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Sammanfattning 

I nuvarande Samperversion representeras kollektivtrafikens taxor på ett starkt förenklat 

sätt. Bland annat finns en avgörande skillnad mellan taxor för arbetsresande (som bara 

antas bero på månadskortspriset) respektive andra ärenden (som inte alls antas bero av 

månadskortspriset). Denna metod har avsevärda brister. 

Det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport har finansierats av Trafikverket, och 
genomförts gemensamt av WSP (uppdragsledare Karin Brundell-Freij), Sweco och 
TPmod. Projektet har genomförts i tre delar  

 Kortval i verkligheten – hur innehas och används olika typer av färdbevis?  

 Kortval i dagens Sampers - hur påverkas kvaliteten i de slutliga prognoserna av 
modellens förenklade beskrivning av kortinnehav och resande? 

 Kortval i framtidens Sampers - Hur skulle en mer realistisk beskrivning av olika 
färdbevis i kollektivtrafiken, och samspelet mellan taxor och resande, kunna im-
plementeras i Sampers? 

 
Några av de viktigaste slutsatserna från projektet är: 
 
Kortval i verkligheten 

 När nya efterfrågemodeller skattas och uppdaterade taxematriser implementeras 

i Sampers, bör beskrivningen av priset för sällanresenärerna utgå från ”reskassa” 

– inte från priset för ”enkelbiljett”. När rabatterad reskassa erbjuds är det bara en 

mycket liten del av kollektivtrafikresandet som görs till enkelbiljettspris. 

 I verkligheten varierar kortinnehavet mellan kommuner med en mycket finare 

geografisk upplösning, än vad Sampers aggregerade indata ger uttryck för. Det 

är troligt att andelen också varierar avsevärt mellan olika delar av samma kom-

mun (även om vi inte undersökt det här)  

 I verkligheten är innehavet av periodkort (som ger nolltaxa i kollektivtrafiken) inte 

alls entydigt knutet till just arbetsresande på det sätt som Sampers förutsätter. Å 

ena sidan görs många arbetsresor i kollektivtrafiken till enkeltaxa (reskassa), å 

andra sidan har också icke-förvärvsarbetande (pensionärer) tillgång till periodkort 

i betydande utsträckning (och har därmed marginalkostnaden noll för sitt kollek-

tivresande) 

 Tidigare studier i Borås och Stockholm har visat att mönstret för hur månadskort 

används i dessa två orter är likartat trots stora skillnader mellan kollektivtrafik- 

och taxesystem. Ett genomsnittligt månadskort används för 40-45 resor per 30-

dagarsperiod. Många har dock månadskort trots att de reser betydligt mindre, 

och egentligen inte kan tjäna ekonomiskt på innehavet: (10 percentil: 20-25 re-

sor). Det tyder på att resenärerna också värderar andra kvaliteter som ett period-

kort för med sig (bekvämlighet, riskreducering/försäkring) utöver den förväntade 

månadskostnaden  

 Analyser på datamaterial från såväl Borås som Stockholm har visat att benägen-

heten att skaffa sig periodkort och reskassa väl låter sig representeras av en en-
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kel logitmodell. En sådan modell, specificerad så att den fångar ett ”rationellt” 

förhållningssätt till kostnader, en systematisk värdering av bekvämlighet och risk, 

och en ”slumpmässig” variation mellan individer, har visat sig passa väl till data 

när det gäller att beskriva befintliga kollektivtrafikresenärers kortvalsbeteende. 

 

Kortval i dagens Sampers 

 Endast två typer av färdbevis, kontant respektive månadskort, kan anges som in-

data i Sampers. Nya, mer komplexa taxestrukturer med olika typer av biljetter 

med olika giltighet måste hanteras genom manuell beräkning av hur det genom-

snittliga priset för en resa i olika relationer påverkas. För strategiska analyser be-

döms detta i de flesta fall dock som en tillräckligt god approximation.  

 Taxematriser tas fram med en förenklad algoritm, och uppdateras sällan från 

grunden. Våra kontroller av matrisernas värden för några utvalda relationer i 

Västmodellen (nulägesprognosen) tyder på att taxorna i indata generellt tycks 

vara för låga – särskilt gäller det månadskortspriser. Systematiska fel i detta av-

seende spelar roll för prognosresultaten: våra känslighetsanalyser indikerar att en 

prisavvikelse i indata på 25% kan innebära en avvikelse i det prognosticerade re-

sandet  med ca 5%. I specifika stråk kan effekten vara många gånger större. 

 I Sampers anges månadskortsinnehavet som en fast parameter per startområde. 

Detta innebär att andelen av befolkningen som inte har någon marginalkostnad 

för kollektivtrafikresor (i andra ärenden än för arbete) är samma för alla destinat-

ioner, och att andelen inte påverkas av vilka taxor för enkelbiljetter respektive 

månadskort som angetts i ett visst scenario.  

 Månadskortsinnehavet i RVU-undersökningar har aggregerats för stora områden 

innan det överförts till Sampers indata. Detta innebär, till exempel, att Mölndal 

och Orust ges samma innehav (0,13) i VÄST-modellen.  På motsvarande sätt 

ges Solna och Norrtälje samma innehav (0,31) i SAMM-modellen. Dessa avvikel-

ser tycks dock vara något mindre avgörande för prognosresultaten: om månads-

kortsinnehavet ökar med 10 procentenheter i modellen tycks detta innebära en 

generell ökning av kollektivtrafikresandet med ungefär 2 %. För enskilda linje-

sträckningar kan förändrat kortinnehav påverka passagerarflöden mer.  

Kortval i morgondagens Sampers 

 I den trafikmodell som utvecklats för West Midlands (Storbritannien) finns början 

till en ansats för hur innehav av färdbevis kan modelleras, som vi bedömer skulle 

kunna vara relevant även för Sampers.  Innehavet av månadskort beräknas här 

med en valmodell, som förutom olika socioekonomiska variabler även tar hänsyn 

till en variabel som beskriver den ”förväntade nyttan” med respektive färdbevis. 

 Den modellstruktur vi föreslår bygger vidare på West Midlands ansatsen, men 

går ett steg längre än vad som de facto implementerats där. Den grundläggande 

idén är att kortandelen bör kunna förklaras av en sammanvägning av den extra 

tillgänglighet (logsumma) som det innebär att ha tillgång till kollektivtrafik med 

”nolltaxa”, och det pris (kortkostnad) som man måste betala för att uppnå denna 

tillgänglighet. Kortvalsmodellen placeras så att den påverkas av de tillgänglig-

hetsvinster som kortinnehavet ger med hänsyn till alla ärenden sammantaget. 
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 VI har undersökt datamaterialet från den nationella resvaneundersökningen RES 

2011-2014, för att bedöma om det är tillräckligt rikt (Variationsvidd, detaljrikedom 

etc) för att ge underlag för skattningar av den modelltyp vi föreslår. Vår initiala 

bedömning är att det bör kunna vara möjligt. 

 Vi presenterar en skiss till ett fortsatt utvecklingsprojekt som skulle kunna leda 

fram till en modell av den typ som vi föreslår. 

   



 

Analys & Strategi 9 

 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Priset på en kollektivtrafikresa hör till de faktorer som påverkar valet av trafikmedel och 

resmål. Det är därför ett viktigt styrmedel för att nå olika målsättningar som exempelvis en 

viss kollektivtrafikandel. Samtidigt påverkar priset finansieringen av kollektivtrafiken, och 

påverkar därmed utbudet av kollektivtrafiktjänster.  

Priset på kollektivtrafikresorna bestäms av en viss taxestruktur, bestående av ett regel-

verk för dessa priser. Samma resa kan ha olika pris, beroende på vilket färdbevis som 

används.  

Det är förstås önskvärt att taxestrukturerna avspeglas på ett realistiskt sätt i de modeller 

som används för att stödja planeringen på regional och nationell nivå. I nuvarande Sam-

persversion är taxestrukturerna i varje län förenklade till att bestå av dels ett periodkort, 

dels en s.k. kontanttaxa. I modellerna är kostnaderna för kollektivtrafikresorna sedan 

kopplade till dessa två komponenter på olika sätt. Den allmänna filosofin bakom det an-

greppsätt som tillämpas är dels att periodkort är lönsamma för trafikanten endast vid en 

betydande och regelbunden resfrekvens som bara uppnås av förvärvsarbetande eller 

studerande, dels att marginalkostnaden för att resa kollektivt för andra resärenden är noll 

för den andel av befolkningen som förvärvat periodkort för arbets- eller skolresor 

För arbetsresorna gäller därför att kollektivtrafikkostnaden beräknas utifrån periodkorts-

kostnaden (med hänsyn till eventuella reseavdrag i deklarationen). För skolresor ingår 

reskostnader endast för segmentet 17 år och däröver, och är då baserade på period-

kortskostnaden.  

För alla andra resärenden gäller att  

 de som har periodkort (mer exakt: den andel av befolkningen som har periodkort) 

anses fatta sina beslut om resandet som om det vore nolltaxa i kollektivtrafiken 

 alla andra beter sig som om de skulle betala kontanttaxan.  

Hur stor andel som har periodkort – den så kallade ”kortandelen” - kan av Sampersan-

vändaren definieras på prognosområdesnivå. Den andel som angetts hanteras som exo-

gent given indata. Den påverkas därmed vare sig av kollektivtrafikens taxor, eller av den 

tillgänglighet som kollektivtrafiken erbjuder.  

1.2 Problembeskrivning 

En påtaglig brist i den ansats som nu används i Sampers är just att kortandelen är exo-

gent given, och oberoende av vilka priser man anger för månadskort respektive enkelbil-

jett. Det finns till exempel inget som garanterar att antalet resenärer som använder pe-

riodkort i modellen är konsistent med den angivna andel som har.periodkort  
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Hypotetiskt kan det alltså bli så att modellen beräknar att en mycket liten andel kommer 

att välja kollektivtrafik för sin arbetsresa, samtidigt som beräkningarna för fritidsresor 

ändå förutsätter att en avsevärd andel av fritidsresorna görs av personer som köpt pe-

riodkort för sitt arbetsresande, och därför kan välja kollektivtrafik ”gratis” för fritidsresor.  

Priset för kontanttaxan påverkar inte heller hur stor andel som använder kort eller vice 

versa. Ytterligare en brist är att periodkort inte beaktas för vissa åldersklasser, och att 

färdmedelsvalet för arbetsresor inte påverkas av kontanttaxan. En ytterligare brist är att 

färdbevis av annat slag än periodkort och kontanttaxa är svåra att hantera. 

Även om det är möjligt att göra en god observation av kortandelarna i ett utgångsläge 

(t.ex. genom en RVU) är det svårt att beräkna dem för en prognossituation. Ett lockande 

alternativ vore därför att betrakta färdbevisinnehavet som resultatet av trafikantens val, 

baserat på de kostnader och den förväntade nytta som trafikanten förknippar med re-

spektive färdbevis.  

1.3 Projektet 
Det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport har finansierats av Trafikverket med 
syfte att  

 

 Sammanställa kunskap och erfarenheter kring hur olika typer av färdbevis för kol-
lektivtrafikresande innehas och används (Delprojekt Kortval i verkligheten) 
 

 analysera i vad mån kvaliteten i de slutliga prognoserna påverkas av Sampers 
förenklade beskrivning av kortinnehavet och dess samband med resandet (Del-
projekt Kortval i dagens Sampers) 
 

 undersöka om/hur en mer realistisk beskrivning av samspelet mellan utbud och 
efterfrågan på olika typer av färdbevis i kollektivtrafiken skulle kunna implemente-
ras i Sampers (Delprojekt Kortval i framtidens Sampers) 
 

 

Karin Brundell Freij (WSP) har varit uppdragsledare för projektet.  

Projektet har genomförts av WSP (Karin Brundell-Freij och Frida Aspnäs), Sweco (Carl-

Henrik Sandbreck och Viktor Hultgren) , och TPMod (Staffan Algers) i samarbete  
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2 Vad vet vi om kortvalsbeteende i 
verkligheten? 

2.1 Litteraturstudie 

Det finns förvånande få studier, både i Sverige och internationellt som syftar till att kart-

lägga vilka överväganden som styr potentiella kollektivtrafikanters val av färdbevis, och 

hur de sedan använder de färdbevis de valt.  

En tidig genomgång av marknaden för månadskort i kollektivtrafiken gjordes av White 

(1981). Det är huvudsakligen en deskriptiv genomgång av erfarenheter på olika håll, men 

han presenterar också en mycket enkel modell för benägenheten att köpa månadskort, 

och hur den påverkas av de priser som erbjuds. Whites modell vidareutvecklades senare 

av Carbajo (1988). I Carbajos modeller är både kortinnehav och resande en funktion av 

taxorna, och pris på såväl månadskort som enkelbiljetter spelar roll. Modellen bygger på 

följande principer 

 Resenären förutser sitt samlade kollektivtrafikresande för den kommande måna-

den baserat på enkelbiljettspriset. Resenären uppskattar samtidigt den samlade 

”nytta” som detta resande skulle generera, sedan man tagit hänsyn till att själva 

taxan innebär en uppoffring. Denna överskottsnytta är det så kallade konsumen-

töverskott som skulle uppnås om resenären väljer att resa på enkelbiljetter 

 På samma sätt förutser resenären sitt samlade kollektivtrafikresande – och mot-

svarande konsumentöverskott - om man skulle ha tillämpat nolltaxa. (Detta leder 

naturligtvis till mer resande och större konsumentöverskott). 

 Individerna antas sedan skaffa månadskort om skillnaden mellan dessa två kon-

sumentöverskott är så stor att den motiverar inköpskostnaden av periodkortet. 

 Individerna anpassar sitt faktiska resande till den faktiska marginalkostnaden de 

får. Det innebär att månadskortsinnehavarna reser lika mycket som de skulle 

gjort om kollektivtrafiken hade tillämpat nolltaxa, medan andra resenärer tar hän-

syn till det faktiska enkelbiljettspriset 

Denna modell är en bra utgångspunkt för vidare modellutveckling. Till exempel har den 

internationellt kände trasportekonomen Sergio Jara-Diaz med kollegor nyligen använt 

modellen som utgångspunkt för forskning om samhällsekonomiskt optimal prissättning av 

enkelbiljetter respektive månadskort (Jara-Diaz et al (2014)). 

Whites och Carbajos modeller bygger på att resenären gör ett rationellt val, baserat på 

”förväntad nytta”. Modellen tar dock ingen särskild hänsyn till att resenärens val av färd-

bevis kan påverkas också av andra faktorer utöver den förväntade prisskillnaden och nyt-

tan av det ”extra resandet”. 

Månadskort är till exempel en form av ”försäkring”, som kan motiveras av att man inte vill 

behöva riskera att drabbas av en oväntat hög månadskostnad. För en sådan ”försäkring” 

är det rimligt att man är beredd att betala en viss försäkringspremie. Resenärerna kan 

också ha svårt att uppskatta sitt förväntade resande korrekt, vilket kan ge upphov till sys-
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tematiska avvikelser när konsumentöverskottet skall beräknas. Ett tredje motiv som på-

verkar benägenheten att skaffa månadskort, och som även det ligger utanförCarbajos 

modell, är att månadskortet kan innebära en viss bekvämlighet – man slipper att för varje 

resa plocka upp kontanter, eller fundera över hur mycket pengar som finns laddade på ett 

eventuellt reskassekort.  

Carbajos modell är tilltalande därför att den beskriver samspelet mellan valet mellan olika  

kollektivtrafikbiljetter å ena sidan, och resbeteendet å den andra. De senare studier som 

har gjorts inom området har normalt haft fokus på befintliga kollektivtrafikresenärens av-

vägning mellan de kvaliteter som olika typer av färdbevis erbjuder: pris, större eller 

mindre begränsningar i giltighet etcetera. Studierna har däremot inte försökt förutse hur 

stor andel av befolkningen som är intresserade av att skaffa ett färdbevis överhuvudtaget, 

eller hur kortinnehavet sedan i sin tur påverkar benägenheten att utnyttja kollektivtrafiken. 

Studiernas utgångspunkt är att man planerar ett visst givet resande, och väljer en korttyp 

som passar den planen. En av flera svagheter med det angreppsättet är att studiernas 

resultat bara är representativa för den population som redan reser kollektivt. 

Berg, Kroes, Verhoef (2008) har med hjälp av holländsk SP-data studerat kollektivtrafik-

resenärers kortvalsbeteende. SP-data samlades in bland tågresenärer som när studien 

genomfördes innehade periodkort. I studien användes endast de svar som inkom från 

”schemalagda” resenärer det vill säga resenärer på väg till och från jobbet, skolan eller 

affärsresa. På grund av dessa två begränsningar är resultatet från studien endast repre-

sentativt för just denna population. SP-studien var uppbyggd så att resenärerna hade tre 

val: 1) ett periodkort med obegränsat resande, något dyrare än deras nuvarande kort, 2) 

ett billigare periodkort med restriktioner för när och hur ofta resandet får ske, och 3) avstå 

från att köpa periodkort över huvud taget. I studien användes Multinomial logit, nested 

logit och mixed logit i analyserna. Studien visade att det är stora skillnader i priselasticitet 

mellan det obegränsade kortet och det begränsade kortet. Det begränsade kortet hade 

en högre priselasticitet medan det obegränsade kortets priselasticitet var låg. Studien 

tyder också på att då endast en typ av periodkort finns tillgängligt på marknaden blir efter-

frågan för periodkort oelastisk med avseende på pris. En del av studien fokuserade också 

på metodfrågan om vilka skillnader i resultat de tre olika modellerna genererar. Studien 

visade att det finns tydliga skillnader mellan de priselasticiteter som genereras av de olika 

modellerna.  

Graham & Mulley (2011) har analyserat Australiensisk kortvalsdata för att få en förståelse 

för hur resenärer väljer biljettyp. Författarna påvisar att tidigare litteratur visar att en rese-

närs val vad gällande biljettyp styrs till stor del av socioekonomiska och demografiska 

variabler såsom: resans syfte, behovet av att byta transportmedel under resan, inkomst 

och ålder. I studien analyserades resenärers beteende vad gällande biljettköp före och 

efter introduktionen av två nya typer av biljetter, varav den ena var en multomodal biljett 

som kan användas på buss, tåg och båt. Empiriska data samlades in via två enkätstudier, 

en före och en efter införandet av de nya biljettyperna. Resultatet av studien visade att 

det är en signifikant skillnad i egenskaperna hos en resenär som väljer att resa med en 

förköpt multimodal biljett mot en ”pay-as-you-go biljett”. Skillnaden i egenskaper drivs till 
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stor del av ålder, inkomst och om resan involverar byte eller inte. Enligt studien är yngre 

resenärer mer benägna att väja resor som kräver byten vilket gör att denna grupp av re-

senärer väljer en multimodal biljett framför andra typer av biljetter. Studien visar också att 

biljetter av typen ”pay-as-you-go” används oftast av resenärer med en högre inkomst. I 

denna studie fanns också en korrelation mellan hög inkomst och högre ålder.  

Zreiqat (2006) har med hjälp av data från London tagit fram en modell som kan användas 

för att förutsäga effekten av biljettprisförändringar i kollektivtrafiken. Studien visar bland 

annat ett en resenärs biljettval är till stor del beroende av vilken biljettyp som tidigare har 

använts av samma resenär. Detta kan vara ett tecken på att valet av biljettyp påverkas av 

vana, så att det är svårt att få resenärer att byta biljettyp bara genom att ändra de faktiska 

egenskaperna. Men korrelationen kan också bero på att olika biljettyper har inbyggda 

egenskaper (flexibilitet etc) som påverkar individernas val, och att dessa egenskaper inte 

fångats fullt ut i det sätt som biljettalternativen beskrivits i modellen.  

En viktig lärdom från studierna ovan är alltså att utbudet av resbevis i verkligheten ofta är 

en komplex karta, och att valet av biljettyp därmed kan påverkas av många andra saker 

än vilket det resulterande ”priset per resa” blir.  

 

2.2 Verklighetens kortinnehav – RVU-data 

I många resvaneundersökningar frågar man respondenterna om huruvida de har tillgång 

till något ”kort” som de kan använda för resor i kollektivtrafiken. De ”kort” som avses kan 

vara periodkort som ger rätt till obegränsat resande utan ytterligare kostnad under giltig-

hetsperioden. Vanligast är periodkort med gilitighetstid en månad - månadskort. Men ett 

”kort” kan också vara rabattkort som ger rätt till nedsatt taxa – t ex så kallad reskassa. I 

avsnitt 7.3 presenteras vissa resultat från några resvaneundersökningar när det gäller 

dessa frågor. I det avsnittet är syftet framförallt att illustrera tillgången på data inför even-

tuella framtida modellskattningar. 

Motsvarande frågor ställs också i regionala resvaneundersökningar, och kan där anpas-

sas mer specifikt till de korttyper som erbjuds i respektive region. I det här avsnittet ska vi 

presentera vissa resultat från Göteborgsregionen, baserat på den panelundersökning 

som genomfördes för uppföljning av Trängselskattens effekter 2012/2013.  
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Tabell 1  Andel av invånare (18-70 år) per kommun som har tillgång till periodkort för 
kollektivtrafikresande. Undersökningen genomfördes 2012/2013 

Kommun Andel med  
periodkort 

Ale 33% 

Alingsås 16% 

Göteborg 35% 

Härryda 8% 

Kungsbacka 5% 

Kungälv 10% 

Lerum 21% 

Mölndal 14% 

Partille 12% 

Stenungsund 18% 

Öckerö 8% 

 

Tabell 1 visar tydligt att det finns stor variation mellan olika kommuner när det gäller hur 

stor andel av befolkningen som skaffat sig periodkort, och därmed kan resa med kollek-

tivtrafiken utan att betala något ytterligare för resan. Det är rimligt att anta att den här va-

riationen har ett starkt, dubbelriktat, samband med kollektivtrafikens färdmedelsandel. I 

den ena riktningen handlar det om att de resenärer som tycker att kollektivtrafiken passar 

deras resande bra, och därmed åker mer kollektivt, är mer benägna att skaffa periodkort. 

I den andra riktningen handlar det om att resenärer som skaffat sig ett periodkort, också 

kommer att göra ytterligare fler kollektivresor, eftersom dessa på marginalen kan ske utan 

att det kostar dem något. 

I avsnitt 4.4 kommer vi att visa att den stora variationen mellan kommuner beskrivs på ett 

mycket översiktligt sätt i Sampers underlagsdata. Sampers ger alltså ingen rättvisande 

beskrivning av hur mycket de ekonomiska villkoren skiljer sig mellan olika kommuner, för 

en genomsnittlig resenär som överväger att göra en ”extra” kollektivtrafikresa 
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Tabell 2   Kortinnehav i befolkning, respektive bland kollektivtrafikresenärer (18-70 år).  
11 kommuner Göteborgsområdet. 2012-2013 

Personen/resenären innehar… 

Andel av befolkningen  Andel av alla  

kollektivtrafikresor  

Både periodkort och reskassa 7% 12% 

Bara periodkort 25% 62% 

Bara kontantkort 43% 24% 

Inget kort 24% 2% 

 

Tabell 2 visar att olika typer av kort är vanliga, både i befolkningen som helhet, och – 

framförallt – bland dem som gör kollektivtrafikresor. 76 procent av den vuxna befolkning-

en har tillgång till någon typ av kort som ger dem rabatterade resor i kollektivtrafiken. Nå-

got mindre än hälften av dessa (totalt 32 procent) har ett periodkort som gör att de kan 

utnyttja viss del av kollektivtrafiken ”gratis” (dvs utan ytterligare kostnad). Personer med 

kort utnyttjar naturligtvis kollektivtrafiken mer än andra. Det är bara 2 procent av kollektiv-

trafikresorna som görs av personer som alltid betalar fullt enkelpris. En mycket stor del av 

kollektivtrafikresorna - upp till 74 procent1 - görs helt utan marginalkostnad.  

Pristabellernas fulla enkelpris lär alltså vara en dålig utgångspunkt när man i modellerna 

skall spegla kostnaden för att åka kollektivt, åtminstone i Göteborgsområdet. Det är ett 

pris som nästan ingen någonsin betalar.  

En närmare analys av enbart undersökningens förvärvsarbetande personer visar, intres-

sant nog, att båda korttyperna är nästan exakt lika vanliga bland förvärvsarbetande, som i 

den vuxna befolkningen som helhet (oavsett om man baserar andelarna på befolkning 

eller resor). Periodkort är alltså (lika) vanliga också bland icke-förvärvsarbetande. (I Gö-

teborg finns till exempel ett särskilt periodkort för pensionärer som är gratis att skaffa, och 

naturligtvis mycket populärt i den berörda åldersgruppen). Periodkortsinnehavet behöver 

alltså inte alls vara baserat på att man planerar att använda kortet för just arbetsresande. 

                                                      

1 I realiteten lär andelen vara något mindre. En del av de kollektivtrafikresor som görs av 

periodkortsinnehavare görs troligen i relationer utanför periodkortets geografiska räck-

vidd. 
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Tabell 3  Kortinnehav för kollektivtrafikresenärer (resor) med olika ärende. 11 kommuner 
i Göteborgsregionen. resvaneundersökning 2012-2013. 

 Periodkort Bara reskassa Utan kort 

Till arbetsplatsen 78% 18% 4% 

Resa/ärende i tjänsten 56% 43% 1% 

Till skola/utbildning 90% 10% 0% 

Hämta/lämna barn 79% 20% 1% 

Inköp av livsmedel 87% 13% 0% 

Annat inköp 50% 42% 7% 

Annat 62% 37% 1% 

Till bostaden 75% 24% 1% 

    

Totalt 74% 24% 2% 

 

Också Tabell 3 visar att arbetsresandet inte har den särställning när det gäller resande 

med periodkort, som Sampers förutsätter.  Mer än tre fjärdedelar av dem som åker kollek-

tivt till arbetet har visserligen periodkort, men det är minst lika vanligt för många andra 

resärenden att den som använder kollektivtrafik har tillgång till periodkort.  

Det är heller inte alla arbetsresenärer i kollektivtrafiken som använder periodkort. Mer än 

var femte arbetsresenär i kollektivtrafiken betalar per resa. Den gruppens benägenhet att 

välja kollektivtrafik lär alltså styras av priset på den rabatterade biljett som man kan köpa 

med reskassa eller motsvarande, och inte av priset på månadskort (vilket Sampers förut-

sätter).  

Sammanfattningsvis kan vi, åtminstone för Göteborgsområdet, konstatera att så gott som 

alltid när resenären betalar per resa, görs betalningen med reskasse-rabatt. Periodkorten 

står för ca 70% av resandet, och majoriteten även av icke-arbetsresandet. Samtidigt är 

det en inte försumbar andel av alla arbetsresor i kollektivtrafiken som görs till ett rabatte-

rat kontantpris. 
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Tabellerna ovan var baserade på data från ett urval kommuner i Göteborgsområde. I Gö-

teborgsområdet är kortinnehavet högt i en nationell jämförelse, men utvecklingen går mot 

ökande kortandelar i hela landet. Det framgår när man studerar resultaten från de nation-

ella resvaneundersökningarna, där frågan om kortinnehav också har ställts, Figur 1. 

Figur 1 visar att olika rabattformer blir allt vanligare i kollektivtrafiken över hela landet. I 

alla län utom på Gotland har andelen (av befolkningen) som har någon form av rabattkort 

ökat mellan undersökningsomgångarna 2005/2006 respektive 2011/2012. Kraftigast har 

ökningen varit i storstadslänen.  

 

Figur 1 Andel med kort av befolkningen i olika län. De nationella resvaneundersök-
ningarna 2005-2006 (vänster stapel) respektive 2011-2012 (höger stapel) 

2.3 Samband mellan kortinnehav och resande 

Hur mycket används månadskorten? 

I samband med en utredning åt Västra Götalandsregionen analyserade Sweco och WSP 

kortinköp, stämplingar och resande i kollektivtrafiken i regionen under en månad. Data-

materialet som helhet är behäftat med svagheter eftersom resenärer med periodkort ofta 

väljer att inte stämpla när de reser med Göteborgs spårvagnar. Data från Borås, där näs-

tan alla stämplar, lämpar sig dock väl för att illustrera hur användning av periodkort och 

reskassa är kopplat till resfrekvens. Figur 2 illustrerar sambandet. 

Precis som väntat visar figuren att periodkortsresandet dominerar bland resenärer med 

mycket hög resfrekvens, och att det är ovanligt att resenärer som bara reser ett fåtal da-

gar per månad använder sig av periodkort.  

Inköpet av periodkort är emellertid långt ifrån alltid ”rationellt” baserat på vilket kortval 

som ger den lägsta sammanlagda kostnaden. Det finns gott om månadskortsresenärer 
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som, efter att ha köpt ett månadskort, ändå bara använder det ett fåtal dagar under den 

kommande månaden. 

 

Figur 2  Användning av olika typer av resbevis riktade mot fullbetalande vuxna resenä-
rer, beroende på individuell resfrekvens (resdagar per månad). Borås 

I en liknande utredning för SL har WSP och Sweco på samma sätt analyserat stämp-

lingsdata från Stockholms län. Här analyserades enbart antalet resor – inte antalet res-

dagar). Med tanke på det omfattande utbudet av kollektivtrafik i Stockholm är det inte för-

vånande att den som har ett månadskort i Stockholm använder det något mer än kortin-

nehavarna i Borås gör. Skillnaden är dock inte särskilt stor.  Tabell 4 nedan sammanfat-

tar resultaten, tillsammans med motsvarande uppgifter från Borås.  

I genomsnitt används månadskorten (i Borås) för resande under ca 20 dagar. Antalet re-

sor är naturligtvis fler – ofta gör man ju minst två resor (tur och retur) de dagar man an-

vänder kortet. I medeltal gör en månadskortsinnehavare 43-45 resor på sitt kort under 

månaden (median 40,3). Många kort används dock som sagt lite: De 10 procent som an-

vänder sitt inköpta månadskort allra minst använder dem högst 16 dagar (Borås), eller 

20-25 resor. De som använder korten få dagar, använder dem alltså också mindre varje 

resdag än den genomsnittlige månadskortsinnehavaren. 
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Tabell 4  Användning av inköpta 30-dagars kort (vuxna fullbetalande) i Borås respektive 
Stockholm. Data insamlade 2012 respektive 2013. (Antal resor avser hela re-
sor, inklusive omstigningar inom den tidsgräns som gäller för enkelbiljett) 

  Borås Stockholms län 

Antal dagar  

kortet används 

under 30-dagars 

perioden 

Medelvärde 20,6 -  

Median 20,4 -  

10-percentil 16 -  

Antal resor kor-

tet används för 

under 30-

dagarsperioden 

Medelvärde 43,1 45,3 

Median 40,3 42,8 

10-percentil 20 25,4 

Hur ”rationellt” är månadskortsköpet? 

Föregående avsnitt har visat att många kort används ganska lite. Kan det anses rationellt 

att, som 10 procent av resenärerna i Borås alltså gör, köpa ett 30-dagarskort för att se-

dan använda det så litet som till 20 resor? 

Svaret beror naturligtvis på vad man anser vara ett rationellt beteende. I Borås kostade 

månadskorten, vid tiden för datainsamlingen, 465 kronor, och en enkelbiljett inköpt med 

reskassa 18,60. Den som gjorde mindre än 25 resor på sitt månadskort har alltså förlorat 

pengar jämfört med att resa på reskassa. Ganska många månadskortsresenärer - nästan 

17 procent av dem - gör så få resor (eller färre). Bland dem som använder reskassa, där-

emot, är den typen av ekonomiskt ofördelaktigt kortvalsbeteende mycket ovanligare: det 

är mindre än 1 procent av reskassekorten som används så mycket under månaden (> 25 

resor) att det skulle lönat sig för innehavaren att köpa ett månadskort i stället. Resenärer-

na tycks i genomsnitt alltså ha en viss benägenhet att köpa månadskort ”i onödan”, me-

dan mycket få avstår från att köpa månadskort när det är ekonomiskt motiverat.  

Detta beteendemönster skulle kunna bero på att resenärerna, när de i förväg skall upp-

skatta hur många resor de kommer att göra den kommande månaden, har en tendens till 

över- snarare än underskattning. Men beteendet kan också, som vi diskuterat i tidigare 

avsnitt, förklaras av att månadskortet innebär en försäkring mot oväntat höga utgifter, och 

att det erbjuder en viss bekvämlighetsvinst jämfört med att betala per resa. I den enklaste 

deterministiska modellen, (motsvarande Carbajo (1988)) skulle man däremot förvänta sig 

att varje rationell månadskortsinnehavare skulle göra minst det antal resor som represen-

terar brytpunkten 25 resor.  

I Carbajos modell skulle man heller inte förvänta sig att några resor alls betalas med ren 

enkeltaxa, eftersom reskassan erbjuder ett billigare alternativ oavsett med vilken frekvens 

man avser att resa. I verkligheten är det däremot fortfarande ganska vanligt med enkelbil-

jetter: Nästan 27 procent av de resor som betalas ”per resa”, betalas enligt den högre 

enkelbiljettstaxan. Inte heller i den här meningen är alltså kortvalsbeteendet striktekono-
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miskt rationellt.     Även i detta fall kan beteendet förklaras av en kombination av ”försäk-

ring” (att ladda reskassekortet innebär en potentiell ekonomisk risk, om kortet förkommer) 

och bekvämlighet (att skaffa reskassekortet och ladda det med pengar är en ”investering” 

som inte upplevs vara mödan värd för en del av dem som gör få resor, eftersom det in-

nebär en liten ekonomisk förlust att avstå).  

Logitmodeller (den modelltyp som Sampers är uppbyggd av) är formulerade just för att 

kunna förklara beteende som är delvis, men inte fullständigt, rationellt. I den tidigare 

nämnda studien för Västra Götalandsregionen visade det sig att en enkel logit modell 

med god noggrannhet kan återskapa Boråsresenärernas samlade kortvalsbeteende och 

”förklara” också de delar av beteendet som uppfattas som "irrationellt" ur ett rent ekono-

miskt perspektiv. 

 

 

Figur 3  Jämförelse mellan verkligt kortvalsbeteende i Borås (ytor) och prediktioner från 
en enkel logitmodell som skattats på samma data (se tabell 5) 

Parametrarna i den logitmodell som skattades i Borås presenteras i tabell 5 nedan. Mo-

dellen illustreras i figur 3.  

Den skattade modellen innehåller en gemensam parameter för den samlade reskostna-

den per månad, som är oberoende av biljettyp.  Den goda överensstämmelsen mellan 

verkligt kortvalsbeteende och modellerat, visar att resenärernas kortval kan beskrivas 

som rationellt i den meningen att de ”rationellt” tar hänsyn till den samlade reskostnaden. 

De väger dock också in den bekvämlighet, och det risktagande som olika biljettyper er-

bjuder, och åsätter den ett värde. Mellan olika individers beteende finns dessutom en 

”slumpmässig” variation, som antingen kan bero på att de är olika bra på att förutsäga sitt 

kommande resande, eller att de sinsemmellan har olika värdering av de riskmoment, och 

den ”bekvämlighet”, som olika biljettyper erbjuder. 
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Tabell 5 Parametrar i en logitmodell för kortvalsbeteende i Borås  

 Parameter 

Period – dummy 1,4898 

Konto – dummy 0,5150 

Enkel – referens 0 

Månadskostnad (kr) -0,0097 
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3 Så hanteras biljetter och färdbevis i dagens 
Sampers 

3.1 Två typer av biljetter: kontant respektive månadskort 

I Sampers representeras resenärens kostnad för resa med kollektivtrafik genom att fasta 

matriser anges för: 

 kontantpris  

 månadskortspris 

Kontantpriset förväntas spegla den genomsnittliga kostnaden som personer som inte re-

ser med månadskort möter. Kontantpriset förväntas alltså spegla en mängd typer av 

färdbevis utöver de rena kontantbiljetterna, såsom till exempel kontoladdning, sms-biljett 

eller motsvarande. 

3.2 Månadskortsinnehav: fast indataparameter 

Andelen av de boende som har månadskort anges som en fast parameter för respektive 

centroid i trafiknäten. Detta innebär att andelen som har månadskort även är fixerad för 

alla relationer, oavsett reslängd, från en och samma startpunkt. 

I modellen antas alltså att alla månadskortsinnehavare har ett månadskort som täcker 

resor i samtliga relationer från bostaden, oavsett reslängd eller månadskortskostnad för 

specifika relationer.  

Andelen boende med månadskort tillämpas i prognosberäkningen för samtliga resenärer 

och ärenden (inom kategorin övriga resor) förutom för skolresor, där barn upp tom 16 år 

åker gratis. 

3.3 Så räknar Sampers 

I Sampers delas resandet upp i olika ärenden där utbudet, dvs. den kostnad och restid 

som resenären möter vid resvalet, varierar beroende på ärende.  

Arbetsresor: 

Vid beräkning av arbetsresor görs antagandet att samtliga arbetsresor görs med må-

nadskort. Resenären möter ett genomsnittligt pris för att genomföra en resa i den aktuella 

relationen. Det genomsnittliga priset för en arbetsresa beräknas genom att priset för ett 

månadskort delas med tjugo.  

Regionala tjänsteresor: 

Vid val kopplat till tjänsteärende antas att samtliga resor görs med kontantbiljett. 

Regionala övriga resor: 

För övriga resor (fritid, besök, skola etc.) skiljer sig kostnaden åt mellan de som innehar 

månadskort och de som inte innehar månadskort.  

Den del av befolkningen som innehar ett månadskort antas för övriga ärenden inte ha 

någon kostnad för en kollektivtrafikresa. Den del av befolkningen som saknar månadskort 

antas för övriga ärenden möta priset för en kontantbiljett. 
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4 Så beskrivs taxor och månadskortsinnehav i 
dagens Sampers 

4.1 Metod som använts för framtagande av nuvarande taxema-
triser 

Grundantagandet är att taxorna förutsätts vara proportionella mot reseavståndet med 

kollektiva färdmedel, förutom för Stockholms län där zonbaserad taxa används. Där det 

finns specialtaxor för resa med järnväg beaktas detta. Efter den avståndsbaserade 

taxeberäkningen har det i vissa fall gjorts korrigeringar. Korrigeringarna innebär t.ex. att 

biljettpriset är det samma för alla resor inom Göteborgs kommun.  

Metod för framtagande av taxor finns beskriven i ”PM om taxematriser till de regionala 

Sampersmodellerna för nuläge 2006”2.  

Taxematriserna i Sampers (version 2010-04-01) är baserade på 2006 års taxestruktur 

men har nivåmässigt uppdaterats till 2010 års prisnivå. 

2012 gjordes en mindre revidering av taxorna som dock inte ligger med i aktuell Sam-

persversion (2014-04-01). I denna revidering har uppdatering av taxor framförallt gjorts 

för vissa länsöverskridande relationer samt i relationer där avtal mellan kollektivtrafik-

myndigheter och SJ införts. 

Nedan redovisas taxematriserna (i aktuell Sampersversion 2014-04-10) för enstaka relat-

ioner samt jämförs med dagens verkliga taxenivå (2014) enligt Västtrafik. 

4.2 Taxematriser kontant - exempel 

Nedan redovisas exempel på hur taxa för kontantbiljett representeras i de taxematriser 

som ingår i Sampers version 2014-04-01. 

I exemplen görs jämförelse med nuvarande taxa (2014). 

                                                      

2 Railize, PM skriven på uppdrag av SIKA 2008-02-11. 



 

Analys & Strategi 25 

 

 

 

Figur 4 Kontanttaxa för resa till Göteborg centralstation  

 

 

Figur 5 Kontanttaxa för resa till Göteborg centralstation. 

I de flesta relationer tycks taxematrisens priser vara lägre (i många fall avsevärt lägre) än 

dem som tas ut av Västtrafik för enkelbiljetter. Detta kan emellertid delvis vara motiverat, 

eftersom – som vi påpekat tidigare – det är rimligare att taxematriserna försöker efterlikna 

det lägre reskassepriset.  

4.3 Taxematriser månadskort – exempel 

Nedan redovisas exempel på hur taxa för månadskort representeras i de taxematriser 

som ingår i Sampers version 2014-04-01. 

I exemplen görs jämförelse med nuvarande taxa (2014). 
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Figur 6 Månadskorttaxa för resa till Göteborg centralstation.  

 

 

Figur 7 Månadskorttaxa för resa till Göteborg centralstation.  

Även när det gäller månadskort tycks taxorna i Sampers taxematriser vara (betydligt) 

lägre än dem som gäller i verkligheten. När det gäller månadskort  vore det rimligaste att 

taxematriserna avspeglade de verkliga priserna, och åtminstone i Göteborgsområdet fö-

refaller det som om den algoritm som tillämpats hamnat för lågt  när priserna uppskattats.   

4.4 Månadskortsinnehav – exempel 

Månadskortsinnehavet i Sampers är baserat på data från den nationella resvaneunder-

sökningen Det statistiska underlaget är för litet för att redovisas per kommun vilket inne-

bär att en sammanslagning har behövt göras. Det är endast Stockholm, Göteborg och 

Malmö där underlaget har ansetts tillräckligt stort för redovisning per kommun. För övriga 

kommuner har sammanslagning gjorts vilket för exemplet Sampers VÄST innebär att 
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samtliga kommuner från Kungsbacka och upp till Orust (förutom Göteborg) har tilldelats 

samma månadskortsinnehav (0,13).  

 

 

 

Figur 8 Andel av befolkning med månadskort – SAMPERS VÄST. 

I Sampers Mälardalsmodell (SAMM) har en liknande sammanslagning gjorts för Stock-

holms län där samtliga kommuner (förutom Stockholm) tilldelats en månadkortsandel på 

0,31. 
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Figur 9 Andel av befolkning med månadskort i SAMPERS SAMM (Stockholm; 0,419, Öv-
riga Sthlms län: 0,310 osv.) 

 

5 Hur känsliga är prognosresultaten från da-
gens Sampers för antaganden om månads-
kortsinnehav och taxor? 

I syfte att klargöra i vilken utsträckning modellen reagerar på ändrade biljettpriser och 

kortandelar har känslighetsanalyser genomförts för regionala resor i VÄST-modellen. 

För känslighetsanalyserna har Sampersversion 140401 för prognosår 2010 använts.  

Beräkningarna har genomförts genom att det regionala modellsteget exekverats en (1) 

gång (dvs. utan s.k. loop). Samma utbudsmatriser för bil har alltså använts i samtliga be-

räkningar.  

Redovisning av känslighetsanalyserna görs dels för antalet resor till, från och inom det 

s.k. K2020-området som innefattar Göteborg, Mölndal, Partille och Västra Härryda, dels 

för kollektivtrafikresande i stråk in mot Göteborg. 

5.1 Ändrat månadskortsinnehav 

Månadskortsinnehavet är grovt beskrivet i SAMPERS. Detta innebär att stora avvikelser 

gentemot verklig situation kan förekomma i specifika relationer. I syfte att klargöra hur 

resandet i SAMPERS påverkas av ändrat kortinnehav har känslighetsanalyser gjorts för 

fyra ändrade nivåer på kortinnehav. 

 Ökat kortinnehav med 10 procentenheter  

 Ökat kortinnehav med 25 procentenheter  

 Ökat kortinnehav med 50 procentenheter  

 100 % kortandel för samtliga startområden 
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Figur 10 Antal resor (ÅMVD) inom K2020-området (Gbg, Mdl, Pa, VHa) fördelat på färd-
medel för olika kortinnehav.  
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Figur 11 Antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området (Gbg, Mdl, Pa, VHa) för-
delat på ärende för olika kortinnehav.  

Ökas kortandelen med 10 procentenheter (dvs. från 0,267 till 0,367 för Göteborg och från 

0,13 till 0,23 för kommuner kring Göteborg och norrut osv.) medför detta att kollektivtrafik-

resorna i K2020-området ökar med 2 %. Studeras enbart övrigtresande, dvs. den del av 

resorna som påverkas av ändrat kortinnehav, är ökningen 3 % för dessa. 

Ökas kortandelen med 25 procentenheter ökar det totala kollektivtrafikresandet med 4 % 

och övrigtresor med kollektivtrafik med 7 %.  

Tabell 6 Procentuell förändring av antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området 
(Gbg, Mdl, Pa, VHa) fördelat på ärende för olika kortinnehav.  

  
Kortandel ökar 
10%-enheter 

Kortandel ökar 
25%-enheter 

Kortandel ökar 
50%-enheter Kortandel 100% 

Arbetsresor 0% 0% 0% 0% 

Tjänsteresor 0% 0% 0% 0% 

Övrigtresor 3% 7% 13% 21% 

Alla ärenden 2% 4% 8% 12% 

 

Sett till linjebelastningar i kollektivtrafiknätet kan ökningarna på vissa sträckor bli stora. 

En ökad kortandel med 10 procentenheter innebär t.ex. att antalet tågpassagerare ökar 

med 7 % på Västra Stambanan.  

 

Figur 12 Kollektivtrafikflöden Nuläge 2010/2013 (vintervardagsdygn). 
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Figur 13 Kollektivtrafikflöden vid ökad Kortandel med 10 procentenheter (vintervardags-
dygn) 

Ökar kortandelen med 25 procentenheter är motsvarande ökning på Västra Stambanan 

18 %. 

 

Figur 14 Kollektivtrafikflöden vid ökad Kortandel med 25 procentenheter (vintervardags-
dygn). 

Studeras stråken in mot Göteborg framgår även att förändringarna påverkar vissa relat-

ioner mer än andra. 
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Figur 15 Kollektivtrafikresor i stråk vid olika kortinnehav (vintervardagsdygn). 

Tabell 7 Procentuell förändring av kollektivtrafikresandet (VVMD) i stråk för olika kortin-
nehav.  

  

Kortandel 
ökar 10%-
enheter 

Kortandel 
ökar 25%-
enheter 

Kortandel 
ökar 50%-
enheter 

Kortandel 
100% 

Kungsbackastråket 1% 3% 7% 12% 

Kungsbackastråket (norr om Kålle-
rerd) 1% 4% 7% 13% 

40an-stråket 9% 24% 47% 82% 

E20-Stråket (väster om Partille) 4% 11% 22% 37% 

E20-Stråket (öster om Partille) 6% 14% 29% 49% 

E45-stråket 10% 26% 51% 88% 

Kungälvsstråket 7% 17% 35% 59% 

 

 

5.2 Ändrade priser 

I syfte att studera hur beräknade resor påverkas av förändringar i taxematriserna har 

känslighetsanalyser med ändrade taxor i VÄST-modellen utförts. 

De känslighetsanalyser som genomförts är 

 Minskad taxa för kontant och månadskort med 25 % i samtliga relationer 

 Ökad taxa för kontant och månadskort med 25 % i samtliga relationer 

 Nolltaxa för kontant i samtliga relationer 

 Nolltaxa för kort i samtliga relationer 

 Nolltaxa för kontant+kort i samtliga relationer 
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Figur 16 Antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området (Gbg, Mdl, Pa, VHa) för-
delat på färdmedel för olika taxor. 

 

Figur 17 Antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området (Gbg, Mdl, Pa, VHa) för-
delat på ärende för olika taxor. 

En minskning av taxan med 25 % (med bibehållen kortandel) innebär att kollektivtrafikre-

sorna i K2020-området ökar med 5 %. 
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Tabell 8 Procentuell förändring av antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området 
(Gbg, Mdl, Pa, VHa) fördelat på ärende för olika taxor.  

  
Taxa + 25 
procent 

Taxa  - 25 
procent 

Nolltaxa 
Kort 

Nolltaxa 
Kontant 

Nolltaxa 
Kort+Kontant 

Arbetsresor -5% 5% 24% 0% 24% 

Tjänsteresor -2% 2% 0% 11% 11% 

Övrigtresor -4% 5% 3% 24% 27% 

Samtliga ärenden -4% 5% 12% 14% 26% 

 

Studeras resandet i stråken blir förändringarna större. En taxeförändring med 25% kan i 

vissa stråk innebär en resandeförändring på närmare 20%. 

 

 

Figur 18 Kollektivtrafikresor i stråk vid olika taxor (vintervardagsdygn). 

Tabell 9 Procentuell förändring av kollektivtrafikresandet (VVMD) i stråk för olika taxor. 

  
Taxa  
+25% 

Taxa 
-25% 

Nolltaxa 
Kort 

Nolltaxa 
Kontant 

Nolltaxa 
Kontant 

+Kort 

Kungsbackastråket -14% 19% 56% 103% 159% 

Kungsbackastråket (norr om 
Kållererd) -9% 11% 32% 56% 88% 

40an-stråket -10% 13% 33% 84% 117% 
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E20-Stråket (väster om Partille) -8% 10% 28% 41% 69% 

E20-Stråket (öster om Partille) -10% 12% 35% 54% 89% 

E45-stråket -11% 16% 41% 91% 132% 

Kungälvsstråket -10% 13% 30% 62% 92% 

 

5.3 Kombination – ändrade priser och månadskortsinnehav 

Taxor, kortinnehav och trafikutbud är ofta kopplade till varandra. I syfte att se effekter från 

ett mer verklighetsbaserat scenario med ändrad taxestruktur har kombinerade känslig-

hetsanalyser, där både taxa och kortinnehav ändrats, genomförts. De analyser som ge-

nomförts är: 

 Enhetstaxa för K2020-området (Göteborg, Mölndal, Partille och västra Härryda). 

Samma taxa och samma kortandel som i Göteborg läggs in i Mölndal, Partille och 

västra Härryda. 

 Enhetstaxa för GR. Samma taxa och kortandel som för Göteborg läggs in för 

samtliga kommuner i Göteborgsregionen. 
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Figur 19 Antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området fördelat på färdmedel. 
Känslighetsanalys för två olika områden med enhetstaxa och samma kortinne-
hav som i Göteborg. 

 

Figur 20 Antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området fördelat på färdmedel. 
Känslighetsanalys för två olika områden med enhetstaxa och samma kortinne-
hav som i Göteborg. 

Enhetstaxa (med pris enligt Göteborg) i K2020-området, tillsammans med samma kort-

andel (0,267) innebär att kollektivtrafikresorna i K2020-området ökar med 1 %. Införs 

motsvarande enhetstaxa i hela Göteborgsregionen blir ökningen 5 % för resor inom samt 

till/från K2020-området. 

Tabell 10 Procentuell förändring av antal kollektivtrafikresor (ÅMVD) inom K2020-området 
(Gbg, Mdl, Pa, VHa) fördelat på ärende för två olika taxestrukturer. 

  
Enh.taxa GMPH 

+ kortandel 
Enh.taxa GR + 

kortandel 

Arbetsresor 1% 5% 

Tjänsteresor 1% 3% 

Övrigtresor 2% 6% 

Samtliga ären-
den 1% 5% 

 

Resandet i stråken in mot Göteborg påverkas mycket litet om enhetstaxan enbart införs i 

K2020-området. De snitt där avläsning av resandet görs ligger, förutom för ”40an-stråket” 

mot Borås, utanför området med enhetstaxa.  
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Enhetstaxa i hela GR ger däremot stor påverkan på resandet i stråken. Taxesänkningen 

blir kraftig, i flera fall mer än en halvering, för relationer där de redovisade stråken ingår i 

resvägen. 

 

Figur 21 Kollektivtrafikresor i stråk vid olika taxestrukturer (vintervardagsdygn). 

Tabell 11 Procentuell förändring av kollektivtrafikresandet (VVMD) i stråk för olika taxe-
strukturer med taxa och kortandel som i Göteborg. 

  
Enhetstaxa 

GMPH 
Enhetstaxa 

GR 

Kungsbackastråket 0% 49% 

Kungsbackastråket (norr om Kålle-
rerd) 3% 28% 

40an-stråket 16% 19% 

E20-Stråket (väster om Partille) 3% 34% 

E20-Stråket (öster om Partille) 0% 45% 

E45-stråket 0% 39% 

Kungälvsstråket 0% 43% 
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6 Slutsats – Kortval i dagens Sampers 

I Sampers görs flera förenklingar vid hantering av biljettpriser och kortinnehav. 

Typer av färdbevis 

 Endast två typer av färdbevis, kontant (inkl. förköp) respektive månadskort, kan 

anges. Nya typer av t.ex. periodkort måste hanteras genom manuell beräkning av 

hur det genomsnittliga priset för en resa påverkas. För strategiska analyser be-

döms detta i de flesta fall dock som en tillräckligt god approximation.  

Taxematriser 

 Taxematriser är omständiga att ta fram vilket gör att revidering sällan görs, och 

taxematrisernas indata kan därför avvika mycket från verkliga priser.   Känslig-

hetsanalys pekar på att en prisavvikelse i indata på 25% kan innebära ett gene-

rellt förändrat kollektivtrafikresande med ca 5%. I specifika stråk kan dock resan-

deförändringar på närmare 20% uppstå. 

Månadskortsinnehav 

 I Sampers anges månadskortsinnehavet som en fast parameter per startområde. 

Detta innebär att andelen av befolkningen som inte har någon marginalkostnad 

för kollektivtrafikresor (i andra ärenden än för arbete) är samma för alla destinat-

ioner, och att andelen inte påverkas av om man  vill studera effekten av föränd-

rade taxor. ätter  

 Månadskortsinnehavet är baserat på RVU från 2006, och har aggregerats inom 

stora områden. Detta innebär, till exempel, att Mölndal och Orust ges samma in-

nehav (0,13) i VÄST-modellen.  På motsvarande sätt ges Solna och Norrtälje 

samma innehav (0,31) i SAMM-modellen. 

 Känslighetsanalyser pekar på att en om månadskortsinnehavet ökar med 10 pro-

centenheter kan detta innebära en generell ökning av kollektivtrafikresandet med 

2 %. En ökning med 25 procentenheter kan innebära en resandeökning med 4 

%. Studeras enskilda linjesträckningar kan förändrat kortinnehav påverka passa-

gerarflöden ännu mer. För exemplet Västra Stambanan kring Partille ger 10 pro-

centenheter ökat kortinnehav en resandeökning på 7 %.  
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7 Hur kan vi modellera kortinnehav och 
kollektivtrafikresande i framtida 
Sampers? 

Den ovan beskrivna problematiken har observerats på olika håll. Så t.ex. antas i Lut-

ransmodellen (en förenklad och modifierad Sampersvariant) att andelen med periodkort 

bestäms av antalet som väljer att åka kollektivt för arbetsresan. Därmed blir kortandelen 

beroende av bl.a. korttaxan, men också av andra faktorer som påverkar färdmedelvalet. I 

en studie av prissättning för kollektivtrafik tillämpad på Örebro gjordes också valet av 

färdbevis för arbetsresan beroende av förhållandet mellan periodkorts- och kontanttaxa  

Den mest utvecklade ansatsen har såvitt vi vet diskuterats i samband med den regionala 

trafikprognosmodellen för West Midlands (Birmingham med omnejd). I denna ansats har 

man (förutom olika socioekonomiska variabler) även tagit med en variabel som beskriver 

den förväntade nyttan med respektive färdbevis. Datamaterialet tillät emellertid inte att 

priskänsligheten kunde skattas, eftersom det inte förekom någon prisvariation. I stället 

implementerades en enklare version, som enbart bygger på socioekonomiska data. 

Vi tror att ansatsen i West Midlandsmodellen är intressant, och vill undersöka möjlighet-

erna att göra en sådan modell med sikte på integrering i Samperssystemet. I detta avsnitt 

beskrivs ansatsen mer i detalj, bl.a. med hjälp av ett modellexempel (enkelt exempel im-

plementerat i Exel). Vidare beskrivs förutsättningarna för att skatta modellen på befintliga 

RVU-data.  

7.1 West Midlandsansatsen 

För några år sedan utvecklades ett avancerat regionalt modellsystem för West Midlands-

regionen i Storbritannien (för en översikt se Algers (2013)). Bland annat utvecklades en 

delmodell för att hantera periodkortsinnehavet. Det grundläggande motivet för att ut-

veckla en kortvalsmodell var att periodkort har en stark påverkan på resandet, särskilt när 

det gäller kort som tillåter gratis resande. Modellen finns beskriven i detalj i Rand Europe 

(2004). 

Kortalternativ 

Kortfloran i West Midlands är relativt omfattande som framgå av tabellen nedan. 
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Som framgår finns det tio olika korttyper, definierade utifrån färdsätt, restidpunkt och so-

cioekonomiska kriterier. Den sammanlagda kortandelen ligger på c:a 25 procent av per-

sonerna i resvaneundersökningen. Den vanligast förekommande korttypen är pension-

ärskortet (Senior Citizen’s Pass), vilket dock inte gäller under morgonrusningen på var-

dagar. En förklaring till dess popularitet kan vara att det är gratis. Det därnäst vanligaste 

kortet är ett busskort som gäller för obegränsat resande med buss och som kostar £ 45 

per 4-veckorsperiod. Vissa kort kan innehas samtidigt, exempelvis Senior Citizen’s Pass 

och Senior Railcard (kostar £ 18 per år). Förekomsten av kombinerat kortinnehav är 

emellertid mycket lågt, 0.7 procent. 

Alla ovan beskrivna kortalternativ togs med i kortvalsmodellen, utom Family Railcard. 

Korten Senior Railcard och Disabled Persons Railcard slogs ihop till ett alternativ, medan 

kombinationen Senior Citizen’s Pass och Senior Railcard lades till som ett ytterligare al-

ternativ. Tillsamman med alternativet att inte ha något kort blev det således 9 kortalterna-

tiv. 

Modellstruktur 

Kortvalet påverkar alla resärenden, och bör därför ligga ovanför modellerna för de olika 

resärendena. Kortvalet är inte lika långsiktigt som bilinnehavet, och därför bör det ligga 

under bilinnehavet. Detta var motiven till kortvalsmodellens inplacering i modellstrukturen 

(se figuren nedan). 
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Modellspecifikation 

Den enklaste modellspecifikationen är att enbart ha med alternativspecifika konstanter 

(för alla alternativ utom ett). Detta innebär egentligen detsamma som att anta exogent 

givna kortandelar – de påverkas inte av någon annan variabel. Det är naturligt att dessu-

tom lägga till olika socioekonomiska variabler, eftersom den socioekonomiska tillhörig-

heten påverkar nyttan av korten och också påverkar kortens valbarhet. Det innebär att 

kortvalet också blir beroende av populationens socioekonomiska fördelning. Priset på 

korten och deras giltighet, dvs storleken på den nytta som korten ger, är två viktiga fak-

torer som påverkas av trafiksystemet och därmed också av trafikpolitiska åtgärder. 

Olika sätt att beskriva inverkan av kortpris och den monetära nyttan testades men visade 

sig inte fungera. Två faktorer bidrog till detta. Den ena orsaken var att varje kort hade ett 

pris, vilket gjorde det omöjligt att skilja effekten från den alternativspecifika konstanten. 

Man var därför tvungen att definiera en variabel som bestod av nettonyttan av kortet, dvs 

monetär nytta minus kortkostnad. Den andra orsaken var att de mått man prövade för att 

beskriva nyttan i monetära termer (som var baserade på nätövergripande data, genom-

snittligt antal resta km) gav nyttor som alltid understeg kortpriserna. Man fick därför avstå 

från att ha med kortpris och nätverksbaserad kvantitativ nytta. De modeller som imple-

menterades innehöll följande variabler:   

 Ålderintervall 

 Gender 

 Ekonomisk status 

 Typ av sysselsättning 

 Körkortsinnehav 

 Antal bilar I hushållet 

 Förekomst av rörelsehinder 

 Om personen är rullstolsbunden 
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Ett ytterligare försök gjordes att beskriva nyttan av kortinnehavet. Detta baserades på det 

tillgänglighetsmått som kan erhållas ur logitmodellerna för val av färdsätt och destination 

(den s.k. logsumman). Logsumman beskriver den förväntade maximala nyttan av de al-

ternativ som modellen omfattar, i detta fall alla färdsätts- och destinationsalternativ. I log-

summan ingår alla variabler i modellen, bl.a. reskostnaderna. En förändring av kollektiv-

trafikkostnaden, exempelvis till följd av att man kan åka gratis med kollektiva färdsätt ge-

nom att skaffa ett visst periodkort, ger ett nytt värde på logsumman. Skillnaden mellan det 

nya och det gamla värdet på logsumman är alltså skillnaden i maximalt förväntad nytta till 

följd av kortinnehavet. 

Om man kan beräkna logsummorna för de olika kortalternativen kan man alltså beskriva 

nyttan på ett bra sätt. Man prövade därför denna ansats på West Midlandsdata genom att 

bilda logsummorna med och utan kort baserat på modellen för arbetsresor, och skattade 

en kortinnehavsmodell för förvärvsarbetande med denna variabel. Variabeln blev signifi-

kant och gav en klar förbättring av modellens förklaringsförmåga. 

Av tidsskäl avstod man emellertid från att implementera logsummekopplingen i modellsy-

stemet, men menar att det vore fullt möjligt om mer tid hade stått till förfogande. Proble-

met med att identifiera en kortkostnadsparameter skulle dock finnas kvar, eftersom det 

inte finns någon variation i kortkostnaden.  

Erfarenheterna från West Midlandsmodellen visar att det är möjligt att integrera en kort-

valsmodell i en regional modellstruktur på ett konsistent sätt, och är därför en viktig ut-

gångspunkt för diskussionen om en kortvalsmodell för Sverige. Om man som i Sverige 

har variation i kortpriserna bör det också vara möjligt att utveckla en kortvalsmodell som 

också innehåller en kortprisparameter. 

7.2 En kortvalsmodell för Sampers 

Som sägs i beskrivningen av WM-modellen skulle en kortvalsmodell bäst passa in i mo-

dellstrukturen som ett modellsteg ovanför modellerna för generering, färdsätt och desti-

nationsval. Detta motiveras främst av att nyttan av ett periodkort påverkas av tillgänglig-

hetseffekten från alla resärenden. Det kan vara lämpligt att konkretisera diskussionen av 

hur ett kortvalsmodellsteg bör utformas genom ett exempel. Figur 1 visar ett sådant ex-

empel. 
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Figur 1 Modellstruktur med kortval, resgenerering, färdsätt och destinationsval med två 

resärenden 

Vi baserar modellexemplet på två resärenden, arbete och övrigt. För respektive ärende 

finns – som i Sampers – en modell för val av att resa, med vilket färdsätt och till vilken 

destination. Exemplet är förenklat till att innehålla två färdsätt och två destinationer. För 

att kunna beskriva tillgänglighetseffekten av biljettsystemet (kort och kontanttaxa) har 

varje resärende två modelltillämpningar, villkorade dels av att ett periodkort finns, dels av 

att ett sådant inte finns.  

För tydlighets skull skriver vi ut nyttofunktionerna i modellsystemet. Vi börjar med de 

”vanliga” modellerna för resgenerering, färdsätt och destination: 

Destinationsalternativ bil = kost*bilkostnad + tid* bilrestid 

Destinationsalternativ kolll = kost*kollkostnad + tid* kollrestid 

Färdsättsalternativ bil = bilkonstant + dest*logsum_destinationalternativ_bil 

Färdsättsalternativ koll = destination*logsum_destinationalternativ_koll 

Resalternativ = reskonstant + färdsätt*logsum_färdsättsalternativ 

Alternativet ej resa = 0 

Vi har nu två modelltillämpningar som skiljer sig åt med avseende på kortinnehavet. Kon-

sekvensen av detta är att kollkostnaden ska vara lika med noll för tillämpningen som vill-

korats med periodkort, och lika med kontantkostnaden för tillämpningen utan periodkort 

(vi förutsätter här att periodkortet ger obegränsat antal resor). I övrigt är modelltillämp-

ningarna identiska. 
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Effekterna av de olika kollektivkostnaderna fortplantar sig upp i modellsystemet, så att 

logsumman för fallet med periodkort kommer att vara högre än i fallet utan periodkort. 

Effekter kommer att finnas såväl på destinationsvalsnivån (längre kollresor), färdsättsni-

vån (högre kollandel) och resgenereringsnivån (fler resor). 

Den samlade tillgänglighetseffekterna (dvs över de alla tre valdimensioner för respektive 

resärende) beskrivs av logsummorna från resgenereringssteget med respektive utan kort. 

Dessa effekter ska sedan ställas mot priset för periodkortet, vilka (effekter och kortpris) 

tillsammans med en kortkonstant utgör termerna i nyttofunktionen för kortvalet:  

Periodkort = kortkonstant + kortpris*kortpris + 

logsum_arbete*logsum_arbete_med_kort + logsum_övrigt*logsum_övrigt_med_kort 

Ej periodkort =  logsum_arbete*logsum_arbete_utan_kort + 

logsum_övrigt*logsum_övrigt_utan_kort 

Efter att ha definierat modellstrukturen rent teoretiskt är vi nu mogna att sätta siffror på 

parametrar och variabler i vårt exempel. Parametervärdena för reskostnad och restid 

samt logsumparametrarna i modellerna för arbete och övriga ärenden har tagits från 

Sampers 2.1. Parametervärdena för kortvalsssteget är i huvudsak påhittade eftersom 

förebild saknas (parametervärdet i West Midlandsmodellen baseras på tillgänglighet från 

ett enda resärende utan resgenereringssteg). Kortkonstanten har använts för att åstad-

komma en kortandel som på ett ungefär svarar mot observerade värden i RES0606 för 

Stockholms län. Använda variabelvärden för kort- och kontantkostnader är också Stock-

holmslika. Med siffror på variabler och parametrar får vi ett resultat som i figur 2. 

Figur 2 Kortandelar och resfrekvenser fördelade på kortinnehavsalternativ 
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Kortinnehavarna åker inte bara kollektivt 

Av figuren framgår att kollandelen för dem som har kort är högre än för dem som inte 

har kort. Man kan också konstatera att en ganska hög andel av dem som har kort ändå 

åker bil i stället. Är det rimligt? Om man tittar i RES0506 visar det sig att andelen 

kortinnehavare som åker kollektivt till arbetet är 79 procent (i Stockholms län, av dem 

som har bil), dvs en betydligt högre andel än i exemplet. Om man bara ser till den rent 

ekonomiska effekten av kortinnehavet (att slippa betala 50 kr per ToR-resa) så är inte 

den tillräcklig för att motivera en så stor kollandel (enligt modellen). 

Detta väcker frågan om hur resmodellerna ska specificeras för att stöda användningen i 

kortvalsmodellen. För att kunna beskriva tillgänglighetseffekten måste förstås samma 

modell gälla för såväl fallet med som utan kort. Men i stället för att definiera 

reskostnaden som kortpriset dividerat med 20 ToRresor per månad bör kostnaden om 

man har kort sättas lika med noll, samtidigt som man lägger till en kortdummy. Då 

kommer andelen kollresor att kunna vara betydligt högre för kortinnehavarna (om 

kortkonstanten blir positiv). Ett frågetecken är dock om en sådan kortdummy inte bara 

beskriver fördelar med kortinnehavet förutom priset (t.ex lättare hantering, option på 

nollkostnad för oförutsedda resor) utan också en korrelation med icke observerade 

faktorer (föredrar kollektiva färdmedel allt annat lika). Risken är att man överdriver 

effekterna av kortinnehavet om det finns en sådan korrelation. 

Ett annat sätt att hantera skillnaden i kollektivandel mellan kortinnehavare och ej kortin-

nehavare är att använda socioekonomiska variabler. Sådana saknas i vårt enkla exem-

pel, men exempelvis en genderdummy för kollalternativet har ju oftast påtagliga effekter. 

Sådana variabler bör användas såväl för resalternativen som kortalternativen (så långt de 

ger en signifikant effekt förstås). Dessa variabler bidrar också till spridningen av de be-

räknade resfrekvenserna. 

Antalet kollresor är högre för kortinnehavarna 

Antalet kollektivresor är betydligt högre för kortinnehavarna. Vi vill beräkna antalet kollre-

sor under en månad, vilket i vårt exempel innebär att vi multiplicerar resfrekvensen per 

dag med 20, och resfrekvensen för övriga resor med 30. Om man på detta sätt räknar ut 

antalet kollektivresor för dem som har kort blir antalet kollresor per månad 19.3 för kortin-

nehavarna och 14.8 för dem som inte har kort.  

Kortkostnad vs kontantkostnad 

Månadskostnaden för kortinnehavarna är ju given av kortpriset, 790 kr i vårt exempel. 

Summerar man kostnaderna för dem som inte har kort blir månadskostnaden 738 kr – ett 

månadskort skulle alltså inte löna sig för just dessa resor. Om kortinnehavarna skulle be-

tala kontantpris för sina resor (50 kr per ToR-resa) skulle månadskostnaden bli 966 kr, 

vilket innebär att ett månadskort lönar sig för detta resande. 
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Effekter av olika kort- och kontantpriser 

Först ska vi beskriva hur mekanismerna i modellsystemet ser ut, dvs på vilka sätt kort- 

och kontantpriserna påverkar kortandel, kollandel och totalintäkt. Därefter ger vi exempel 

på effekterna av variationer i kort- och kontantpriserna i vårt modellexempel. 

Kortpriset påverkar fördelningen mellan kort- och kontantresenärer. Som beskrevs ovan 

gör kortresenärerna fler resor, eftersom kostnaden per resa är noll. En ökad kortandel ger 

därför fler kollresor. Ju högre kontantpris, desto större blir denna effekt (eftersom kontant-

resenärerna då kommer att göra färre resor). 

Kortpriset påverkar däremot inte antalet bilresor för dem som har kort. Reskostnaden är 

ju alltid noll för den enskilda resan, och varierar därför inte med kortpris. Kollandelen på-

verkas därför bara av att antalet kollresor är högre bland kortinnehavarna (hur mycket 

beror som sagt på kontantpriset). 

Kontantpriset påverkar däremot såväl antalet kortinnehavare som antalet kollresor bland 

dem som inte har kort. Ökade kontantpriser ger dels en minskning av antalet resor bland 

kollektivresenärerna utan kort, dels en överflyttning från kollektivt till bil. 

När man ändrar i taxesystemet uppstår alltså flera och delvis motverkande effekter, och 

det är inte självklart vad nettoeffekten blir. För att illustrera det ska vi visa hur förändringar 

av kort- och kontantkostnader påverkar kortandel, kollandel och totalintäkt. Det kan vara 

lämpligt att åter påpeka dels att modellsystemet är kraftigt förenklat, dels att flera para-

metrar i modellsystemet är påhittade, och därför bara illustrerar mekanismer och inte för-

väntade verkliga resultat  

Effekter av olika kortpriser 

Vi börjar med att variera kortpriset. Modellen ger då andra kortandelar som slår igenom 

på den totala kollandelen och totalintäkten 

 I nedanstående tabell visas effekterna i ett brett prisintervall. 

Kortpris Kortandel Kollandel Totalintäkt 

400 0.94 0.48 421 

500 0.87 0.47 532 

600 0.74 0.46 636 

700 0.56 0.43 717 

800 0.36 0.41 760 

900 0.2 0.39 770 

1000 0.1 0.38 763 

1100 0.04 0.37 754 

1200 0.02 0.37 748 

 

Totalintäkten har sitt maximum vid ett kortpris på 900 kr. Vid högre priser kompenseras 

inte intäktsbortfallet för korten av en tillräckligt stark ökning av kollresandet med kontant-
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biljett, och vid lägre priser blir kompenseras tappet av kontantintäkter inte av den ökade 

kortandelen.   

Utvecklingen av kortandelen och den totala kollandelen kan också illustreras i diagram-

form: 

 

 

Kortandelen påverkas ganska kraftigt av kortpriset, medan kollandelen påverkas betydligt 

mindre. En bidragande orsak är att månadskostnaden för resor med kontantpriset inte 

skiljer sig så mycket från kortpriset i utgångsläget. Om man beräknar priset per ToR-resa 

för kortinnehavarna blir det 41 kr per ToR-resa medan kontantpriset är 50 kr. 

Effekter av olika kontantpriser 

Om vi istället varierar kontantkostnaden ger modellexemplet följande resultat: 

Kontantpris Kortandel Kollandel Totalintäkt Resor 

20 0.05 0.44 372 17.4 

30 0.12 0.42 530 16.4 

40 0.23 0.41 662 15.6 

50 0.37 0.41 758 14.8 

60 0.54 0.42 811 13.9 

70 0.68 0.43 831 13.1 

80 0.78 0.45 832 12.3 

90 0.86 0.46 826 11.6 

 

Totalintäkten har sitt maximum vid 80 kr. Vid lägre kontantpris ger den lägre resfrekven-

sen med kontantpris dels ett intäktsbortfall från kortintäkterna och dels ett intäktsbortfall 

genom det lägre kontantpriset som inte kompenseras av fler kontantresenärer. Vid högre 
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kontantpris reduceras såväl antalet kontantbetalande som intäkten från varje kontantbe-

talande mer än vad som kompenseras av kontantprisökningen. 

I diagramform ser resultaten för kort- och kollandelar ut på följande sätt: 

 

 

 

Kortandelen påverkas kraftigt av kontantpriset. Sambandet mellan kortpris och kollandel 

är U-format, vilket kanske kräver en förklaring.  Vi utgår från nuläget (som visar sig ge 

den lägsta kollandelen). Om kontantpriset minskar kommer de som tidigare åkt på kon-

tantbiljett att öka sitt resande, medan de som tidigare åkt på kort kommer att minska sitt 

resande eftersom det blir dyrare att åka med kontantbiljett. Den senare effekten blir allt 

mindre när kontantpriset minskar. Vidare kommer en del som tidigare åkt bil att börja åka 

kollektivt, vilket ökar med minskat kontantpris. Nettoeffekten blir en ökande kollandel vid 

minskat kontantpris. Vid ökande kontantpris blir det minskat resande för dem som åker 

på kontantbiljett och en överflyttning till bil, men detta motverkas av ett ökat kollresande 

för dem som går över till kort. Nettoeffekten blir också här positiv för kollandelen.  

7.3 Kan vi skatta en kortvalsmodell för Sverige? 

För att skatta en kortvalsmodell för Sverige krävs dels att de olika färdbevisalternativen 

definieras, dels att data om innehav finns. I detta avsnitt redovisar vi vilka möjligheter 

som finns när det gäller förutsättningarna för en skattning av en kortvalsmodell. 

Färdbevisalternativ 

Vi har undersökt den senaste nationella resvaneundersökningen (RES2011-12) för att se 

i vilken utsträckning man kan definiera de färdbevisalternativ som finns och vilken inform-

ation som finns om dessa. I de rikstäckande resvaneundersökningar som har genomförts 

kan data om befolkningens kortinnehav hämtas. I resvaneundersökningarna får respon-
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dentenen svara på frågor angående dess kortanvändande.3 Exempel på frågor som alla 

respondenter får oberoende av var i landet de bor är: Hur mycket kostar kortet? Gäller 

kortet för ett begränsat antal resor? Vilken typ av periodkort/rabattkort är det? För boende 

i Stockholms län får respondenterna ett antal frågor speciellt anpassade till Stockholms 

län angående vilken korttyp de har. De får svara på frågorna Är det ett 30-dagarskort, 

säsongskort, årskort, färdtjänstkort, skolkort, något annat kort eller remsa? Är kortet ditt 

eget som bara används av dig, ditt eget som du lånar ut ibland, eller är det någon annans 

som du lånar ibland? 

Från resvaneundersökningarna kan det medelpris som respondenterna har angett redo-

visas på riksnivå, länsnivå eller kommunnivå. Figur 22 nedan visar medelpriset för ett 

månadskort för riket och för respektive län. Som figuren visar så är det en tydlig skillnad i 

pris mellan olika län. Vissa län har ett relativt högt medelpris vilket kan tyda på att det där 

finns kort som sträcker sig över länsgränser eller någon annan form av kombinationskort 

som är dyrare än vad ett vanligt månadskort är. 

                                                      

3 http://trafa.se/PageDocuments/ss_2007_19_1.pdf  

http://trafa.se/PageDocuments/ss_2007_19_1.pdf


 

50 Analys & Strategi 

 

 

Figur 22. Medelpris för månadskort för respektive län. Data från RES 2011-2012 

Från resvaneundersökningarna kan data som visar kortanvändandet, och kortinnehavet 

hämtas. Figur 23 nedan visar till exempel den andel av befolkningen i respektive län som 

innehar ett kort eller remsa/rabatthäfte för regional och lokal kollektivtrafik.  
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Figur 23. Den andel av befolkningen i respektive län som innehar någon form av kort för 
regional eller lokal kollektivtrafik. Data från RES 2011-2012 

Kortinnehavet kan brytas ner ytterligare och påvisa hur stor andel av de som har kort eller 

remsa/rabatthäfte som har ett periodkort, och alltså kan resa kollektivt utan marginalkost-

nad. Figur 24 visar hur denna andel ser ut för respektive län.  

För att det skall vara möjligt att skatta modeller med den ansats som vi föreslår i avsnitt 

7.2 räcker det emellertid egentligen inte att vi vet om respondenten har tillgång till ”ett 

periodkort”. Avgörande är också  

 Att vi kan ansätta rätt pris för månadskorten – även för respondenter som inte 

köpt månadskort 

 Att vi kan avgöra vilken tillgänglighet som respondenternas periodkort erbjuder – 

till exempel vilka målpunkter man kan nå.  

Därför är det önskvärt att man från resvanedata kan avgöra schablonmässigt vad nor-

malpriset är för månadskort i olika kommuner, och vilka respondenter som har kort med 

avvikande giltighet.  

För att testa den möjligheten gör vi nedan en särskild analys av vilken information man 

kan ta fram om kortinnehavet hos respondenter i Stockholms län och Malmö kommun 

svarat på frågorna    
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Figur 24. Andelen periodkort och andra typer av kort av den befolkning som har kort i re-
spektive län. Data från RES 2011-2012. 

Baserat på det data som finns i resvaneundersökningarna går det studera vilken typ av 

kort som befolkningen använder och vilket pris respektive kort har. Nedan följer ett räk-

neexempel för Stockholms kommun där det pris som respondenterna har angett för sitt 

månadskort kort har använts för att identifiera kortet. 

Det pris som respondenterna har angett som svar på frågan om vad deras månadskort 

kostar varierar mellan noll och 8300 kronor. Variationen i pris beror på att det finns 

många olika typer av månadskort (reducerat pris, fullt pris, studentpris, SL+UL-kort, 

SL+Arlanda etc.). För att sortera bort vissa av de variationer av månadskort som finns har 

data för åldersgrupperna 25-64 studerats separat. Tabell 12 visar det medelpris för må-

nadskort som svaren från resvaneundersökningen ger upphov till. Det faktiska medelpri-

set på ett vanligt månadskort i SL-trafiken under den tidsperioden då resvaneundersök-

ningen genomfördes var antingen 690 och 790 kronor. Vid årsskiftet mellan 2011 och 

2012 höjdes priset på månadskort från 690 kr till 790 kr.    

Tabell 12. Medelpriset för ett månadskort för två olika kategorier. Data från RES 2011-
2012. 

 Medelpris alla åldrar  Medelpris ålder 25-64 

Månad/30 dagar 759,63 782,42 

 

För att exakt kunna härleda vilken typ av månadskort som de svarande faktiskt har går 

det att studera antalet respondenter som har angivet ett visst pris. Figur 25 visar antalet i 

1000-tal som har angivet ett visst pris. Av alla respondenter i Stockholms kommun som 
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har ett månadskort så har 57 % uppgett att de betalat 690 eller 790 kr för månadskortet, 

vilket vi alltså kan tolka som att de har ett vanligt månadskort. Det betyder att för nästan 

hälften av månadskortsinnehavarna har vi svårt att från data lista ut vilken typ av giltighet 

deras månadskort har.  

Även om man snävar in åldersintervallet, och bara studerar respondenter i ålderskatego-

rin 25-64 år, så är det förhållandevis många av månadskortsinnehavarna som betalat ett 

pris som indikerar att deras kort har en annan giltighet. I den snävare åldersgruppen är 

det 66 % som betalar 690 eller 790 kr.  

Ett relativt stort antal respondenter har dock angivit att de betalar ett pris som ligger rela-

tivt nära värdet 690 eller 790 kr vilket kan antas bero på att de inte vet exakt hur mycket 

deras månadskort kostar. Om vi antar att de som har angett ett pris mellan 600 och 800 

kr är personer som har ett vanligt månadskort, så ökar andelen kort som vi kan ”identifi-

era”. Av alla med månadskort är det 77 % som angett ett pris i detta intervall, och i den 

snävare ålderskategorin är motsvarande andel hela 89 %. Tabell 13 sammanfattar siff-

rorna ovan.  

 

Figur 25. Figuren visar hur stor andel av de med månadskort i Stockholms kommun som 
betalar ett visst pris för sitt kort. Data från RES 2011-2012. 

Tabell 13. Den andel av befolkningen som betalar ett visst pris för sitt månadskort. 

Prisintervall Alla åldrar Ålder 25-64 år 

690/790 kr 57 % 66 % 
600-800 kr 77 % 89 % 
0-600 kr 14 % 5 % 
1000-8000 kr  7 % 6 % 

 

Motsvarande datauttag och beräkning går att göra för alla kommuner i landet, För Stock-

holms kommun är det dock lättare att identifiera korttypen än för många andra, eftersom 
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det endast finns ett kort för hela länet och inga speciella kort för olika zonindelningar eller 

liknande. För andra kommuner kan det vara svårare att genom det uppgivna priset identi-

fiera vad ett ”vanligt” månadskort kostar, och vilka respondenter som har kort med avvi-

kande giltighet. I till exempel Malmö kommun är priset på ett månadskort beroende av 

hur många zoner kortet ska gälla för. Figur 26 visar prisfördelningen för månadskort för 

Malmö kommun. Det tycks finnas minst 6 stycken olika typer av månadskort på mark-

naden, som alla är ungefär lika vanliga. Det blir därmed svårt att ansätta ett hypotetiskt  

månadskorts-pris för de respondenter som de facto inte köpt månadskort, och svårt att 

härleda vilken typ av månadskort de olika respondenterna har..  

 

Figur 26. Figuren visar hur stor andel av de med månadskort i Malmö kommun som beta-
lar ett visst pris för sitt kort. Data från RES 2011-2012. 

För Göteborgs kommun visas motsvarande data i Figur 27. Bilden liknar mer den som 

gällde för Stockholm, där ett fåtal pris dominerar bilden, och man tycks kunna avgöra från 

svaren vad ett månadskort kan förväntas kosta även för respondenter som inte själva 

angett något sådant pris. 34 % av de som har angett att de har ett månadskort betalar 

445 kr för sitt kort, i ålderskategorin 25-64 år är motsvarande siffra 48 %.  
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Figur 27. Figuren visar hur stor andel av de med månadskort i Göteborgs kommun som 
betalar ett visst pris för sitt kort. Data från RES 2011-2012. 

 

 

 

Floran av färdbevis blir alltmer varierad. Förutom variationen i periodlängd (månadskort, 

säsongkort, årskort) finns det variationer i geografisk, linjenätsmässig (olika operatörer) 

och ekonomisk omfattning. Det innebär att det kan finnas flera olika kort att välja mellan. 

Så länge tillgänglighetseffekterna kan definieras är det egentligen inget problem – pro-

blemet ligger snarast i att detta kan bli mycket arbetskrävande så länge effektiva rutiner 

för detta saknas. Resvanedata ger ingen information om vad färdbevisens giltighet omfat-

tar, och analysen ovan indikerar att det också är svårt att dra slutsatser om kortens giltig-

het baklänges, via priset.  Ett annat problem är man bara kan skatta modellen för de kor-

talternativ som finns i de data man har. Att lägga till nya kortalternativ med hjälp av SP-

experiment är möjligt men också det påtagligt arbetskrävande. 

Det finns därför anledning att begränsa alternativmängden till de korttyper som är vanlig-

ast förekommande, som exempelvis månadskort som ger gratis resande under en viss 

tid. Skillnader i periodlängd kan hanteras genom att justera effekter och pris till en enhet-

lig periodlängd, t.ex. månad. Fortfarande kvarstår dock problemet att kunna avgöra i orter 

med en differentierad prisbild (se exemplet Malmö ovan) vad som skall anses vara ett 

förväntad månadskostnad för den som vill köpa ett månadskort med ”tillräcklig” giltighet.    
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Övriga data 

För att skatta en modell för kortinnehav krävs dels data om kortinnehavet och konse-

kvenserna av detta, men också resmodeller som skattas med utgångspunkt från noll-

kostnad för kortinnehavare. Modellerna för icke arbetsresor är skattade på det viset, men 

modellen för arbetsresor samt skolresemodellerna behöver skattas om med samma ut-

gångspunkt. Detta är ganska enkelt om man använder sig av det datamaterial som tagits 

fram för Sampersomskattningen.  

Den kanske mest krävande uppgiften är att ta fram data för färdbevisens giltighet. Det är 

oklart om detta är ett större eller mindre problem om man väljer att använda sig av data 

fråm RES05-06 i stället för RES11-12. Floran av färdbevis var kanske mindre 2005-06, 

men giltigheten är kanske svårare att få fram på grund av tidsavståndet. 

Om man vill använda data från 2011-12 skulle man kunna använda resmodeller base-

rade på RES0506 men tillämpade på 2010 års infrastruktur (trafiknät). Med utgångspunkt 

från bostadsort och socioekonomiska data för intervjupersonerna i RES2011-12 skulle 

man kunna generera tillgänglighet (logsummor) på individnivå, och använda kortinne-

havsdata från dessa individer i modellskattningen. 

För att underlätta dataframtagningen kan man överväga förenklade rutiner för att ta fram 

färdbevisens giltighet. Kanske skulle zonsystem kunna approximeras med ett av-

ståndsmått, och kanske skulle man kunna begränsa sig till en delmängd av de olika lä-

nen.  

7.4 Förslag till utvecklingsprojekt 

Den pågående omskattningen av Samperssystemet som baseras på data från RES0506 

erbjuder ett utmärkt tillfälle att pröva en tillgänglighetsbaserad ansats för kortval. Det 

material och de rutiner som tagits fram för att stöda omskattningen kan också användas 

för att stöda utvecklingen av en kortvalsmodell. En nackdel kan vara att en sådan modell 

baseras på snart 10 år gamla data, men å andra sidan kan data från RES11-13 använ-

das för validering av modellen. Att skatta kortvalsmodellen på dessa nyare data skulle 

kräva att även resmodellerna skattades på samma data, vilket är betydligt mer arbetskrä-

vande. 

Följande moment behöver genomföras:  

 Val av RVU för kortval 

 Definition av kortalternativ 

 Framtagning av giltighet för respektive färdbevis 

 Omskattning av arbetsresemodellen 

 Generering av logsummor med respektive utan kort för alla resärenden 

 Matchning av logsummor till individdata 

 Skattning av kortvalsmodell 

 Implementering av kortvalsmodell i testrigg för Sampers 

 Test av effekter av olika taxepolicies 

 Option: Validering på data från RES11-13 

 Option: implementering i den omskattade Sampersmodellen 



 

Analys & Strategi 57 

 

 

 Dokumentation 

 

 

  



 

 

58 Analys & Strategi 

 

 

  



 

Analys & Strategi 59 

 

 

Bilaga 1 – Referenser  
Algers (2013) Beskrivning och analys av internationell utveckling inom området persontransport-
modeller. TPmod AB 2013 
Berg, Kroes, Verhoef (2008). Choice of season cards in Public transport: a study of a 

Stated Preference experiment.  

Carbajo,  J.  C.  (1988)  The  economics  of  travel  passes.  Journal  of  Transport  Eco-

nomics  and Policy, 22, 153-173. 

Graham & Mulley (2011). Public transport pre-pay tickets: Understanding passenger 

choice for different products 

Jara-Díaz, S.,  Cruz, D., Casanova, C. (2014) Optimal Pricing for Travelcards under In-

come and Car Ownership Inequities  

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ITEA2014&paper_id=79 

Rand Europe (2004) Prism West Midlands - Pass Ownership Modelling. RED-02061-07 

Trafikverket - PM Metoder för framtagande av indata och förutsättningar - Sampers Bas-

prognoser 2016-04-01 

White, Peter R. (1981) "Travelcard" Tickets in Urban Public Transport, Journal of 

Transport Economics and Policy, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1981), pp. 17-34  

Zreiqat (2006). Fare Policy Analysis for Public Transport: A Discrete-Continuous Model-

ling Approach Using Panel Data 

 

 

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ITEA2014&paper_id=79


 

WSP Analys & Strategi 
Arenavägen 7 
121 88  Stockholm-Globen 
Tel: 010-722 50 00 
www.wspgroup.se/analys 

 

 

 

 

 

 

 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens 

ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar 

samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & 

Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensom-

råden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 15 000 medarbetare 

på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2 500 medarbetare.  

Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Brand & Risk, 

WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Ma-

nagement, WSP Process, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. 

Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. 

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10194368/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/www.wspgroup.se/analys

