har hämtats från Ekonomifakta och visar arbetslösheten månadsvis i 

Sverige. Arbetslösheten beräknas som en andel av arbetskraften där individer mellan 15- 74 år 

inkluderas. En person räknas som arbetslös om individen inte är sysselsatt men kan börja ett 

arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna. En person räknas 

även som arbetslös om den inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan 

(Ekonomifakta 2015).  

5.6 Pris på personbil 

Priset på varan är en betydande faktor när det kommer till konsumtion. Priset kan vara helt 

avgörande i köpprocessen. Därför var det en självklarhet att inkludera prisutvecklingen på 

personbilar i studien. Dock visar insamlat data på prisutvecklingen över samtliga personbilar, 

inte prisutvecklingen för endast miljöbilar. Data över prisutvecklingen för enbart miljöbilar 

har inte hittats. Därmed finns det en risk att resultatet blir missvisande. Trots detta är 

hypotesen att försäljningen av miljöbilar och prisutvecklingen på personbilar har ett negativt 

samband. Eftersom en stegring i priset borde ge en minskning i efterfrågan, därmed minska 

försäljningen av miljöbilar. Insamlat data hämtades från månadsrapporter, utförda av 

Statistiska Centralbyrån, där de samlat prisutvecklingen över flertalet varor. Priset på 

personbilar är ett konsumentprisindex vilket innebär att det är justerat för inflation 

(SCB2015). 

5.7 Mikroindex för CCI  

Individers förväntningar på marknaden är en viktig variabel som har betydande roll för 

studien eftersom teorin säger att hushållens inköpsplaner styr försäljningen av kapitalvaror så 

som miljöbilar. Månadsdata om mikroindex för CCI under den studerade perioden har samlats 

in från Statistiska Centralbyrån. Data visar nettotal, det vill säga andelen som svarar bättre 

minus andelen som svarar sämre. Är nettotalet positivt ser hushållen optimistiskt på sin 

ekonomiska framtid. Studiens hypotes innebär därför att ett positivt mikroindex ökar 
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försäljningen av miljöbilar. Ett negativt mikroindex bör därmed minska försäljningen av 

miljöbilar (SCB 2015). 

5.8 Preferenser  

En faktor som troligtvis är den avgörande i inköp av bil är individens preferenser. Preferenser 

kommer inte att studeras i den här studien men kommer att diskuteras med underlag av 

tidigare studier inom området. 

5.9 Validitet & Reliabilitet  

Datamaterialet som har varit till grund för den här studien har vissa svagheter i dess validitet. 

Variabeln ”pris på personbil” mäter egentligen inte prisutvecklingen för miljöbilen utan mäter 

den totala prisutvecklingen för alla personbilar. Det fanns dock ingen annan tillgänglig data 

för enbart prisutvecklingen för miljöbilar vilket gjorde att studien fick baseras på den data 

som fanns tillgänglig. Preferenser anses av studien som en stark betydande variabel. Studien 

undersöker inte variabeln statistiskt utan grundar resonemang utifrån tidigare studier inom 

området vilket gör att studien inte kan på egen hand säkerhetsställa validitet. Data över 

hushållens disponibla inkomst fanns endast tillgänglig årsvis och när de årliga siffrorna slagits 

ut över en tolvmånadersperiod kan problem uppstå med datamaterialet. Värdena blir extremt 

likartade vilket gör att relationen mellan variabeln ”disponibel inkomst” och den beroende 

variabeln kan bli missvisande. Variabeln ”bensinpris” betraktas som ett substitut för 

miljöbilen med utgångspunkt att de flesta miljöbilar drivs med diesel. Variabeln som ett 

substitut är inte helt optimalt eftersom det trotsallt fanns nyregistrerade miljöbilar som drevs 

med bensin innan definitionsförändringen. Även om medelvärdet för andelen miljöbilar som 

drevs med bensin före definitionsförändringen var mindre än 18 % kan det påverka resultatet. 

Med tanke på att de flesta miljöbilar drivs med diesel och andelen miljöbilar som drivs med 

bensin består av en liten andel anses det inte utgöra någon större risk för ett missvisande 

resultat. Studien innehåller 72 observationer för de multipla regressionsanalyserna samt 74 

observationer för den segmenterade regressionsanalysen vilket är relativt få observationer för 

en studie. Om studien innehåller för få observationer minskar chansen för att komma i närhet 

av populationens medelvärde. När observationerna ökar, minskar medelfelet och säkerhet 

ökar. Datamaterialet följer inte fullt ut en normalfördelningskurva men det beror på att studien 

innehåller relativt få observationer. Datamaterialet är inhämtat från seriösa institutioner och 

organisationer. Av den anledningen bedöms studien vara tillförlitlig. 
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6. Resultat 
I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras. Kapitlet inleds med ett 

spridningsdiagram där andelen miljöbilar visuellt kan beskådas, spridningsdiagrammet visar 

också gapet som definitionsförändringen orsakat. Där efter konstateras ett trendbrott i 

samband med att resultat presenteras med hjälp utav en segmenterad regressionsmodell. 

Resultatet från den segmenterade regressionsanalysen baseras på observationer från 

tidsperioden mellan januari 2009 till och med februari 2015. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för de resultat som uppstått av en multipel regressionsanalys för antalet 

nyregistrerade miljöbilar samt antalet totala personbilar. De multipla regressionsanalyserna är 

baserade på observationer från januari 2009 till och med december 2014. Anledningen till att 

tidsperioden för regressionsanalyserna skiljer sig åt beror på saknaden av tillgänglig data för 

vissa ekonomiska variabler. Ett exempel är saknaden av observationer för variabeln 

”disponibel inkomst” där det ännu inte finns tillgänglig data för året 2015. 

6.1 Resultat från den segmenterade regressionsmodellen 

FIGUR 3. SEGMENTERADE SPRIDNINGSDIAGRAMMET  

 
Med hjälp av ett spridningsdiagram där den beroende variabeln visar andelen miljöbilar och 

den oberoende variabeln är tid kan två trender studeras. Diagrammet visar relationen mellan 

de två variablerna för tidsperioden från januari 2009 till och med februari 2015 och av 

diagrammet kan det utläsas att det fanns en trend före och respektive efter införandet av den 

nya definitionen. För att kunna utvärdera om det finns ett trendbrott i samband med den nya 

definitionen av miljöbilar genomfördes en segmenterad regressionsanalys tillämpat på 
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tidsseriedata. Tester har utförts för de antaganden som en OLS- regression kräver. Det är en 

förutsättning för att resultatet skall anses som tillförlitligt. Resultatet från Durbin-Watson´s 

test visade på att det fanns en positiv autokorrelation vilket är ett vanligt fenomen vid 

tidsseriedata. Resultatet kommer att diskuteras även fast autokorrelation finns närvarande men 

hänsyn tas till problemet. 

 

TABELL .1. SEGEMENTERADE REGRESSIONSANALYSEN 

Antal observationer 74 

𝑟! 0.9576 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑟! 0.9558 

 

Andel miljöbilar Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept före definitionsförändringen .4632691 .0084433 0.000 

Trend före definitionsförändringen .0024329 .003 0.000 

Intercept efter definitionsförändringen .0748335 .0116273 0.000 

Trend efter definitionsförändringen .0043696 .0007529 0.000 

 

Den segmenterade regressions modell bygger på 74 observationer från en tidsperiod från 

januari 2009 till och med februari 2015. Modellens 𝑟!  fick ett väldigt högt värde vilket kan 

vara ett tecken på existensen av autokorrelation. Regressionsmodellen består av följande 

variabler: Y är den beroende variabeln och representerar andelen miljöbilar. Intercept före 

definitionsförändringen är interceptet för det första segmentet då den gamla definitionen 

existerade och Intercept efter definitionsförändringen är interceptet för det andra segmentet 

med den nya definitionen som utgångspunkt. Variabeln Trend före definitionsförändringen är 

en kontinuerlig variabel som räknar tiden i månader före definitionsförändringen i negativa 

värden fram till brytpunkten som är specificerat till värdet noll. Från brytpunkten är värdena 

för variabeln konverterad till noll-värden för att endast kunna beakta den genomsnittliga 
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förändringen av miljöbilsandelen före definitionen. Variabeln Trend efter 

definitionsförändringen beräknar antalet månader i positiva värden efter 

definitionsförändringen. Värdena för variabeln är konverterad till noll före brytpunkten, precis 

på samma sätt som för förgående variabel i syfte att endast uppskatta trenden som existerade 

efter definitionsförändringen. Värdena från den segmenterade regressionsmodellen uppskattar 

skillnader i riktning och nivå för andelen miljöbilar för perioden januari 2009 till och med 

februari 2015. Resultatet från den segmenterade regressionsanalysen kan fastställa att 

variablerna är signifikant skilda från noll med en signifikansnivå på 0.05. För att kunna 

fastställa att differensen mellan intercepten och de olika trenderna är signifikant skilda från 

varandra utförs ytterligare ett t-test. Resultatet från t-testet visar att det finns en signifikant 

skillnad mellan både nivå och riktningskoefficienten. Skillnaden mellan interceptet utgör ett 

värde på 0,39 och är statistiskt signifikant vilket innebär att andelen miljöbilar sjönk med 39 

procentenheter efter införandet av den nya och strängare definitionen. Förändringen av 

riktningskoefficienten blev också statistiskt signifikant och fick ett värde på 0,002 som 

bekräftar att trenden efter införandet av definitionen har ökat med 0,2 procentenheter för varje 

månad, vilket innebär en årlig ökning på 2,4 procent. Från den segmenterade 

regressionsanalysen kan en ökad trend i andel miljöbilar fastställas där tiden förklarar 

tillväxten, men analysen beskriver inte vilka bakomliggande faktorer i tidsförloppet som 

orsakat utvecklingen av trenden. Av den orsaken undersöks andra ekonomiska variabler som 

kan tänkas orsaka utvecklingen av trenden men framförallt, undersöka vilka ekonomiska 

variabler som styr köp av miljöbil. 

6.2 Multipel regressionsanalys för antalet nyregistrerade miljöbilar 

TABELL .2. MULTIPEL REGRESSIONSANALYS, MILJÖBILAR.  

Antal observationer 72 

𝑟! 0.8242 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑟! 0.7848 

Undersökta X-variabler  Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept under 2009-2012 2241.29 38798.28 0.954 

Ränta under 2009-2012  479.21 640.02 0.457 
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Bensinpris under 2009-2012, dummy variabel  2130.35 629.68 0.001 

Disponibel inkomst under 2009-2012, dummy variabel – 2.44 1.78 0.176 

Mikroindex för CCI under 2009-2012, dummy variabel 7.02 67.41 0.917 

Arbetslöshet 2009-2012, dummy variabel – 5.4 6.99 0.443 

Pris på personbil under 2009-2012, dummy variabel 64.74 112.36 0.567 

Skillnaden i interceptet efter definitionsförändringen  – 30461.33 225495 0.893 

Skillnaden i ränta efter definitionsförändring – 2568.08 2539.59 0.316 

Skillnaden i bensinpris efter definitionsförändring – 2012.8 1050.55 0.060 

Skillnaden i disponibel inkomst efter 

definitionsförändring 
4.55 4.66 0.333 

Skillnaden i mikroindex för CCI efter 

definitionsförändring 
68.76 145.08 0.637 

Skillnaden i arbetslöshet efter definitionsförändring 11.70 15.12 0.442 

Skillnaden i pris på personbil efter definitionsförändring – 199.62 633.76 0.851 

 

Ur tabellen ovan presenteras resultatet från en multipel regressionsanalys med dummy 

variabler för antalet nyregistrerade miljöbilar. Regressionsanalysen visar att endast en variabel 

är signifikant vilket är ”bensinpris under 2009-2012”. Det innebär att bensinpriset under 2009 

till och med 2012 hade en effekt på försäljningen av miljöbilar. Ingen av de andra utvalda 

variablerna är signifikanta vilket betyder att dess betavärden inte är tillförlitliga. Resultatet 

kommer dock att diskuteras ändå trots saknaden av statiskt signifikans.  

 

Utifrån resultatet kan det konstateras att ränta och antalet nyregistrerade miljöbilar hade en 

positiv relation innan definitionsförändringen. Efter definitionsförändringen ändrades det 

positiva relationsvärdet från 479.21 till ett negativt värde på -2088.87, vilket innebär att när 

räntan stiger tenderar försäljningen av miljöbilar att sjunka. Enligt teorin ger ett stigande 

bensinpris en ökad försäljning av miljöbilar vilket resultatet också bekräftar. I samband med 

att miljöbilsdefinitionen ändrades så blev relationen mellan bensinpris och försäljningen av 
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miljöbilar något svagare. Disponibel inkomst visar innan definitionsförändringen på en 

negativ effekt på försäljning av miljöbilar. Det innebär att när hushållets disponibla inkomst 

minskade, köpte hushållen fler miljöbilar. Efter definitionsförändringen förändras detta 

samband till en positiv relation. Således att när hushållens disponibla inkomst ökar, så ökar 

även försäljningen av miljöbilar. Hushållens förväntningar på marknaden, mikroindex för 

CCI, visar att när hushållens ser optimistiskt på sin ekonomiska framtid så ökar försäljningen 

av miljöbilar. Denna relation förstärks ytterligare efter december 2012. När arbetslösheten 

ökade i Sverige, så sjönk försäljningen av miljöbilar på den svenska marknaden under den 

första perioden. I den andra perioden, alltså efter definitionen för miljöbilar ändrades, så 

ökade försäljningen av miljöbilar när arbetslösheten ökade. Regressionsanalysen visar även 

att när priset på bilar ökade så ökade även försäljningen av miljöbilar under den första 

perioden. Relationen mellan pris på bil och miljöbilsförsäljningen slog därefter om till att få 

en negativ relation under andra perioden. Endast relationen mellan bensinpris och försäljning 

av miljöbilar före definitionsförändringen är statistiskt signifikant. Det innebär att 

nollhypotesen om att betavärdet för bensinpris innan definitionsförändringen innehåller värdet 

noll, kan förkastas med en signifikansnivå på 0.05. Resterande p-värden för de andra 

variablerna av den multipla regressionsanalysen kan dock inte säkerställas vara helt skilda 

från noll med en signifikansnivå på 0.05. Nollhypotesen antagande om att betavärdena är 

skilda från noll kan därför ej förkastas. Regressionsanalysen är testad för samtliga antaganden 

som minsta kvadrat metoden kräver. Det höga 𝑟! kan bero på autokorrelation då risken för 

standardfel är små. Resultatet visar även att studiens data inte följer en normalfördelning 

vilket kan bero på att studien innefattar få observationer. Datamaterialet visade sig också 

innehålla specifikations fel vilket tyder på att modellen saknar variabler som kan förklara 

variationen av den beroende variabeln. 

6.3 Multipel regressionsanalys för samtliga nyregistrerade personbilar 

TABELL.3. MULTIPEL REGRESSIONSANALYS, SAMTLIGA PERSONBILAR 

Antal observationer 72 

𝑟! 0.3228 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑟! 0.2603 
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Undersökta X-variabler  Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept -143218.1 57481.74 0.015 

Ränta 10.39 1110.02 0.993 

Bensinpris 693.35 869.09 0.428 

Disponibel inkomst 1.99 1.36 0.146 

Mikroindex för CCI 33.03 122.76 0.789 

Arbetslöshet 3.11 12.29 0.801 

Pris på personbil 458.31 209.54 0.032 

 

Den multipla regressionsanalysen för den samtliga personbilsförsäljningen i Sverige och de 

undersökta variablerna är testad utan dummy variabler. Det beror på att andelen miljöbilar 

utgör en liten del av den samtliga personbilsförsäljningen i Sverige och därmed blir inte 

resultatet för regressionen av samtliga personbilar påverkat av definitionsförändringen. 

Resultatet från regressionsanalysen för samtliga personbilar visar att endast en variabel är 

statistiskt signifikant, vilket är variabeln ”pris på personbil”. Det innebär att endast priset har 

haft en påverkan på försäljningen av personbilar. Resterande variabler blev inte signifikanta 

och kan därför inte konstateras ha haft en betydande roll i försäljningen av personbilar.  

Resultatet diskuteras och presenteras ändå, trots saknaden av statiskt signifikans. Samtliga 

variabler visar på en positiv relation till försäljningen av personbilar. Det innebär att när 

antingen ränta, bensinpris, disponibel inkomst, mikroindex för CCI, arbetslöshet eller pris på 

personbil ökar så ökar även försäljningen av personbilar i Sverige. Dock visar arbetslöshet 

såväl som ränta och disponibel inkomst på en något svagare positiv relation till försäljning av 

personbil i Sverige. Det är endast pris på personbil som är signifikant skiljt från noll med en 

signifikansnivå på 0.05. Det innebär att resterande variabler kan anta värdet noll och 

nollhypotesen antagande om att de är signifikant skilda från noll kan därmed inte förkastas. 

Den multipla regressionsanalysen för antalet nyregistrerade personbilar är testad för samtliga 

antaganden som krävs för minsta kvadrat metoden. Resultatet från Kernel density testet visade 

att materialet är vänsterskevt samt att det är leptokurtosiskt. Det innebär att datamaterialet har 

ett kurtosis-värde som är högre än 3 vilket ger materialet ett toppigt utseende med tjockare 

svansar. Materialet följer därför inte en normalfördelning. 
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7. Diskussion  
7.1 Diskussion och analys av resultat 

Om man bortser från att räntan för perioden inte är signifikant skilt från noll och endast 

studerar lutningen på sambandet mellan ränteförändringar och försäljning av miljöbilar kan 

det utläsas att lutningen gjorde ett kraftigt omslag efter att definitionen för miljöbilar skärptes. 

Istället för en svag positiv lutning fick den ett negativt utseende. När räntan sjunker stiger 

försäljningen av miljöbilar, vilket i sin tur stämmer överens med teorin om räntans påverkan 

på försäljning av kapitalvaror. Sambandet mellan ränta och samtlig försäljning av personbilar 

i Sverige har en svag positiv lutning men sambandet är inte statistiskt skilt från noll. 

Anledningen till de höga p-värdena kan bero på att räntan inte har haft någon inverkan på 

bilförsäljningen under den här perioden, då den har legat stadigt runt 1,5 % under den 

studerade perioden. Den har således varit låg, därmed har konsumenten inte behövt ta höga 

räntekostnader på billån i beaktade i köp av antingen miljöbil eller icke miljöbil. Den låga 

räntan kan däremot ha stimulerat försäljningen av bilar eftersom individer tenderar att 

konsumera istället för att spara när räntan är låg. Det beror på att avkastningen på sparat 

kapital inte är tillräckligt hög för att individer ska välja att spara istället för att konsumera. 

Sambandet mellan ränta och miljöbilar tros därför följa teorin, även om denna studie inte visar 

på något signifikant samband mellan variablerna.  

  

Sambandet mellan miljöbilsförsäljningen efter december 2012 och disponibel inkomst har en 

svag positiv lutning. Den samtliga personbilsförsäljningen och disponibel inkomst visar på 

liknande relation. När hushållens disponibla inkomst ökar tenderar hushållen att köpa en ny 

bil. Det stämmer överens med teorin om att försäljning av kapitalvaror ökar i takt med att den 

disponibla inkomsten ökar. Att relationen visar på en svag lutning samt att lutningen faktiskt 

är negativ för miljöbilsförsäljningen innan definitionen skärptes kan dras paralleller mot 

tidigare studier om miljöbilsförsäljning som gjordes i Norge. Där menar de att miljöbilens 

framtida målgrupp kommer till stor del utgöras av låginkomsttagare. Denna målgrupp anses 

ha lägre krav på specifikationer gällande teknologi, interiör och exteriör. Studien menar även 

att den låga bränslekostnaden gör miljöbilen ytterligare attraktiv för låginkomsttagaren. 

Därmed antogs inte disponibel inkomst ha någon större effekt på försäljningen av miljöbilar. 

Studien som gjordes angående miljöbilskonsumenter i Kanada, visade däremot på raka 

motsatsen till den norska studien. Där var istället höginkomsttagaren miljöbilens främsta 
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målgrupp. Höginkomsttagare ansågs ha en högre betalningsvilja för en miljöbil i jämförelse 

med låginkomsttagaren men höginkomsttagaren antogs också ha högre betalningsvilja för 

samtliga bilar och inte enbart för miljöbilar. Höginkomsttagarens antas även ställa högre krav 

på teknologi samt bilens interiör och exteriör. Risken för att individen väljer en bil som 

tillfredsställer deras bekräftelsebehov framför en resurssnål miljövänlig bil, ökar därmed i takt 

med att individens disponibla inkomst ökar. Därför borde inte den disponibla inkomsten ha 

någon större effekt på försäljningen av miljöbilar. Den här studien kan dock inte 

säkerhetsställa dessa hypoteser då nollhypotesen ej kan förkastas. Resultatet från den multipla 

regressionsanalysen antas även vara missvisande då endast årlig data och inte månadsdata 

fanns att tillgå. 

   

Enligt teorin minskar försäljningen av kapitalvaror, så som miljöbilar, om arbetslösheten i ett 

land ökar. Det beror inte endast på att de som blir arbetslösa inte köper bil. Utan en hög 

arbetslöshet sänker hela befolkningens levnadsstandard då staten ökar skatterna för att 

finansiera för förlusterna som skapas vid hög arbetslöshet. Därmed sänks efterfrågan på 

kapitalvaror eftersom den disponibla inkomsten sjunker. Innan miljöbilsdefinitionen skärptes 

följer arbetslöshet och försäljning av miljöbilar detta samband. Alltså när arbetslösheten 

ökade i Sverige, så sjönk försäljningen av miljöbilar på den svenska marknaden. 

Regressionsanalysen visar att detta samband slog om efter att miljöbilsdefinitionen ändrades. 

Nu ökar istället miljöbilsförsäljningen i takt med att arbetslösheten ökar, vilket till en början 

helt säger emot teorin om sambandet mellan arbetslöshet och försäljning av kapitalvaror. Efter 

att ha studerat den svenska arbetsmarknaden lite närmare visar det sig att arbetslösheten i 

Sverige till stor del utgörs av ungdomar. Närmare 23 % av dagens ungdomar mellan 15-24 år 

är arbetslösa. Arbetslösheten för den resterande arbetskraften som är mellan 25-74 år endast 

ligger runt 5-8 %, vilket delvis kan förklaras av önskad friktionsarbetslöshet. Under den 

studerande perioden går det även att skönja en sjunkande trend för arbetslösa i åldern 25-74 år 

i Sverige. Trenden för arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år har däremot inte sjunkit under 

perioden. Studiens regressionsanalys visade att försäljningen av miljöbilar ökade i takt med 

att arbetslösheten ökade i Sverige efter december 2012, samt att även den totala 

personbilsförsäljningen ökade i takt med att arbetslösheten ökade. Med vetskapen om att 

ungdomarna utgör den största delen av arbetslösheten gör att resultatet inte antas som 

missvisande. Ungdomarna anses inte tillhöra målgruppen för nybilsförsäljningen på den 
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svenska marknaden. Resonemangen är endast hypotetiska och går inte att fastställas med hjälp 

av regressionsanalysen eftersom nollhypotesen ej kan förkastas.  

 

Studien kunde inte visa på en statistisk signifikans mellan mikroindex för CCI och 

miljöbilsförsäljningen, såväl som den totala personbilsförsäljningen. Bortsett ifrån det så 

stämmer sambandet mellan variablerna väl överens med teorin. Den teorin som uppsatsen 

presenterat hävdar att ett positivt CCI ökar försäljningen av kapitalvaror. Hushållens 

förväntningar på marknaden, mikroindex för CCI, visar att när hushållens ser optimistiskt på 

sin ekonomiska framtid så ökar försäljningen av miljöbilar. Denna relation förstärks 

ytterligare efter december 2012. Även tidigare studier som gjordes vid Skövdes högskola om 

vilka variabler det är som styr bilköp, visade att konsumenternas förväntningar på marknaden 

hade stor betydelse för köp av ny bil.  

 

Resultatet från en utav regressionsanalyserna visar att när priset på bilar ökade så ökade även 

försäljningen av såväl samtliga personbilar som miljöbilar under den första perioden. 

Relationen mellan pris på bil och miljöbilsförsäljningen slog därefter om till att få en negativ 

relation under andra perioden. Det stämmer överens med teorin som hävdar att efterfrågad 

kvantitet på kapitalvaror ökar då priset på kapitalvaran sjunker. Resultatet från 

regressionsanalyserna visade inte på någon sådan relation som var statistisk signifikant. Det 

kan bero på att variabeln ”pris på personbil” endast innefattar prisutvecklingen på samtliga 

bilar på marknaden och inte för miljöbilar specifikt. Därmed är resultatet från regressionen 

svårt att analysera då data inte mäter det som hade varit optimalt för analysen.  

 

Med tanke på att det näst intill inte finns några miljöbilar som drivs med bensin så fungerar 

det drivmedlet som ett substitut till miljöbilar. Enligt teorin om substitutvaror så innebär det 

alltså att om bensinpriset stiger så ökar försäljningen av miljöbilar. Resultatet av 

regressionsanalysen visar på ett positivt samband mellan miljöbilar och bensinpris. 

Sambandet mellan bensinpris och miljöbilar innan definitionen ändrades är signifikant på en 

0.05 signifikansnivå. Efter definitionsförändringen försvagades detta samband, men det går 

inte att säkerställa då det inte är signifikant skilt från noll efter definitionsförändringen. Om 

bensin är en substitutvara till miljöbilar så borde bensin vara en komplementvara till icke 

miljöbilar. Alltså om bensinpriset stiger så borde den totala personbilsförsäljningen att sjunka 

eftersom det blir dyrare att köra ett bensindrivet fordon. Regressionsanalysen för den totala 
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personbilsförsäljningen visar dock på ett positivt samband, alltså när bensinpriset stiger 

tenderar konsumenter att köpa allt fler bilar. Anledningen till varför resultatet visar på ett 

positivt samband kan bero på att miljöbilar är inräknad i den samtliga personbilsförsäljningen, 

samt att den totala personbilsförsäljningen även visar försäljningen av diesel och etanoldrivna 

bilar. En annan faktor till det positiva sambandet kan vara att bilförsäljningen ökar ständigt. 

Det rullar allt fler bilar på de svenska vägarna, oavsett pris på drivmedel. En undersökning 

gjord på den amerikanska bilmarknaden visar att det låga bensinpriset just nu är en stark 

styrande faktor när amerikaner ska köpa en ny bil. Då efterfrågan på bensindrivna fordon har 

stigit eftersom det låga bensinpriset på den amerikanska marknaden har reducerat 

bränslekostnaden för bensindrivna fordon avsevärt. Försäljningen av substitutvaran 

hybridfordon har sjunkit drastiskt på den amerikanska fordonsmarknaden samtidigt som 

bensindrivna fordon har ökat markant den senaste tiden. Nybilsköparna går därmed emot 

Obamas Climate plan, att reducera koldioxidutsläppen genom att minska antalet bensindrivna 

fordon i USA. Det innebär inte att den amerikanska befolkningen inte är medvetna om att 

bensindrivna bilar inte är miljövänliga. Utan de agerar individuellt efter att maximera sin egen 

nytta, vilket är att sänka sina enskilda fordonskostnader. Resultatet blir liknande som i 

allmänningens tragedi, det som anses som rationellt agerande ur en enskild individs synpunkt 

är inte rationellt för en grupp individer. När bensinpriset sjunker tenderar individer att köra 

icke miljöbilar eftersom individer är ute efter den vara som maximerar deras egen nytta 

oavsett om det är på bekostnad för miljön eller ej. 

 

Resultatet från studien visade att andelen miljöbilar ökade trots att ingen av de undersökta 

variablerna kan förklara trendökningen. Därmed tros preferenser vara en stark förklarande 

variabel till individers val av bil. Bilen som så många andra kapitalvaror kan fungera som en 

statussymbol och därför varierar bilens olika attribut i rangordning beroende på individ. 

Småbarnsföräldern söker troligtvis en trygg och komfortabel bil med bra lastutrymme. Medan 

personer utan barn kanske tenderar att sätta form framför funktion, då utseendet är viktigare 

än rymligheten. Låginkomsttagaren till skillnad från höginkomsttagaren söker en enkel bil 

som kan ta bilägaren från punkt A till B till lägsta möjliga kostnad. Att möjliggöra mätning av 

variabeln preferenser hade varit av intresse, i syfte att kunna utforma differentierade 

miljövänliga bilar som attraherar samtliga målgrupper på personbilsmarknaden. 
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8. Slutsats 
8.1 Slutsats  

Under den studerade perioden har andelen miljöbilar på den svenska bilmarknaden ökat, även 

efter att definitionen av miljöbilar skärptes. Studien kan inte finna ett signifikant samband 

mellan någon av de utvalda variablerna och den ökade miljöbilsförsäljningen. Inte heller kan 

studien bekräfta att en specifik variabel haft större inverkan på den ökade 

miljöbilsförsäljningen i jämförelse med den totala försäljningen av personbilar. Bensinpriset 

kan dock vara en påverkande faktor vid köp av miljöbil då resultatet var extremt nära en 

statistisk signifikans. Höga bensinpriser resulterar i ökade bränslekostnader för en icke 

miljöbil. Sjunker bensinpriset däremot, som på den amerikanska marknaden, så tenderar 

individer att välja en icke miljöbil då det inte är någon större skillnad mellan 

bränslekostnaderna samt att icke miljöbilar vanligtvis har ett något lägre inköpspris än 

miljöbilar. Samhället utvecklas ständigt efter invånarnas preferenser och troligtvis kommer 

bilen att spela en allt större roll i det svenska samhället. Enligt den utveckling som råder är det 

ytterst tveksamt om efterfrågan på bilar kommer att avta med tiden. Samhället bör därför 

konstatera att bilen inte kommer att kunna substitueras bort. Bränslet kommer därmed spela 

huvudrollen i utvecklingen mot ett mer miljövänligare samhälle och därför bör fokus riktas 

mot att hitta ett bättre drivmedel som tar hänsyn till miljön. 

8.2 Framtida forskning 

Resultaten från regressionsanalysen är svårtolkade då månadsdata ibland saknades, samt att 

avsaknaden av data förkortade den studerade tidsperioden. Tidsperioden är relativt kort vilket 

gör det svårt att tyda trender. Hade det funnit mer tillgänglig data med fler observationer som 

var relevant för studien hade troligtvis fler samband mellan variablerna varit signifikanta. 

Därmed vore det av intresse att göra en liknande studie om några år för att se om resultatet 

förbättras, samt om det går att finna en variabel som har större inverkan på 

miljöbilsförsäljningen gentemot den totala personbilsförsäljningen. Subventioner samt 

skattereduceringar är en variabel som inte har studerats i uppsatsen, men har enligt tidigare 

forskning stor inverkan på försäljningen av miljöbilar. Därför vore det av intresse att se hur 

stor inverkan diverse subventioner och skattelättnader faktiskt har på miljöbilsförsäljningen. 
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10. Appendix 
10.1 Tester utförda på datamaterialet för antalet nyregistrerade personbilar 

Beroende variabel: antalet nyregistrerade personbilar 

Oberoende variabler: ränta, KPI för bensin, Disponibel inkomst, Mikroindex, Arbetslöshet 

samt KPI pris på personbilar 

 

Regressionsanalys 

 
 

Stam- och- blad diagram som upptäcker eventuella extremvärden 

 

                                                                                         
                  _cons    -143218.1   57481.74    -2.49   0.015    -258017.1   -28419.19
  KPI_Pris_pa_personbil     458.3121   209.5419     2.19   0.032     39.82808    876.7961
           arbetsloshet     3.105514   12.29376     0.25   0.801    -21.44681    27.65784
     Mikroindex_for_CCI     33.02741   122.7624     0.27   0.789    -212.1461    278.2009
disponibel_inkomst_re~_     1.992206    1.35531     1.47   0.146    -.7145343    4.698946
             KPI_bensin     693.3499   869.0858     0.80   0.428    -1042.334    2429.034
                  ranta      10.3868   1110.016     0.01   0.993    -2206.468    2227.241
                                                                                         
     personbilar_totalt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                         

       Total    1.3244e+09    71  18653151.1           Root MSE      =  3714.6
                                                       Adj R-squared =  0.2603
    Residual     896863368    65    13797898           R-squared     =  0.3228
       Model     427510360     6  71251726.7           Prob > F      =  0.0002
                                                       F(  6,    65) =    5.16
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      72

  1**   45
  1**   20,21,22,23,25,34,36
  1**   05,06,06,08,16
  0**   80,91,97,97
  0**   62,71,71,72,73,75,75,76,79
  0**   44,45,46,46,56,57,58,58
  0**   25,30
  0**   01,03,03,03,11,15,17
 -0**   14
 -0**   32,28,23,22
 -0**   56,47
 -0**   74,74,68,68,66
 -0**   99,83
 -1**   05,02
 -1**   35,34,34,31
 -1**   59,57,56,52,41
 -1**   
 -1**   99
 -2**   09,00
 -2**   35

plot in units of .01
r rounded to nearest multiple of .01

Stem-and-leaf plot for r (Studentized residuals)
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Kernel density estimate test som uppskattar fördelningen 

 
 

Shapiro Wilk test uppskattar om datamaterialet är normalfördelat 

 
 

Cameron & Trivedi´s test som upptäcker heteroskedasticitet 
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           r       72    0.93035      4.387     3.220    0.00064
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                                                   
               Total        36.41     34    0.3570
                                                   
            Kurtosis         5.96      1    0.0147
            Skewness        10.35      6    0.1106
  Heteroskedasticity        20.10     27    0.8264
                                                   
              Source         chi2     df      p
                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
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Variance Inflation Factor test som upptäcker multikorrelation 

 
 

Ovtest som testar för specifikation fel 

 
 

Durbin- Watson test upptäcker autokorrelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mean VIF        2.56
                                    
arbetsloshet        1.12    0.894319
       ranta        1.84    0.542289
Mikroindex~I        2.64    0.379097
  KPI_bensin        3.09    0.323726
KPI_Pris_p~l        3.20    0.312273
disponibel~_        3.49    0.286838
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

                  Prob > F =      0.6862
                  F(3, 62) =      0.50
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of personbilar_totalt

Durbin-Watson d-statistic(  7,    72) =  1.427274
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10.2 Tester utförda på datamaterialet för antalet nyregistrerade miljöbilar 

Beroende variabel: antalet nyregistrerade miljöbilar 

Oberoende variabler: ränta, KPI för bensin, Disponibel inkomst, Mikroindex, Arbetslöshet 

samt KPI pris på personbilar samt har varje variabel en dummy variabel 

 

Regressionsanalys 

 
Stam- och- blad diagram som upptäcker eventuella extremvärdet 

 
 

 

 

                                                                                                  
                           _cons     2241.288   38798.28     0.06   0.954     -75421.9    79904.48
                  arbetsloshet_D     11.70289    15.1175     0.77   0.442    -18.55807    41.96385
         KPI_Pris_pa_personbil_D    -119.6192   633.7615    -0.19   0.851    -1388.231    1148.992
                    mikroindex_D     68.76584   145.0783     0.47   0.637    -221.6398    359.1715
            disponibel_inkomst_D     4.548134   4.662405     0.98   0.333    -4.784684    13.88095
                    KPI_bensin_D    -2012.798   1050.547    -1.92   0.060    -4115.696    90.10014
                         ranta_D    -2568.083   2539.593    -1.01   0.316    -7651.631    2515.465
                           dummy    -30461.33     225495    -0.14   0.893    -481838.5    420915.9
           KPI_Pris_pa_personbil     64.74656   112.3644     0.58   0.567    -160.1752    289.6683
                    arbetsloshet    -5.403762   6.996222    -0.77   0.443    -19.40822    8.600699
              Mikroindex_for_CCI     7.016004   67.40534     0.10   0.917    -127.9105    141.9425
disponibel_inkomst_reglerat_for_    -2.441711   1.783364    -1.37   0.176    -6.011503    1.128081
                      KPI_bensin     2130.354   629.6801     3.38   0.001     869.9121    3390.796
                           ranta     479.2105   640.0197     0.75   0.457    -801.9282    1760.349
                                                                                                  
               miljobilar_totalt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                                                  

       Total     907983357    71    12788498           Root MSE      =  1658.8
                                                       Adj R-squared =  0.7848
    Residual     159588362    58  2751523.49           R-squared     =  0.8242
       Model     748394995    13  57568845.7           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 13,    58) =   20.92
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      72

. 

  4**   04
  3**   
  3**   
  2**   
  2**   
  1**   59,71,93
  1**   16,24,39,46
  0**   51,51,67,69,69,70,75,77,99
  0**   00,04,05,14,16,16,17,18,20,23,24,28,29,29,35,37,39,43,45,46,47,48,48
 -0**   44,43,36,36,33,26,16,14,14,09,05,04,03
 -0**   98,95,81,79,74,74,66,58,54
 -1**   40,21,04
 -1**   69,58,56,55
 -2**   34,23,16

plot in units of .01
r rounded to nearest multiple of .01

Stem-and-leaf plot for r (Studentized residuals)
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Kernel density estimate test som uppskattar fördelningen 

 
 

Shapiro Wilk test uppskattar om datamaterialet är normalfördelat 

 
 

Breusch-Pagan/ Cook-Weisberg´s test som upptäcker heteroskedasticitet 
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           r       72    0.96459      2.230     1.747    0.04032
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

         Prob > chi2  =   0.0005
         chi2(1)      =    12.08

         Variables: fitted values of miljobilar_totalt
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest
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Variance Inflation Factor test som upptäcker multikorrelation 

 
 

Ovtest som testar för specifikation fel 

 
 

Durbin- Watson test upptäcker autocorrelation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mean VIF     2050.36
                                    
arbetsloshet        1.81    0.551070
       ranta        3.05    0.328022
Mikroindex~I        3.95    0.253031
KPI_Pris_p~l        4.52    0.221265
  KPI_bensin        8.02    0.124651
     ranta_D       21.18    0.047210
disponibel~_       29.66    0.033710
arbetslosh~D      224.16    0.004461
mikroindex_D     1145.63    0.000873
KPI_bensin_D     1339.37    0.000747
KPI_Pris_p~D     8869.16    0.000113
disponibel~D    12953.84    0.000077
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif

. 

                  Prob > F =      0.4270
                  F(3, 56) =      0.94
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of miljobilar_totalt

. ovtest 

Durbin-Watson d-statistic( 13,    72) =  1.634448
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10.3 Segmenterad regressionsanalys 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                              
       nydef     .0043696   .0007529     5.80   0.000      .002868    .0058712
   gammaldef     .0024329      .0003     8.11   0.000     .0018346    .0030312
        int2     .0748335   .0116273     6.44   0.000     .0516435    .0980235
        Int1     .4632691   .0084433    54.87   0.000     .4464294    .4801088
                                                                              
Andelmiljb~r        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1.36846636    73  .018746115           Root MSE      =  .02879
                                                       Adj R-squared =  0.9558
    Residual    .058031626    70  .000829023           R-squared     =  0.9576
       Model    1.31043474     3  .436811579           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    70) =  526.90
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      74

. regress Andelmiljbilar Int1 int2 gammaldef nydef, hascons

                                                                              
         (1)    -.3884356   .0143696   -27.03   0.000    -.4170948   -.3597764
                                                                              
Andelmiljb~r        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

 ( 1)  - Int1 + int2 = 0

. lincom  int2- Int1

                                                                              
         (1)     .0019367   .0008105     2.39   0.020     .0003203    .0035531
                                                                              
Andelmiljb~r        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

 ( 1)  - gammaldef + nydef = 0

. lincom  nydef- gammaldef


