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Sammanfattning 

I kollektivtrafiken används ett flertal olika prismodeller och biljettsystem. Denna studie utgår 

ifrån hur lokaltrafiken ser ut i framförallt Uppland där UL, Upplands Lokaltrafik, planerar och 

upphandlar kollektivtrafiken till olika utförare. Nackdelar identifieras med dagens 

prismodeller som hos UL består av zonindelningar för enkelbiljetter samt enhetspriser för 

periodbiljetterna. Prismodeller bedöms ofta i en skala mellan enkelhet och rättvisa. Problemen 

som identifierats och som studien särskilt fokuserar på är bristen på rättvisa i dagens 

prismodell, i form av låg korrelation mellan prissättning och utnyttjande av kollektivtrafiken. 

Alternativa prismodeller och biljettsystem analyseras samt den samverkan som behövs för att 

möjliggöra smidigast möjliga helhetslösning för både resenärer, trafikbolag och politiker. 

Särskilt fokus sätts på en tids- och avståndsbaserad prismodell med ett biljettsystem, som med 

smartcards eller smartphones registrerar på- och avstigning för varje enskild resenär. Dessa då 

de i stor grad möjliggör rättvisa biljettpriser och andra fördelar som exempelvis omfattande 

konfigurerbarhet och precis statistik för forskare och trafikplanerare. 

Nyckelord 

Kollektivtrafik, avståndsbaserad, prismodell, biljettsystem, Upplands Lokaltrafik 

Abstract 

Multiple pricing models and ticketing systems are used in public transport. This study 

emanates from the public transport system currently in use in Uppland, Sweden where the city 

of Uppsala is the county capital. Upplands Lokaltrafik (UL) organizes and purchases the 

means of public conveyance from transport companies. Disadvantages with the current 

pricing models are identified. These pricing models are based on zones for single tickets and a 

flat fee for the season cards. Pricing models are often evaluated on a scale between being 

simple or fair. This study is centered on the lack of fairness in today’s model which has a low 

correlation between individual utilization and pricing. Alternative pricing models and 

ticketing systems are analyzed to find the most agile overall solutions for the travelers, 

transport companies and politicians. Particular focus is set on a time- and distance based 

pricing model with a ticketing system which registers each traveler’s check-in and check-out 

of a vehicle with their smartcards or smartphones. This solution enables fair ticket pricing 

while allowing extensive configurability and generating precise statistics for use by traffic 

planners and scientists. 
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1 Inledning 

När Upplands Lokaltrafik år 2013 justerade priser och zonindelningar för enkelbiljetterna och 

införde enhetspris för periodbiljetter så ledde det till debatt och diskussioner bland resenärer i 

Uppland. Vissa tyckte att zonerna var feldragna eller kritiserade att periodbiljetterna nu skulle 

kosta lika mycket oavsett hur långt man åker. Det blev till stor del två uppfattningar fördelat 

mellan dem som var vinnare på systemet respektive förlorare. Det är mitt i dessa diskussioner 

som jag fick idén att undersöka och utveckla vad jag vill kalla för en rättvis prismodell där var 

och en betalar utefter hur mycket man använder kollektivtrafiken. Jag såg smartphones som 

ypperliga tekniska verktyg för att kunna realisera de avancerade biljettsystem som krävs, om 

det hela ska bli så smidigt som möjligt. 

1.1 Bakgrund – att skapa en medvetenhet inom området 

Ralf Borndörfer, Marika Karbstein och Marc E. Pfetsch (2012) definierar biljettavgifter som 

ett direkt och flexibelt instrument för att påverka resenärernas resmönster och betala för 

kollektivtrafikens kostnader. Att sätta rätt priser på avgifterna är därför ett grundläggande 

problem för alla företag och myndigheter inom kollektivtrafiken. Denna uppgifts betydelse 

har blivit ännu större genom den tekniska utvecklingen med till exempel introduktionen av 

elektroniska biljettsystem. De framhäver att dessa system har utökat möjligheterna för 

mångsidiga avgiftsstrukturer. I rapporten The demand for public transport: a practical guide 

(Balcombe, o.a., 2004) hävdas att biljettavgifter förmodligen är den mest studerade 

efterfrågefaktorn inom kollektivtrafiken. Detta beror på att justeringar av biljettpriser är 

relativt enkla att identifiera och kvantifiera, samt är det den lättaste och förmodligen oftast 

justerade faktorn. 

Flera betalsystem av kollektivtrafikbiljetter använder geografiska uppdelningar av det område 

som de opererar i – så kallade ”zoner”. Detta används bland annat av trafikbolaget Upplands 

Lokaltrafik (UL) som är huvudsakligt fokus i uppsatsen, samt av Storstockholms Lokaltrafik 

(SL) som också berörs. När kunderna eller resenärerna vill köpa sina enkelbiljetter så betalar 

de fasta prispåslag för varje zongräns som de passerar på väg mot sitt resmål. 

Periodbiljetterna hos UL och SL använder däremot enhetstaxa vilket innebär ett fast pris för 

alla resor i regionen. (Upplands Lokaltrafik, 2015a; Storstockholms Lokaltrafik) 

En prismodell som använder zonindelning medför att resenärernas faktiska utnyttjande av 

kollektivtrafiken generellt har låg korrelation med biljettpriset. Det finns flera scenarier där 

kostnaden för en resa kan bedömas som oskäligt låg eller hög med ett zonindelningssystem 

(Wolters, 2013). Detta skapar irritation hos dem som bor eller arbetar nära zongränserna då de 

kan behöva betala tvåzonspris bara för att åka en eller några få hållplatser. Det kan även 

handla om personer som åker från ena änden av en zon till den andra, i detta fall skulle priset 

kunna bedömas som oskäligt lågt i förhållande till åkt sträcka. Zonindelningssystemet skapar 

därmed orättvisor både sett utifrån resenärerna, men även sett ur trafikbolagens perspektiv. 

Kontentan av detta blir att vissa resenärer belastar ekonomin för bussbolagen, medan andra i 

princip får betala överpriser. Vid utformningen av ett system för biljetter och priser är en 

viktig faktor att kunderna kan känna en trygghet i att priser samt biljetter inte förändras i 
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någon större grad (Landstinget i Östergötland, 2012). Resenärer kan även uppleva 

zonindelningen som krånglig när de ska ta reda på exakt var zongränserna går och vilken 

biljett de ska köpa för en viss resa (Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, 2015b). 

Viljan till att resa kollektivt har med den samlade nöjdheten att göra. Med detta menas att det 

måste utvecklas ett system som tillfredsställer flera resenärers resbehov dygnet runt. Själva 

utformningen av systemet måste vara enkelt, tillgängligt och begripligt. Likaså måste både 

prismodell och betalsystem utformas på ett lättförståeligt och användarvänligt sätt. Vidare 

måste systemet vara en stor konkurrent till bilen, speciellt med tanke på restiden. För den som 

reser kollektivt måste produktfördelarna med kollektivtrafiken nyttjas så att det skapar ett 

mervärde för individen. (Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län, 2012, s. 9) 

Enhetstaxan som periodbiljetterna använder tar inte någon som helst hänsyn till vilket avstånd 

en resenär åker och har därmed ännu lägre korrelation mellan pris och utnyttjande än 

zonindelningsmodellen. En person som pendlar de 146 kilometrarna mellan Gävle och 

Arlanda med UL betalar därmed samma pris som en person som pendlar de 4 kilometrarna 

mellan Rosendal och Stora Torget i Uppsala. Detta skapar alltså ännu större orättvisor än den 

zonbaserade modellen, samt uppmuntrar till långa resor och pendlingsavstånd vilket belastar 

ekonomi och miljö. 

Teorin är att kundnöjdheten ska öka och att nya resmönster uppstår med en alternativ 

prismodell. I förlängningen tror jag det leder både till fördelar för miljön och att 

kollektivtrafiken kan öka dess konkurrenskraft gentemot bilresor i tätorter. Detta stödjer 

kommunens målsättning att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara det naturliga valet för 

alla resor. Vidare görs en prioritering framför biltrafiken så att hållbara resmönster kan 

främjas (Uppsala kommun, 2014, s. 15). Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län  (2012, s. 9) 

anser att om andelen bilresor minskas till förmån för hållbara färdmedel såsom kollektivtrafik, 

cykel och gång, kan påverkan på klimatet minska samtidigt som stadsmiljön blir mer 

attraktiv. Individer behöver välja bort bilen till förmån för kollektivtrafiken för att uppnå en 

hållbar regional utveckling genom att i högre grad åka kollektivt. Vidare menar 

Kollektivtrafiknämnden att det krävs både en vilja och möjlighet för individen att resa 

kollektivt för att denne skall göra detta. Möjligheten att resa kollektivt innebär att resenären 

vet hur denne reser kollektivt samt att det finns ett utbud som för att det går att resa kollektivt.  

1.1.1 Kollektivtrafikförvaltningen UL 

Kollektivtrafikförvaltningen UL är en tjänstemannaorganisation som har fått i uppdrag av 

landstinget i Uppland att ta fram olika förslag till trafikförsörjningsprogram. Vidare är deras 

uppgift att utveckla samt planera både koncept och resmöjligheter. Dessutom ansvarar UL för 

upphandlingen av trafiken till utförarna. I deras uppdrag ingår även försäljning, exempelvis 

var och hur biljetter säljs, samt distribution av till exempel tidtabeller och trafikupplysningar. 

Ytterligare åligger det UL att tillhandahålla infrastruktur för ledning och information. 

(Wadman, 2013; Upplands Lokaltrafik, 2014) 

1.1.2 Begreppet rättvisa 

Ett centralt begrepp i denna studie är ”rättvisa”. Enligt Nationalencyklopedin (rättvisa, 2015) 

finns det ingen allmän definition av rättvisa. De beskriver dock fyra teorier om hur man delar 
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något rättvist: dela lika, efter behov, efter förtjänst (den som ansträngt sig mest ska få mer) 

eller dela efter uppskattning (den som blir gladast bör få mest). Vid diskussioner om 

prismodeller kretsar diskussionen ofta om vem som vinner eller förlorar, och vad som är 

”rättvist”. I studien används begreppet ”rättvisa” för att beskriva och särskilja olika 

prismodeller med betydelsen ”efter förtjänst” – vilket jag väljer att översätta till ”den som har 

betalat mycket för sin biljett ska få åka längre än någon som betalat mindre”. 

I en studie av Maria Börjesson, Jonas Eliasson, Muriel B. Hugosson och Karin Brundell-Freij 

(2012) som utvärderar biltullarna i Stockholm, 5 år efter att de infördes, förs ett resonemang 

om begreppet rättvisa som visar att det inte endast handlar om vem som är ”vinnare eller 

förlorare” vid olika tolkningar. Ett problem som författarna ser med ett ”vinnare/förlorare”-

perspektiv handlar om hur detta översätts till en fråga om ”rättvishet”. Ofta anser man att ett 

system är rättvist om det belastar höginkomsttagare i högre utsträckning än låginkomsttagare. 

Därför är överväganden om rättvishet, som påverkar acceptansen, ett ämne som identifierar 

”vinnare och förlorare”. I Stockholm var rättvisetänket generellt progressivt: 

höginkomsttagare betalade mer än låginkomsttagare, män betalade mer än kvinnor, arbetare 

mer än arbetslösa och så vidare. Men när avgifterna är på plats och det korta 

”vinnare/förlorare”-perspektivet mattas av så framkommer andra perspektiv som viktigare: 

vilket pris är egentligen mest ”rättvist” att ta ut för en bilresa? Från detta perspektiv är det, 

enligt studien, mer ”rättvist” att man betalar mer för att köra på hårt belastade vägar eller att 

släppa ut avgaser i tätbebyggda områden, oavsett bilägarens inkomst eller bostadsområde. 

Detta betyder att ett system måste uppfattas som ”rättvist” i denna betydelse: det måste vara 

förenligt med det fastlagda målet. En av de främsta invändningarna mot systemet i Stockholm 

är att trafiken innanför biltullarna inte är avgiftsbelagda. Enligt författarna finns det dock två 

bra svar på denna kritik: överbelastningen sker i första hand på genomfartslederna samt att 

den största andelen fordon åker utanför tullarna vid något tillfälle under resan. Detta visar att 

debatten har gått ifrån ”vem vinner/förlorar” till ”vad är rättvist i relation till de bestämda 

målen” (Börjesson, Eliasson, Hugosson, & Brundell-Freij, 2012).  

1.2 Problemformulering – det befintliga systemet och förslag till ett nytt 

I denna studie undersöks om det kan vara bättre med en annan prismodell och ett annat 

biljettsystem än vad som används av UL idag. Under denna rubrik kommer därför en kort 

definition av dagens modeller och system presenteras. Vidare kommer föreslagen prismodell 

med tillhörande biljettsystem att introduceras, samt en problematisering av dessa för att ge en 

grund till vad studien syftar till att undersöka. 

1.2.1 Dagens prismodell och biljettsystem 

UL lanserade sitt nuvarande biljettsystem under 2013, vilket är baserat på kontaktlösa 

resekort. Då fick Uppsala läns kollektivtrafik ett gemensamt system, vilket medförde både ett 

enhetligt biljettsortiment samt en förenklad försäljning via internet. Vidare skapade systemet 

möjlighet till förenklad struktur, exempelvis vad gäller resor över länsgränserna. 

(Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län, 2012, s. 27) Gemensamt för alla biljettyper i dagens 

biljettsystem är att resans detaljer måste bestämmas i förväg och varje del av resan måste 

påbörjas inom den tid som biljetten är giltig (Upplands Lokaltrafik, 2015b). Jag väljer att 

definiera detta biljettsystem som ett ”traditionellt biljettsystem”. 
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Dagens prismodell innebär att priserna på enkelbiljetter sätts utefter fasta nivåer baserat på 

hur många zongränser som resan förväntas att korsa (Damström, 2015). 2013 ändrades 

periodbiljettens prismodell till en enhetstaxa, där priset är detsamma för hela länet (Wolters, 

2014). Prisförändringen sker stelt och ryckigt för enkelbiljetterna och därtill är även 

enhetstaxan för periodbiljetten helt oberoende av utnyttjandet (exempelvis resans längd och 

frekvens). Därmed väljer jag att definiera dessa som ”stela prismodeller”. 

1.2.2 Föreslagen prismodell och biljettsystem – min teori 

Med den teknik- och IT-utveckling som har skett de sista decennierna samt de nackdelar som 

identifierats i dagens prismodell och biljettsystem (se 1.1), så ser jag en möjlighet och ett 

behov av att utveckla en alternativ prismodell med ett smidigt biljettsystem. Med hjälp av den 

moderna tekniken är det möjligt att mäta varje enskild resenärs utnyttjande av 

kollektivtrafiken för att räkna ut priset för resan. 

De stela prismodellerna står i kontrast med mitt förslag till en alternativ prismodell där 

resenärerna betalar för värdet av mottagen tjänst, det vill säga parametrar som resans längd, 

restid och kvalité. Med den modell jag föreslår ska det aldrig uppstå stora eller plötsliga 

prisförändringar, varken på grund av sträcka eller zongränser vilket det gör med de stela 

prismodellerna. Idén är att priset på en given resa alltid ska vara en direkt funktion av den 

utförda tjänstens värde för resenären. Det vore möjligt att kalla detta för en rörlig prismodell 

men det vore lätt att misstolka det i relation till exempelvis den zonbaserade modellen. Denna 

är ju trots allt rörlig i den mening att den är beroende på det antal zoner man reser igenom. 

Dessutom kan olika prismodeller definieras som rörliga beroende på till exempel resenärens 

ålder eller tid på dygnet. 

För att tydligt särskilja prismodellerna åt väljer jag att definiera den föreslagna prismodellen 

som en ”agil prismodell”. Ordet agil kommer ifrån engelskans agile och betyder att något har 

egenskaperna snabbhet, lättrörlighet och vighet (agile, 2013). Därav används ordet agil för att 

beskriva prismodellens skarpa och direkta responsivitet till förändringar av värdet på tjänsten. 

I första hand vill jag öka korrelationen mellan den enskilde resenärens utnyttjande av 

kollektivtrafiken och det pris som denne får betala. Detta tror jag ska ge en rättvisare prisbild 

som är lättare att motivera för kunderna. Det blir även lättare att jämföra priset för 

bussbiljetten mot vad samma resa skulle kosta om man använder bilen eller tar en taxi vars 

pris brukar baseras på resans tid och längd. Därför tror jag att kunderna blir nöjdare och att 

kollektivtrafiken får bättre förutsättningar att öka sin andel av de resor som görs, vilket i sin 

tur innebär mindre trängsel på vägarna och miljövinster. Detta är något som de arbetar för 

inom Uppsala kommun (2014, s. 15). 

I det traditionella biljettsystemet betalas resor i förväg, men för att till fullo dra nytta utav den 

agila prismodellen så skulle biljettsystemet behöva omarbetas för att möjliggöra full 

flexibilitet hos resenärerna. Genom lösningar som registrerar var och när resenären går på och 

av fordonet, blir det möjligt att beräkna priset och betala resan först när resenären stiger av. På 

det här sättet garanteras att resenären alltid betalar för den tjänst som utförts, exempelvis om 

resenären väljer att gå av tidigare, senare eller att åka tillbaka. Metoden att betala biljetten i 

efterhand möjliggör dessutom användning av parametrar såsom den tid resan tog, hastigheten 

eller trängsel på färdmedlet som underlag till biljettpriset. Med de funktioner och egenskaper 
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som detta system har och dess nära samröre med den agila prismodellen så ger jag även det 

föreslagna biljettsystemet epitetet ”agilt”. 

Infrastruktur 

För att möjliggöra införandet av den agila prismodellen tillsammans med ett biljettsystem så 

ställs det krav på informationsinfrastrukturen och därav kan det behövas investeringar i både 

hård- och mjukvara: 

 Datorer och givare/transpondrar: Bussar och tåg behöver datorer som kommunicerar 

med givare och transpondrar för GPS-koordinater för fordonet, hastighet, passagerare 

in, passagerare ut, räkna ut körsträckor, åkt tid och för att hantera 

betalningstransaktioner. 

 Programvara: Programvara måste utvecklas för att utifrån resdata beräkna biljettpriset 

med hjälp av en parameter-matris. Denna matris kan bestå av parametrar som sträcka, 

tidpunkt på dagen, fordonstyp, område samt typ av resenär (barn, vuxen, student etc.). 

 Användargränssnitt: Appar för resenärernas mobiltelefoner (med NFC), kontaktlösa 

resekort ”smart cards” samt avläsare för dessa. 

 Server:  På en central server lagras alla biljettköp i en databas, därmed kan en biljetts 

giltighet alltid kontrolleras och förhindrar därmed förfalskningar. Användarnas saldo 

för reskassan lagras även där. Det är även möjligt att lagra en användares gjorda resor. 

Denne kan då t.ex. se en historik över vilka resor som gjorts och vad de kostat. 

Figur 1: Översikt Informationsinfrastruktur 

Prissättning 

Förslaget är en prismodell som med hjälp av ett modernt informationssystem kan räkna ut 

varje enskild persons biljettpris baserat på valfria parametrar. Indata för uträkning av pris är 

position och tidpunkt för när varje enskild resenär stiger på och av ett visst fordon. Priset skall 

i första hand beräknas utifrån ressträckan men kan även vara beroende på till exempel 

fordonstyp och område. För en buss som går i stadstrafik bör priset beräknas högre än en buss 

eller ett tåg som kör regiontrafik. Detta baserar jag på att de senare fordonen kan hålla högre 

hastigheter med färre stopp än stadsbussar och kan därmed tänkas få en lägre körkostnad per 

kilometer. 
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1.2.3 Problematisering av den agila teorin 

Utifrån min teori kan jag se ett behov av att undersöka bärigheten i en agil prismodell och 

biljettsystem för att få kunskap om både hinder samt förutsättningar för dessa. De problem 

och hinder som finns och som behöver undersökas för ett införande av de agila systemen kan 

vara av teknisk, praktisk, ekonomisk, och politisk natur: 

 En grundförutsättning för ett modernt och effektivt system är avläsning av varje 

resenärs GPS-koordinater och tidpunkter för på- och avstigning från fordonen. De 

flesta resenärer har smartphones med tekniker som GPS, Wi-Fi, Bluetooth samt NFC. 

Är det möjligt att använda sig av dessa tekniker och hur tillgodoser man alternativ för 

dem som inte kan eller vill använda sin smartphone för resan? 

 Med den stela prismodellen i Uppsala betalar man när man stiger på för det antal 

zoner man vill färdas i, detta innebär endast en kontrollpunkt. Med en agil prismodell 

behövs åtminstone två kontrollpunkter, en där passageraren går på och en där denne 

går av. Kan detta praktiska problem vara ett hinder och kan det förminskas med hjälp 

av teknik? 

 Hur bör taxorna för en agil prismodell utformas så att de inbringar samma inkomst för 

bussbolaget som idag? Vad som även kan behöva undersökas är hur resenärerna 

reagerar på modellen, då vissa kommer behöva betala ett högre pris och andra ett lägre 

än idag. Detta kan ge förändringar i resmönster samt utnyttjandet av kollektivtrafiken 

som direkt ger ekonomiska avtryck för bussbolaget och bör därmed tas i beaktande i 

utvecklingen av modellen. 

 Zonindelning, som används för enkelbiljetterna, kan ses som politiska instrument för 

att förena eller särskilja områden samt vad som är stads- och landsbygd. Enhetstaxan 

för periodbiljetterna förenar, i bemärkelsen att avstånd inte avspeglats i priset. Kan 

någon form av utjämningspolitik vara en del i motivet bakom framförallt enhetstaxa, 

men även zontaxorna? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utveckla ett förslag på hur en agil prismodell och tillhörande 

biljettsystem bör se ut och identifiera och jämföra skillnader gentemot den etablerade stela 

prismodellen och det traditionella biljettsystemet. Sedan ska de båda lösningarnas för- och 

nackdelar definieras för de olika intressenterna utifrån fyra olika aspekter: tekniska, praktiska, 

ekonomiska och politiska.  

Jag vill presentera ett övergripligt koncept på hur en agil prismodell och tillhörande 

biljettsystem skulle kunna appliceras i praktiken. Detta genom att undersöka vilken teknik 

som behövs i bussarna eller om tekniken i våra smartphones kan möjliggöra konceptet. Med 

målet att dessa system ska kunna räkna ut priset och att resenären ska kunna betala biljetten 

på ett så smidigt sätt som möjligt.  

 Hur kan ett förslag på en agil prismodell set ut? 

 Hur bör taxorna för en agil prismodell utformas?  

 Hur bör biljettsystemen utformas så att de tillgodoser kraven som den agila 

prismodellen ställer? 
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För att kunna göra en utvärdering av den agila prismodellen besvaras denna frågeställning: 

 Vilka för- och nackdelar finns med dagens prismodeller jämfört med den föreslagna 

prismodellen? 

  

1.4 Avgränsning 

Det hade varit intressant med en utveckling av konceptuella mobilappar, men syftet med 

forskningen är att undersöka koncepten och idéerna i teorin. Därför faller 

mobilappsutveckling utanför avsikten med uppsatsen. I forskningen planeras inte heller att 

göra djupare kostnadsanalyser utav utvecklingen av själva biljettsystemen med hård- och 

mjukvara eller den teknik som behöver installeras i bussar och tåg. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Själva utförandet av en prismodell och ett biljettsystem för kollektivtrafik har stor påverkan 

för det område som det opererar i. Därför har en identifiering av intressenter gjorts. Dessa 

består av trafikbolag, politiker samt trafikforskare och trafikplanerare. 

Trafikbolagen är tydligaste intressenten då uppsatsens ämne och förslag ger en direkt 

påverkan för trafikbolagens ekonomi, både i form av förändrade resmönster och inkomster. 

Men även i form av vilka investeringar som krävs och vilken teknisk kompetens som behövs i 

företaget för att upprätta och underhålla olika biljettsystem. 

Politiker måste ofta ta hänsyn till många aspekter vid beslut. Kollektivtrafikens utformning 

påverkar bland annat hur många bilar det är på vägarna, vart medborgarna reser, hälsan hos 

medborgarna samt samhällsekonomin för hela regionen. Politiker ses därför som intressenter 

till studien. 

Vidare är även trafikforskare och trafikplanerare viktiga intressenter då det är de som skapar 

underlag för beslut om kollektivtrafikens utformning. Det är avgörande för vårt samhälle att 

trafiken fungerar, således är trafikplaneringen en mycket viktig del av samhällsplaneringen 

(NTF). 

1.6 Användarintressenter 

Användarintressenter är de som är direkt påverkade av utformningen på biljettsystem och 

prismodell. Resenärer, bussförare, bussbolag har identifierats som användarintressenter. 

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala Län (2012, s. 20) anser att de faktorer som gör resande med 

kollektivtrafik attraktivt för resenären huvudsakligen består av relevans, kunskap och 

produktfördel. Kunskap handlar om en förståelse av trafiksystemet, där tidtabell, hur 

betalning av resan sker samt dess kostnad är de allra viktigaste beståndsdelarna. Vidare 

innebär kunskap att individen har kännedom om de som levererar kollektivtrafik, hur sökning 
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av information görs samt hur kontakt med de ansvariga kan ske. Ytterligare faktor är de 

produktfördelar som finns gentemot bilen och som måste poängteras. Kollektivtrafiknämnden 

(2012, s. 20) menar med produktfördelar att kollektivtrafik är ett billigare alternativ, det är 

bättre för miljön, du slipper leta parkeringsplats samt att den tid som resan tar kan användas 

till något meningsfullt. Finns det resmöjligheter för individen blir kollektivtrafiken också 

relevant. De framhåller att denna faktor påverkas av hur väl avgångar och målpunkter är 

anpassade efter resbehovet, hur linjenätet är uppbyggt samt restiden i förhållande till bilen.  

1.7 Kunskapskaraktärisering 

Forskningen har som mål att producera tre olika typer av kunskap, (1) kategoriell kunskap, 

(2) värdekunskap och (3) kritisk kunskap. 

1. Genom en precisering av begreppet agil prismodell så skapas en kategoriell kunskap. 

2. Värdekunskap skapas när de för- och nackdelar som finns med respektive 

prismodeller och biljettsystem identifieras utifrån olika perspektiv. 

3. Kritisk kunskap produceras då hinder och förutsättningar för implementationen av en 

agil prismodell och biljettsystem analyseras och kunskap för hur dessa kan hanteras. 

1.8 Disposition 

Studien är uppdelad i sex delar: inledning (1), metod (2), teori (3), resultat (4), analys (5), 

utvärdering (6) och en avslutande del (7). I inledningen beskrivs bakgrunden med 

identifiering av forskningsproblemen och vad som är målet med uppsatsen. I metoddelen 

beskrivs de valda forskningsstrategierna, datainsamlingsmetoderna, metoderna för dataanalys 

samt forskningsparadigm. Nästa avsnitt består av teori angående informationssystem, 

biljettsystem samt prismodeller och priselasticitet. Resultatdelen redovisar intervjuerna i en 

beskrivande form samt presenterar insamlade dokument. Analys-avsnittet behandlar 

utvecklingen av den agila prismodellen och biljettsystemet. Under rubriken utvärdering 

kommer för- och nackdelar för den agila teorin att behandlas. I den avslutande delen 

diskuteras resultatet och studien rundas av med en slutsats. 
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2 Metod 

I detta avsnitt behandlas valen av strategier och metoder som förekommer i uppsatsen. Denna 

studie stödjer sig på två intervjuer av typen informantundersökning. Intervjuerna har 

genomförts med Johan Damström och Karl Kottenhoff. Damström jobbar med 

affärsutveckling och försäljning på Kollektivtrafikförvaltningen UL, Upplands Lokaltrafik. 

Kottenhoff är forskare på TET, avdelningen för Trafikplanering, Ekonomi och Teknik vid 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 

2.1 Forskningsstrategier 

Då uppsatsen i första hand kretsar kring utvecklandet och undersökningar av en prismodell 

och ett biljettsystem så används en design och skapande-strategi (Design and Creation) i 

uppsatsen. 

2.1.1 Design och skapande 

I studien utvecklas en agil prismodell och ett biljettsystem där förutsättningarna analyseras. 

Vidare jämförs för- och nackdelar gentemot andra etablerade prismodeller och biljettsystem. 

Då uppsatsen till stor del kommer att kretsa kring dessa artefakter och deras utveckling så är 

arbetet huvudsakligen uppdelat i design och skapande-processens fem faser (Oates, 2006), 

vilka ligger till grund i uppsatsen arbetsordning. 

1. Awareness (Medvetenhet) 

I bakgrunds-avsnittet förklaras underlaget för studien samt en identifiering av problem 

i de nuvarande prismodellerna och biljettsystemet. Bakgrundsavsnittet är den del av 

arbetet som ska skapa en medvetenhet om ämnet som studien behandlar. Detta är 

bakgrunden till varför jag vill utveckla en ”agil teori”. 

2. Suggestion (Förslag) 

I problemformulerings-avsnittet presenteras först en definition av dagens prismodeller 

och biljettsystem, för att sedan introducera den föreslagna agila modellen och 

systemet. Då syftet med studien är att utveckla och undersöka en agil prismodell 

hamnar mina tankar om förslaget under problemformulering. Sist görs en granskning 

av de problem som den agila teorin ska lösa. 

3. Development (Utveckling) 

Med hjälp av resultatet, som utgörs av intervjusvaren, samt teorin bestående av 

litteratur och dokument, utvecklas och konkretiseras den agila teorin. Denna 

utveckling kommer att skildras under analysavsnittet. 

4. Evaluation (Utvärdering) 

I denna fas utvärderas den agila teorin genom att identifiera för- och nackdelar med 

teorierna utifrån intervjuer av tidigare experter, litteratur samt dokument. 

5. Conclusion (Slutsats) 

I slutsatsen görs en fördjupad diskussion av resultatet i ett större perspektiv med 

funderingar kring teorins applicerbarhet – om den kan fylla en funktion och om den 

faktiskt tillför någon nytta. Dessutom kommer forskningsfrågorna att besvaras här. 
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2.2 Datainsamlingsmetodik 

Under detta kapitel kommer metoderna för insamling av data att presenteras och definieras. I 

studien har intervjuer och dokument använts som metoder för insamling av data. Nedan ges 

en definition samt motivering av valen. 

2.2.1 Intervjuer 

I denna studie har en informantundersökning använts. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, 

Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012) menar att detta innebär att svarspersonerna 

används som ägare av sanningen. Svaren från intervjuerna ska bistå med information 

angående hur verkligheten är konstruerad ur en viss aspekt. En undersökning av denna typ 

används för att forskaren skall kunna ge den bästa möjliga skildringen av till exempel hur 

något går till. Då kan de olika informanterna bidra till olika bitar av forskningen, framhåller 

Esaiasson o.a. (2012). I och med detta, konstaterar de, finns det inget egenvärde i att ställa 

likadana frågor till alla informanter. Det som de intervjuade svarar på frågorna används 

därmed som källor, informationen som kommer fram kan sedan granskas samt prövas utifrån 

källkritiska metoder. Författarna påpekar att en informantintervjuundersökning ofta 

kombineras med olika slag av dokumentstudier. 

Ofta är det så att en informant visar på nästa, som visar på nästa, som visar på nästa 

informant. Det finns ingen begränsning för hur många som skall tas med i urvalet. När man 

på ett källkritiskt och trovärdigt sätt styrkt vad som exempelvis gäller i en viss organisation 

upphör intervjuandet, poängterar Esaiasson o.a. (2012). 

Motiveringen till varför intervjuer av informantundersökningstyp har använts, är för att svaren 

från intervjuerna avses understödja hur verkligheten är konstruerad ur en viss aspekt för att 

tillföra information till studien om hur ett agilt system kan utvecklas. I detta fall hur ett 

förslag på en agil prismodell med tillhörande biljettsystem kan se ut och vidare hur det kan 

utformas så att kraven som den agila prismodellen ställer kan tillgodoses samt hur taxorna för 

denna bör utformas. Då två olika experter inom området har intervjuats ses dessa som ägare 

av sanningen och eftersom de kommer från två olika yrkeskategorier kan de bidra med olika 

bitar till forskningen.  

2.2.2 Dokument 

Dokument kan behandlas som en annan källa för data, ett alternativ till observationer, enkäter 

och intervjuer, menar Oates (2006, s. 233). Hon påvisar att det finns två typer av dokument, 

found documents (funna dokument, min övers.) och researcher-generated documents 

(forskargenerade dokument, min övers.). Båda typerna används i studien. 

 Funna dokument är sådana dokument som redan existerar innan studien påbörjas. Den 

här typen hittas i de flesta organisationer i form av produktionsscheman, 

arbetsbeskrivningar, handböcker, vinst-och förlustkonton med mera. Organisationer 

producerar mängder med dokument som kan vara användbara källor. Dessa dokument 

är viktiga att utvärdera, för att se om de är äkta och hur mycket de går att lita på. 

(Oates, 2006, ss. 233-234, 237) 
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 Forskargenererade dokument är de dokument som enbart sätts samman för ändamålet 

av studien. En forskare som designar till exempel en ny artefakt behöver producera 

många modeller och diagram/tabeller. Dessa dokument är viktiga för att kunna 

illustrera och motivera designprocessen. (Oates, 2006, ss. 233-234) 

 

2.3 Metodik för dataanalys 

Som dataanalysmetod används både ett kvalitativ och kvantitativ tillvägagångssätt. Oates 

(2006, s. 266) menar att en kvalitativ metod inkluderar all data som är icke numerisk och som 

ofta produceras genom intervjuer, företagsdokument, webbsidor och utvecklingsmodeller och 

liknande. Det är huvudtypen av data som genereras utifrån fallstudier, etnografiska studier 

och action research. Hon påpekar att detta är huvudtypen av data som används i interpretativ 

samt kritisk forskning, men används även i positivistisk forskning.  

Den kvantitativa metoden används i första hand i positivistisk forskning, men kan även 

genereras av interpretativ eller kritisk forskning. Med kvantitativ data menas data eller bevis 

som är numerisk. Det genereras huvudsakligen från experiment och undersökningar, men den 

kan även genereras ifrån andra forskningstrategier. (Oates, 2006, s. 245) 

De dokument som används i studien behandlas huvudsakligen med kvalitativa metoder. Vissa 

dokument behandlas med kvantitativa metoder, främst de dokument som jag själv producerar. 

Datan förs in och bearbetas i Microsoft Excel för att underlätta uträkningarna och skapa ett 

överskådligt underlag i form av tabeller för analysen. 

2.4 Forskningsprocess 

Under detta kapitel görs en beskrivning av hur studien har genomförts, detta för att processen 

ska kunna följas och kritiskt granskas. 

2.4.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes den 27:e och 29:e april 2015. Den 27:e april intervjuades Johan 

Damström på ULs kontor på Drottninggatan i Uppsala. Karl Kottenhoff intervjuades den 29:e 

april på TET-avdelningen vid KTH i Stockholm. Längden på varje intervju var 90 minuter. 

Efter förklaring av materialets användning för denna studie så godkände båda personerna att 

intervjuerna spelades in med en ljudinspelningsapplikation på en smartphone. Efter 

intervjuerna gjordes en utförlig transkribering utifrån dessa ljudspår. Datan som genererades 

behandlades med kvalitativa metoder då det är få personer som intervjuats. Det blir viktigt att 

explicit presentera de intervjuades tankar kring prismodeller och biljettsystem. Det material 

som presenteras i resultatet är ett urval av det mest relevanta underlaget för denna studie. 

Intervjuerna fokuserade på frågor om utformningen av dagens prismodeller och biljettsystem, 

vilka problem som de identifierat samt hur de tror att det kommer utvecklas i framtiden. 

Vidare diskuterades förutsättningarna för en agil ”avstånds- eller tidsbaserad” prismodell samt 
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biljettsystem. Intervjuerna baserades uteslutande på öppna frågor där svaren tilläts leda 

samtalet i olika riktningar för att finna övergripande förklaringar och kunskap om 

kollektivtrafiken som annars riskerade att förbises. Diskussionen i intervjuerna fördes med 

följande frågor som grund (med mindre ändringar beroende på person som intervjuas): 

1. Hur köper resenärerna sina biljetter idag och vilka sätt är populärast? 

2. Varför har ni valt att använda zon-indelningar? 

3. Vilka resenärer är nöjda och missnöjda med dagens biljettsystem? 

4. Har ni någon uppfattning om vad resenärerna tycker om nuvarande prismodell med 

zonindelningar? 

5. Varför används zon-indelningar inte längre för periodbiljetterna? 

6. Prismodell 

a. Vad är bra med dagens prismodeller? 

b. Vilka problem ser du/ni med nuvarande prismodeller? 

c. Vilka förändringar kan behövas och funderar ni på att göra? 

d. Vilka alternativa prismodeller har ni funderat på? 

7. Är det något mer som du tycker jag bör veta om kollektivtrafiken i sammanhanget? 

8. Finns det några dokument som jag kan ha nytta av? 

Den egna teorin om en agil ”avstånds- eller tidsbaserad” prismodell presenterades för den 

intervjuade som grund för följande frågor: 

9. Har ni funderat på att införa någon liknande modell? 

10. Vilka hinder ser ni för att införa en sådan modell? 

11. Tror ni att ett sådan modell skulle vara gångbart/lönsamt? – Varför? 

12. Hur kan resmönstret förväntas ändras? 

13. Vilka effekter kan ett sådant prissättningssystem få för utnyttjandegraden av 

kollektivtrafiken? 

14. Vet du om det finns något sätt som jag kan räkna ut vilket pris per kilometer man 

skulle behöva ta ut av resenärerna med den här prismodellen? 

2.4.2 Insamlande och användning av dokument 

I denna studie har kollektivtrafiken i Uppsala och Uppland ett särskilt fokus. Därför har det 

använts funna dokument från Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kollektivtrafiknämnden i 

Uppsala län. Exempel på dessa är årsmöteskonferenser, tabeller (budgetering och 

verksamhet), protokoll, lokalt trafikförsörjningsprogram, slutrapporter samt andra handlingar. 

Vidare kommer dokument som olika rapporter, riktlinjer för kollektivtrafiken och utredningar 

att tillämpas, där Uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018 är ett 

exempel. Alla dessa dokument har använts för att få en övergripande bild av hur 

kollektivtrafiken i regionen ser ut. Dessutom används dokumenten för att se vilka mål 

politikerna har med kollektivtrafiken och hur de vill att den ska utvecklas i framtiden. 

Forskargenererade tabeller kommer att användas för att på ett tydligt sätt påvisa uträkningar, 

relationer och samband för att motivera designen av den agila teorin. 
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2.5 Forskningsparadigm 

Det finns olika typer av forskningsparadigm och valet avgör på vilket sätt kunskap framställs. 

Dessa går att dela in i interpretivistiskt, positivistiskt samt kritiskt forskningsparadigm. Nedan 

följer en översiktlig förklaring av de interpretivistiska och positivistiska paradigmerna. 

I ett positivistiskt paradigm utgår studien från en hypotes, som motbevisas eller bevisas 

genom empiriska undersökningar. Det positivismen söker efter är regler eller mönster som 

gäller oberoende av situationen. Forskaren är enbart en objektiv observatör i detta paradigm, 

forskningen påverkas inte av forskarens ståndpunkter. (Oates, 2006, ss. 282-286) 

 

Oates (2006, ss. 292-293) menar att det interpretivistiska paradigmet karaktäriseras både av 

att undersöka och försöka förklara samband mellan olika faktorer, exempelvis i ett 

systemutvecklingsprojekt. Inom interpretivismen finns en förståelse att det kan finnas flera 

sanningar och ett flertal sätt att lösa saker. Används detta paradigm i en studie avses 

undersökningar av verkliga situationer för att försöka förklara ett fenomen, poängterar Oates 

(2006, ss. 292-293).  

Till största del används det interpretivistiska forskningsparadigmet i denna studie, då målet är 

att tolka, analysera och ställa flera åsikter och argument emot varandra. Målet är alltså inte att 

hitta vetenskapliga bevis för vilken modell eller vilket system som är bäst, som en 

positivistisk infallsvinkel skulle haft. Genom intervjuer av informanttyp samt dokument-

studier framförs och analyseras åsikter och argument. Utöver detta görs försök att hitta 

alternativa synsätt och argument som kan vara av betydelse i utvecklingen av den agila 

prismodellen och biljettsystemet. 
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3 Teori 

Under teoriavsnittet kommer områden från vetenskaplig forskning som är relevant för studien 

att tas upp, detta för att sedan kunna analyseras i ljuset av empirin. Stora delar av teorin är 

hämtad ifrån litteratur på engelska. Dessa har sedan översatts till svenska utefter bästa 

förmåga för att behålla dess mening. 

3.1 Informationssystem 

I allt högre omfattning interagerar och kommunicerar människor i olika verksamheter genom 

informationssystem (IS), menar Jenny Lagsten (2009). Dessa sorters system stödjer 

handlande och kommunikation i verksamheten. Handlingar och kommunikation byggs in 

genom den utvecklingsprocess som skapar systemet. Hon fortsätter med att människor i 

verksamheter grundar en hel del av sina handlingar på regler och information som finns inom 

ett informationssystem. IS både påverkas av och påverkar människor med olika uppgifter och 

roller i verksamheten.  

Inom IS-området samsas ett flertal olika definitioner av informationssystem, vilket gör IS 

svårgripbart. Det finns en traditionell definition av begreppet, som ges av Brian Fitzgerald, 

Nancy Russo och Erik Stolterman (2002, s. 4). De menar att IS är ett system som samlar, 

lagrar, bearbetar samt levererar information som är relevant för samhället (eller en 

organisation). Detta görs på ett sätt att informationen både är tillgänglig och användbar för de 

som vill använda det, exempelvis kunder, medborgare, chefer och så vidare. Författarna 

sammanfattar med att ett IS är ett mänskligt socialt aktivitetssystem som kan inkludera 

användningen av datorsystem. 

Paul Beynon-Davies (2009, s. 103) definierar informationssystem som system för 

kommunikation. IS engagerar människor i att producera, samla in, lagra samt sprida 

information. Flertalet system i organisationer är exempel på sociotekniska system, exempel på 

detta är informationssystem där tekniska system används i aktivitetssystem. Vidare menar han 

att IS består av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som används i ett mänskligt 

aktivitetssystem, IS inkluderar alltså både IKT och mänsklig aktivitet. IS tillgodoser 

information som driver beslutsfattande framåt, vilket leder till att handlingar utförs. 

Aktivitetssystem är sociala system som består av människor som engagerar sig i samverkande 

och samordnande aktiviteter för att uppfylla mål. IKT-system är tekniska system som består 

av en samling artefakter, som är utformade för att stödja olika aspekter av ett 

informationssystem. Ett IKT-system tar in data som bearbetas för att sedan presentera data för 

tolkning i ett mänskligt aktivitetssystem. (Beynon-Davies, 2009, s. 103) 

3.1.1 Informationsystem för resenärer 

I.C. MariAnne Karlsson (2014) beskriver att resenärer interagerar med olika 

informationsbärande produkter både i samband med och under resans olika skeden. Dessa 

produkter är i form av exempelvis linjekartor och tidtabeller, men även hållplatsskyltning och 
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hållplatspelare såsom kollektivtrafikfordonen där dess skyltning utgör viktiga källor till 

upplysningar. Tillsammans utgör dessa delar ett delsystem inom det kollektiva 

transportsystemet, det vill säga informationssystemet. Hon menar att detta system är under 

ständig förändring och att utvecklingen inom IKT-området har gett kollektivtrafikföretag nya 

möjligheter att förmedla sin information. Exempel på detta är realtidsinformation via dator, 

mobiltelefon, Internet eller genom interaktiva bildskärmsterminaler som placeras ut i publik 

miljö. Realtidsinformation förekommer även som olika sorters monitorer i väntkurer och på 

hållplatser. Ett annat exempel på att förmedla information är olika typer av reseplanerare. 

Dessa informationstjänster definierar Karlsson (2014) som IKT-medierade tjänster.  

Informationssystemet genererar information som kategoriseras på olika sätt. Enligt Karlsson 

(2014) valde Holmberg o.a., i boken Information om kollektivtrafik, en uppdelning i dynamisk 

respektive statisk information. Den dynamiska informationen definierade författarna som 

föränderlig med krav på aktualitet, exempelvis den information som förmedlas via högtalare 

vid hållplatser. Med den statiska informationen menas en information som i princip är 

oföränderlig samt som gäller för längre tidsperioder, som ett exempel på detta ges tryckta 

tidtabeller. Även en IKT-baserad information går att beskriva som antingen dynamisk eller 

statisk. Här är realtidsinformationen dynamisk, medan information från reseplanerare är 

statisk, då denna inte tar hänsyn till trafiksituationen i realtid. (Friman, Olsson, & Karlsson, 

2014) 

3.2 Pristelasticitet 

Alfred Marshall (1895, s. 178) definierar begreppet priselasticitet. Han skriver att 

efterfrågeelasticiteten på en marknad är stor eller liten allteftersom efterfrågan ökar mycket 

eller lite vid en given sänkning av priset respektive om efterfrågan minskar lite eller mycket 

för en given ökning av priset. Robin Bade och Michael Parkin (2012) definierar också 

begreppet. De menar att priselasticitet är ett mått som beskriver konsumentresponsen vid en 

sänkning eller ökning av priset på exempelvis en tjänst. Även Oxford English Dictionary 

(2015) beskriver begreppet priselasticitet som ett mått av den effekt på efterfrågan som en 

förändring av pris eller tillgänglighet av en produkt eller tjänst har. 

3.2.1 Priselasticitet inom kollektivtrafiken 

Balcombe o.a. (2004) menar att uttagandet av biljettavgifter är en av grundpelarna för 

kollektivtrafiken då de står för en betydande del av inkomsterna. Generellt så minskar antalet 

resenärer om priserna ökar. Om inkomsterna ökar eller minskar till följd av en prishöjning 

beror på den funktionella relationen mellan pris och antal resenärer representerad som en 

efterfrågekurva. Författarna förklarar att i sin enklaste form så är priselasticitetens värde 

förhållandet mellan den proportionella förändringen för antal resenärer jämfört med den 

proportionella förändringen av biljettpriset. Priselasticiteten har ett negativt värde, vilket den 

brukar ha, när biljettpriset och antalet resenärer har ett omvänt samband: att en ökning av 

biljettpriset leder till färre resenärer och vice versa. Ifall värdet på elasticiteten är mellan -1 

och 0 så skulle en prishöjning leda till en intäktsökning. Men om värdet understiger -1 så 

skulle prishöjningen leda till en intäktsminskning. Priselasticiteter är dynamiska och 

prisändringar leder till förändringar över väldigt lång tid, påpekar de som skrivit artikeln.  

Därför har det blivit vanligare för analytiker att skilja mellan kort-, medel- och långsiktiga 
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värden för elasticiteten. (Balcombe, o.a., 2004) Med få undantag har tidigare studier kring 

priselasticiteter för kollektivtrafiken visat att priskänsligheten är relativt låg, ofta med värden 

mellan -0,1 och -0,5 (Cervero, 1981). 

Det finns många faktorer, uttrycker Todd Litman (2015, s. 4), som influerar hur priser 

påverkar konsumtionsbeslut. Det varierar beroende på hur elasticiteter är definierade, 

kvaliteten på substitut, kundkategorin, påverkan på typen av tjänst eller vara och andra 

marknadsfaktorer. Han framhäver att det är viktigt att tänka på dessa faktorer när en 

elasticitetsanalys görs. Några faktorer som påverkar transportelasticiteten presenteras nedan.  

• User Type (användartyp): De människor som är beroende av att åka med 

kollektivtrafik, för att de inte har något annat val är ofta mindre priskänsliga än de som 

har valet att använda bil för att resa, menar Litman (2015, s. 4). De grupper 

människor, däribland de med låga inkomster, gymnasister och studenter, de utan 

körkort, äldre människor samt funktionshindrade, tenderar att vara mer beroende av att 

åka kollektivt, påpekar författaren. Däremot är det, i de flesta samhällen, en relativt 

liten del människor av den sammanlagda befolkningen som är beroende utav 

kollektivtrafiken, men de är en betydande del av kollektivtrafikanvändarna. Han 

framhåller att de människor som kan välja resesätt är ett potentiellt stort, men mer 

priselastiskt transportmarknadssegment.  

 

• Trip Type (restyp): Icke-pendlingsresor tenderar att vara mer priskänsliga än 

pendlingsresor. Elasticiteter för lågtrafikresor är vanligtvis 1,5 - 2 gånger högre än 

elasticiteter för rusningstrafik, detta för att rusningstrafik till stor del består av 

pendlingsresor. (Litman, 2015, s. 4) 

 

• Geography (geografi): Stora städer tenderar att ha lägre priselasticiteter än mindre 

städer och förorter, detta för att de har en större andel invånare som är 

kollektivtrafikberoende. Det beror i sin tur på fler trafikstockningar och högre 

parkeringsavgifter samt en bättre kollektivtrafik på grund av stordriftsfördelar. 

(Litman, 2015, s. 4) 

 

• Type of Price Change (Typ av prisändring): Kollektivtrafikavgifter, tjänstens kvalitet 

(komfort, hastighet, täckning och turtäthet) samt parkeringsavgifter tenderar att ha 

störst påverkan på antalet kollektivtrafiksåkare. I samband med att nivåerna på 

avgifterna ökar, d.v.s. när utgångsnivån för en avgiftsökning är relativt hög, så ökar 

tillsynes elasticiteterna något. (Litman, 2015, s. 5) 

 

• Direction of Price Change (Riktning på prisändring): Litman (2015, s. 5) tar upp att 

efterfrågemodeller på transporter ofta anger samma elasticitetsvärde på både höjningar 

och sänkningar av priset. Däremot finns det bevis på att vissa förändringar är icke-

symmetriska. Han menar att prishöjningar tenderar att ge en större minskning av 

antalet resenärer än den ökning av resenärer som en lika stor prissänkning ger. En 

prishöjning eller en strejk inom kollektivtrafiken som får hushåll att köpa en bil kan 

vara något irreversibla, då människor som vant sig att köra bil ofta fortsätter med 

detta, påpekar han.  
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• Time Period (tidsperspektiv): Prissättningens påverkan kategoriseras ofta som 

kortsiktiga (mindre än två år), medellånga (inom fem år) och långsiktiga (mer än fem 

år). Elasticiteter ökar med längre tidsperspektiv när människor anpassar sina 

långsiktiga beslut, exempelvis var de bor eller arbetar. Elastisiteten i kollektivtrafiken 

tenderar att vara mellan två och tre gånger så stora med ett långsiktigt perspektiv 

jämfört med ett kortsiktigt. (Litman, 2015, s. 5) 

 

• Transit Type (transportmedel): Elasticiterna för buss- och tågtrafik skiljer sig ofta åt 

då de täcker olika slags resbehov (Litman, 2015, s. 5). Neil Paulley, Roger Mackett, 

John Preston, Mark Wardman, Helena Titheridge och Peter White (2004) beskriver 

detta som:  

Although car ownership has a negative impact on rail demand, it is less than for bus and, 

although there are quite large variations between market segments and across distance 

bands, the overall effect of income on rail demand is quite strongly positive. Rail income 

elasticities are generally found to be positive, and as high as 2 in some cases. As with the 

bus income elasticities, the rail elasticity can also be expected to increase over time. 

3.3 Prismodeller 

Lena Fredriksson, Björn Wendle och Jens Möller (2000, s. 4) menar att prismodellerna spelar 

en viss roll för kollektivtrafikens framgångsfaktorer, särskilt prisnivån, men den ska inte 

heller överdrivas. Författarna fortsätter med att en sådan modell måste vara utformad så att 

det blir attraktivt att resa även för olika typer av fritidsresor samt i lågtrafiktider. Exempelvis 

är ett problem med små städer att avstånden är korta och när taxorna oftast baseras på zoner 

blir resorna dyrare om man jämför samma sorts resa i en större stad. Alltså, priset per resa är 

ungefär detsamma, trots att reslängden är kortare och utbudet lägre, anmärker författarna.  

Enligt Donghyung Yook och Kevin Heaslip (Effective Modeling for a Distance-Based Fare 

Structure with a Time-Expanded Network, 2015) är prismodellers utformning en kritisk 

faktor vid planering av kollektivtrafik som kräver noggrant övervägande sett både utifrån 

trafikbolagens och resenärernas perspektiv. De säger att största delen av intäkter för 

trafikbolag kommer ifrån biljettförsäljning, vilket gör dess ekonomi beroende utav 

biljettpriser och antal resenär. Biljettavgifter betalas direkt ifrån resenärernas plånböcker och 

de är därmed känsliga för prisändringar vilket ger konsekvenser för hur många som väljer att 

åka med kollektivtrafiken. Yook och Heaslip (2015) förklarar att pågrund av den 

komplicerade relation som prissättningen har med andra variabler är det viktigt att 

biljettpriserna sätts utefter vilka mål som är uppsatta för kollektivtrafiken, till exempel att 

maximera inkomsterna, få flest resenärer eller social omsorg.  

Valet mellan prismodeller bör logiskt sett baseras utifrån de mål och syften som sätts av 

beslutsfattarna (Cervero, 1981). När de viktigaste målen med modellen är att den ska vara 

bekväm och lättförståelig så är en enhetsprisbaserad modell att föredra. Men med riktlinjer 

om att minska budgetunderskott så menar han att avstånds- eller tidsbaserade modeller 

framstår som bättre val. Han kontrasterar att med de lägre kostnaderna för biljetthantering 

med ett fåtal fasta priser så kan de vara bättre för finanserna än fingraderade priser. Samtidigt 

ser han att när ekonomisk effektivitet och fördelningsrättvisa är viktigt så framstår 

fingraderade prismodeller återigen som bättre lämpade. (Cervero, 1981) 
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I en intervju med Elisabet Munters, Samtrafiken, som genomförts av Daniel Jonsson (2011, s. 

35) definieras en prismodell som den grundidé som föreligger vid reglerandet av vad som 

prissätter en produkt. För att möjliggöra denna idé är olika varianter på taxor ett verktyg. 

Vidare påpekar hon att det krävs en stor arbetsinsats från trafikhuvudmannens egen 

linjeorganisation vid en reformering av prismodellen och strukturen på taxan. Det finns olika 

sorters prismodeller där de vanligaste är zon-, enhets- och avståndstaxa (2011). 

I Tabell 1 nedan sammanställs fem prismodeller som används inom kollektivtrafiken. De 

graderas först utefter enkelhet. Detta är ett mått på modellens komplexitet och är 

sammanlänkat med egenskaper såsom hur omfattande biljettsystemet måste vara för att 

hantera de krav modellen ställer samt hur pass lätt det är för resenärer att förstå systemet 

(Damström, 2015). Enkelhet beskrivs på liknande sätt av Margareta Friman och Lars E. 

Olsson (2014, s. 6): ”enkelhet relaterar till byten mellan fordon, informationssystem och 

biljettsystem”. Den andra egenskapen som graderas är rättvishet (för definition, se 1.1.2), 

vilket är ett mått på hur stark korrelation mellan pris och utnyttjande som är möjlig med 

modellen. 

Modell Enkelhet Rättvishet 

Enhetspris Hög Låg 

Zonindelad Medel Medel 

Avståndsbaserad Låg Hög 

Avgiftsfri Maximal Minimal 

Dynamisk Minimal Osäkert 

Tabell 1: Översikt av prismodeller 

3.3.1 Enhetsprisbaserad prismodell 

En enhetsprisbaserad prismodell betyder att biljettpriset är detsamma oavsett reslängden inom 

en region (Damström, 2015). En kort resa mellan två hållplatser i stadens centrum är då lika 

dyr som en resa mellan de yttersta förorterna i regionen. Resenärerna behöver aldrig lära sig 

komplicerade prismodeller eller fundera över vad en resa kommer att kosta dem i regionen. 

Biljettsystemen kan hållas enkla. Dessa egenskaper gör att denna modell har en hög grad av 

enkelhet. Det innebär även att de som åker korta sträckor betalar en stor del av priset för dem 

som åker längre sträckor (Jonsson, 2011, s. 35). Korrelationen mellan det pris resenären 

betalar och dennes utnyttjande av kollektivtrafiken är därmed låg. Därför tillåter denna modell 

endast en låg grad av rättvishet. 

3.3.2 Zonindelad prismodell 

En zonindelad prismodell kan beskrivas som en variant av avståndsbaserad prismodell fast 

med förindelade områden eller zoner där priset för en resa ökar för varje zongräns man 

passerar. Ofta används en zon i en stads absoluta centrum. Ju längre ut i stadens periferi och 
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förorter man åker desto flera zoner (Jonsson, 2011, ss. 35-36). Det är inte individuella priser 

för varje enskild resa men det finns en viss korrelation till utnyttjandet genom zonerna. 

Modellen är därmed en kompromiss mellan enkelhet och rättvishet. 

I en studie gjord av Kjell Jansson och Truls Angell (2012) beskrivs en prismodell baserad på 

zonindelningar som ett sätt att kombinera politiska krav på enkelhet och finansiella mål med 

effektivitet. Det genom principen att priser borde vara högre när och där efterfrågan är hög 

men utbudet är uttömt. De menar att zonerna därmed bör vara allt mindre desto längre in mot 

en stads centrum man kommer. Det faktum att priset då blir högre per distansenhet i centrum 

överrensstämmer därmed med intäktsmål och ekonomisk effektivitet. (2012) 

3.3.3 Avstånds- och tidsbaserade prismodeller 

En avståndsbaserad prismodell karaktäriseras av att priset är en direkt funktion av resans 

längd. Längden på resan definieras utifrån avståndet som fordonet kört på vägen alternativt 

avståndet fågelvägen. Nära besläktat med den avståndsbaserade prismodellen är den 

tidsbaserade prismodellen som innebär att resenären betalar för den tid som denne varit på 

fordonet. Detta speglar att en buss som kör ett visst avstånd på landsväg, med hög hastighet 

och färre stopp, är billigare i drift per åkt kilometer än en buss som kör samma avstånd i 

stadstrafik (se Tabell 2 nedan). Skillnad i kostnad beror bland annat på bussförarkostnaden, 

bränslekostnad och att resenären upptar en plats i fordonet under en längre tid. Dessa 

prismodeller möjliggör en hög grad av rättvisa. 

Trafikslag Antal utförda km för T14 Totalkostnad T14 för trafiken Kostnad per km 

Stadstrafik                             9 100 000                                380 100 000 kr                  41,77 kr  

Regionbusstrafik                           30 300 000                                623 300 000 kr                  20,57 kr  
Tabell 2: UL 2014 - Kostnad och utförda kilometrar för stads- och regionbussar. Källa: Bilaga 2: UL Tabeller 

med egna uträkningar 

Robert Cervero (1981) anser att differentierade [avstånds- och tidsbaserade] prismodeller 

verkar lovande för att lösa problem relaterade till modeller baserade på enhetspriser. När 

prismodeller bättre stämmer överrens med marginalkostnaden menar han att det leder till 

högre effektivitet. Biljettpriser som finkornigt anpassas efter det åkta avståndet verkar 

synnerligen responsivt jämfört med dagens prismodeller. Avståndsbaserade prismodeller 

möjliggör även en större rättvisa genom att priset kan sättas för att spegla den enskildes 

verkliga kostnad för resan. Han menar att detta kan gynna dem som är i störst behov av att 

resa [t.ex. rörelsehindrade som vill åka ett kortare avstånd]. Intäkterna för kollektivtrafiken 

kan ökas med differentierade biljettpriser vilket är extra viktigt när utgifterna skenar iväg och 

budgeten är stram. Cervero (1981) tror inte att antalet resenärer kommer att ändras i någon 

högre grad; de som idag åker långa sträckor kan bli något färre men detta, menar han, 

kompenseras genom en ökning av kortare resor. Sammantaget tycker han att faktorer som en 

eventuell minskning av antal resenärer tillsammans med en intäktsökning, högre effektivitet 

och rättvisa pekar mot att avstånds- eller tidsbaserade prismodeller är att föredra. (Cervero, 

1981) Trots de fördelar som en avståndsbaserad prismodell har, varav kanske främst att uppnå 

rättvishet och skälighet i biljettpriserna, så har den inte slagit igenom på bred front än (Yook 

& Heaslip, 2015). Dock har nya teknologiska framsteg inom elektroniska betalsystem och 

GPS-enheter skapat gynnsamma förhållanden för implementation av avståndsbaserade 

prismodeller (2015). 
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I artikeln Assessing social equity in distance based transit fares using a model of travel 

behavior (Farber, Bartholomew, Li, Páez, & Nurul, 2014, s. 293) beskrivs farhågor om en 

avståndsbaserad prismodell. De menar att, beroende på hur långa pendlingsresor som arbetare 

behöver göra, så riskerar avståndsbaserade prismodeller att slå hårt mot låginkomsttagares 

privatekonomi. Det innebär också en risk att långpendlarna i större utsträckning väljer att ta 

bilen, med negativa konsekvenser för miljön. Om detta händer så skulle det leda till ökade 

utsläpp av växthusgaser, sämre luftkvalité samt fler trafikolyckor och trafickstockningar. 

Olikheter i städernas uppbyggnad och var olika grupper av människor bor menar de därför 

måste tas in i beräkningarna vid utformningen utav en avståndsbaserad modell, för att 

möjliggöra en jämförelse med ekonomiska och miljömässiga kostnader. (2014) 

 

3.3.4 Avgiftsfri prismodell 

Avgiftsfritt innebär att kollektivtrafiken helt och hållet bekostas på andra sätt än med biljetter 

av dem som reser. Då kan kollektivtrafiken finansieras av skattemedel eller företag 

(Wikipedia). Med denna modell finns det ingen korrelation mellan pris och utnyttjande då 

ingen betalning sker vid användning. Denna prismodell, eller frånvaro av prismodell är så 

enkelt det kan bli. I rapporten The demand for public tranport: a practical guide (Balcombe, 

o.a., 2004) beskrivs avgiftsfri kollektivtrafik som relativt sällsynt och att de ofta endast 

används för kortare resor i affärsområden. Enligt rapporten finns det inga övertygande bevis 

för att en avgiftsfri prismodell skulle omfördela bilresor till kollektivtrafiken. 

3.3.5 Relationsbaserad eller dynamisk prismodell 

Denna prismodell baseras på efterfrågan och tillgång för en viss resa. Om det är många platser 

lediga på ett fordon så är priset lågt för en biljett för att sedan öka desto färre platser det är 

kvar. Detta system försöker hela tiden sätta biljettpriset på den nivå resenärerna tros vara 

beredda att betala, vid varje tidpunkt och för en viss resa. Detta system används av SJ sedan 

2005. (Sveriges Radio, 2013) 

3.4 Biljettsystem 

I en intervju som Daniel Jonsson (2011, s. 9) utförde med Jan-Henrik Pettersson, affärsstrateg 

på Skånetrafiken, förklaras det att biljettsystemets syfte är att omsätta strukturer av taxor och 

prismodeller till produkter med tydliga priser och regler. Det som inkluderas i biljettsystemet 

är produkternas utformning, som exempelvis vilka åldersgränser som finns samt giltighet på 

periodbiljetter (Unicon, 2002). 

Pappersbiljetter var den första av biljetttypen och används fortfarande över hela världen 

(Campos Ferreira, Nóvoa, Dias, & e Cunha, 2014). Trots att de är billiga och lätta att 

kombinera med andra betalningsmetoder, så menar författarna att de lätta att förfalska och att 

de har begränsade möjligheter till datahantering. Kort med magnetremsor är en annan typ av 

biljett, som tillåter många användningar men dras med risken att avmagnetiseras och därmed 

att förlora all data. Nyare tekniker som RFID och NFC har introducerat vad som kallas för 
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”kontaktlösa kort” och har till stor del ersatt pappersbiljetter och magnetkort. Dessa kort har 

fördelar som säker dataöverföring, stort minne, hög tillförlitlighet och är svåra att förfalska. 

Alla dessa billjettsystem kräver att kollektivtrafikbolagen tillhandahåller en infrastruktur 

bestående utav biljettautomater och biljettavläsare samt produktion, distribution och underhåll 

av dessa. (2014) 

De sista åren har nya typer av biljettsystem tillkommit som använder mobiltelefonfunktioner. 

Tidigare har endast enklare telefonfunktioner som telefonsamtal eller SMS använts för att 

köpa färdbiljetter. De har även fördelen att de inte kräver någon speciell biljettavläsare. 

(Campos Ferreira, Nóvoa, Dias, & e Cunha, 2014) SMS-biljetter anses vara simpelt och 

lättanvänt men det finns klara nackdelar, som att det inte finns någon kryptering i systemet 

och det finns ingen garanti att ett SMS når mottagaren (Boer & de Boer, 2009). 

Mobiltelefonernas utveckling mot smartphones has utökat möjligheterna, med nya tekniker 

som NFC, Bluetooth och Wifi. Dessa tekniker möjliggör köp, nerladdning och tillgång till 

biljetter på smartphones. Med hjälp av NFC-tekniken kan biljetterna sedan kontrolleras och 

registreras med NFC-läsare på bussar och tåg (NFC Forum, 2011, s. 2). Flera system i världen 

har idag inlett försöksverksamhet av biljettsystem som utnyttjar NFC-tekniken i resenärernas 

smartphones (Campos Ferreira, Nóvoa, Dias, & e Cunha, 2014). 

Vid en jämförelse av mobilbiljetter mot tidigare biljettyper identifierar Campos Ferreira, 

Nóvoa, Dias, & e Cunha (2014, s. 236) en rad fördelar. Mobilbiljetter kan köpas var som helst 

[med tillgång till internet], köer undviks och resenärerna behöver inte ha några kontanter på 

sig. Även de löpande kostnaderna minskar när biljetter [pappersbiljetter och olika typer av 

kort] inte behöver produceras och distribueras. Detta menar de även kan leda till 

produktivitetsökningar genom snabbare passage genom spärrsystem och ombordstigning på 

bussar. (2014) 

Ofta används biljettsystemet som grund för passagerarstatistik. Biljettsystemet är däremot 

gjort för att registrera biljettransaktioner, inte att räkna antalet resande. Vidare håller 

biljettsystemet sällan reda på var individer går av och det finns biljetter som inte registreras 

vid påstigningen av ett fordon. Dessutom påverkar olikheter i viseringsregler direkt antalet 

[registrerade] resenärer. Dessa olikheter kan dock vara nödvändiga. (Kollektivförvaltningen 

UL, 2013a, s. 21) Ett exempel är skolkorten som inte registreras i kortterminalen, utan endast 

visas för föraren. (Kollektivförvaltningen UL, 2013b, s. 102) 

3.4.1 Betalsystemet Jiffi 

I en artikel från Bussmagasinet (Maasing, 2015), som rekommenderades av Johan Damström 

på UL, beskrivs betalsystemet Jiffi. Jiffi har utvecklats av det estniska företaget T Grupp AS, 

som är ett systerföretag till Estlands största bussoperatör Sebe. Jiffi används för att trådlöst 

och automatiskt registrera på- och avstigning samt betala resan utan att behöva ta fram 

mobiltelefonen.  

Idag används Jiffi på en testlinje i Tartu, men planeras att byggas ut i hela staden inom kort. 

Systemet kan, enligt skaparna, korta ner hållplatsuppehållen till en fjärdedel jämfört med 

tidigare system. (Maasing, 2015) 
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För att använda Jiffi behöver resenären installera en app på sin smartphone. Denna app kan 

sedan köras i bakgrunden i telefonen och när resenären stiger på ett fordon så får appen 

kontakt med avkännare på bussen med hjälp av Bluetooth. Då registreras påstigningen med 

tid, plats och identifikation för fordonet. Appen känner sedan av när man lämnar fordonet och 

då betalar man automatiskt det pris som beräknats fram. (T Grupp AS) Enligt Maasing 

(2015), är tekniken så pass väljusterad att det inte finns någon risk att en person blir felaktigt 

registrerad om denne befinner sig utanför bussen. Det går även att anpassa eller komplettera 

systemet så att resenären kan hålla sin mobil mot en läsare för att registrera påstigningen. 

Data om resan skickas till ett centralt system som kan integreras i trafikföretagets datasystem. 

Denna utformning tillåter skräddarsydda betalningsmodeller och –principer utefter 

operatörens krav. Med systemet får trafikföretag, myndigheter [och forskare] omfattande 

statistik. De kan till exempel analysera resmönster och undersöka hur utbudet bör justeras för 

att bättre tillgodose transportbehoven. Tekniken ger möjlighet att detaljerat justera 

prissättningen för att påverka resenärerna. (Maasing, 2015) 
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4 Resultat av intervjuer 

Under avsnittet redovisas och refereras intervjuerna i en beskrivande form. Dessa slags 

beskrivningar kan inte vara helt neutrala utan förutsätter ett visst mått av tolkning, det vill 

säga att de kommer och bör styras utifrån både frågeställningarna samt den slags analys som 

kommer att göras (Uppsala Universitet, 2013). En kvalitativ metod har använts för 

intervjuerna, då informationen som genereras utifrån dessa är huvudtypen av data som 

används i ett interpretivistiskt forskningsparadigm. Det är extra viktigt att presentera de 

intervjuades svar, då det enbart är två personer som har intervjuats inför denna studie.  

4.1 Intervju med Johan Damström, UL 

Johan Damström (2015) beskriver att det finns olika prismodeller och att huvudaspekten är 

om det ska vara enkelt eller rättvist. UL fick i uppdrag av politikerna att se över 

prismodellerna för att det skulle bli enklare och öka pendlingen. På UL har de därför fastnat 

för enhetstaxa, ”det är det enklaste […] Ett pris, oavsett hur långt du åker” (2015). Vidare 

beskriver han att även Storstockholms Lokaltrafik, SL, samt politikerna i Stockholm är 

positiva till enhetstaxa. ”Till och med Moderaterna som alltid har varit 100 % för 

avståndsrelaterad prissättning pratar om enhetstaxa” (Damström, 2015). På UL använder de 

enhetstaxa för periodbiljetterna idag, då köper du en 30 dagarsbiljett som du får åka vart du 

vill med hos UL. Tidigare, innan april 2014 (Wolters, 2013), hade de en avståndsrelaterad 

zonindelning även för periodbiljetterna. Ifall de inför enhetstaxa på enkelbiljetterna i 

Stockholm så tror Damström (2015) att det införs även i Uppsala – politikerna i Uppsala 

följer vad som görs i Stockholm. 

I en vidareutveckling om hur införandet av enhetstaxa har påverkat ekonomin och priserna på 

UL, fortsätter Damström. ”Vad är vårt uppdrag? Ja det är att tillhandahålla en bra och smidig 

kollektivtrafik” (Damström, 2015). Biljettpriset är idag till 50 % finansierat med skattemedel. 

Det är sedan upp till politikerna om de vill skjuta till ytterligare pengar för att möjliggöra en 

sänkning av priset på 30 dagarsbiljetterna till 500 kr, som de pratar om. Det skulle kosta 100 

miljoner till i skattemedel för en sådan prisändring. På UL tror de inte att en prissänkning 

ökar resandet nämnvärt. ”Sedan kan de (politikerna) diskutera om de tycker att det är värt det” 

(2015). Då tittar man återigen på om det ska vara enkelt eller rättvist. 

Vidare beskriver Damström (2015) att enhetstaxan har gjort det mycket lättare än när de hade 

zonindelningar för periodkorten. Han visar först ett exempel på en person som bor nära 

zongränsen och bara vill åka precis till andra sidan gränsen, denne måste då betala för två 

zoner. Sedan visar han hur en person som åker från ena änden av en zon till den andra bara 

behöver betala för en zon. ”Det är ju jätteorättvist, men sätter man en gräns så är det alltid 

någon som hamnar på fel sida”. För att minska detta problem införde man ”gråa zoner”, 

områden som kunde räknas som både zon ett eller zon två om de låg på gränsen. Detta gällde 

för till exempel Örsundsbro. Då kunde man räkna sig till zon två om man skulle till Enköping 

eller zon ett om man skulle till Uppsala. ”Det var så mycket undantag för allting och nu har vi 

istället en biljett som kostar 750 kr - du får åka hela UL punkt” (Damström, 2015). Men då 

har det blivit kritik från de resenärer som bara åker inom Uppsala, vilka det blivit mycket 
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dyrare för. Många av dessa bytte till att köpa enkelbiljetter då dessa blev billigare för dem. 

Det finns några få undantag från enhetstaxan på periodbiljetterna idag, det är Enköping och 

några andra mindre orter med så kallade ”tätort 30 dagars” som bara gäller där. Det finns 

dock inte för Uppsala. (2015) 

Damström (2015) förklarar hur de fem zoner som UL använder för enkelbiljetterna är 

uppdelade. Uppsala är zon ett. Kranskommunerna är zon två medan zon tre är övriga länet. 

Zon fyra är till orter som ligger utanför länet, som Gävle, Sala, Västerås och Strängnäs. Sedan 

har Arlanda en egen zon 5 ”för att ekonomin ska gå ihop”. För varje zon resan går i så betalar 

man 20 kr. ”Mest köpta biljetten är för en zon, om man skulle införa enhetspris för alla 

enkelbiljetter skulle det bli under 30 kr” (2015). Han beskriver återigen detta som en 

”balansgång mellan enkelhet och rättvisa”, med vinnare och förlorare på olika modeller. Om 

man vill justera prismodellen att bli mer rättvis så kommer man in på de här undantagen igen, 

konstaterar han. (Damström, 2015) 

Det finns många sätt att köpa sin biljett via mobilen, Damström (2015) beskriver fyra 

lösningar som han graderar efter hur pass säkra de är. (1) SMS-biljetter har lägst säkerhet då 

de är lätta att förfalska, dessa används inte längre hos UL. Nästa steg är (2) biljetten i vår 

mobilapp med rörlig tid som räknas ner, ”den är hyfsat säker”. Lägger man på en (3) QR-kod 

som kan läsas av så ökar säkerheten ytterligare litegrann. Om man sedan har en (4) 

uppkoppling mot vår databas så kan vi kontrollera att biljetten gäller, då blir säkerheten 100-

procentig, säger Damström (2015). Vidare berättar han att introduktionen av appbiljetten inte 

bara handlade om ny teknik, utan även om att få upp säkerheten. 

Konceptet reskassa och anledningen till att UL använder denna lösning, förklaras av 

Damström (2015). Det är ett sätt att få folk lojala, vi vill att folk ska tänka att om de har 

pengar på reskassan så kan de ju lika gärna åka för dem. Reskassa blir ett billigt sätt för folk 

att resa. Då de har deponerat hundra kronor och därmed bundit upp sig att köpa biljetter blir 

de berättigade till rabatterade priser. (Damström, 2015) 

Priselasticiteten har liten betydelse, ”folk är inte så prismedvetna”, hävdar Damström (2015). 

När de sänkte priset för periodkort mellan Uppsala och Gävle från 1580 kr till 790 kr såg de 

ingen stor tillökning av resande. Det måste finnas ett behov av att resa. Han tror bytesplatser, 

restid och komfort är vad som styr, sen har priset en marginell betydelse. ”Skulle vara 

intressant att se om kritiken blir likadan om man inför enhetstaxa även på enkelbiljetterna”. 

(Damström, 2015) 

För UL är uppdraget inte bara att få maximalt antal kunder, utan samhällsekonomin och 

hälsan tas också i beaktande. ”Hade vi varit kommersiellt drivna hade gående och cyklister 

setts som konkurrenter men de (landstinget) tycker hälsan är viktigare” (Damström, 2015). 

Han berättar även att de som åker kollektivt har bättre hälsa än de som tar bilen, då de måste 

gå mellan hållplatser och stationer. 

SMS-biljetterna var krångliga och osäkra anser Damström (2015). De krävde att rätt SMS 

togs fram och visades, bussförarna hade svårt att kontrollera giltigheten samt var de lätta att 

förfalska. Han tycker appen är bättre med tydlig nedräkning, animationer och ändrat utseende 

när biljetten inte gäller. Men resenären måste ändå ta fram mobilen och öppna rätt app. Vidare 

berättar han om ett estniskt företag, T Grupp AS, som har utvecklat ett biljettsystem för 

mobilen. Deras system utnyttjar Bluetooth-tekniken för att kommunicera med resenärernas 
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mobiler. Resenären kan ha mobilen i fickan och om appen körs i bakgrunden och Bluetooth är 

aktiverat så behöver resenären inte ens ta upp mobilen för att köpa sin biljett. När resenären 

går på bussen registreras detta och när de går av så registrerar appen det och kan räkna ut 

priset för resan. Damström beskriver denna lösning som nästa steg för biljettsystemen. 

4.2 Intervju med Karl Kottenhoff, KTH 

Karl Kottenhoff (2015) inleder med att beskriva den relationsbaserade prismodellen med SJ 

som exempel. Med den modell de använder kan de besluta att tågbiljetterna ska ha olika höga 

prisnivåer mellan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Uppsala samt Uppsala-Göteborg. Det 

behöver dock inte vara billigare att åka från Stockholm än från Uppsala till Göteborg. Då det 

inte finns någon stark konkurrent till tåget från Stockholm, så kan SJ ta ut ett högre pris för 

denna resa. I Uppsala är däremot flyget en stark konkurrent för resor till Göteborg, påpekar 

Kottenhoff (2015), därför kan SJ sätta ett lägre pris på resan från Uppsala. Han menar att det 

är naturligare för Uppsalaborna att åka till Arlanda än för Stockholmarna. Denna prissättning 

kan framstå som ologisk, men för vinstmaximerande företag är det väldigt logiskt att basera 

priserna på konkurrensförhållandet i olika relationer. (Kottenhoff, 2015) 

För varje resenär som stiger på en buss orsakas det fördröjningar för de som redan sitter i 

bussen. Det är negativt med trängsel, dels är det ineffektivt och dels är det obekvämt att åka 

trångt. Att ta ombord passagerare i en buss med få resenärer är billigt och det är ofta på de 

längre yttersträckorna detta kan ske. Därför, menar Kottenhoff (2015), att det inte ska vara 

dyrt att åka en lång yttersträcka, men däremot kan det vara dyrt att åka en kort sträcka i ett 

litet område. Detta för att det ska vara samhällsekonomiskt optimalt. Han påtalar att 

resonemanget leder till zoner, om de används så ska de vara små och zongränserna ska ofta 

passeras. 

Jämfört med en avståndsbaserad taxa så skulle en tidsbaserad taxa bättre spegla kostnaden för 

att producera trafiken anser Kottenhoff (2015). Han förklarar att en lång sträcka utanför 

staden kan göras på samma tid som en kort sträcka i centrum. 

I Göteborg används ett check-in, check-out system som enligt Kottenhoff (2015) var rena 

katastrofen. Han citerar en ansvarig för systemet som berättade:  

Vi begrep att det här kunde bli svårt för folk, så vi förstod att vi måste informera dubbelt så 

mycket som egentligen skulle behövas och det gjorde vi… Det räckte inte alls… Vi borde 

ha informerat dubbelt så mycket som det vi gjorde. (Kottenhoff, 2015) 

Kottenhoff fortsätter förklara att systemet var illa och att det fortfarande är mycket problem 

med det. 

Det fungerar så att du checkar in på ett fordon och om du inte checkar ut får du betala till 

sista hållplatsen och för innerstadsbussarna typ eller spårvagnarna så är det inga problem va 

för de går inte längre. Så du får lägsta taxan om de bara går i den inre zonen. För alla 

förbindelser som går i flera zoner, du ska av på vägen så att säga. Glömmer du då checka ut 

så, ja till exempel du åker tåget till Strömstad, och du glömmer checka ut när du ska bara en 

liten bit halvvägs mot Uddevalla va. Då får du betala 150 kronor eller någonting istället för 

40 kronor. (Kottenhoff, 2015) 
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Vad Kottenhoff vet går detta att lösa, men inte ombord på fordonet, utan man måste gå till 

deras servicecenter. Vidare påpekar han att det är politikernas roll att spegla folkets önskemål 

och politikerna bestämde att ”nej, Göteborgarna vill inte checka ut när de bara gör korta resor 

i stan, det är för krångligt”. Därför finns inte kravet för att checka ut i staden, utan det dras två 

kuponger så länge man har stigit på rätt typ av fordon, som enbart går inne i centrum. 

Kottenhoff (2015) poängterar att folk hade svårt att lära sig det systemet. 

Biljettsystemets möjligheter att ge forskare och planerare bättre statistik är stora och mycket 

omtyckta, detta för att den bistår med material för att kunna planera en mer optimal trafik. 

Enligt Kottenhoff (2015) var check-in, check-out systemet planerarnas och forskarnas 

”favoritgrej”, medan han menade att det inte är säkert att det är folkets favorit, då det var en 

katastrof i Göteborg. Han fortsätter med att det i långa loppet, när folket har vant sig så 

behöver det inte vara en katastrof. 

Argument mot den avståndsbaserade taxan är att den inte speglar ”den samhällsekonomiska 

kostnaden och det kommer att slå hårt mot de människor som bor på landsbygden… 

ytterområdena”. Han menar dock att den avståndsbaserade taxan skulle kunna vara 

”degressiv”, vilket skulle kunna lösa problemet. 

Kottenhoff (2015) problematiserar dock en degressiv taxa med ett exempel. Vid en resa från 

ena sidan av ett län till den andra, exempelvis norra Storstockholm till södra Storstockholm, 

blir man tvungen att passera city. Detta är dyrt att trafikera samt att det är ett trångt område. 

Det syns när man passerar dessa zongränser, vilket betyder att man även får betala för den 

uppoffring man ger andra människor. Kottenhoff (2015) menar att det är det som man ska 

göra samhällsekonomiskt, man ska betala för de fördröjningar man orsakar med sitt eget 

beteende ”så att man kompenserar den nyttan man har av det här resandet”. 

Det finns olika lösningar: bussar som går halva sträckan, att inrätta olika linjer som går 

kortare respektive längre sträckor. Bussen som går kortare används enbart centralt, medan de 

som går längre används utanför stadskärnan. Detta för att öka andelen upptagna platser, som i 

sin tur drar ner kostnaden för alla – både skattebetalare och biljettbetalare. (Kottenhoff, 2015) 
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5 Utveckling av den agila prismodellen 

Utifrån teorin och resultatet utvecklas den agila prismodellen och en analys av biljettsystem 

görs. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används som analysverktyg. En kvantitativ 

data är numerisk, medan den kvalitativa är motsatsen. Med kvantitativ data avses här olika 

forskargenerarade dokument såsom uträkningar av data vilka sätts in i överskådliga tabeller. 

De funna dokument som har använts i studien kommer här att främst analyseras utifrån 

kvalitativa metoder. Syftet med den agila teorin är att definiera artefakter som ska lösa eller 

minska de nackdelar som identifierats med dagens system. 

5.1 Prissättning med den agila modellen 

Min teori baserar sig på idén om att en hög nivå av rättvisa vid bestämning av biljettpriset ska 

ge en rad önskvärda fördelar. Målet är att få ett så rättvist mått på varje resenärs utnyttjande 

av kollektivtrafiken som möjligt. Det finns ett antal önskvärda egenskaper som bör tas i 

beaktning vid utformningen av prissättningen, till exempel konkurrens mot bilen och att 

systemet upplevs logiskt för resenären.  

5.1.1 Parametrar för uträkning av pris 

Teorin om den agila modellen bottnar i avståndsbaserade modeller vilka baserar priset utifrån 

avståndet. En nackdel med denna modell är att det, utan modifikationer, inte tar hänsyn till 

hastighetsskillnader mellan till exempel stads- och länstrafik, vilket påverkar kostnaden att 

köra fordonet (se Bilaga 2) och därmed vilket pris som bör tas ut från resenären för att behålla 

en hög grad rättvishet. Detta samspelar med omständigheten att det är billigare per åkt 

kilometer att köra bil på landsväg än inne i staden, på grund av högre och jämnare hastighet. 

Ett alternativ kan vara att utgå ifrån tiden man åkt med fordonet. Då speglas hastigheten och 

därmed kostnaden automatiskt. Ett potentiellt problem är dock trafikhinder som försenar 

fordonet och därmed ökar kostnaden för resenärerna. Metoden att ta betalt för restiden kan 

vara svårt för resenären att förstå och acceptera. Vidare kan detta också leda till en press från 

resenärerna på bussförarna att hålla en högre hastighet än vad som är säkert och lagligt, 

samtidigt som bussbolagen kan se en vinst i att köra långsamt. De nackdelar som jag ser med 

att använda restiden som den huvudsakliga parametern gör att jag väljer att närmre undersöka 

hur den avståndsbaserade modellen kan modifieras för att ta hänsyn till olika variabler som 

påverkar körkostnaden. 

5.1.2 Uträkning av kilometertaxa för en agil avståndsbaserad prismodell 

För att räkna ut vilket pris som behöver tas ut i en avståndsbaserad prismodell behöver man 

veta hur mycket varje passagerarkilometer kostar samt i vilken utsträckning kollektivtrafiken 

subventioneras. Dessa uträkningar har beräknats utifrån ett funnet dokument där 

beräkningarna i tabellerna utgör ett forskar-genererat dokument. Enligt de beräkningar som 

gjorts (se Bilaga 2: UL Tabeller med egna uträkningar) så kostar varje producerad 

passagerarkilometer för UL i medel 2,33 kr. Stads- och regionbusstrafiken kostar 3,76 kr per 
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passagerarkilometer. Tågtrafiken är betydligt billigare med en kostnad på 1,16 kr per 

passagerarkilometer. 

Tyvärr fanns det ej separat statistik tillgänglig för antal åkta passagerarkilometrar i stads- 

respektive regionbussarna. Enligt Bilaga 2: UL Tabeller med egna uträkningar är det dock 

cirka halva kostnaden för en regionbuss jämfört med en stadsbuss att köra en kilometer. Det 

hade förmodligen varit möjligt att sätta en lägre passagerarkilometeravgift på regionbussarna 

än stadsbussarna. Med antagandet att beläggningsgraden på stads- och regionbussarna är 

ungefär lika hög (6,8 resenärer),  skulle km-taxan för resenärerna kunna vara cirka hälften på 

regiontrafiken jämfört med stadstrafiken.  Det skapar ett teoretisk prisspann gentemot de 

kombinerade uträkningarna som presenteras i tabellerna med en reduktion på 0-50 % för 

regiontrafiken, samt en ökning med 0-100 % för stadstrafiken. Min uppskattning är en 

prisskillnad någonstans i mitten av dessa spann, det vill säga -25 % för regiontrafik samt +50 

% för stadstrafik. I följande forskargenererade tabeller behandlas dock busstrafiken 

gemensamt. 

Kollektivtrafiken i Uppsala län är till 51 % subventionerad via skattemedel från landstinget 

(Bilaga 2: UL Tabeller med egna uträkningar). Med hjälp av dessa siffror kan potentiella 

resenärspriser per åkt kilometer, km-taxa, räknas ut. Till exempel så räknas priset för en 

bussresa till Rosendal ut genom att börja med kilometertaxan för buss gånger inversen av 

subventionsgraden, då fås det subventionerade kilometerpriset ut. Detta gångras sedan med 

antalet kilometrar (4 km) för att få ut det pris en resenär behöver betala från egen ficka. Dessa 

uträkningar sammanställs i Tabell 3 nedan. Tabellen är uppdelad i tre fordonsgrupper, buss 

som representerar både stads- och regionbussarna, tåg (Upptåget) samt neutral som är UL:s 

medelkostnad per producerad passagerarkilometer oavsett trafikslag. 

Fordon km-taxa Subventionsgrad 
km-taxa 

subventionerad 

Rosendal* 

(4 km) 

Gävle* 

(114 km) 

Buss 3,76 kr 

51 % 

1,84 kr 7,36 kr 209,76 kr 

Tåg 1,16 kr 0,57 kr 2,28 kr 64,98 kr 

Neutral 2,33 kr 1,14 kr 4,56 kr 129,96 kr 

Tabell 3: Kilometertaxor för en strikt avståndsbaserad prismodell 

*Avser resa från Uppsala Centralstation 

I Tabell 3 framgår det att om en strikt avståndsbaserad prismodell brukas så skulle en 

bussresa från Uppsala Centralstation till Rosendal (4 km) kosta 7,36 kr, att jämföra med 20 kr 

idag. Det bör dock återigen betonas att busspriset baserar sig på ett medeltal för både stads- 

och regionbussarna och att passagerartaxan i realiteten kan vara högre för denna 

stadsbussresa. Samma resa med ULs tåg skulle enligt modellen kosta 2,28 kr. Här vill jag 

poängtera att det dels inte går något tåg på denna sträcka och att det krävs längre avstånd och 

stora passagerarunderlag för att tåg ska uppnå hög lönsamhet. Ifall UL hade valt en 

fordonsneutral km-taxa hade priset för resan blivit 4,56 kr. 

Resan till Gävle (114 km) hade kostat 210 kr med buss enligt Tabell 3. Resan har dock hög 

förutsättning för att bli billigare med separat pris för regionbussar. Med tåg hade resan kostat 

65 kr. För den fordonsneutrala km-taxan hade priset blivit 130 kr. Med dagens 
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zonindelningssystem skulle Gävle-resan räknas som fyra zoner och därmed kosta 80 kr 

(Damström, 2015). 
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I Tabell 4 nedan kan vi se att det totalt gjordes 23,3 miljoner resor med stads- och 

regionsbussarna 2013. 

År Stadstrafik Regiontrafik Tåg Tätortstrafik Skolresor Totalt Stads- och 

region 

2013 17,2 6,1 6,9 0,2 2,2 32,6 23,3 

Tabell 4: Antal resande med samhällsfinansierad kollektivtrafik i Uppsala län, miljoner påstigningar  

(Kollektivtrafiknämnden: Landstinget i Uppsala län, 2015, s. 27) 

5.1.3 Startavgift 

En aspekt är att, som Damström (2015) framförde, så vill landstinget uppmuntra människor 

att gå eller cykla kortare avstånd istället för att ta bussen. Det beror både på hälsoaspekter, att 

de vill att folk ska röra på sig, samt samhällsekonomiska faktorer då kostnaden för 

kollektivtrafiken blir större om det görs många resor som egentligen inte behövs. Det finns 

ytterligare aspekter som stödjer idén att de kortaste resorna bör undvikas enligt Kottenhoff 

(2015). Varje person som stiger på ett fordon tar en viss tid på sig, vilket gör att alla som 

redan sitter på fordonet förlorar denna tid. Några få personer gör liten skillnad men om många 

personer åker korta sträckor och därmed tar tid på sig att gå på och av så ökar restiden för alla 

väldigt mycket. De som åker korta sträckor i centrala delar kan även uppta platser från 

personer som skulle åka långt men därmed inte får plats. Dessa argument kan vid en första 

anblick tyckas bestrida den agila teorin. Dock kan det även anses naturligt och rättvist att man 

ska betala för den belastning och försening man orsakar i och med sin påstigning. För att 

tillmötesgå argumenten kan en startavgift läggas till biljettpriset så fort man påbörjar sin färd. 

Denna avgift gör även att priset per kilometer kan sättas lägre än vad som har räknats fram i 

Tabell 3 ovan. Det motverkar i viss mån de högre priser som långdistanspendlare behöver 

betala med en avståndsbaserad modell, vilket är ett av de möjliga problem som Farber och 

andra (2014) lyfter fram. Antingen kan man här välja att använda startavgiften som en pott, 

vilken används för att betala kilometertaxan eller som en ombordstigningsavgift där 

kilometertaxan sedan läggs ovanpå. 

Hur stor denna startavgift bör vara finns det flera idéer om. Den bör vara så hög att den 

minskar antalet onödiga korta resor samtidigt som den är så låg att den motverkar att folk tar 

bilen för kortare ärenden. Ett av de största kollektivtrafikbolagen i Singapore använder en 

avståndsbaserad prismodell. Där har de ett grundpris eller ”en pott”, för de första 3,2 

kilometrarna och sedan stiger priset för varje påföljande kilometer (SMRT, 2015). Detta 

grundpris tas bara ut en gång för helhetsresan, det tillkommer alltså ingen ny startavgift vid 

byten. Med kilometertaxan som räknats fram skulle startavgiften för bussar bli cirka 6 kronor 

om man utgår ifrån att resenärerna, liksom för SMRT, betalar för de första 3,2 kilometrarna 

när man stiger på. 
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5.2 Biljettsystemet 

För att realisera den agila prismodellen krävs ett mycket kompetent biljettsystem. Det bör 

vara så enkelt som möjligt utifrån kundens perspektiv medan det måste ha förutsättningar att 

hantera alla parametrar vid uträkning av priset. 

En grundpelare i den agila prismodellen är att positioner och tidpunkter för av- och påstigning 

kan avläsas. Det ställer krav på att resenärerna har incitament att registrera denna data. En 

metod för att uppmuntra detta är att vid påstigning reservera eller betala maxbeloppet för 

resan. Detta maxbelopp kan sättas dynamiskt beroende på vilket fordon som resenären stiger 

på, baserat på hur mycket den längsta resan med aktuellt fordon skulle kosta. När resenären 

stiger av så återbetalas sedan mellanskillnaden till resans faktiska pris. Beroende på hur 

viktigt det anses vara att resenärer checkar ut, så kan det anses berättigat att ta reservera en 

något större summa vid vissa tillfällen för att ytterligare stärka motivationen. Exempel på 

sådana tillfällen är om maxbeloppet som tagits ut är lik resenärens slutgiltiga pris, eller är 

väldigt lågt till följd av att det påstigna fordonet inte har långt kvar till sin ändhållplats. 

5.2.1 Betalsätt 

Fördelar med mobilbiljetter, som att de kan köpas av resenären när som helst, har möjlighet 

till mycket stor säkerhet och att de inte kräver någon fysisk distribution av biljetter eller 

resekort lyfts fram i teorin (Campos Ferreira, Nóvoa, Dias, & e Cunha, 2014). Resenärerna 

behöver inte heller ha med sig särskilda färdbevis, utan det räcker med att denne har med sig 

mobiltelefonen (2014). Användning av biljettsystem som i första hand baseras på 

mobilbetalningar ter sig därmed som fördelaktiga, speciellt vid användning av NFC-tekniken 

som tillåter krypterad överföring. Det kan dock vara svårt att helt övergå till mobilbetalningar 

med tanke på att alla människor kanske inte vill eller kan använda mobiltjänster vid alla 

tillfällen, till exempel yngre, äldre och turister. Därför bör biljettsystemet kompletteras med 

flera betalsätt. Kontaktlösa kort baserade på NFC- (eller RFID)-tekniker kan troligtvis 

användas i ett avståndsbaserat system och samverka med mobilernas biljettsystem om även 

dessa använder NFC-tekniken. Kontaktlösa kort har, liksom mobilbiljetter, goda 

förutsättningar för säkerhetsfunktioner som kryptering samt möjlighet att återföra reserverat 

belopp vid avstigning om kortet eller mobilen hålls mot NFC-läsare på bussen vid på- och 

avstigning. 

För dem som inte har möjlighet att använda något av tidigare nämnda betalsätt, så kan det i 

slutändan finnas behov av enklare lösningar, till exempel kontokortsbetalning vid påstigning 

eller förköp i biljettautomater (vid de största stationerna). Vid användning av sådana system 

minskar dock effektiviteten och kostnaderna ökar (Cervero, 1981; Farber, Bartholomew, Li, 

Páez, & Nurul, 2014). Det bör därför noga övervägas vilka behov som finns och genom högre 

kostnader styra resenärerna bort från dessa betalsätt vid annat än nödfall. 

Ytterligare möjligheter ges med Bluetooth-tekniken som Jiffis betallösning använder. Det ges 

isåfall möjlighet för resenärernas mobiltelefoner att kommunicera med Bluetooth-enheter 

installerade på bussen utan att behöva ta upp mobiltelefonen från fickan. Om Jiffis mobilapp 

är installerad på en resenärs mobiltelefon så kan systemet automatiskt registrera på- och 

avstigning, räkna ut priset och betala. Därmed kan även denna teknik vara ett ytterst intressant 

alternativ för en agil prismodell. 
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vilket till exempel UL tillhandahåller idag med kontokortsbetalning på bussarna, kontaktlösa 

kort som laddas med ett saldo i förväg samt biljetter som köps i deras mobilapp (Upplands 

Lokaltrafik, 2015b). Med hjälp av Jiffis betallösning anpassad till de krav som den agila 

prismodellen sätter så möjliggörs smidig hantering av taxor, reseregistrering samt biljetter. 
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6 Utvärdering av den agila teorin 

Den agila prismodellen skapar en mycket stark korrelation mellan pris och utnyttjande. 

Komplexiteten i ett sådant system är dock mycket svår att motivera. Kritiken som uttryckts i 

Göteborg pekar på att det kan finnas ett starkt motstånd mot kravet att checka ut. Det blir 

dock väldigt lätt att motivera prisbilden för kunderna som direkt kan göra jämförelser mot bil 

och taxi. 

En utvärdering av den agila teorin görs genom att identifiera för- och nackdelar både med 

dagens system och med föreslaget system. Detta kommer göras med hjälp av intervjusvaren, 

litteratur samt olika funna dokument. 

En agil prismodell jämfört med dagens modell har en rättvisare prisbild, då resenärerna 

betalar för värdet av mottagen tjänst. Här diskuteras parametrar som resans längd, restid och 

kvalité. Jämför man detta med dagens prismodell är denna orättvisare i form av att det finns 

en låg korrelation mellan prissättningen och utnyttjandet av tjänsten. Med detta menas att du 

till exempel betalar samma pris för en periodbiljett oavsett om du enbart åker inom 

stadstrafiken eller om du åker flera mil över zongränserna, vilket Damström (2015) påpekar är 

”jätteorättvist, men sätter man en gräns så är det alltid någon som hamnar på fel sida”. När 

UL lanserade dagens biljettsystem innebar det ett enhetligt biljettsystem och en förenklad 

försäljning av biljetter via Internet. Prissättningen består av fasta prispunkter för 

enkelbiljetterna med zonindelningen och ett fast pris för periodbiljetter. Detta gör nuvarande 

modeller väldigt enkla och förutsägbara, till skillnad mot den agila som har en betydligt 

rörligare prisbild. 

En viktig fördel med en agil prismodell med in- och utcheckning är den statistik som 

biljettförsäljningen generar som en extra bonus. Detta påpekar Kottenhoff (2015) är mycket 

omtyckt av trafikplanerare och forskare då den bistår med data för att kunna planera en 

effektivare trafik. Samtidigt belyser han även problematiken de haft i Göteborg, med 

resenärer som glömmer att checka ut och att de kan ha svårt att förstå sig på ett nytt 

biljettsystem. Dessa problem kan dock, menar han, försvinna med tiden när resenärerna har 

vant sig och lärt sig det nya systemet. 
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7 Avslutande del 

Den avslutande delen består utav en utvärdering av den agila teorin. Det kommer även göras 

en förlängning av analysen under diskussions-avsnittet för att sedan avslutas med en slutsats. 

7.1  

 

7.2 Diskussion 

Vid en kvalitativ analys av den agila prismodellen hämtades inspiration från avståndsbaserade 

systemet i Singapore. De utgick ifrån ett högre baspris som först ökade snabbt, för att sedan 

plana ut och nå ett maxpris på knappt tre gånger större än baspriset (SMRT, 2015). Jag vet 

inte hur omfattande deras trafiknät är i jämförelse med Uppsalas, men jag ser det som en 

blygsam användning av den avståndsbaserade modellen med tanke på prisökningen. 

Det problem som den avståndsbaserad modellen tillskrevs i Göteborg, anser jag till stor del 

kan hänföras till brister i utformningen av biljettsystemet. Valet att inte kräva utcheckning på 

alla resor tror jag skapade förvirring trots de goda intentionerna. Dessutom följer det nästan 

alltid stor kritik vid införandet av nya prismodeller och biljettsystem, tills folk har lärt sig och 

blivit vana med detta (Kottenhoff, 2015). 

Cervero (1981) beskriver att enhetsprisbaserade modeller är att föredra när de viktigaste 

målen är att prismodellen är bekväm och lättförståelig. Det säger han står i kontrast mot en 

mer finfördelad prisbild [som den agila prismodellen]. En sådan modell anser han ökar den 

ekonomiska effektiviteten och fördelningsrättvisan. Det blir till stor del en fråga om vilka 

prioriteringar och mål som sätts för kollektivtrafiken utav beslutsfattarna, som avgör vilken 

prismodell som väljs. 

7.3 Slutsats 

Prismodellerna i Stockholm och Uppsala har nyligen rört sig bort från zonindelningar till 

förmån för enhetstaxor. Tekniken har nyligen blivit mogen och billig för komplicerade 

biljettsystem. Den agila, eller liknande, prismodeller tror jag har starka förutsättningar att 

införas i större utsträckning i Sverige. I intervjun med Damström (2015) och i flertal 

nyhetsartiklar i UNT (Upsala Nya Tidning) befästs kritiken mot just zonindelningar och 

enhetspriser med de rättviseproblem som uppstår hur man än sätter priser eller zongränser. 

Kritiken har på senare tid blivit starkare mot denna utveckling och det är inte omöjligt att 

någon variant av avståndsbaserad modell kan ses som ett attraktivt alternativ. 

Ett biljettsystem som stödjer den agila prismodellen anser jag kommer till sin fulla rätt med 

en kompetent infrastruktur med förmåga att hantera mobiltelefoner med NFC-teknik eller 
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Bluetooth-tekniker. En stor nackdel med NFC-teknik är att den ännu inte är möjlig att 

använda av Apples iPhone (Nilsson, 2014) som idag är en väldigt populär mobiltelefon – 

detta är dock en variabel som kan ändras med nästa årsmodell. Bluetooth-tekniken är däremot 

etablerad och möjlig att använda på de största mobilplattformarna (Android, iOS och 

Windows). 

Hur bör taxorna för en agil prismodell utformas? Taxorna för en agil prismodell bör utformas 

på det sätt att den subventionerade kostnaden (51 % för Uppsala Län) tas med i 

prissättningen. Vidare måste man även veta hur mycket varje passagerarkilometer kostar, 

denna data är från 2014, dock fanns det inte separat statistik för stads- respektive länstrafiken. 

I medel kostar varje producera passagerarkilometer 2,33 kr. För stads- och länstrafiken kostar 

passagerarkilometrarna 3,76 kronor. Förmodligen kan en lägre passagerarkilometeravgift 

sättas på regionbussarna än för stadsbussarna, men för att räkna ut detta behövs separat 

statistik. Detta kan vara ett förslag till vidare forskning. Nedan följer en sammanställning av 

de uträkningar som gjorts, för att ge ett underlag till hur taxorna bör utformas: 

Fordon km-taxa Subventionsgrad 
km-taxa 

subventionerad 

Rosendal* 

(4 km) 

Gävle* 

(114 km) 

Buss 3,76 kr 

51 % 

1,84 kr 7,36 kr 209,76 kr 

Tåg 1,16 kr 0,57 kr 2,28 kr 64,98 kr 

Neutral 2,33 kr 1,14 kr 4,56 kr 129,96 kr 

Tabell 5: Kilometertaxor för en strikt avståndsbaserad prismodell 

*Avser resa från Uppsala Centralstation 
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Bilagor 

Bilaga 1: UL Tabell Original 

 

Källa: Karolin Adamsson, Utredare på Kollektivtrafikförvaltningen UL 

Antal utförda km för T14 Totalkostnad T14 för trafiken

Stadstrafik 9 100 000 380 100 000

Regionbusstrafik 30 300 000 623 300 000

Tågtrafik 4 900 000 328 400 000

Totalt 44 300 000 1 331 800 000

T14= tidtabellsperiod som sträcker sig mitten av december 2013 till mitten av december 2014. 

Antal passagerarkilometrar 2014

Buss 267 000 000

Tåg 283 000 000

Totalt 550 000 000

Intäkter 2014

Landstingsanslag 812 000 000

Trafikintäkter 682 700 000

Övriga intäkter 104 400 000

Totalt 1 599 100 000
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Bilaga 2: UL Tabeller med egna uträkningar 

 

 

Källa: Bilaga 1, samt egna beräkningar 

UL Tabeller med egna uträkningar
Egna uträkningar är markerade med kursiv  stil

Kostnad och utförda kilometrar för olika trafikslag
Trafikslag Antal utförda km för T14 Totalkostnad T14 för trafiken Kostnad per km

Stadstrafik* 9 100 000                                 380 100 000 kr                                  41,77 kr                       

Regionbusstrafik 30 300 000                               623 300 000 kr                                  20,57 kr                       

Tågtrafik 4 900 000                                 328 400 000 kr                                  67,02 kr                       

Totalt 44 300 000                               1 331 800 000 kr                               30,06 kr                       

T14= tidtabellsperiod som sträcker sig mitten av december 2013 till mitten av december 2014. 

*Den senaste uppgiften om utförda km i stadstrafiken är för 2012. 

UL:s bedömning är att antalet kilometrar mellan 2012 och 2014 inte skiljer sig åt i större utsträckning.

Passagerarkilometrar 2014
Trafikslag Antal passagerarkilometrar

Buss 267 000 000

Tåg 283 000 000

Totalt 550 000 000

Intäkter 2014
Trafikslag Intäkter

Landstingsanslag 812 000 000

Trafikintäkter 682 700 000

Övriga intäkter 104 400 000

Totalt 1 599 100 000

% subventionering 51% Subventionsgraden av de totala intäkterna

Kombinerade uträkningar för stads- och regionbusstrafik
Uträkning Resultat

Utförda km 39 400 000

Totalkostnad 1 003 400 000 kr                        Stads och regionbusskostnaderna

Kostnad/Körd km 25,47 kr                                       Busskostnad per körd kilometer

Kostnad/Pass. km 3,76 kr                                          Busskostnad per producerad passagerarkilometer

Pass. på buss 6,8 Medelvärde antal passagerar som sitter på en buss

Övriga uträkningar
Uträknin Resultat

Tot.kost./Pass. km 2,33 kr                                          Total kostnad per producerad passagerarkilometer

Tågkost./Pass. km 1,16 kr                                          Tågkostnad per producerad passagerarkilometer


