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Bakgrund  

Detta meddelande baseras på Stoa-projektet om integrerad e-biljettförsäljning för kollektivtrafik och turistmål, 

vilket pågick under perioden januari–juni 2013. Det behandlar utvecklingen av integrerade e-biljettsystem, 

tillgängliga tekniska alternativ och de viktigaste berörda parterna och deras roller och intressen. I över ett 

årtionde har integrerad biljettförsäljning stått på dagordningen för EU:s transportpolitik. Den övergripande 

tanken med ett multimodalt biljettsystem är att kombinera alla transportsätt på en och samma biljett. Sådana 

system syftar till att underlätta kombination av transportsätt och övergång mellan dessa genom att göra 

biljettsystemet så lätt och attraktivt som möjligt. Olika berörda parter (framför allt kollektivtrafikoperatörer) 

har försökt ersätta pappersbaserade biljetter med elektroniska medier i många år, och de flesta länder i Europa 

har genomfört eller ska till att införa e-biljettsystem – åtminstone i sina huvudstäder. Trots vissa pilotprojekt 

har e-biljetter inte genomförts i någon större omfattning i Europa. Gränsöverskridande tillämpningar är 

ovanliga. De flesta system fungerar bara inom ett relativt litet område (lokal eller regional nivå) och fungerar 

inte nödvändigtvis för alla transportsätt, och endast ett fåtal inkluderar andra icke-transport-relaterade 

betalningsalternativ. Det är i princip möjligt med samarbete mellan systemen, men för närvarande finns ingen 

direkt samverkan eller ömsesidig acceptans. Tekniken finns redan och kan uppfylla multifunktionella krav, 

men integrerade program kommer ofta inte fram till genomförandet. Genomförandet av ett integrerat 

e-biljettsystem är en komplex process som kräver samordnade åtgärder från olika aktörers sida. Utöver 

tekniska faktorer spelar också juridiska och ekonomiska aspekter en avgörande roll. Projektets resultat baseras 

på genomgång av tillgängliga källor. Befintliga och nya e-biljettsystem har analyserats, och man har gått 

igenom relevanta rapporter, studier och undersökningar.  

Vad är integrerad e-biljettförsäljning? 

Integrerad biljettförsäljning innebär att alla transportsätt kan kombineras på ett enda biljettmedium. 

Vanligtvis är prisstrukturer och information korrelerad mellan olika kollektivtrafikoperatörer och gäller för 

alla transportsätt inom en specificerad region. E-biljetter lagrar information elektroniskt och fungerar för flera 

tjänster. Den huvudsakliga fördelen för kunderna är att ett antal operatörer samarbetar och kombinerar sina 

produkter på ett enda kort. Detta kan inkludera enkel tillgång till information om tidtabeller och avgifter. 

Företag gynnas av e-biljettsystem eftersom finansiella transaktioner är automatiserade och därmed 

inkomsterna säkrade. De insamlade uppgifterna ger också korrekt information om passagerarflöden, som kan 

användas för planeringsändamål. Det långsiktiga målet är att tillhandahålla ett system som inte kräver någon 

aktivitet från passagerarna. Dagens inchecknings-/utcheckningssystem kräver att kunderna håller sina 

e-biljetter framför en läsare för att checka in när de stiger på ett fordon och vid resans slut behöver kunderna 

checka ut igen. System av karaktären ”be-in/be-out” kräver inte ens att passagerare aktivt registrerar sig vid 

specifika punkter, eftersom systemet automatiskt upptäcker och registrerar förekomsten av ett smart kort 

(eller annat biljettmedium) i ett fordon. Systemet beräknar automatiskt avgifterna. Fler och fler program 

erbjuder ”bästa pris-alternativ”, beroende på resans längd, tidigare resor och eventuella gällande rabatter.  

Vilka tekniska alternativ finns tillgängliga i dag?  

Det finns i huvudsak två former av medium för e-biljetter:  

 Smarta kort är den vanligaste tekniken för e-biljetter, inte bara på transportområdet. Det inbyggda 

mikrochipet lagrar, behandlar och skriver data i en säker miljö. Kortinnehavarens personuppgifter 

och ytterligare tjänster och tillämpningar kan sparas på kortet, i normala fall på chips för 
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radiofrekvensidentifiering (RFID) eller närfältskommunikation (NFC). De smarta kortens 

kommunikation med läsaren är antingen kontaktbaserad eller kontaktlös.  

 Sms-biljetter är en tjänst där passagerarna kan motta innehåll i form av text eller grafik på sina mobila 

mottagare. Biljettutfärdare och kollektivtrafikoperatörer skulle kunna gynnas genom minskade 

kostnader för produktion och distribution. Jämfört med tekniken för smarta kort skulle 

startinvesteringen för e-biljettinfrastrukturen kunna minskas, eftersom mobiltelefonen fungerar som 

biljettmaskin. Data överförs genom telekommunikationsoperatörernas redan befintliga infrastruktur.  

Vad driver de olika aktörerna att delta i utvecklingen av ett program för e-biljetter? 

Genomförandet av ett integrerat e-biljettsystem är en komplex process. Den integrerade biljettmiljön 

inbegriper flera aktörer, som har olika roller och som var och en har drivkrafter eller hinder beträffande 

beslutet att delta i processen eller inte. Berörda parter behöver enas om tekniska specifikationer (t.ex. 

kompatibilitet mellan hårdvara och mjukvara, datahantering) och om institutionella frågor och 

förvaltningsfrågor (t.ex. beslut om vilka institutioner som ska ha ledningsfunktion, modeller för 

intäktsfördelning). Systemets exakta karaktär och de involverade aktörerna varierar naturligtvis beroende på 

den politiska och ekonomiska bakgrunden och de exakta villkoren under vilka ett program genomförs.  

Partnerskap längs den integrerade biljettvärdekedjan 

 

De viktigaste aktörerna kan kategoriseras enligt följande:  

Kollektivtrafikoperatörer 

 

Möjlig roll: Erbjuda ett väletablerat marknadssegment (antingen befintliga eller nya 

passagerare som kommer att lockas av det nya mediet). Lämna information om avgifter 

och priser. 

Möjlig fördel: Ökade inkomster om passagerarantalet ökar. Snabbare genomströmning 

av passagerare. Minskade driftskostnader. Minskade transaktionskostnader. Erhållande 

av korrekta data om passagerare. 

Turismsektorn 

 

Möjlig roll: Europeiska städer – som viktiga turistmål och viktiga centrum för nöjesliv – 

erbjuder ett väletablerat marknadssegment. 

Möjlig fördel: Ger innovativa möjligheter till profilering och marknadsföring. Erhållande 

av korrekta data om turisters beteende. Ytterligare inslag är möjliga (t.ex. stadsrundturer 

guidade via smartphone, platsbaserade tjänster). 

Telekommunikationsoperatörer 

 

Möjlig roll: Ge tillgång till kundernas mobila mottagare. Utveckling av NFC-

tillämpningar (närfältskommunikation).  

Möjlig fördel: Ytterligare tjänster som genereras av NFC-teknik kan locka och behålla 

kunder. Möjlighet till ytterligare avgifter för GSM/UMTS-transaktioner. 
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Tillhandahållare av finansiella tjänster 

 

Möjlig roll: Utveckla mjukvara för driftskompatibel tillämpning. Tillgång till tekniskt 

stöd och expertis. Utfärdande och marknadsföring av kort.  

Möjlig fördel: Främjar den allmänna acceptansen av e-betalningar. Ersätter små 

kontanttransaktioner och minskar kostnaderna för kontanthantering. Potential för 

ytterligare transaktioner. 

Regering och andra administrativa myndigheter 

 

Möjlig roll: Tillhandahålla strategiskt ledarskap (t.ex. ge incitament, uppmuntra 

användning av standarder). Stödja införandet (t.ex. genom extra finansiering). Bidra till 

integration av befintliga program och samordning mellan berörda parter. 

Möjlig fördel: Minskad trängsel och minskade bilbaserade utsläpp om kollektivtrafikens 

passagerarantal ökar. Ge samhället identitet. 

Befintliga och potentiella slutanvändare 

 

Möjlig roll: Köpa produkten utifrån sina preferenser och sin vilja att delta. 

Möjlig fördel: Enklare användning, mer flexibelt val av färdmedel och lättare 

övergångar. Besparing av tid och pengar. 

Vad är känt om fördelarna för slutanvändarna? 

Kollektivtrafikens attraktionskraft ökar när den blir lättare att använda. Flera studier, undersökningar och 

rapporter visar att det finns ett ”latent” allmänt stöd för integrerade e-biljettprogram. Det är dock ofta inte 

tydligt angett vem som avses med slutanvändaren (personer som ofta använder kollektivtrafik, bilförare etc.). 

Den tydligaste egenskapen hos ”slutanvändarna” är att de inte utgör någon homogen social kategori. 

Transportbeteende beror på individuella reseändamål (t.ex. pendling, fritid, affärsresor), frekvens (t.ex. daglig, 

regelbunden, enstaka), reseavstånd och destinationer (t.ex. landsbygd eller stad). Dessutom spelar vanor, 

attityder och preferenser en avgörande roll för transportbeteendet – och dessa är starkt beroende av 

individuella omständigheter. Exempelvis verkar enkel användning och renlighet ha stor inverkan på turisters 

nöjdhet med kollektivtrafik, medan pendlare (särskilt bilförare) kräver effektivitet, tillförlighet och 

tillgänglighet. Dessa aspekter av tjänsterna är viktiga för att upprätthålla en trafikomställning. Vissa av dessa 

aspekter, men inte alla, hanteras direkt genom integrerade e-biljettsystem. Teknikens upptagningsgrad beror 

emellertid inte bara på själva teknikens tillgänglighet och tillförlitlighet, utan även på faktorer som kan variera 

mellan olika länder eller regioner. Innovationer behöver passa vissa sociala sammanhang för att accepteras. 

Dessa sammanhang inbegriper ekonomiska, sociala och kulturella faktorer, och även livsstil och mentaliteter 

knutna till olika epoker.  

Datasäkerhet 

Användning av kollektivtrafik kräver att man i hög grad är ”insatt”, t.ex. gällande avgifter och tillgängliga 

biljettalternativ. Automatiska prisberäkningar skulle kunna befria potentiella kunder från svåra köpbeslut. För 

att dra nytta av denna tjänst behöver användarna emellertid lämna ut personlig information, t.ex. om ålder, 

kön, resefrekvens och resepreferenser – ofta utan att veta exakt till vem. Insamlingen av personuppgifter är 

delvis en kontroversiell fråga. Å ena sidan kan de registrerade uppgifterna vara mycket användbara för 

operatörerna. Data kan användas för strategisk långsiktig planering, taktisk planering och operativ planering. 

Å andra sidan ger insamlingen av data upphov till frågeställningar gällande personlig integritet, eftersom 

biljetter med flera användningsområden gör det möjligt att skapa en korrekt bild av en persons köpvanor och 

exakt analysera individers reseintentioner. Det är inte klart hur potentiella användare kommer att reagera på 

spårningsteknik och om detta skulle innebära ett hinder för genomförandet.  



 Integrerad e-biljettförsäljning i stadsområden för kollektivtrafik och turistmål 

PE 513.551     4                                                                          

 

 

Slutsats  

Erfarenheter av integrerade e-biljettsystem visar att genomförandet kräver stora insatser, eftersom många 

berörda parter behöver enas om standarder, övergripande syften och arrangemang, gränssnitt, utformning 

och intäktsfördelning. Detta är en svår uppgift när flera aktörer är inblandade. De olika berörda parterna har 

olika roller och har var och en drivkrafter eller hinder beträffande beslutet att delta i processen eller inte. För 

ett framgångsrikt genomförande är det av grundläggande betydelse att ta hänsyn till dessa förväntningar, 

preferenser och prioriteringar, för att förstå de skilda intressena och möjliga kopplingar. Utvecklingen av 

gemensamma visioner skulle kunna bidra till att strukturera och hantera dessa förväntningar. Färdplaner 

skulle kunna vara till hjälp för att kollektivt enas om åtgärder. Vidare skiljer sig omständigheterna för ett 

genomförande mellan olika städer och regioner. Geografiska, socioekonomiska och tekniska förutsättningar 

kan inte utan vidare överföras från ett fall till ett annat. En enda lösning för alla verkar varken önskvärd eller 

genomförbar. I stället behövs ett användargränssnitt som är förenligt med andra tillämpningar men 

respekterar lokala omständigheter och olikheter. Vidare är det av särskild vikt vad användarna efterfrågar. 

Eftersom användarna inte är en homogen grupp bör produkter utvecklas som passar bestämda målgruppers 

behov. Inte mycket är känt om potentiella slutanvändare, om vilka transportmönster som utvecklas och 

önskas och hur man bäst ska integrera ett biljettsystem i användarnas liv. Innan ett biljettprogram inrättas bör 

det utvärderas om användarna önskar en förändring och, i så fall, hur denna bör se ut. Mer forskning krävs 

om vilka effekter integrerade biljettsystem har på en trafikomställning. E-biljettförsäljning är bara en aspekt av 

en kollektivtrafik av hög kvalitet. Man får inte heller glömma andra aspekter.  
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