
Varför väljer vi bilen framför kollektivtrafiken? 
 

De ekonomiska och tekniska fördelar som den industriella revolutionen lett till har även haft 
en del negativa bieffekter. Dagens generation lider av åkommor som övervikt och astma och 
miljön förstörs genom diverse föroreningar. Till viss del beror dessa bieffekter på bilens 
intrång i vårt samhälle. På 1950-talet stod kollektivtrafiken ungefär för hälften av alla resor i 
Sverige och bilen för ungefär en tredjedel. Idag står bilen för ungefär två tredjedelar av alla 
resor och kollektivtrafiken för ungefär en fjärdedel. Det går även att se att nästan hela 
ökningen av resandet beror på ökning av biltrafik (se Figur 1). 

 

Figur 1 - Transportarbetets utveckling i Sverige 

 

Vad det är som gör att människor väljer bilen framför kollektivtrafik är en intrikat 
beslutsprocess med många ingående faktorer. Tidigare studier har dock visat att vissa av 
faktorerna är viktigare än andra. Först och främst är bilinnehavet oerhört viktigt; har du bil, 
kör du bil. En annan faktor som är mycket viktig är hur väl kollektivtrafiken står sig jämfört 
med bilen. Då handlar det fram för allt om kollektivtrafikens restid och turtäthet. Detta 
examensarbete har haft som mål att utröna hur faktorerna bilinnehav, medelinkomst och 
närhet till centrum påverkar färdmedelsvalet. De orter som studerats är Skövde, Borås, 
Vänersborg och Uddevalla. Studien genomfördes både som en parvis korrelationsanalys och 
genom att bygga upp en statistisk modell av resandet. 
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Resultatet visar att det, i parstudien, går att påvisa en korrelation mellan ökad inkomst och ett 
ökat bussresande med 95 % säkerhet. Däremot påverkade denna faktor inte alls bussresandet i 
den statistiska modellen. Bilinnehavet, som enligt många andra studier visat sig vara den 
viktigaste faktorn för val av färdmedel, visade i parstudien väldigt svag korrelation med 
antalet bussresor. Inte heller i den statistiska modellen påverkade denna faktor antalet 
bussresor i någon större grad. Anledningen till detta beror med all sannolikhet på att måttet på 

bilinnehav presenterades som 
antal bilar per person. Ett 
bättre mått hade varit antal 
bilar per hushåll. Den sista 
faktorn, avstånd till centrum, 
var den faktor som påverkade 
antalet bussresor mest. 
Parstudien visade att med 94 
% sannolikhet finns det en 
korrelation mellan ökat 
avstånd till centrum och ett 
ökat antal bussresor. Vid 
avstånd under 2 km fanns 
korrelationen med 99 % 
säkerhet. 

  

Även i den 
statistiska modellen 
visade det sig att 
avstånd till centrum 
är en viktig faktor 
för att förklara 
antalet bussresor i en 
tätort. Modellen där 
avstånd till centrum, 
bilinnehav samt 
modellens egna 

dummy-variabler 
användes förklarade 
det verkliga antalet 
resenärer till 90 % 
(se Fel! Hittar inte 
referenskälla.) 

Figur 2 - Resultat från parstudien där korrelationen mellan antal bussresor och avstånd till centrum studerades

Figur 3 - Verkligt och beräknat antal bussresenärer



 

Examensarbetet 
visade även hur 
medelinkomst i ett 
område korrelerar 
med bilinnehavet 
(antal bilar per 
person) i samma 
område. Det visade 
sig att det finns en 
linjär korrelation 

mellan 
medelinkomst och 
bilinnehav för 

medelinkomster 
under 250 000 kr. 
Därefter stabiliseras 
bilinnehavet på ca 
40 % (se Figur 4) 

 

Figur 4 - Korrelation mellan medelinkomst och bilinnehav 

 

Sammanfattningsvis visar arbetet att det helt klart finns en korrelation mellan antal bussresor 
per person och avstånd till centrum. Däremot är det svårare att finna en klar korrelation 
mellan medelinkomsten eller bilinnehavet och antalet bussresor per person. Men som nämnts 
tidigare beror detta troligtvis på brister i studien och inte på att korrelationen inte finns. 

 

Av: Viktor Sköldstedt 


