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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker om olika grupper av bilköpare skiljer sig åt avseende hur de             

anpassade tidpunkten för sina inköp av personbilar, i anslutning till bonus malus-systemets            

ikraftträdande den 1 juli 2018. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om priskänslighet             

och rationella val, tillämpas en linjär sannolikhetsmodell på ett datamaterial över           

nybilsköpare i juni och juli 2018. Vi estimerar sannolikheten för respektive grupp att             

införskaffa en personbil i den månad som är förknippad med en lägre kostnad. När vi               

inkluderar valda kontrollvariabler finner vi, med statistisk signifikans, att juridiska          

personer och boende i icke tätbefolkade län har anpassat tidpunkten för införskaffande i             

större utsträckning än andra grupper. Mer specifik data hade gynnat studien, varför            

försiktighet bör vidtas för att kunna dra några definitiva slutsatser, och vidare forskning             

adresseras. Resultaten bidrar alltjämt till förståelsen för de undersökta skillnaderna          

grupperna emellan, samt kan vara av intresse för utformning av liknande ekonomisk            

policy.  

 

Nyckelord: bonus malus, priskänslighet, konsumtionsbeslut, linear probability model  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

I november 2017 beslutade Sveriges riksdag om införandet av ett bonus malus-system för             

nya lätta fordon. Bonus malus-systemets huvudmotiv är att “öka andelen miljöanpassade           

fordon med lägre koldioxidutsläpp” (Regeringskansliet, 2017). Systemets praktiska        

innebörd innefattar en subvention för nya fordon med låga utsläpp respektive en förhöjd             

fordonsskatt för nya fordon med höga utsläpp (Transportstyrelsen, 2018). I Statistiska           

centralbyråns (SCB) publikation, “Sveriges Ekonomi - Statistiskt perspektiv”, skriver         

myndigheten att Sveriges BNP-tillväxt det andra kvartalet 2018 klart överträffade          

genomsnittet för de senaste tio åren. De menar att den nya fordonsskatten till stor del               

bidrog till detta, då hushållens konsumtion, främst ökade bilköp, drog upp tillväxten inför             

bonus malus ikraftträdande. 

Bonus malus-systemets tydliga ekonomiska incitamentsstruktur påverkade      

onekligen bilköparnas konsumtionsbeteende i anslutning till dess ikraftträdande (se         

diagram 1). En fråga som då uppkommer är om olika grupper av köpare reagerade              

likvärdigt på systemets ikraftträdande, eller om de skiljer sig åt avseende hur de anpassade              

sina inköp till följd av reformen? Svaret på den frågan kan vara av intresse för utformning                

av liknande ekonomisk policy. Om grupperna av olika skäl skiljer sig åt vad gäller hur de                

anpassar sina inköp i anslutning till bonus malus-systemets ikraftträdande, kan          

implikationerna bli att grupperna också påverkas annorlunda av systemet. Det är en aspekt             

som eventuellt bör beaktas vid utformning av liknande reformer. Vidare kan svaret på             

frågan bidra till att öka kunskapen om skillnader mellan olika gruppers           

konsumtionsbeteende, och även hur dessa anpassar sina inköp till ekonomiska styrmedel. 

En vedertagen metod inom nationalekonomin för att studera hur konsumenter          

påverkas av en punktskatt eller subvention, är att estimera dess ekonomiska incidens. Det             
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vill säga hur kostnaden för skatten fördelas mellan konsumenter och producenter. För att             

genomföra en sådan skattning är det av vikt att besitta information om dels             

prisförändringar och sålda kvantiteter av varan eller tjänsten i fråga. På grund av avsaknad              

av detaljerad prisinformation för personbilar över tid, är reformens incidens således           

ingenting som den här uppsatsen kan undersöka mer närgående. Däremot kan vår studie             

fullgöra funktionen som en approximation för skattens och subventionens relativa          

påverkan på de studerade grupperna, genom att studera om deras konsumtionsbeteende           

skiljer sig åt till följd systemets ikraftträdande. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk             

som utgår ifrån priskänslighet och rationella val, ämnar vi mer specifikt att undersöka hur              

olika grupper av köpare anpassade sina beslut om när de valde att införskaffa en personbil,               

mot bakgrund av systemets ekonomiska utformning och ikraftträdande. Frågeställningen vi          

ämnar besvara är således: skiljer sig olika grupper av bilköpare åt avseende hur de              

anpassade tidpunkten för sina inköp av personbilar, i anslutning till ikraftträdandet av            

bonus malus-systemet? 

Med avseende på grupper av bilköpare studerar vi mer specifikt skillnaderna           

mellan följande demografiska grupper: män och kvinnor, äldre och yngre, samt boende i             

tätbefolkade och boende i icke tätbefolkade län. Vi studerar även skillnaden mellan fysiska             

och juridiska personer.  

Ikraftträdandet implicerar att det, beroende på om personbilen omfattas av en           

subvention eller extra fordonsskatt, finns en mer respektive mindre kostsam tidpunkt för            

införskaffande. Det vill säga antingen före eller efter systemets ikraftträdande. För att            

besvara frågeställningen undersöker vi således om sannolikheten att införskaffa en          

personbil i den period där införskaffandet är mindre kostsam för köparen skiljer sig åt              

mellan olika grupper.  

Studien är avgränsad till ett datamaterial om 38 813 observationer (nybilsköp av            

personbilar) för månaderna juni till och med juli 2018, vilket motiveras av att dessa              

månader är symmetriska kring systemets ikraftträdande den 1 juli. Skälet till att inte             

inkludera ytterligare tidsperioder är att beslutet att införskaffa en bil i de ytterligare             
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månaderna inte blir lika nära kopplat till tiden för ikraftträdandet av systemet. I diagram 1               

visas nybilsköp i Sverige för maj till och med augusti åren 2016-2018. Trendbrottet för              

juni och juli 2018 kan rimligtvis tolkas som en reaktion på systemets ikraftträdande. De till               

synes markanta skillnaderna avseende antalet nybilsköpare i juni och juli 2018, jämfört            

med föregående år, är också bakgrunden till de frågor som den här uppsatsen ämnar att               

studera. 

 

Diagram 1. Egen illustration av totala antalet nybilsköp för personbilar i Sverige,            

maj-augusti, 2016-2018. Källa: BIL Sweden 

 

 

Tidigare studier som relaterar till detta ämne har bland annat funnit att konsumtionsbeslut             

påverkas av särskilda karaktärsdrag hos köparna (Hoch et al., 1995; Sanz de Acedo et al.,               

2007), till vilken grad fordon substitueras vid en relativ prisuppgång (McCarthy, 1996),            

samt informationsöverbelastning vid beslutsfattande (Jacoby et al., 1974; Malhotra, 1982).          

Skillnader i dessa faktorer, grupperna emellan, kan ge upphov till att de skiljer sig åt               

avseende konsumtionsbeslut. Den här studien bidrar till förståelsen för hur de studerade            
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grupperna kan skilja sig åt, med avseende på anpassning till en förväntad prisförändring för              

ett större inköp, tillika en ekonomisk policyförändring.  

Metodologiskt besvarar vi frågeställningen genom regressionsanalyser med en        

linjär sannolikhetsmodell (linear probability model, LPM). Med denna modell estimerar vi           

sannolikheten för respektive grupp att införskaffa en personbil i den period som är mindre              

kostsam i enlighet med systemets utformning. När vi inkluderar kontrollvariabler för           

bilpriser och inkomster finner vi statistiskt signifikanta skillnader mellan flera grupper: för            

juridiska personer är sannolikheten att införskaffa en personbil i den mindre kostsamma            

perioden 6.63 procentenheter större än för fysiska personer. Vad gäller de studerade            

fysiska grupperna är sannolikheten 5.25 procentenheter större om personbilen har          

registrerats i ett icke tätbefolkat län, jämfört med om personbilen har registrerats i ett              

tätbefolkat län. Vi finner däremot ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och            

kvinnor eller mellan äldre och yngre, när vi inkluderar valda kontrollvariabler. 

Den resterande delen av uppsatsen är disponerad enligt följande: i avsnitt 1.2 ges en              

förklaring av bonus malus-systemet och dess ekonomiska innebörd. I avsnitt 2 beskriver vi             

det teoretiska ramverket, följt av en sammanfattning av tidigare studier i avsnitt 3. I avsnitt               

4 presenteras och diskuteras vårt datamaterial, dess egenskaper och begränsningar. Här           

redogörs även för - och diskuteras - variabler och val av empirisk metod. Resultaten från               

vår empiriska analys presenteras i avsnitt 5, och i avsnitt 6 diskuterar vi resultaten, samt               

adresserar framtida forskning. Slutsatserna presenteras i avsnitt 7, som sammanfattar de           

huvudsakliga resultaten från den här uppsatsen. 
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1.2 Bonus malus 

Bonus, latin för “bra”, innebär i detta system att fordon med koldioxidutsläpp om högst 60               

gram per kilometer premieras med en subvention (bonus) om högst 60 000 kronor, eller              

högst 25 procent av fordonets nypris. Dessa fordon benämns i denna uppsats “bonusbilar”.             

För varje gram koldioxid per kilometer som fordonet därefter släpper ut minskar            

subventionen linjärt med 833 kronor upp till en utsläppsnivå om 60 gram koldioxid per              

kilometer, för vilken en bonus om 10 000 kronor betalas ut (Transportstyrelsen, 2018).             

Även fordon som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel fordonsgas,             

premieras med en bonus om minst 10 000 kronor (Regeringenskansliet, 2017). 

Malus, latin för “dåligt”, innebär att bensin- och dieseldrivna fordon med           

koldioxidutsläpp över 95 gram per kilometer belastas med en förhöjd fordonsskatt (malus).            

Dessa fordon benämns i denna uppsats “malusbilar”. För koldioxidnivåer upp till 140 gram             

per kilometer är fordonsskatten 82 kronor per gram. För nivåer över 140 gram per              

kilometer är fordonsskatten 107 kronor per gram. Den förhöjda fordonsskatten gäller under            

de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången (se diagram 2).                

Från och med det fjärde året är skattebeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111               

gram. För dieseldrivna fordon tas även ett ytterligare bränsletillägg och ett miljötillägg ut.             

Fordon med utsläppsnivåer mellan 60 och 95 gram per kilometer betraktas som neutrala             

fordon, och påverkas inte av systemet. Inte heller fordon som drivs med ett alternativt              

bränsle (etanol, fordonsgas) påverkas av systemet (Regeringskansliet, 2017).  
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Diagram 2. Egen illustration av bonus malus-systemets utformande. Skatten är beräknad 

för den aggregerade förhöjda fordonsskatten över tre år. Källa: Transportstyrelsen 

 

 

 

Systemet har som ekonomiskt styrmedel således en tydlig miljömässig agenda. En, för den             

här uppsatsen, relativt viktig aspekt är att systemets ikraftträdande beslutades om i            

november 2017, nästan åtta månader före dess ikraftträdande. Det innebär att det under en              

längre tid innan ikraftträdandet den 1 juli existerat möjligheter för köpare att anpassa             

tidpunkten för sina inköp av fordon till de nya förutsättningarna. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Få samhällsvetenskaper vilar på antaganden i lika hög utsträckning som nationalekonomin           

gör. Ett antagande vi gör i den här uppsatsen är att bilköparnas möjlighet att välja vilken av                 

de studerade månaderna som de införskaffar en personbil, är densamma för de studerade             

grupperna av köpare. Det är möjligt att inkomst- och förmögenhetsskillnader eventuellt           

kan ge upphov till varierande möjligheter att förlägga införskaffandet till den månad som             

lämpar sig bäst för individen. Men mot bakgrund av den förhållandevis långa perioden             

mellan riksdagens beslut om bonus malus och dess faktiska ikraftträdande, gör vi            

antagandet att dessa skillnader är så gott som försumbara och inte hämmar den vidare              

analysen. Vidare antar vi att skatteincidensen av den extra fordonsskatten inte helt tillfaller             

producenten, och motsvarande gällande incidensen för subventionen. Således kan vi          

identifiera två potentiella orsaker som förklarar att det uppstår skillnader mellan grupper,            

avseende i vilken period som de har störst sannolikhet att införskaffa en personbil, i              

anslutning till bonus malus-systemets ikraftträdande: 

 

(1) Bilköparna har inte perfekt information om bonus malus-systemets utformning, och          

handlar därför med begränsade förutsättningar till att fatta ekonomiskt rationella          

konsumtionsbeslut.  

(2) Bilköparna har perfekt information om systemets utformning, men är inte          

tillräckligt priskänsliga för att anpassa sitt beslut om tidpunkt för införskaffande,           

för att undvika eventuell skatt eller dra nytta av eventuell subvention.           

Priskänslighet kan till exempel bero på skillnader i inkomst (budgetrestriktioner),          

eller huruvida köparen definierar varan som en lyx- eller nödvändighetsvara, vilket           

vidare diskuteras nedan.  
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Systemets ikraftträdande den 1 juli innebär att bilköpare kan undvika den extra            

fordonsskatten genom att dels införskaffa en malusbil i juni istället för i juli. De kan även                

dra nytta av subventionen genom att införskaffa en bonusbil i juli istället för i juni. Således                

kan bilköparnas beslut av period att införskaffa en personbil i anslutning till systemets             

ikraftträdande anses manifestera deras priskänslighet, och/eller deras förutsättningar att         

fatta ekonomiskt rationella beslut.  

De teoretiska mekanismer som ligger till grund för varför olika grupper av            

bilköpare kan tänkas anpassa sina inköp av personbilar olika kraftigt, utgår därför ifrån             

priskänslighet och antaganden om rationalitet. Konsumenter antas, i regel, uppvisa olika           

grader av priskänslighet. När varors relativpriser förändras påverkar det även det optimala            

konsumtionsbeslutet. När en normal varas pris stiger är den teoretiska förutsägelsen att            

konsumenter reagerar på detta genom att minska sina inköp av varan (till vilken grad              

konsumenter reagerar på prisförändringen beror på hur priskänsliga de är). När varors            

relativa priser förändras substituerar konsumenter i olika hög grad inköp från den vara som              

har blivit relativt dyrare, till inköp av den vara som har blivit relativt billigare (Becker,               

1976). Detta gäller rimligtvis även för fordonsmarknaden, vilket påvisas i en studie av             

McCarthy (1996), som undersöker elasticiteter för nya fordon. Studiens resultat visar just            

på att införskaffande av fordon som efter en prisförändring blir relativt dyrare, substitueras             

till förmån för fordon som blir relativt billigare.  

Hur priskänsliga konsumenter är beror på de faktorer som påverkar en varas            

priselasticitet. En vara är i regel mer elastisk om:  

 

1. Varan har många substitut 

2. Kostnaden att byta till en annan vara är liten 

3. Varan införskaffas tämligen sällan 

4. Konsumenten har lång tid på sig att reagera på en prisförändring på varan  

5. Konsumenten i högre grad själv står för kostnaden  

6. Varan är en lyxvara (jämfört med en nödvändighetsvara) 
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7. Varan utgör en stor andel av konsumentens budget 

(Parkin et al., 2014; Lumen Learning, u.å)  

 

Med avseende på personbilsmarknaden och bonus malus-systemet kan punkt 1-4 antas           

påverka samtliga studerade grupper av bilköpare likvärdigt. Substituten på         

personbilsmarknaden är många till antalet, och samma utbud gäller för samtliga grupper.            

Kostnaden av att byta till en annan personbil kan manifesteras av kostnaden för             

efterforskningar och eventuell försäljning av en tidigare ägd personbil, vilket också kan            

antas vara lika fördelat över grupperna. Vidare så har bilköparna inför bonus            

malus-systemets ikraftträdande haft lika lång tid på sig att reagera på de annalkande             

prisförändringarna. 

I vilken utsträckning bilköparna själva står för kostnaden kan antas vara densamma            

mellan de fysiska grupperna. Däremot blir denna aspekt desto mer intressant när vi             

studerar skillnaden mellan juridiska och fysiska personer, vilka enligt teorin alltså kan            

antas skilja sig i priskänslighet. Detta predikterar att fysiska personer eventuellt bör vara             

mer priskänsliga än juridiska, i detta hänseende. Vidare så ger punkt 6-7 utrymme för              

förklaringar av upphov till skillnader i priskänslighet grupperna emellan, också bland de            

fysiska grupperna. Om vissa grupper i högre utsträckning än andra betraktar personbilar            

som en lyxvara/nödvändighetsvara, eller om personbilar för vissa grupper utgör en           

större/mindre budgetandel, kan det innebära skillnader i priskänslighet. Det kan i           

förlängningen vara en plausibelt förklaring till att grupperna skiljer sig åt avseende hur de              

anpassat sina inköp i anslutning till ikraftträdandet av bonus malus-systemet. 

Fortsättningsvis antas rationella individer enligt traditionell ekonomisk teori agera         

efter egennytta, fatta konsistenta beslut, samt vara perfekt informerade och förutseende           

(Simon, 1955). Beslutsfattande styrs helt och hållet av rationella nyttofunktioner. Individer           

fattar konsumtionsbeslut som optimerar dessa funktioner, givet en budgetrestriktion         

(Taylor & Houthakker, 2010). Vad gäller införskaffande av personbilar i anslutning till            

bonus malus-systemets ikraftträdande, anser vi inte att det är rimligt att anta att samtliga              
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studerade köpare är fullt rationella i enlighet med definitionen ovan. Vi menar att det är               

rimligare att anta att bilköpare, i detta hänseende, har olika förutsättningar att fatta             

rationella beslut i avseendet att de inte nödvändigtvis är perfekt informerade och            

förutseende. Det innebär att köparna, när de införskaffar en personbil, inte nödvändigtvis            

har full förståelse för bonus malus-systemets utformning, och vilka ekonomiska          

konsekvenser det innebär att införskaffa en särskild personbil i en särskild period. Det             

implicerar i sin tur att vissa köpare till exempel kan komma att införskaffa en så kallad                

malusbil i juli, trots att de, om de hade haft perfekt information och perfekt förutseende,               

hade införskaffat den i juni. Om dessa begränsade förutsättningar att fatta ett ekonomiskt             

rationellt beslut korrelerar mer med någon/några av de grupper som vi studerar, innebär det              

att sannolikheten att införskaffa en personbil i den mindre kostsamma perioden kan komma             

att skilja sig åt mellan de studerade grupperna, allt annat lika. 
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3 Tidigare studier 

Bonus malus-systemet infördes så sent som den 1 juli 2018. Det finns rapporter om hur               

försäljningen av personbilar har förändrats efter systemets införande (BIL Sweden, 2018),           

men däremot saknas vetenskapliga studier om hur grupper har påverkats, vilket den här             

uppsatsen bidrar med. Tidigare forskning, som är relevant för vår studie, relaterar till hur              

priskänslighet och begränsad tillgång till information kan skilja sig åt mellan olika grupper.  

Hoch et al. (1995) undersöker i en studie demografiska gruppers priskänslighet           

avseende konsumtion i dagligvaruhandeln. Detta genomfördes genom att studera         

konsumtionsmönster i samtliga matvarubutiker för en specifik matvarukedja i Chicago. De           

finner signifikanta skillnader mellan hur olika demografiska grupper reagerade på          

prisförändringar, och menar att särskilda egenskaper och karaktärsdrag hos dessa grupper           

är av avgörande betydelse när det kommer till gruppernas respektive priskänslighet. Bland            

annat finner de att konsumenter med större och dyrare hushåll tenderar att vara mindre              

priskänsliga än andra, på grund av färre budgetrestriktioner. Trots att denna studie            

behandlar människors konsumtionsmönster i dagligvaruhandeln, och inte för större inköp          

såsom personbilar, kan de teoretiska mekanismerna rimligtvis appliceras även gällande          

inköp av personbilar. Det implicerar i så fall att ju dyrare personbil en köpare är benägen                

att införskaffa, desto färre budgetrestriktioner har köparen, varför köparen skulle kunna           

uppvisa lägre priselasticitet. Vidare så finner studien signifikanta skillnader vad gäller           

utbildningsnivå och etnisk grupptillhörighet med avseende på priskänslighet, men däremot          

inga signifikanta skillnader mellan äldre och yngre människor respektive mellan olika           

inkomstnivåer.  

Vidare så undersöker McCarthy (1996) i en studie elasticiteter för nya fordon. Han             

utför multinomiala logistiska regressioner med sex förklarande variabler som reflekterar          

fordonskostnad, fysiska attribut, kvalitet, fabrikör, efterforskning och socioekonomiska        

kännetecken. Studien finner en korspriselasticitet om 0.82, vilket innebär att en procents            

prisökning för alla fordonsmodeller utom en, ökar marknadsefterfrågan för den sistnämnda           
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modellen med 0.82 procent. Detta visar på att införskaffande av fordon som efter en              

prisförändring blir relativt dyrare, substitueras till förmån för fordon som blir relativt            

billigare. 

Av betydelse för den här uppsatsen är även att reda ut under vilka omständigheter              

som olika grupper kan tänkas ha olika förutsättningar att fatta rationella           

konsumtionsbeslut. Det är som tidigare nämnt nära kopplat till den information man            

besitter om varan av intresse. Således är det av vikt att vara informerad för att fatta ett                 

ekonomiskt rationellt beslut. Hoch et al. (1995) menar att kostnaden av att söka efter              

information skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper, och bör således spela en            

avgörande roll avseende hur dessa grupper reagerar på priser och andra förändringar som             

kan tänkas påverka den slutgiltiga kostnaden för en vara. De menar att kostnaden av att               

söka efter information i huvudsak är dess alternativkostnad. Således kan till exempel            

välutbildade och höginkomsttagare antas uppvisa lägre priskänslighet. Vidare så menar de           

att äldre personer (över 60 år) bör uppvisa högre priskänslighet, på grund av att de bör ha                 

tillgång till mer tid för efterforskning. Andra studier som relaterar till ämnet finner en              

invers relation mellan inkomst och söktid (Marvel, 1976), och att priskänslighet ökar med             

ålder och utbildningsnivå (Elrod och Winer, 1982). 

Vidare så finner studier om köns- och åldersskillnader vid beslutsfattande till synes            

tvetydiga resultat. I en experimentell studie med 589 deltagare i åldern 18-80 år undersöker              

Sanz de Acedo et al. (2007) aspekter som påverkar beslutsfattande, och hur dessa påverkas              

av kön och ålder. De finner bland annat att kvinnor tar större hänsyn till vilka               

konsekvenser ett beslut får, och värderar tid och pengar relaterade till beslutet högre.             

Samtidigt föreskriver män mer vikt till att analysera information kring beslutet. Däremot            

finner studien inte några skillnader mellan kvinnor och män beträffande hur de behandlar             

information, tänker logiskt kring givna alternativ, samt bedömer beslutets konsekvenser.          

Beträffande åldersskillnader finner studien att äldre individer är mindre benägna än yngre            

individer att påverkas av känslor vid beslutsfattande. Vidare tenderar äldre att bedöma            

faktorer som påverkar ett beslut mer noggrant än vad yngre gör. Studien finner inte att               
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åldrande minskar individers kapacitet att bearbeta information, vilket i viss mån står i             

motsats till den generella uppfattningen (Craik och Salthouse, 2008).  

I en studie om överbelastning av information vid beslutsfattande genomför          

Malhotra (1982) ett experiment med 300 konsumenter (“heads of households”) om deras            

beslutsfattande vid husköp. Beslutets inramning influeras av att beslutsfattande vid husköp,           

normalt sett, involverar betydande efterforskningar, samt att hus är en komplex produkt för             

vilken beslutfattande fattas på basen av många framträdande attribut. Experimentet ger           

konsumenter 5, 10, 15, 20 och 25 olika valalternativ, och lika många attribut. Studien              

finner att konsumenter drabbas av en informationsöverbelastning redan från att de ges            

information om 10 valalternativ, eller information om 15 attribut. Konsumenterna kan           

optimalt inte hantera fler valalternativ eller attribut samtidigt, varefter överbelastningen av           

information blir påtaglig och hämmande för beslutsfattandet. Resultaten ligger i linje med            

de resultat som Jacoby et al. (1974) finner i deras pionjärstudie om            

informationsöverbelastning vid konsumtionsbeslut: konsumenter tenderar att fatta sämre        

beslut när den totala mängden information överstiger en viss mängd. 

Beslutsfattande vid köp av hus liknar i flera avseenden beslutsfattande vid köp av             

personbilar. Både hus och personbilar är varor som kan antas innebära en stor ekonomisk              

investering. Vidare kan båda förvärven antas vara förenade med en väsentlig del            

efterforskning. Alternativen och attributen är även för personbilar många till antalet, varför            

risken för informationsöverbelastning kan tänkas vara närvarande även vid beslutsfattande          

om införskaffande av personbilar. Detta kan i synnerhet antas gälla i anslutning till             

ikraftträdandet av bonus malus, som medför ytterligare dimensioner till vad som avgör den             

slutgiltiga kostnaden för personbilar.  

Studierna ger vid handen att konsumtionsbeslut påverkas av priskänslighet och          

rationalitet (informationsbrist), men även särskilda egenskaper hos konsumenterna.        

Relativa prisförändringar medför substitution mellan olika personbilar, men beroende på          

mängden information beträffande ytterligare alternativ och attribut kan konsumenter         

påverkas i deras beslutsfattande. Vidare föreligger enligt tidigare studier skillnader i           
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priskänslighet mellan grupper som ställs inför vardagliga konsumtionsbeslut, vilket kan          

förmodas gälla även vid beslutsfattande om personbilar - det ämne som undersöks i den här               

studien. Uppsatsen bidrar således till den existerande litteraturen genom att vidare studera            

skillnaderna mellan olika grupper, men med avseende på anpassning till en förväntad            

kostnadsförändring för ett större inköp, i det här fallet inköp av personbilar. Vidare kan              

uppsatsen bidra till att öka kunskapen om hur olika grupper anpassar sina beslut till              

ekonomisk-politiska styrmedel som påverkar inköp. 
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4 Data och empirisk metod 

För att undersöka eventuella skillnader beträffande hur olika grupper av bilköpare           

anpassade sina inköp till bonus malus-systemet, använder vi oss av data om            

nybilsregistreringar för personbilar i Sverige under juni och juli 2018, samt prisdata för             

personbilar med tillverkningsår 2018. Vidare så använder vi data över medianinkomst och            

befolkningstäthet i respektive län. Mot datamaterialet använder vi därefter en linjär           

sannolikhetsmodell för att studera sannolikheten för olika grupper att införskaffa en           

personbil i den mindre kostsamma perioden. Det här avsnittet är disponerat enligt följande:             

först ger vi en djupare beskrivning av vårt datamaterial och motiverar de avgränsningar vi              

gör. Vi presenterar därefter deskriptiv statistik och våra variabler, samt motiverar vår            

empiriska metod och redogör för alternativ till denna.  

4.1 Data 

I vår studie använder vi data om nybilsregistreringar för personbilar i Sverige. Datan             

hämtas från BIL Sweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer           

av personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen publicerar månatligen statistik i sin           

sökbara databas över bland annat nybilsköp i Sverige (BIL Sweden). Datan över nybilsköp             

ger information om tidpunkt (period) för registrering, fordonsslag (personbilar, lastbilar,          

bussar), fabrikat och modell, fordonstyp (bensinbil, dieselbil, elbil, etc.), och typ av person             

(fysisk eller juridisk). För de fysiska personerna finns även data över län för             

nybilsregistrering, personens ålder (i sex olika intervall), samt personens kön (man eller            

kvinna). Som följer av uppsatsens frågeställning studerar vi endast observationer för           

nybilsköp av personbilar.  

Datan om nybilsköpare har en begränsning i avseendet att vissa fabrikats modeller            

finns i flera olika modellvarianter, vars olika egenskaper måste tas i beaktande för att              

analysen av datan skall kunna genomföras korrekt. 52 av 255 personbilsmodeller har en del              
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varianter som definieras som malusbilar, en andra del som definieras som bonusbilar            

och/eller en tredje del som definieras som neutrala bilar. I datamaterialet är dessa olika              

varianter dock samlade under ett och samma modellnamn. Exempelvis har modellen           

Volkswagen Golf såväl en bonusbil (VW e-golf) som en malusbil (VW 1.4 TSI 150 GT,               

med flera), men i BIL Swedens datamaterialet åtskiljs inte dessa, utan benämns gemensamt             

som “VW Golf” (Volkswagen, 2018). Detta gäller för ytterligare 51 personbilsmodeller i            

vårt dataset (se tabell A1 i appendix). Att inkludera nybilsköpare av dessa kan därför              

snedvrida resultaten, varför data över dessa modeller har uteslutits ur materialet. På basen             

av detta utesluts totalt 39 935 observationer från ett ursprungligt underlag om 78 748              

stycken. Bortfallet anses inte vara systematiskt, och antas inte påverka trovärdigheten i de             

resultat som analysen presenterar. Som underlag för studiens empiriska analys har vi därför             

ett dataset om 203 personbilsmodeller och 38 813 observationer, där en observation            

definieras som ett nybilsköp. 26 567 observationer är för juridisk person, och 12 246              

observationer är för fysisk person. Samtliga observationer har tillhörande egenskaper          

såsom bilkategori (bonus/malus), typ av person (juridisk/fysisk), samt om personbilen har           

registrerades i den period som är mindre kostsam för bilköparen. Observationerna för            

fysiska personer har ytterligare registrerade egenskaper, såsom ålder (i sex olika intervall),            

kön (man/kvinna), samt län för nybilsköpet.  

För att möjliggöra kontroll för inkomst har vi använt oss av medianinkomsten i             

respektive län för varje fysisk persons observation. Detsamma gäller för          

befolkningstätheten i respektive län, i syfte att ha möjligheten att använda detta som en              

förklarande variabel. Valet av att använda medianinkomst istället för till exempel           

medelinkomst beror på att medianinkomsten tar hänsyn till extremvärden, vilka kan           

snedvrida resultaten, och i förlängningen påverka estimatets trovärdighet. 

Vidare har vi använt oss av 2018 års nybilspriser för modellerna, med data hämtad              

från Skatteverket. Att använda dessa priser som de faktiska priserna som bilköparna mötte             

vid tillfället för införskaffandet har dock sina begränsningar i två avseenden: till att börja              

med är datamaterialet för prisdata inkomplett, då det i skatteverkets prislista saknas            
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prisdata för 25 av de 203 personbilsmodeller som sedan tidigare är inkluderade i             

datamaterialet (se tabell A2 i appendix). Det motsvarar ett bortfall om 3 701 observationer              

från vårt dataset om 38 813 observationer. Vidare är prisdatan över modellerna            

specificerad för de tillgängliga varianter och tillval personbilarna kan ges, vilket resulterar            

i flera priser för samma modell. Exempelvis förekommer den populära modellen           

Volkswagen Tiguan i 13 olika varianter av tillval. Dessa åtskiljs däremot inte i den              

observerade datan om nybilsregistreringar. Begränsningen till trots anser vi att det är av             

betydande intresse att kontrollera för prisskillnader. Vi har på basen av det därför använt              

oss av de lägsta priserna (standardpriser exklusive tillval, etcetera) för respektive modell            

när vi kontrollerar för nybilspriser. Dessa priser ger således ett estimat av prisskillnader             

mellan olika modeller. I tabell 3 finns deskriptiv statistik över nybilspriserna och            

medianinkomsten. 

4.1.1 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt återfinns deskriptiv statistik över studiens datamaterial. Här presenteras           

storleken på - och orsaken till - bortfallet av observationer i de studerade månaderna (tabell               

1), mått för inkomst och pris (tabell 2), de fysiska personernas fördelning för variablerna              

ålder och kön (tabell 3), samt en korrelationsmatris (tabell 4). För observationernas            

fördelning över län hänvisas till tabell A3 i appendix.   
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över nybilsregistreringar fördelat efter typ av person och            

exklusive/inklusive prisinformation. 

     Antal observationer 

 Modeller Fysiska personer Juridiska personer Totalt 

Totalt i 

perioderna 

255 21 995 56 753 78 748 

Bortfall* – 52 – 9 749 – 30 186 – 39 935 

S:a 203 12 246 26 567 38 813 

Exkl. pris** – 25 – 838 – 2 863 – 3 701 

S:a 178 11 408 23 704 35 112 

*Bortfall på grund av otillräckligt specificerade personbilsmodeller **Bortfall på grund av avsaknad av prisdata för               

personbilsmodeller 

 

 

Tabell 2. Nybilspriser, samt medianinkomst för fysiska personer 

Variabel Obs Medelvärde Std.Dev. Min Max 

Pris (tkr) 35 112 251.2 119.4 79.9 1940 

Inkomst (tkr) 12 246 294.5 39.5 226.9 346.3 
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Tabell 3. Antalet nybilsregistreringar för fysiska personer fördelat efter kön och ålder. 

Ålder Män Kvinnor Totalt 

18-25 177 91 268 

25-35 853 507  1 360 

36-50 2 083 1 272 3 355 

51-60 1 589 1 028 2 617 

61-70 1 906  780 2 686 

70- 1 573 387  1 960 

S:a 8 181 4 065 12 246 

 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris över kön, ålder, tätbefolkat län, pris och lön 

  Kön Ålder Tätbefolkat län Pris 

Kön 
 

1       

Ålder 
 

0.1344 1     

T.L. 
 

-0.0120 -0.0725 1   

Pris 
 

0.1613 -0.0373 0.0326 1 

Lön 0.8941 0.0887 0.1612 0.1747 
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4.1.2 Beroende variabel 

Den beroende variabeln vi använder i vår regressionsmodell är om en personbil            

införskaffades i den period som är förknippad med en mindre kostnad. Det innebär att en               

bonusbil i sådana fall införskaffas i juli, och en malusbil i juni. Den beroende variabeln är                

således en binär variabel som endast kan anta värdena noll (0) och ett (1), och benämns i                 

regressionen Period, vilket vidare diskuteras i avsnitt 4.2. 

4.1.3 Förklarande variabler 

De variabler vi ämnar att inkludera som förklarande variabler i vår modell är till att börja                

med om observationerna tillhör juridiska eller fysiska personer. Vi genererar en binär            

variabel som antar värdet ett (1) om observationen är av juridisk person, och värdet noll (0)                

om observationen är av fysisk person.  

Vidare har de fysiska personerna värden för kön och ålder, samt om de bor i ett                

tätbefolkat län eller inte, något som de juridiska personerna däremot saknar värden för.             

Variabeln för kön är en binär kategorisk variabel som antar värdet ett (1) om den fysiska                

personen är en man, och noll (0) om den fysiska personen är en kvinna. Vad gäller värden                 

för ålder så är personernas ålder indelad i sex intervall (se tabell 3). Då detta är en                 

kategorisk variabel i ordinalskala utan ekvidistanta skalsteg, har vi kodat om dessa till en              

binär variabel som antar värdet ett (1) om observationen är en “äldre” person (61 år eller                

äldre), och noll (0) om observationen är en “yngre” person (60 år eller yngre). Vi finner att                 

det för syftet i denna uppsats kan vara av större intresse att studera om det föreligger                

skillnader mellan äldre och yngre personer, snarare än om det föreligger skillnader mellan             

respektive åldersintervall. Detta motiveras ytterligare av de resultat som funnits i tidigare            

studier avseende skillnad i priskänslighet och ålder. Hoch et al. (1995) använde bland             

annat denna definition i sin studie. De motiverar åldersindelningen med att människor över             
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60 år rimligtvis bör ha mer tid till informationsinhämtning och prisefterforskning, jämfört            

med människor under 60 år.  

Vidare ämnar vi även använda huruvida individer bor i ett tätbefolkat län eller inte              

som en förklarande variabel. För att kontrollera för vilket län respektive individ bor i,              

använder vi det län som personbilen införskaffades i som ett estimat för detta. Att använda               

denna variabel motiveras bland annat av antagandet om att individer i icke tätbefolkade län              

eventuellt kan ha längre dagliga färdavstånd, samt tillgång till färre substitut av färdmedel.             

Således kan bilen antas betraktas mer som en nödvändighetsvara för boende i dessa län,              

varför en skillnad mellan hur grupperna anpassade sina inköp till systemets införande kan             

tänkas uppstå. Vidare så motiveras denna variabel av uppsatsens frågeställning och syfte,            

som ämnar studera skillnaden mellan olika demografiska grupper. Den genomsnittliga          

befolkningstätheten i Sverige år 2017 var 24.8 invånare per kvadratkilometer (SCB, 2018).            

Därför definierar vi denna variabel som en binär variabel som antar värdet ett (1) för de                

individer som tillhör ett län med en befolkningstäthet över 24.8, och noll (0) för de               

individer som tillhör ett län med en befolkningstäthet under 24.8. Variabeln benämns T.L. i              

regressionen. Observationernas fördelning över länen finns att tillgå i tabell A3 i appendix. 

4.1.4 Kontrollvariabler 

En av de teoretiskt predikterade förklaringarna till varför olika grupper kan tänkas anpassa             

sina inköp till ikraftträdandet av systemet olika är deras priskänslighet, vilket bland annat             

påverkas av deras respektive budgetrestriktioner och alternativkostnaden av att söka efter           

information. Vi anser att det därför är av vikt att kontrollera för de fysiska personernas               

inkomst. Ett idealt datamaterial hade inkluderat varje fysisk persons inkomst, vilken           

personbil denna person har införskaffat, samt priset för varje införskaffad personbil. Då            

sådan specifik data saknas, har vi för ändamålet istället använt tillgänglig data över             

medianinkomst för män och kvinnor i respektive län (SCB, 2018). För kontroll av             

medianinkomsten genererar vi en variabel som i den långa regressionen benämns Inkomst            
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och anges i tiotusentals kronor. Hur väl detta mått för inkomst är representativt för              

bilköparna i respektive län, det vill säga var och en av de 12 246 individer som de facto har                   

införskaffat en personbil under de studerade månaderna, är förstås diskutabelt, vilket vi är             

ödmjuka inför. Vi har på basis av det därför även använt data över nybilspriser för               

respektive personbilsmodell, vilket fyller funktionen som en alternativ kontrollvariabel för          

inkomst. Det är sannolikt att personbilar i de dyrare prisklasserna i större utsträckning             

införskaffas av individer med högre inkomster (se korrelationsmatris). För nybilspriserna          

som kontroll genererar vi därför en variabel för pris, som i modellen anges i tiotusentals               

kronor, och benämns Pris. Denna variabel inkluderas även för att kontrollera för om de              

förestående kostnadsförändringarna, i och med systemets ikraftträdande, korrelerar med         

bilpriser. Det är möjligt att systemets utformning som sådant (se diagram 2) leder till en               

högre procentuell kostnadsökning/kostnadsminskning för fordon i olika prisklasser, allt         

annat lika.  

4.2 Empirisk metod 

För att beräkna sannolikheten för en grupp av köpare att införskaffa en personbil i den               

mindre kostsamma perioden genomför vi en regressionsanalys. Den beroende variabeln,          

, benämns som , antar värdet ett (1) eller noll (0), vilket i den här kontextenY i    P eriodi              

innebär att: 

 

, om den i:te bilköparen införskaffade personbilen i den mindre kostsammaP eriodi = 1  

perioden 

, om den i:te bilköparen inte införskaffade personbilen i den mindreP eriodi = 0  

kostsamma perioden 

 

Då den beroende variabeln är en binär variabel är det en sannolikhetsmodell vi ämnar              

använda för ändamålet. Vi avser mer specifikt att använda oss av en linjär             

 
24 



 

sannolikhetsmodell (LPM) för en OLS-estimering av regressionskoefficienterna. LPM        

anger sannolikheten att  givet modellens inkluderade förklarande variablerP eriodi = 1   

( :, X , .., )X1  2 . Xk   

 

 X  X  ... X  P eriodi = β0 + β1 1i + β2 2i +  + βk ki +  εi   

Vilket ger  

 r(P eriod | X , , .., )  X  X  ... X  P = 1 1 X2 . Xk = β0 + β1 1i + β2 2i +  + βk ki   

 

Regressionskoefficienten anger förändringen i sannolikheten att givet en β1      P eriodi = 1   

enhetsförändring i För att studera hur de olika grupperna skiljer sig åt i sin   .X 1i              

anpassning till systemets ikraftträdande, studeras och tolkas således riktningskoefficienten         

för kontrollvariablerna. Då vi först och främst är intresserade av skillnaden mellan hur             

olika demografiska grupper anpassade sina inköp, ställer vi till att börja med upp tre              

modellspecifikationer. Den första inkluderar endast våra förklarande variabler, medan den          

andra och tredje kontrollerar för pris respektive för pris och medianinkomst: 

 

Kön Ålder T .L.P eriodi = β1 + β2 i + β3 i + β4 i + εi   (1) 

 

 Kön Ålder T .L. P risP eriodi = β1 + β2 i + β3 i + β4 i + β5 i +  εi  (2) 

 

 (3)Kön Ålder T .L. P ris InkomstP eriodi = β1 + β2 i + β3 i + β4 i + β5 i + β5 i +  εi  

 

Vidare undersöker vi om det finns någon skillnad mellan juridiska och fysiska personer, 

vilket representeras av följande kortare modellspecifikation: 

 

Juridisk person β  P ris  P eriodi = β1 + β2 i +  2 i +  εi  (4) 
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Feltermen, , symboliserar i modellerna en variabel som innefattar allt som påverkar i  εi             

vilken period som bilköparna väljer att införskaffa sin personbil, men som inte förklaras av              

de övriga inkluderande variablerna (Stock och Watson, 2015). Då standardfel för den            

linjära sannolikhetsmodellen alltid är heteroskedastiska, eftersom variansen ändras för         

varje observation, används heteroskedasticitetsrobusta standardfel i samtliga regressioner        

(Stock och Watson, 2015). Vad beträffar linjära regressionsmodellers förklaringsgrad, ,         R2  

är detta mått inte applicerbart på sannolikhetsmodeller. Detta då alla värden av            P eriodi  

antar antingen ett (1) eller noll (0) (Stock och Watson, 2015).  

En nackdel med den linjära sannolikhetsmodellen är att den kan prediktera negativa            

värden och värden som överstiger ett, vilket orsakar bryderi när resultaten ska tolkas,             

eftersom sannolikheter endast antar värden mellan noll och ett. Detta implicerar att            

effekten av sannolikheten att = 1 givet en förändring i måste vara icke-linjär (Stock    Y i       X i     

och Watson, 2015). Det är något som vi har överseende med, men då vi inte främst                

studerar någon kontinuerlig variabels marginaleffekt av , anser vi att en icke-linjär      Y i       

modell inte är en nödvändighet för ändamålet. Då samtliga variabler förutom           

kontrollvariablerna för inkomst och priser är binära är det endast för dessa som detta              

bekymmer kan uppstå.  

En alternativ modell till LPM är probitmodellen, vilken också kan användas när            

den beroende variabeln är binär och man undersöker sannolikheten för ett särskilt utfall. En              

fördel med probitmodellen är att den, till skillnad från LPM, inte kan generera             

sannolikhetsvärden mindre än noll eller större än ett, vilket följer av modellens            

icke-linjäritet (Stock och Watson, 2015). Modellens icke-linjäritet är även en av dess            

starkaste fördelar, då det ger möjlighet att skatta marginaleffekten av inkluderad           

förklarande variabel för olika nivåer (Stock och Watson, 2015). Vidare är probitmodellen            

lämplig att använda om den beroende variabeln inte är observerad för samtliga            

observationer (Winship och Mare, 1984). En nackdel med probitmodellen är däremot att            

den inte är lika enkel att tolka som LPM. Regressionskoefficienterna i probitmodellen kan             
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nämligen inte tolkas som direkta sannolikhetsförändringar utan vidare beräkningar (Stock          

och Watson, 2015). Mot bakgrund av detta finner vi att det är rimligare att använda LPM                

för studiens ändamål och med avseende på datamaterialets sammansättning. Först och           

främst genererar inte LPM några predikterade Y-värden mindre än noll eller större än ett              

för vårt datamaterial. Vidare så studerar vi inte marginaleffekter för olika nivåer av de              

förklarande variablerna, vilket i sådant fall skulle tala för att använda en probitmodell.             

Avslutningsvis har vi även observerade Y-värden för samtliga observationer. Resultat vid           

användning av en probitmodell finns emellertid att tillgå i tabell A4 i appendix, för              

jämförelse med resultat i nästföljande avsnitt. Resultaten visar att oavsett val av modell             

hade slutsatserna blivit desamma.  
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5 Resultat 

I tabell 5 visas resultaten från de fyra linjära sannolikhetsmodeller som specificerades i 

(4.2).  

TABELL 5: LINJÄRA SANNOLIKHETSREGRESSIONER 
Beroende variabel: Om en personbil införskaffades i den period som är förknippad med en mindre kostnad 

 
Variabler 

(1) 
Period 

(2) 
Period 

(3) 
Period 

(4) 
Period 

Kön 0.0168** 0.0193** -0.00138   

  (0.00767) (0.00810) (0.0194)   

Ålder 0.0178** 0.0139* 0.0144*   

 (0.00730) (0.00772) (0.00772)   

Tätbefolkat  län -0.0419*** -0.0478*** -0.0525***   

  (0.00831) (0.00873) (0.00961)   

Pris  -0.000406 -0.000429 -0.00127*** 

   (0.000375) (0.000375) (0.000198) 

Inkomst    0.00276   

     (0.00234)   

Juridisk person     0.0663*** 

     (0.00433) 

Konstant 0.826*** 0.836*** 0.772*** 0.835*** 

 (0.00943) (0.0124) (0.0552) (0.00590) 

Observationer 12 246 11 408 11 408 35 112 

Robusta standardfel anges i parenteser. Signifikansnivån anges av; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

I regressionstabellen kan det utrönas hur grupptillhörigheter i vårt dataunderlag påverkar           

skillnaden mellan gruppers sannolikhet att införskaffa en personbil i den mindre           
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kostsamma perioden. När vi inte inkluderat kontrollvariabler för pris respektive inkomst           

(kolumn 1), finner vi på fem procents signifikansnivå signifikanta värden för våra tre             

förklarande variabler: kön (0.0168), ålder (0.0178) och tätbefolkat län (-0.0419).          

Koefficienterna tolkas som att sannolikheten att införskaffa en personbil i den period som             

är mindre kostsam är 1.68 procentenheter och 1.78 procentenheter större om bilköparen är             

en man respektive tillhör den äldre åldersgruppen. Vidare är sannolikheten 4.19           

procentenheter mindre om bilköparen är hemmahörande i ett tätbefolkat län.  

När vi däremot inkluderar kontrollvariablerna ändras signifikansen för två av våra           

förklarande variabler. Vid kontroll för först pris (kolumn 2) ökar koefficienten för kön till              

0.0193, fortfarande signifikant på fem procents nivå. Koefficienten för ålder (0.0139)           

minskar, och är nu endast signifikant på tio procents nivå. Minskningen kan antas förklaras              

av att ålder och pris är positivt korrelerade (se tabell 4), och att pris är en förklarande faktor                  

för den beroende variabeln. Då prisnivån hålls konstant, minskar således skillnaden mellan            

åldersgrupperna. När vi därefter inkluderar respektive läns medianinkomst som en          

kontrollvariabel (kolumn 3), finner vi endast en variabel vars koefficient är statistiskt            

signifikant: huruvida bilköparen är hemmahörande i ett tätbefolkat län eller inte (-0.0525).            

Variabeln för kön ändras här från att vara signifikant på en procents signifikansnivå, till att               

bli insignifikant på tio procents nivå. Variabeln för ålder (0.0144) är fortfarande endast             

signifikant på tio procents nivå. Vidare finner vi i kolumn 4, vid kontroll för pris, att                

koefficienten för om bilköparen är juridisk person (0.0663) är signifikant på en procents             

signifikansnivå. 

De variabler som i störst utsträckning verkar förklara skillnaden mellan hur olika            

grupper har anpassat sina inköp mot bakgrund av bonus malus-systemets ikraftträdande,           

tycks alltså vara om bilköparen är juridisk eller fysisk person, samt om en fysisk person               

bor i ett tätbefolkat eller icke tätbefolkat län. Resultatens ekonomiska signifikans tolkas            

som att sannolikheten att införskaffa en personbil i den mindre kostsamma perioden ökar             

med 6.63 procentenheter om bilköparen är av juridisk person, samtidigt som samma            
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sannolikhet minskar med 5.25 procentenheter för fysiska personer om personbilen          

införskaffades i ett tätbefolkat län.  

Som tidigare diskuterat visar heller inga av resultaten på några estimerade           

sannolikheter som antingen underskrider noll eller överskrider ett, vilket talar för att valet             

av LPM-modellen var lämpligt med avseende på studiens ändamål. 
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6 Diskussion 

Resultaten besvarar vår frågeställning om det föreligger skillnader beträffande hur olika           

grupper av bilköpare anpassade tidpunkten för sina inköp av personbilar, i anslutning till             

bonus malus-systemets ikraftträdande. När vi inte inkluderar kontrollvariabler finner vi          

statistiskt signifikanta skillnader för de tre studerade grupperna av fysiska personer: män            

och kvinnor, äldre och yngre samt boende i tätbefolkade och icke tätbefolkade län. Efter att               

ha kontrollerat för pris och inkomst ändras dock resultaten något, men vi finner alltjämt              

statistiskt signifikanta skillnader mellan de individer som tillhör tätbefolkade och icke           

tätbefolkade län, samt mellan juridiska och fysiska personer. Däremot finner vi inte            

statistiskt signifikanta skillnader beträffande kön och ålder. En begränsning med studiens           

datamaterial är, som tidigare diskuterats, att vi inte vet exakt vilken förväntad            

kostnadsförändring varje bilköpare faktiskt mötte, eller vilken exakt inkomst respektive          

bilköpare har. Det hade möjliggjort en analys av skattens och subventionens ekonomiska            

incidens, något som vi bör vara försiktiga att uttrycka oss om. Däremot är det av intresse                

för studiens ändamål att vi finner statistiskt signifikanta skillnader mellan de ovan nämnda             

grupperna, vilket vidare diskuteras nedan. 

Särskilt intressant är den relativt stora skillnaden mellan juridiska och fysiska           

personer. Som diskuterats i avsnitt 2 predikterade teorin att priskänsligheten ökar om            

köparen i högre grad själv står för kostnaden. På basen av det bör fysiska personer               

rimligtvis ha reagerat med större priskänslighet, då dessa med stor sannolikhet i högre grad              

själva stod för kostnaden av införskaffandet, jämfört med juridiska personer. Resultatet           

visar däremot på det motsatta, med en statistiskt signifikant skillnad i sannolikhet om 6.63              

procentenheter till de juridiska personernas fördel. Vad detta beror på är mer svårtolkat.             

Skillnaden kan eventuellt förklaras av att företag med större ekonomiska resurser även har             

större möjligheter att överse och förstå informationen kring bonus malus-systemets          

utformning, och dess ekonomiska konsekvenser. Det kan ha sin tur förklara att företag i              
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mindre utsträckning drabbas av informationsöverbelastning. Skillnaden skulle då kunna         

förklaras av relativa skillnader beträffande förutsättningar att hantera information, och i           

förlängningen att fatta rationella beslut, likt diskuterat av bland andra Jacoby et al. (1974)              

och Malhotra (1982). Det föreligger även möjligt att juridiska personers bilhandel under            

den studerade perioden kan ha bestått av företag vars kostnader till stor del utgörs av just                

bilkostnader. Om så är fallet innebär det att inköp av personbilar för dessa företag kan               

motsvara en större andel av budget, eller att de möter fler budgetrestriktioner. Det kan i sin                

tur tala för att priskänsligheten ökar, i linje med vad som diskuterats av bland andra Hoch                

et al. (1995).  

Vidare är skillnaden mellan de fysiska personer som bor i ett tätbefolkat respektive             

icke tätbefolkat län intresseväckande. Skillnaden, 5.25 procentenheter, anger alltså att          

sannolikheten att köpa en personbil i den mindre kostsamma perioden är större om             

individen bor i ett icke tätbefolkat län. Kan skillnaden förklaras av att individer i dessa län,                

i större utsträckning än individer i tätbefolkade län, betraktar personbilar som en lyxvara,             

snarare än som en nödvändighetsvara? Det verkar föga troligt. Förmodade längre avstånd            

och tillgång till färre substitut, innebär rimligtvis att köpare i icke tätbefolkade län i större               

utsträckning betraktar personbilen som en nödvändighetsvara. En vansklighet med att tolka           

skillnaden mellan tätbefolkade och icke tätbefolkade län är att ett, enligt vår definition,             

icke tätbefolkat län givetvis kan bestå av mer eller mindre tätbefolkade kommuner. Således             

vet vi inte om urvalet från dessa län bor i en tätort eller inte, varför vi bör vara försiktiga                   

med att dra några slutsatser om detta. 

En andra möjlig förklaring till skillnaden i sannolikhet mellan bilköpare i           

tätbefolkade och icke tätbefolkade län, kan vara att kostnaden för en personbil som andel              

av budgeten skiljer sig åt mellan grupperna. Om den genomsnittliga budgetandelen är            

större för bilköpare hemmahörande i icke tätbefolkade län, ger den teoretiska prediktionen            

vid handen att dessa också är mer priskänsliga, vilket skulle kunna förklara skillnaden.             

Denna tolkning ges stöd av den positiva korrelationen (0.1612) mellan medianinkomst och            

befolkningstäthet i respektive län (se tabell 4).  
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Beträffande variablerna för ålder respektive kön, är dessa signifikanta på fem           

procents signifikansnivå när vi inte inkluderar några kontrollvariabler (kolumn 1). Män och            

äldre är enligt de resultaten mer sannolika än vad kvinnor respektive yngre är att              

införskaffa en personbil i den mindre kostsamma perioden. Det kan tolkas som att             

betydelsen av att analysera information och påverkande faktorer kring ett beslut, är av             

särskilt stor betydelse vid beslut om just införskaffande av personbil. Men när vi därefter              

inkluderar kontrollvariabler blir koefficienten för kön insignifikant, och koefficienten för          

ålder blir endast signifikant på tio procents nivå. Resultaten kan anses ligga i linje med den                

tvetydighet beträffande köns- och åldersskillnader vid beslutsfattande, vilket diskuteras av          

bland andra Sanz de Acedo et al. (2007).  

Det är i detta hänseende dock nödvändigt att diskutera vilken av variablerna pris             

och medianinkomst som kan anses ha störst validitet som kontrollvariabel för inkomst. Det             

går att argumentera för att priser, snarare än respektive läns medianinkomst för män             

respektive kvinnor, är ett mer tillförlitligt mått på relativ inkomstfördelning mellan de            

studerade grupperna av nybilsköpare. Det vi vet skiljer den studerade gruppen bilköpare            

från övriga invånare i respektive län, är att den studerade gruppen de facto har införskaffat               

en ny personbil juni eller juli 2018. Det kan eventuellt implicera att dessa bilköpare i               

genomsnitt har en högre inkomst än medianinkomsten i respektive län, förutsatt att löner är              

positivt korrelerade med beslut att införskaffa personbil. Om medianinkomsten i respektive           

län inte kan anses vara en valid kontrollvariabel för inkomst får det implikationer för hur               

resultaten skall tolkas. Variabeln för kön blir då signifikant på fem procents nivå (kolumn              

2), och innebär att män har 1.93 procentenheter större sannolikhet än kvinnor att             

införskaffa en personbil i den mindre kostsamma perioden. Det är ett intressant resultat,             

vid jämförelse med vad tidigare studier har funnit. Studien av Hoch et al. (1995) implicerar               

att ju dyrare personbil en köpare är benägen att införskaffa, desto färre budgetrestriktioner             

möter köparen, varför köparen således skulle kunna uppvisa lägre priselasticitet. Enligt           

korrelationsmatrisen (tabell 4) råder en positiv korrelation mellan kön (man) och pris,            

varför prediktionen skulle bli att män uppvisar en lägre priselasticitet, och är mindre             
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sannolika att införskaffa en personbil i den mindre kostsamma perioden. Men så är alltså              

inte fallet, varför förklaringen ligger någon annanstans. Det föreligger möjligt att           

nybilspriset kan utgöra en större andel av budget för män än för kvinnor, givet den positiva                

korrelationen mellan kön (man) och pris (se tabell 4). Det resonemanget problematiseras            

dock av att män också i genomsnitt har högre inkomster än kvinnor. Individspecifik data              

hade för ändamålet därför varit att föredra. En ytterligare möjlig förklaring kan vara att              

män i större utsträckning än kvinnor betraktar personbilen som en lyxvara, snarare än en              

nödvändighetsvara. Det föreligger plausibelt, i och med att männen i de studerade            

månaderna i högre grad än kvinnor införskaffar dyrare personbilar. 

En viktig fråga att ta i beaktande vid diskussionen av våra resultat är om              

skillnaderna mellan de studerade grupperna även förekommit under samma tidsperiod          

tidigare år. Om de estimat som uppsatsen presenterar är en del av ett mönster som ej endast                 

kan förklaras av bonus malus-systemets ikraftträdande, problematiserar det tolkningen av          

de observerade skillnaderna. Det skulle påverka tolkningen av resultaten, och eventuellt ge            

upphov till ett annorlunda svar på vår frågeställning. På basis av detta adresseras därför              

vidare forskning, som i en mer utvidgad analys mer definitivt skulle kunna besvara frågan              

om skillnaderna grupperna emellan endast kan förklaras av systemets ikraftträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
34 



 

7 Slutsatser 

I den här uppsatsen undersöker vi hur olika grupper av bilköpare reagerade på bonus              

malus-systemets ikraftträdande den 1 juli 2018, med avstamp i ett teoretisk ramverk som             

utgår ifrån priskänslighet och rationella val. Specifikt avser vi att svara på frågan om              

grupperna skiljer sig åt avseende hur de anpassade tidpunkten för sina inköp av             

personbilar, i anslutning till ikraftträdandet av systemet. De grupper vi undersöker om det             

föreligger skillnader emellan är män och kvinnor, äldre och yngre, boende i tätbefolkade             

respektive icke tätbefolkade län, samt juridiska och fysiska personer.  

För ändamålet tillämpas en linjär sannolikhetsmodell på ett datamaterial om totalt           

38 813 nybilsköpare under perioden juni till juli 2018, varefter vi estimerar sannolikheten             

för grupperna att införskaffa en personbil i den period som är mindre kostsam för              

bilköparen. Vår specificerade modells förklarande variabler - kön, ålder och tätbefolkat län            

- kontrolleras för med variabler för nybilspris och medianinkomst för respektive län. Den             

empiriska analysen besvarar vår frågeställning, och ger vid handen statistiskt signifikanta           

skillnader mellan juridiska och fysiska personer, samt mellan boende i tätbefolkade och            

icke tätbefolkade län. Juridiska personer och boende i icke tätbefolkade län har 6.63             

respektive 5.25 procentenheter större sannolikhet att införskaffa en personbil i den mindre            

kostsamma perioden, när vi kontrollerar för både bilpriser och medianinkomst. När vi            

kontrollerar för endast pris finner vi emellertid också en signifikant skillnad mellan män             

och kvinnor. Vi finner däremot inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor            

respektive mellan äldre och yngre, när vi kontrollerar för både pris och inkomst. De              

observerade skillnaderna kan potentiellt förklaras av relativa skillnader vad gäller bilköpet           

som andel av budget, förutsättningar att hantera information, samt i vilken grad personbilar             

betraktas som en nödvändighetsvara.  

Resultaten till trots - vi saknar specifik data beträffande de priser bilköparna            

faktiskt mötte vid införskaffandet av personbilarna, samt köparnas faktiska inkomster,          
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varför försiktighet bör vidtas innan vi kan dra några definitiva slutsatser. Vidare kan vi inte               

heller veta vilken förväntad kostnadsförändring bonus malus-systemet innebär för         

respektive studerad bilmodell, på grund av att de är otillräckligt specificerade i            

datamaterialet. Däremot bidrar studiens resultat till förståelsen för hur de olika grupperna            

kan skilja sig åt avseende anpassning till en förväntad kostnadsförändring för ett större             

inköp, tillika en ekonomisk policyförändring. Därigenom kan studiens resultat, som en           

approximation av hur grupperna anpassade sina inköp, också vara av intresse för            

utformning av liknande ekonomisk-politisk policy. På basis av detta adresseras vidare           

forskning på området, som med mer specifik data till hands vidare kan utröna skillnaderna              

mellan grupperna av bilköpare. 

Avseende bonus malus-systemets effektivitet som ekonomiskt styrmedel och/eller        

politiska måluppfyllelse är det svårt att med säkerhet säga något, mot bakgrund av denna              

studie. Reformen är ett medel för att uppnå ett mer långsiktigt politiskt mål, varför det efter                

så kort tid är mycket svårt att uttala sig dess effektivitet endast genom att studera               

bilköpares beteende månaderna kring systemets ikraftträdande. Däremot är det onekligen          

så att bilköpare i stor utsträckning anpassat införskaffandet av personbilar i de studerade             

månaderna av hänsyn till det nya systemet. Om det kan säga något om vilken effekt               

systemet får på lång sikt återstår att se.  
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Appendix 

Tabell A1: Personbilar som uteslöts på grund av otillräckligt specificerade modeller 
VW GOLF 
VOLVO XC60 
VOLVO S/V60 
VW POLO 
VW PASSAT 
TOYOTA YARIS 
TOYOTA AURIS 
KIA NIRO 
VOLVO S/V90N 
TOYOTA C-HRI 
KIA CEE D 
AUDI A3 
SKODA OCTAVIA 
SEAT LEON 
SEAT IBIZA 
RENAULT CLIO 
FORD FIESTA 
PEUGEOT 208 

MERCEDES E-KLASS 
PEUGEOT 308 
AUDI A4 
MERCEDES GLC 
OPEL ASTRA 
BMW 3-SERIE 
HONDA CIVIC 
SUZUKI VITARA 
KIA OPTIMA 
KIA SOUL 
MERCEDES C-KLASS 
VOLVO XC90II 
BMW 5-SERIE 
AUDI A5 
MITSUBISHI OUTLANDER 
VW CADDY 
SUZUKI S-CROSS 
TOYOTA PRIUS 

CITROEN JUMPER 
LEXUS NX300H 
FORD MONDEO 
PORSCHE PANAMERA 
CITROEN C4 PICASSO 
AUDI Q7 
MINI COUNTRYMAN 
MERCEDES GLE 
AMATÖRBYGGE 
BMW 2-SERIE 
RENAULT TALISMAN 
RENAULT SCENIC 
IVECO DAILY 
ÖVRIGA FABRIKAT 
OPEL ZAFIRA 
BMW 7-SERIE 

Källa: BIL Sweden 
 
 
Tabell A2: Personbilar som utesluts på grund av avsaknad av prisdata  

FIAT DUCATO 
PEUGEOT BOXER 
VW KOMBI 
DACIA LODGY 
MERCEDES GL 
JEEP RENEGADE 
BENTLEY CONTINENTAL 
MERCEDES SLS 
MERCEDES 108-314 

MITSUBISHI SPACE STAR 
JEEP WRANGLER 
MITSUBISHI PAJERO 
FERRARI 
SKODA ROOMSTER 
MORGAN 
SUZUKI JIMNY 
PEUGEOT EXPERT 
FIAT COUPE 

FIAT ABARTH 
MERCEDES VITO 
LOTUS 
FORD TRANSIT CUSTOM 
CADILLAC SRX 
MERCEDES CL/S280-600 
FORD TRANSIT 

Källa: Skatteverket 
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Tabell A3: Fördelning av observationer över länen och deras befolkningstäthet 
 

Län Befolkningstäthet 
( )nvånare/kmi 2  

Antal 
observationer 

Kumulativ 
fördelning 

Norrbotten 2.6 244 1.99 
Jämtland 2.7 110   2.89 

Västerbotten 4.9 251 4.94 
Dalarna 10.2 288 7.29 

Västernorrland 11.4  304  9.77 
Gävleborg 15.8 360   12.71 
Värmland 16 277  14.98 
Gotland 18.7 78 15.62 
Kalmar 21.8 322 18.25 

Kronoberg 23.4 262   20.39 
Jönköping 34.2 524  24.67 

Örebro 35.1 358    27.59 
Östergötland 43.3 626 32.70 

Uppsala 45.1 400   35.97 
Södermanland 48 368  38.98 
Västmanland 53 336  41.72 

Blekinge 54.4 190 43.27 
Halland 59.9 499  47.35 

Västra Götaland 71  2 292  66.06 
Skåne 122.6 1 736  80.24 

Stockholm 353.8 2 420 100.00 
Totalt   12 246   
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Tabell A4. Resultat från probitmodell med variabler använda i LPM i avsnitt 5, 
specifikation 3. Marginaleffekten anger förändringen i sannolikheten att = 1 ( =Y i P eriodi  
1), givet en enhetsförändring i respektive variabel. 
 

  Koefficient z-värde Signifikans (5 %) Marginaleffekt 

Kön -.0042 -0.06 Nej -.0011 

Ålder  .0538  1.88  Nej .0147 

Tätbefolkat län  -.2009 -5.30  Ja  - .0550 
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