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Inledning 
Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik som i folkmun kallas SL , är ett bolag som helt och              1

hållet ägs av Stockholms läns landsting. Varje år beställer landstinget kollektivtrafik för            

nästan 12,5 miljarder kronor (Stockholms läns landsting 2018). När stockholmarna kliver på            

bussen, går genom spärrarna till tunnelbanan eller blippar sina access-kort på kontrollanternas            

maskiner ser de vart en del av deras skattepengar går. Skattepengar är dyra pengar, men i                

detta fall finansieras maskineriet inte enbart av skattepengar, utan för att stockholmarna ska             

kunna nyttja kollektivtrafiken förväntas de köpa giltiga biljetter för att få färdas. SL är              

monopolist och har således möjligheten att maximera sina vinster genom att prisdiskriminera            

när det kommer till försäljning av sina access-biljetter. 

 

I Trafikförvaltningens publicering Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2016 uppskattade           

de att fuskåkandet i kollektivtrafiken i Stockholm låg på 3,1 procent och omformulerade             

sedan det till att fuskåkandet ledde till ett bortfall av intäkter på 267 miljoner kronor. I                

rapporten skrev de om planerna på att öka straffavgiften från 1200 till 1500 kronor, öka               

biljettpriserna på periodbiljetter samt att de planerade att avskaffa zon-systemet. I rapporten            

skrev de även att de hade planer på att öka kontrollerna i områden där de utmätt hög andel                  

fuskåkande. 

 

Syftet med denna uppsats är främst att utifrån den generella teorin om tredje gradens              

prisdiskriminering (Varian 1989) och även med teori om nätverksexternalitet (Shy 1995)           

undersöka hur SLs vinstmaximering påverkas av fuskåkande vid samspel mellan pris,           

kontroller och social interaktion. Vi undersöker med mikroteoretiska medel huruvida denna           

prissättning förändras utifrån relevanta aspekter såsom kontroller och social interaktion.  

 

Utifrån detta syfte vill vi söka svar på följande frågeställning:  

● Hur påverkas prissättningen vid SLs vinstmaximering när man tar hänsyn till           

fuskåkning? 

 

 

 

1 Vi kommer framöver använda oss av förkortningen SL istället för AB Storstockholms lokaltrafik. 
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1.2 Metod 

Inledningsvis tillämpar vi de tre klassiska formerna av prisdiskriminering (Varian 1989) på            

SLs prissättning. Av dessa tre har vi valt att avgränsa oss till den tredje gradens               

prisdiskriminering för att på bästa möjliga sätt försöka besvara vår frågeställning. 

 

Utifrån de siffror som vi fått tillgång till från Trafikförvaltningen där de presenterar             

fördelningen mellan de olika typerna av fuskåkning (se cirkeldiagram, sida 4) använder vi de              

generella vinstmaximeringsproblemet vid tredje gradens prisdiskriminering och       

nätverksexternalitet som vi modifierar för att kunna tillämpa på vår frågeställning rörande SL             

för att kontrollera hur prissättning påverkas av fuskåkandet; straffavgift, kontroller och           

sociala normer. 

 

Utöver att undersöka SLs vinstmaximering med hänseende på fuskåkning kontrollerar vi           

även för vilka effekter prisdiskriminering har på den totala välfärden. Genom att göra det får               

vi en övergripande bild över hur effektiv SLs prisdiskriminering är. Vi jämför uniform             

prissättning med tredje gradens prisdiskriminering för att se välfärdseffekterna av SLs           

prisdiskriminering vilket innebär att man sätter ett gemensamt pris för båda marknaderna som             

utgångspunkt och jämför skillnaderna. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vårt arbete genom att använda linjära efterfrågefunktioner i modellerna över             

vinstmaximering (Kaftal och Pal 2008, Varian 1989). Modellen blir mer trivial med den             

avgränsningen, men samtidigt mer genomförbar när vi tillämpar det på den komplexa            

marknaden som SLs biljettförsäljning är. Avvägningen mellan linjär och icke-linjär          

efterfrågan gjordes för att passa kandidatnivå vilket är målgruppen denna uppsats riktar sig             

mot. 

 

Den senaste lägesrapport som Trafikförvaltningen presenterade över fuskåkandet i         

kollektivtrafiken är från år 2016 och därför har vi valt att avgränsa oss till det året.  
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För att presentera omfattningen av fuskåkandet räknar Trafikförvaltningen ut andelen          

fuskåkare i procentform för respektive färdmedel (buss, tunnelbana och pendeltåg).          

Fuskåkare är alla de som räknas in i cirkeldiagrammet ovan. När SL har den övergripande               

bilden över fuskåkandet för varje enskilt färdmedel sammanförs det till ett gemensamt            

procentvärde för fuskåkandet inom SL. Det är dessa siffror vi använder oss av vid skapandet               

av våra modeller och när vi refererar till fuskåkande inom kollektivtrafiken. 

 

Fortsättningsvis kommer SL att vara producenten och resenärerna i SL-trafiken kommer           

benämnas som konsumenter. Vi kommer även dela upp de vi kallar för fuskåkare i två               

underkategorier. För att återkoppla till cirkeldiagrammet här ovan kommer det blåa plus            

eventuellt det gula fältet representeras av dem vi kallar rabattfuskare. Det är resenärer som              

konsumerar en biljett från den reducerade marknaden utan att vara rabattberättigade. Den            

andra underkategori av fuskåkare är de som reser utan biljett, vilka vi benämner som              

plankare. Genom att antingen forcera spärrar, smita på bussar eller gå genom spärrarna             

tillsammans med en betalande resenär fuskar dessa resenärer till sig tjänsten av att åka i               

kollektivtrafiken. 

 

När vi skriver om fusk i SL-trafiken syftar vi till det fusk som sker på bussar, pendeltåg och                  

tunnelbana, därmed inte det fusk som sker på lokalbanor (Tvärbanan, Nockebybanan,           

Saltsjöbanan, Roslagsbanan, Lidingöbanan samt spårvagnslinjerna). Anledningen till det är         

att Trafikförvaltningen inte räknar in dessa av mättekniska skäl. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Att nyttja kollektivtrafiken i Stockholms län är enligt nationalekonomisk teori en artificiell            

knapp vara. Den är icke-rivaliserande, det vill säga fri för alla att använda utan begränsningar               

av nyttjandet hos andra konsumenter, men exkluderbar i och med att den är avgiftsbelagd.  

 

Det ser annorlunda ut i praktiken då kollektivtrafiken under rusningstrafik kan ses som en              

rivaliserande vara. Detta kan uppstå när det är för många som vill använda kollektivtrafiken              

samtidigt vilket kan det leda till att konsumenterna begränsas i form av platsbrist, förseningar              

och att resenärer behöver vänta in nästkommande tåg eller buss. 

 

SL gör kollektivtrafiken i Stockholms län till en exkluderbar kollektiv vara då de har en               

avgift på access-biljetterna, men det finns de konsumenter som förbiser denna avgift och             

brukar kollektivtrafiken ändå - de vi kallar fuskåkare. 

 

I Jodi Beggs artikel Private Goods, Public Goods, Congestible Goods, and Club Goods             

skriver Beggs att ur ett producentperspektiv leder en låg rivalitet i konsumtion till att              

marginalkostnaden för ytterligare en konsument i princip är lika med noll. Vid trafikering av              

exempelvis tunnelbanan är kostnaden av att låta ytterligare en resenär åka med i princip noll,               

tåget kommer att gå oavsett. 

 

2.1 Prisdiskriminering  

SL har en bred meny för deras konsumenter att välja ifrån när de köper access-biljetter. Det                

finns månadsbiljetter, enkelbiljetter, biljetter som gäller för specifika sträckor och biljetter           

som bara räcker under ett par dagar. För att beskriva deras prisdiskriminering utgår vi från               

Varians (1989, s. 599) beskrivning där han formulerar tre kriterier som måste råda för att en                

producent ska kunna diskriminera vid prissättning; 

 

1. Företag ska ha någon typ av marknadsmakt 

I och med att SL är monopolist utan konkurrenter på marknaden av lokaltrafik i Stockholms               

län har de marknadsmakt. De har ensamrätt till försäljning och prissättning av biljetter inom              

kollektivtrafiken. 
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2. Företag måste kunna ha möjligheten att sortera sina konsumenter.  

Den metod SL använder sig av för att sortera sina konsumenter i olika grupper (ålder,               

student) är att konsumenterna har individuella biljetter. För att se till att ingen bryter mot               

dessa genomför SL kontroller där konsumenten får identifiera sig med legitimation. När det             

kommer till ålder kontrollerar man med person-id och i de fall konsumenten är student              

kontrolleras de med student-id. 

 

3. Företag måste kunna förhindra återförsäljning av sina varor.  

SLs biljetter säljs hos olika återförsäljare men i SLs namn, det finns alltså ingen              

andrahandsmarknad utan SL kontrollerar vilka biljetter som säljs och ser även till att det är ett                

gemensamt pris oavsett hos vilken återförsäljare konsumenterna väljer att köpa          

access-biljetterna. 

 

Det finns tre nationalekonomiska grader av prisdiskriminering, vi kommer i följande avsnitt            

gå igenom vardera och förklara hur SL tillämpar dessa.  

 

2.1.1 Första gradens prisdiskriminering  

Första gradens prisdiskriminering, även kallad perfekt prisdiskriminering, beskriver hur         

producenten kan sälja varje enhet av en vara för det maximala priset konsumenten är villig att                

betala. Detta innebär att det konsumentöverskott som uppstår vid enhetlig monopolistisk           

prissättning istället blir en del av monopolistens vinst.  

 

Det finns kritik mot teorin om perfekt prisdiskriminering och ifall det verkligen går att              

tillämpa i praktiken (Varian 1989). För att genomföra perfekt prisdiskriminering skulle SL            

behöva göra en djupgående analys över varje konsuments betalningskapacitet vilket de inte            

gör och således ej heller ägnar sig åt denna form av prisdiskriminering. Vi kommer därför               

inte fördjupa oss något mer i detta.  

 

2.1.2 Andra gradens prisdiskriminering  

Andra gradens prisdiskriminering kallas även icke-linjär prisdiskriminering och förekommer         

när priset beror på den köpta kvantiteten. SL använder sig av denna typ av prisdiskriminering               

då de har en bred meny av olika typer biljetter som erbjuds till sina konsumenter, vilket                
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möjliggör att de kan anpassa sitt åkande. För mindre frekvent åkande kan reskassa vara den               

bäst lämpade biljetten, medan en periodbiljett på 30 dagar kan vara ett bättre alternativ för en                

individ som reser dagligen. 

 

För att beskriva denna form av prisdiskriminering formulerar vi följande nyttofunktion med            

två konsumenter: 

(x , )u i ti + yi  

: nyttau  
: individ i  [1, ]∈ 2  
: kvantitetxi  
: konsumenttypti  
: vinst för monopolist/priset för konsumentenri  
: antal varor konsumerade av konsument (vi antar att )yi y = 0  

 

Vi gör följande antaganden: 

 samt,(x, ) u(x, )u t2 >  t1  

δx
δu(x,t )2 > δx

δu(x,t )1   

Dessa säger oss att: 

- Konsument 2 är villig att betala ett högre pris än konsument 1, 

- Konsument 2 har en högre marginell betalningsvilja än vad konsument 1 har, 

- Konsument 2 har en högre efterfrågan av vara x än vad konsument 1 har. 

 

Tillämpar vi detta på SLs biljettförsäljning betyder det att konsumenter som efterfrågar fler             

resor kommer köpa en periodbiljett medan en konsument som inte reser så ofta föredrar att               

köpa en enkelbiljett. Den marginella kostnaden blir då dyrare för den som reser med              

enkelbiljett jämfört med den som reser med en periodbiljett, förutsatt att den sistnämnde reser              

oftare, men engångskostnaden blir högre för den som köper periodbiljett.  
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Monopolisten kommer möta följande efterfrågerestriktioner:  

(1) Konsument 1 måste vilja konsumera vara och betala pris . Konsument 2 måste vilja       x1    r1      

konsumera till pris .x2 r2  

,(x , )u 1 t1 − r1 ≥ 0  

(x , ) .u 2 t2 − r2 ≥ 0  

 

(2) En restriktion för prissättning där monopolisten vill sätta priser så att de båda              

konsumenterna väljer att konsumera den vara monopolisten har för avsikt att denna ska vilja              

konsumera före den andra varan: 

,(x , ) (x , )u 1 t1 − r1 ≥ u 2 t1 − r2  

(x , ) (x , ) .u 2 t2 − r2 ≥ u 1 t2 − r1  

 

Monopolistens mål är att optimera prissättningen genom att sätta ett pris för de med lägre               

efterfrågan av vara x så att de betalar deras maximala betalningsvilja. För att förklara det               

utifrån SLs perspektiv betyder det att SL vill sätta ett så högt pris som möjligt för                

enkelbiljetten utan att den tänkta konsumenten väljer bort den biljetten, samt att de             

konsumenter med en högre efterfrågan ska betala ett så högt pris som möjligt för en               

30-dagarsbiljett utan att de väljer att konsumera endagarsbiljett istället. När vi löser ut det              

betalade priset för de båda varorna får vi följande: 

(x , ),r1 = u 1 t1  

(x , ) (x , ) (x , ).r2 = u 2 t2 − u 1 t2 + u 1 t1  

 

SL har satt ett pris på sina 30-dagarsbiljetter så att de som väljer att konsumera den typen av                  

biljett föredrar att betala en högre summa direkt, men resulterar i en lägre kostnad per resa.                

Priset för enkelbiljetter är istället satta så att den marginella kostnaden blir högre i relation till                

30-dagarsbiljetter, men engångskostnaden blir lägre. 

 

Detta går även att tillämpa när det finns flera olika typer av konsumenter med varierande               

efterfråga. Det går att jämföra med det scenario SL ställs inför med sin biljettförsäljning då de                

erbjuder olika biljetter som passar olika typer av konsumenter. När ökar så ökar både den          t       

totala och den marginella betalningsviljan vilket ger en högre vinst för SL. Andra gradens              
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prisdiskriminering leder till en ökad välfärd i jämförelse med en enhetlig prissättning för en              

monopolist. Detta för att det kommer ske mer konsumtion i och med att man möter mer                

varierande efterfråga, som leder till ökade vinster för producenten. 

 

Den del av konsumenter som betalar ett högre pris vid andra gradens prisdiskriminering i              

jämförelse med en enhetlig prissättning bidrar till en ökning av monopolistens vinst, men ett              

minskat konsumentöverskott. Detta justeras genom att de konsumenter som vid          

prisdiskriminering får möjlighet att betala ett lägre marginellt pris ökar konsumentöverskottet           

samt att det leder till en ökad konsumtion i jämförelse med enhetlig monopolistisk             

prissättning som ger en minskning av välfärdsförlusten och ökning i monopolistens vinst. 

 

2.1.3 Tredje gradens prisdiskriminering  

Tredje gradens prisdiskriminering är den vanligaste typen av prisdiskriminering och är den            

metod där producenten låter olika konsumentgrupper betala olika priser för samma vara.            

Anledningen till att en producent väljer att dela upp konsumenter och sedan erbjuder dem              

olika priser är för att de kan urskilja skillnader i priselasticiteter. Uppdelningen i olika              

konsumentgrupper ska vara lätta att separera och en vanlig metod är att dela in konsumenter               

efter exempelvis ålder och låta de köpa individuella biljetter. 

 

I SLs fall är priset på marknad 1 högre än det pris som ges på marknad 2. Det är för att de                      

konsumenter som befinner sig på marknad 2 är mer priskänsliga,          

. SL delar upp konsumenterna i kategorier med fullt pris och(Q ) (Q ) |ε | εp1 1 > p2 2 ⇔  1 < | 2            

reducerat pris, där reducerat pris är de konsumenter som är under 20 år och över 65 år samt                  

studenter. De som betalar fullt pris är således de konsumenter som är över 20 år men yngre än                  

65 år. Vi benämner den marknad med fullt biljettpris som marknad 1 och den marknad med                

reducerat biljettpris som marknad 2.  2

 

Den generella efterfrågefunktionen justerar vi med avseende till de två separata marknaderna            

för 30-dagars access-biljetter där .λ < 1  

p Q   ,  QQ = a − b ⇒  1 = 1 − p1  2 = λ − p2  

2 Priset på marknad 1 år 2016: 790 kr 
  Priset på marknad 2 år 2016: 490 kr 
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Den generella vinstmaximeringen för en monopolist ser ut på följande vis: 

ax p (x )x (x )xm 1 1 1 + p2 2 2 − c1 − c2  

 

Tidigare har vi förklarat att när rivaliteten av en vara är låg så blir den marginella kostnaden i                  

princip lika med noll (Beggs 2017) och således antar vi att SLs marginella kostnad är lika                

med noll. Vi antar även för enkelhetens skull att alla SLs kostnader är noll för att anpassa                 

svårighetsgraden på modellen till den målgrupp vår studie riktar sig till, även om vi är               

medvetna om att SL har kostnader. När vi nu formulerar SLs vinstmaximeringsproblem tar vi              

inte hänsyn till fuskåkandet, det adderar vi senare. Följande är SLs           

vinstmaximeringsproblem: 

(1 ) (λ )Π = p1 − p1 + p2 − p2  

 

Deriverar vi SLs vinst ( ) med hänseende på får vi ut de optimala prisnivåerna på de    Π     ,p1 p2          

båda marknaderna: 

(1 ) p /2δΠ
δp1

= p1 − p1 ⇒  *
1 = 1   

(λ ) /2δΠ
δp2

= p2 − p2 ⇒ p*
2 = λ  

 

Detta arbete har sitt fokusområde på monopolistisk vinstmaximering vid tredje gradens           

prisdiskriminering i och med att vi undersöker SLs vinstmaximering med hänsyn till            

fuskåkare. SL använder sig av både andra- och tredje gradens prisdiskriminering men vi har              

valt att använda oss av tredje gradens prisdiskriminering då det går att ta hänsyn till det                

fuskåkande (se cirkeldiagram, sida 4) som orsakar ett intäktsbortfall på 267 miljoner kronor             

och därför är den bäst lämpade teorin att utgå ifrån. 

 

3. Teoretisk modell 

För att skapa vår teoretiska modell har vi utgått från tredje gradens prisdiskriminering och              

sedan modifierat den för att passa till fallet om SL. Den teoretiska modellen är uppdelad i två                 

modeller; plankningsmodellen och läckagemodellen. Den modell vi kallar för         

plankningsmodellen är utformad för att se hur plankare, den röda ytan i cirkeldiagrammet             

(cirkeldiagram, sida 4) påverkar SLs vinst och prissättning. Plankningsmodellen sker i tre            

steg där vi börjar med individens egna ställningstagande till plankning. I andra steget adderar              
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vi en term för sociala interaktion. Tredje steget blir att lägga till kontroller i modellen och se                 

vad det får för effekt på vinstmaximeringsproblemet.  

 

Den andra modellen vi skapat är den vi kallar för läckagemodellen. Där ligger fokus på den                

andra typen av fuskåkning; rabattfuskare, vilket är de ytor som är blå och gul i               

cirkeldiagrammet (sida 4). Vi undersöker det läckage som sker mellan de två marknaderna             

och konsekvenserna kontroller får för denna typ av fuskåkande. 

 

3.1 Plankningsmodellen 

För att undersöka avvägningen en individ gör mellan att planka eller betala för sig har vi valt                 

att avgränsa oss till marknad 2. Avgränsningen har vi gjort därför att planka är det enda fusk                 

konsumenter på marknad 2 kan begå då de inte har möjlighet att köpa billigare biljett än det                 

pris de redan erbjuds. Det är mer komplicerat att se på plankning i marknad 1 då det inte                  

enbart kan förklaras av den sociala dynamiken då det troligtvis är de yngre på marknaden               

som står för plankningen och kan tänkas inte bli påverkade av de äldres val. Samma gäller för                 

de äldre, de kommer sannolikt inte planka därför att majoriteten av de unga på marknaden gör                

det. Vi ser enbart marknaderna i dess helhet i och med att SL inte avgränsar marknaderna i                 

mer specifika åldersgrupper än 20-65 år, därför har vi valt att endast se till marknad 2 vad                 

gäller plankning.  

 

Att planka betyder som tidigare nämnt att man reser helt utan biljett, detta genom att man                

forcerar spärrar eller hoppar över dem, alternativt går bakom en betalande resenär och på så               

sätt tar sig igenom spärrarna. Denna typ av fusk uppgick till 38 procent av det totala fusket år                  

2016 i kollektivtrafiken och hamnar således på en andra plats över störst andel fuskare              

(cirkeldiagram, sida 4). 

 

3.1.1 Plankning  

För att utforma plankningsmodellen har vi utgått från en individs inställning mellan att betala              

för en biljett eller att planka. Vi får då följande nyttorestriktion: 

b − p2 ≥ b − α  
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Restriktionen säger oss att ifall nettonyttan för att köpa en biljett (V.L.) är högre än att                

planka (H.L.) kommer individen välja att konsumera en biljett och vice versa. Vänsterledet             

beskriver nettonyttan av att köpa en biljett. Termen står i vårt fall för individens        α        

moral/preferens mellan att planka eller inte planka. Individer har olika inställningar till att             

planka där vissa tycker att det är emotionellt motbjudande medan andra inte har några som               

helst problem med det. Denna term är uniformt fördelad mellan 0 och 1, där en person med                 

ett högt alfa är en individ som har moral och en preferens att betala då det kostar hen mer                   

nytta att planka. Vice versa gäller när alfa är lågt, då kommer individens nytta av att planka                 

att bekostas lägre. 

 

För att undersöka en indifferent individs inversa efterfråga utgår vi från nyttorestriktionen            

och gör följande: 

−− p2 ≥ α  

Vilket kan skrivas om till: 

p2 ≤ α  
Det ger oss slutligen den inversa efterfrågan:  

p2 = α  
Det sista uttrycket ovan visar att priset på marknad 2 är lika med skamtermen, den senare                

förklarar en individs preferens för att planka eller betala. 

 

Figur 1 säger oss var brytpunkten mellan de individer som väljer att planka och de som väljer                 

att betala för sig är. Brytpunkten är att , där de individer med ett högre alfa än det kritiska        α*            

alfat, , kommer betala för att resa. De med kommer välja att planka.α ≥ α* α ≤ α*  

  

Med förhållandet som beskrivs i figuren kan vi se att avståndet mellan är de som            1 )( − α*    

väljer att betala för sig, vilka blir (1-n) eftersom de som väljer att planka är de till vänster om                   

. Vi får således fram att . Vi kan byta ut mot i uttrycket för inversa efterfråganα*       α* = n      α*  n       

på marknad 2: 
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 p2 = α* ⇒ p2 = n  

1 ) 1 )( − α* = ( − n  

 

Vi har följande vinstmaximeringsproblem för marknad 2: 

1 )p 1 )n 1 ) nΠ2 = ( − n 2 = ( − n = ( − n   

 

Deriverar vi vinsten med avseende på plankare får vi följande : 3

δn
δπ = − ) 1 )( 1 × n + ( − n = 0  

Uttrycket kan omformuleras till: 

− ) 1 )( n + ( − n = 0  

Som förenklat blir: 

n1 = 2  

Detta ger oss: 

n* = 2
1  

Vilket är den optimala nivån för plankning. Vi har sen tidigare fått fram att den inversa 

efterfrågan är  vilket ger följande optimala prisnivån på marknad 2:p2 = n   

p*
2 = 2

1  

  

Det modellen säger oss är att SL ska sätta priset så att varannan konsument plankar. Detta är                 

förstås inte rimligt utan det vi ville få fram med detta steg var att kunna använda det som en                   

jämförelse med det resultat vi fått fram i nästkommande steg i  plankningsmodellen. 

  

3.1.2 Plankning och social interaktion 

I detta steg av modellen för plankning har vi valt att lägga till en term som påverkar                 

individens restriktion mellan att köpa en biljett eller planka som inte endast har att göra med                

individens egna preferenser. Termen vi har valt att använda oss av är social interaktion som               

går att förklaras genom teori om nätverksexternalitet (Shy 1995). Vi kopplar samman            

nätverksexternalitet med vår formulering av SLs vinstmaximering vid prisdiskriminering för          

att förklara orsaken till plankning med hänsyn till den sociala dynamiken. 

 

3 Produktregeln:  
(1-n)=f(n) ⇒f'(n)=(-1), (n)=g(n) ⇒ g'(n)=1  → f'(n)×g(n)+f(n)×g'(n) = (-1)×n+(1-n)×1 
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Teorin om nätverksexternalitet bygger på valet att konsumera en tjänst beroende på det             

inflytande som kommer ifrån hur många andra som konsumerar tjänsten. I teorin finns det två               

alternativ att välja mellan, att konsumera tjänsten eller att låta bli (Shy 1995, 257-258). Vi               

väljer att justera den genom att byta ut de som väljer att konsumera tjänsten till de betalande                 

resenärer och de som väljer att inte konsumera tjänsten blir de som plankar. Vi inkluderar               

även termen social interaktion i ekvationen för att förklara vilka incitament individen själv             

har för att planka. 

 

Förändringen av plankningsmodellen som sker från första steget till andra steget är att vi              

adderat termen (1-n) som står för den sociala interaktionen. Detta betyder att individens egna              

preferenser integreras med vad andra individer väljer att göra. Detta kan orsaka dynamik,             

vilket innebär att om fler väljer att planka blir det socialt accepterat. SL måste då ta hänsyn                 

till det när de prissätter för att försöka stävja plankningen. 

 

Till skillnad från tidigare steg med plankning utan social interaktion lägger vi till (1-n) i               

uttrycket för en individs nyttorestriktion: 

1 )αb − p2 ≥ b − ( − n   

 

Vilket ger oss följande inversa efterfråga på marknad 2 för en indifferent individ: 

1 )αp2 = ( − n  

 

Det kritiska alfat är . Vi kan byta ut mot  i den inversa efterfrågan:n = α* α n   

1 )α 1 )np2 = ( − n ⇒ p2 = ( − n  

 

Detta ger oss en ny vinstmaximering för SL på marknad 2: 

1 )p 1 )(1 )n 1 ) nΠ2 = ( − n 2 = ( − n − n = ( − n 2  

 

Deriverar vi vinsten med avseende på andel plankare  får vi följande: 4

(1 )(− )n 1 )δn
δΠ = 2 − n 1 + ( − n 2 = 0  

4 Produktregeln:  
(1-n)2=f(n) ⇒f'(n)=2(1-n)(-1), (n)=g(n) ⇒ g'(n)=1 →  f'(n)×g(n)+f(n)×g'(n) = 2(1-n)(-1)×n+(1-n)2×1 
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Vilket kan skrivas om till: 

n(1 ) 1 )− 2 − n + ( − n 2 = 0  

Löser vi sedan för den optimala nivån av plankning får vi följande uttryck:  

n(1 ) 1 )2 − n = ( − n 2  

Vilket ger oss två olika svar: 

n 1 ) 2 = ( − n ⇒ n* = 1  

 

n 1 )2 = ( − n ⇒ n3 = 1 ⇒ n* = 3
1  

 

Vi gör en andraderivering av vinsten med respekt på plankare för att se vilket av de två                 

svaren som är den optimala nivån för plankning: 

− − n ] 1 )(− )δn2
δ π2

= [ 2 + 1 − n + ( − n 3  

n n n⇒ 3 − 1 − 3 + 3 = 6 − 4  

 

Substituerar vi in får vi följande uträkning:n = 1   

6 2δn2
δ π2

=  − 4 =  > 0  

 

Substituera in får vi följande uträkning:/3n = 1  

−δn2
δ π2

= 2 − 4 = 2 < 0  

 

Andraderivatan visar att det mest optimala för SLs vinst vore att få en plankningsnivå där               

. Andraderivatan leder till ett negativt tal säger att vi har hittat den optimala nivån förn = 3
1                 

plankning: .n* = 3
1  

 

Detta säger oss att det vore optimalt för SL att sätta priset så att var tredje person i marknad 2                    

plankar. Det är helt uppenbart att detta inte är särskilt troligt, som tidigare nämnt är det inte                 

heller av intresse för vår studie. Det är istället relationen mellan plankningsnivåerna med eller              

utan social interaktion analyserar. I och med att betyder det att antalet plankare        3
1 < 2

1       

minskar när vi tar hänsyn till den social interaktionen och inte enbart tittar på individens egna                

preferenser till plankning. Genom att undersöka det nya optimala priset får vi svar på frågan               

varför antalet plankare minskar.  
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Substituerar vi in det optimala antalet plankare vid social interaktion i den inversa efterfrågan              

på marknad 2  får vi följande uttryck: 

1 )p2 = ( − 3
1

3
1  

Vilket ger oss: 

 3
2 × 3

1 = 9
2   

 

I och med uttrycket ovan kan vi se att den optimala prisnivån på marknad 2 blir .p *
2 = 9

2  

Jämför vi de optimala prisnivåerna från de olika stegen i plankningsmodellen kan vi  se att 

priset blir lägre när vi tar hänsyn till social interaktion då .2
1 > 9

2  

 

Slutsatsen vi kan dra av det vi fått fram utifrån vår modell är att ett lägre pris leder till att fler                     

konsumenter väljer att köpa biljetter istället för att planka vilket bidrar positivt till SLs vinst.               

Med hänsyn till den sociala interaktionen på plankning betyder det att individer får betala en               

högre kostnad när nyttan för att planka minskar när det inte är socialt accepterat. 

 

3.1.3 Plankning och social interaktion med kontroller  
I tredje och sista steget av plankningsmodellen lägger vi till kontroller som är ett av SLs                

policyverktyg. Vi har valt att ha med detta då det skildrar hur det ser ut i verkligheten och det                   

är något som en individ måste ta hänsyn till när hen står i valet mellan att planka eller betala.                   

Ser vi till en individs nytta har kontroller en negativ påverkan på plankning i förhållande till                

att köpa biljett och för SL kan kontroller ge intäkter men det uppkommer även en kostnad för                 

att utföra dessa. Kontroller kommer hädanefter att benämnas som och kostnaden för         r     

kontroller som . Med hänsyn till det nya tillägget i modellen kommer nyttorestriktionen för  γ             

en individ se ut på följande sätt: 

1 )αb − p2 ≥ b − r − ( − n  

Vilket kan formuleras om till: 
1 )αp2 ≤ r + ( − n  

Detta säger oss att om individen ska välja att betala för en biljett istället för att planka så                  

måste priset vara mindre än kostnaden för att planka. Kostnaden för att planka beror nu på                

risken av att åka ut för en kontroll samt dynamiken mellan den sociala interaktionen och               

individens preferens.  
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Vi kan nu omformulera den inversa efterfrågefunktionen på marknad 2 för en indifferent             

individ till: , där den enda skillnaden från tidigare efterfråga är att det  1 )np2 = r + ( − n            

tillkommit kontroller i funktionen i form av .r  

 
Vi får följande vinstmaximeringsproblem på marknad 2:  

1 )p2 1 )r 1 ) nΠ2 = ( − n − γ 2
r 2 ⇒ ( − n + ( − n 2 − γ 2

r 2   
 

Vi har nu lagt till variabeln r som står för kontroller som har en positivt effekt på SLs vinst                   

samt en -term som står för kostnaderna för kontroller som istället har en negativ påverkan. I  γ               

den sista termen i uttrycket ovan står i kvadrat, detta för att den har en avtagande marginell       r            

effekt sett till dess kostnad. Det vill säga att när SL börjar investera och utföra kontroller                

kommer det ge en positiv påverkan på vinsten för SL då det leder till lägre fusk. Men det                  

kommer komma till en punkt där ytterligare en kontroll ger mindre effekt på plankning än               

vad det kostar att utföra den. 

 
Om vi maximerar vinsten med avseende på plankning samt maximerar vinsten med hänsyn             

till kontroller får vi följande två uttryck: 

− 2(1 )(− )n 1 ) ]δn
δΠ = r + [ − n 1 + ( − n 2 = 0  

 
1 ) rδr

δΠ = ( − n − γ = 0  
Löser vi ut för  får vi:r  

r = γ
(1−n)  
 

Sätter vi in  istället för  i deriveringen på plankning får vi följande uttryck:γ
(1−n) r  

 
− 2(1 )(− )n 1 ) ]δn

δΠ = γ
(1−n) + [ − n 1 + ( − n 2 = 0  

 
Vilket kan omformuleras till: 

1 )((1 ) n )( − n − n − 2 − γ
1 = 0  

 
Detta ger oss två möjliga optimala punkter för plankning:  

och/eller n = 1 n = 3
1− γ

1

 
 
Utöver svaret ovan kan vi även formulera uttrycket på följande vis: 

1 ) n( − n − 2 − γ
1 = 0  
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Vilket går att skrivas om till: 
3n = 1 − γ

1  
 
Eftersom  kostnaden för att utföra kontroller inte är gratis så får vi följande:γ > 0  

n = 3
1− γ

1

 
 
Av de två olika optimala nivåer för plankning vi lyckats få fram är det uppenbart att det inte                  

kan vara optimalt för SL att sätta priset så att . Detta kan vi utesluta då det innebär att          n = 1          

alla resenärer plankar vilket inte är ett särskilt troligt scenario. Därför har vi valt att se till det                  

andra alternativet när som är uttrycket för , vilket kan skrivas om till följande   n = 3
1− γ

1

     n*        

uttryck:  

(1 )n* = 3
1 − γ

1  

 

Detta uttryck säger oss att när så kommer plankning inte existera eftersom kostnaden      γ ≤ 1         

för kontroller då är så låg att SL kan utföra oändligt med kontroller vilket i sin tur ökar risken                   

att åka fast. En låg kostnad leder således till att färre plankar. 

 

Samtidigt säger uttrycket vad som orsakar motsatt effekt. Antalet plankare blir högre ifall             

kostnaderna för kontroller är höga, i och med att höga kostnader leder till minskade              

kontroller. Sannolikheten för att åka fast vid plankning minskar och därför minskar även             

incitamenten att betala. Acceptansen för att planka kommer då öka vilket förklarar varför fler              

kommer välja det alternativet då det inte påverkar deras nytta lika negativt. 

 

När vi substituerar in uttrycket för plankning i jämvikt så får vi istället följande uttryck för                

optimala antalet kontroller (se appendix 3.3):  

(2 )r* =  1
3γ + γ

1  

 

Detta uttryck styrker det vi poängterat tidigare, att kostnaden för kontroller har en negativ              

effekt på antalet kontroller. 
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Vi har nu fått ut de optimala nivåerna för antal plankare och kontroller. Substituerar vi in                

dessa i den inversa efterfrågan, , får vi följande uttryck för den optimala     1 )np2 = r + ( − n         

prisnivån:  

(2 ) 1 (1 )) (1 )p*
2 = 1

3γ + γ
1 + ( − 3

1 − γ
1

3
1 − γ

1  

 

Det vi fått fram i detta steg av modellen är att incitamenten för att planka minskar om antalet                  

kontroller ökar. Om SL utför kontroller kan de sätta ett högre pris på marknad 2 jämfört med                 

utan kontroller. Dock beror hela denna kedja av effekter på vad kostnaden för kontroller är.               

Om kostnaden för kontroller är höga, minskar antalet kontroller som i sin tur leder till att                

plankningen ökar. Detta kan förklaras genom att risken för en plankare att åka dit minskar om                

antalet kontroller minskar, SL måste därför sätta ett lägre pris i ett sådant scenario. Det vi                

slutligen kan säga är att plankning överlag kommer minska med införandet av kontroller. 

 

3.2 Läckagemodellen 

Över 50 procent av fuskåkandet i SL-trafiken sker genom att icke-rabattberättigade           

konsumerar biljetter från den reducerade marknaden. I följande modell släpper vi det som             

tidigare undersökts om plankning och social interaktion och fokuserar istället på det läckage             

av konsumenter som sker från marknad 1 till marknad 2.  

 

I denna modell kontrollerar vi inte för individens preferenser utan vi har istället valt att anta                

en funktionsform som inte har sitt ursprung från individers beslut. Detta för att kunna skapa               

en modell som inte blir alltför komplicerad och för att vi ska kunna komma fram till ett                 

resultat.  

 

3.2.1 Läckage utan kontroller 

I teoriavsnittet om tredje gradens prisdiskriminering formulerade vi efterfrågan på respektive           

marknad utifrån teorin att konsumenter endast hade möjlighet att konsumera på den marknad             

de tillhör vilket gav oss följande efterfrågerestriktioner: 

p Q   ,  QQ = a − b ⇒  1 = 1 − p1  2 = λ − p2  

där .λ < 1  
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Vilket i sin tur leder till nedanstående vinstmaximeringsproblem för SL: 

(1 ) (λ )Π = p1 − p1 + p2 − p2  

 

Deriverar vi sedan för SLs vinst med avseende på priset för respektive marknad får vi ut de                 

optimala prisnivåerna och (se appendix 3.4). Detta är de prisnivåer som är  p /2*
1 = 1   /2p*

2 = λ           

utgångspunkterna för vår modell när vi tar hänsyn till rabattfuskarna. Anledningen till detta             

är att se hur fusket och åtgärder för att minska fusket påverkar biljettpriserna jämfört med en                

optimal situation där inget fuskåkande förekommer. 

 

När vi nu adderar läckage-variabeln så får vi ett nytt vinstmaximeringsproblem för SL     θ          

vilket ser ut på följande vis: 

(1 (p )) (λ (p ))ΠT = p1 − p1 − θ 1 − p2 + p2 − p2 + θ 1 − p2  

 

I detta vinstmaximeringsproblem går det att urskilja att effekten av läckage är negativ på              

marknad 1 men positiv på marknad 2, då konsumenter läcker över från den ena marknaden               

till den andra. I och med att priset på marknad 2 är lägre leder läckaget till en förlust för SL,                    

vilket blir uteblivna intäkter i form av prisskillnaden mellan marknaderna. 

 

När SL vinstmaximerar med hänseende för respektive pris får vi följande första ordningens             

villkor:  

θ(p )δΠ
δp1

= 1 − 2p1 − 2 1 − p2 = 0  

p θ(p )δΠ
δp2

= λ − 2 2 + 2 1 − p2 = 0  

 

Vilket ger följande jämviktspriser (appendix 3.4): 

( )p*
1 = 2

1
1+2θ

1+(1+λ)θ < 2
1  

( )p*
2 = λ

2 1+2θ
1+(1+1/λ)θ > λ

2  

 

Detta säger att det vore optimalt för SL att sätta sina priser så att de hamnar närmare varandra                  

än vad fallet är om de skulle ha möjlighet att prisdiskriminera utan fusk. Det innebär att priset                 

på marknad 1 skulle sjunka och priset på marknad 2 höjas. Eftersom det inte finns några                

incitament att sluta för de som väljer att rabattfuska måste SL sätta priser på respektive               
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marknad så att prisskillnaderna minskar och det blir mindre attraktivt att köpa en reducerad              

biljett. De enda som väljer att fuska vid detta skede är de som har en betalningsvilja som är                  

lägre än fullt-pris men högre eller lika med det reducerade priset. Desto närmare priserna sätts               

ju mindre blir läckaget, samtidigt som fler från marknad 2 kommer välja att inte köpa en                

biljett då de är priskänsliga och kommer tycka att det reducerade priset är för högt vilket                

kommer resultera i en lägre vinst för SL. 

 

3.2.2 Läckage med kontroller 

Vi utvecklar modellen ytterligare genom att addera två termer, kontroller (r) och kostnad för              

kontroller ( ). SL väljer att utföra kontroller för att stävja fusket i kollektivtrafiken. I denna γ               

modell betyder det att få fast rabattfuskarna. Detta kommer leda till att kontroller har en               

negativ effekt på läckaget och en positiv påverkan på SLs intäkter i form av straffavgifter.               

Med införandet av kontroller tillkommer även kostnader för SL i och med att de måste               

anställa kontrollanter samt finansiera deras arbetsredskap i form av deras maskiner för att             

genomföra kontroller samt övriga kostnader. I och med införandet av dessa två termer får vi               

följande vinstmaximeringsproblem: 

(1 (p p ))) (λ (p p )))ΠT = p1 − p1 − θ 1 − ( 2 + r + p2 − p2 + θ 1 − ( 2 + r − γ 2
r2  

 

Kostnadstermen i slutet av uttrycket ovan är samma som det i plankningsmodellen då             

kostnaden och effekterna för SL att ha kontroller är detsamma oavsett fusk. 

 

 

Deriverar vi vinsten med hänseende på priserna samt kontroller för de båda marknaderna får              

vi följande första ordningens villkor: 

p θ(p p ))δΠ
δp1

= 1 − 2 1 − 2 1 − ( 2 + r = 0  

p θ(p p ))δΠ
δp2

= λ − 2 2 + 2 1 − ( 2 + r = 0  

(p ) rδr
δΠ = θ 1 − p2 − γ = 0  

 

Vi kan genom detta få fram att den optimala nivån av kontroll ges av: 

(p )r* = γ
θ

1 − p2  
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Ifall läckaget och kostnaderna för kontrollerna är lika ( ) kommer den optimala nivån        θ = γ      

för kontroller att speglas i prisskillnaden mellan marknaderna. Det är dock mer            

verklighetstroget att vilket innebär att kostnaden för kontroller är högre än de  γ > θ            

intäktsförluster som sker på grund av läckaget och att kontroller blir satta för att täcka dessa                

kostnader. 

 

Nästa steg blir att sätta in uttrycket för det optimala antalet kontroller, , i första ordningens            r*     

villkor med hänseende på priserna. Vi kan på så sätt lösa för vilka de optimala priserna är på                  

respektive marknad för SL (se appendix 3.5): 

 

( ) ( )p*
1 = 2

1
1+2μ

1+(1+λ)μ > 2
1

1+2θ
1+(1+λ)θ  

( ) ( )p*
2 = λ

2 1+2μ
1+(1+1/λ)μ < λ

2 1+2θ
1+(1+1/λ)θ  

där (γ ).μ = γ
θ − θ  

 

I och med att vi kan se att går det att urskilja påverkan kontroller har när det kommer        μ < θ            

till prisskillnaden mellan marknaderna. SL kan sätta priset för marknad 1 högre och priset på               

marknad 2 något lägre när de genomför kontroller. Detta för att incitamenten för de som               

väljer att rabattfuska minskar, i och med att risken för att behöva betala straffavgift ökar.               

Konsumenter kommer därför att hålla sig till sina separata marknader. Enligt modellen kan             

SL prisdiskriminera i större grad vid läckage med kontroller jämfört med utan, vilket             

resulterar i större prisskillnader samt en ökning i deras vinst.  

 

3.3 Välfärdseffekt 

För att fördjupa vårt arbete något vill vi undersöka vilken effekt tredje gradens             

prisdiskriminering har på välfärden. För att göra detta jämför vi hur konsumtionen ser ut vid               

tredje gradens prisdiskriminering och hur den ser ut vid uniform prissättning. Det sistnämnda             

betyder att man inte ger konsumenterna två olika priser utan använder enhetlig monopolistisk             

prissättning och sätter ett pris som är . Ett kriterium som måste gälla för att       p1 < puniform > p2         

kunna föra denna jämförelse är att båda marknaderna måste fungera även vid uniform             

prissättning (Schmalensee 1981). Vi antar att så är fallet, med argumentet att vi tror att det                

finns konsumenter från marknad 2 som har betalningsvilja nog att möta det uniforma priset.  
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Dessa grafer är endast hypotetiskt dragna för att belysa en skillnad mellan dessa två              

prissättningsmetoder. Det vi urskiljer ifrån dessa grafer (marknad total är sammansatt från            

graferna i appendix) är att dessa olika typer av prissättning har linjära eftergrågefuktioner.             

Detta leder till att den totala kvantiteten som säljs är de samma ( ) och i            Quniform = Q1 + Q2    

och med att kvantitetseffekten inte skiljer sig kommer prisdiskriminering leda till en negativ             

välfärdseffekt (Cowan 2007). Det som sker är endast en form av omfördelning av             

konsumtion. Den marknad där varan värderas högre genererar mer välfärd, men med tredje             

gradens prisdiskriminering höjer man priset på den marknaden och sänker samtidigt priset             

på den andra. Detta leder till att konsumtion flyttas från den marknad som värderar produkten               

högre till en marknad där varan istället värderas lägre, det bidrar till en negativ välfärdseffekt.  

 

Det går även att urskilja att konsumentöverskottet är lägre vid tredje gradens            

prisdiskriminering i jämförelse vid det konsumentöverskott som blir vid uniform prissättning           

( ).Auniform > Atot   

 

Om efterfrågan istället skulle vara icke-linjär hade effekterna möjligen sett annorlunda ut,            

detta beror på efterfrågan på kurvaturen (Cowan 2007, 2016). Med en annan kurvatur på              

efterfrågan skulle effekten på välfärden ge en mer realistisk bild av verkligheten, men den              

typen av kurvatur i efterfrågan är mer komplicerad att återskapa i en modell.  

 

4. Resultat 
Vårt arbete har för avsikt att svara på frågeställningen “Hur påverkas prissättningen vid SLs              

vinstmaximering när man tar hänsyn till fuskåkning?”. För att besvara denna frågeställning            

formulerade vi två modeller och utvecklade vardera modell i flera steg.  
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Vi började med att undersöka plankningsmodellen. Första steget var att vi kontrollerade            

plankning mot endast individens individuella ställningstagande till plankning. Detta gjorde vi           

för att skapa en referens att mäta nästkommande steg emot. Resultatet sa att plankningsnivån              

skulle bli och prisnivån när SL maximerar deras vinster. För att då jämföra  n = 2
1    p = 2

1           

nivåerna för dessa när vi beräknade uttrycket med den sociala interaktionen i beaktning fick              

vi istället ut plankningsnivån och en prisnivå där . Det intressanta är inte    n = 3
1     p = 9

2      

siffrorna i sig utan relationen mellan dessa. Att SL maximerar vinsten genom att sätta ett               

lägre pris när de tar hänsyn till social interaktion förklaras genom att de behöver få fler                

individer som betalar än plankar. Skulle SL välja att inte sänka priset riskerar de att den                

sociala interaktionen får allt för stor negativ effekt på deras vinstmaximering. Det skulle leda              

till att fler väljer att planka vilket skapar en ond spiral för SL då individer som är indifferenta                  

också väljer att planka då stigmat för att planka försvinner. 

 

Vi fick genom detta veta att om SL vid sin prissättning tog hänsyn till att det finns de som                   

plankar och att det råder nätverksexternalitet mellan individers ställningstagande behöver de           

minska biljettpriset på marknad 2. Detta för att öka individernas preferenser för att betala för               

biljetter ifall den sociala normen säger att det är socialt accepterat att planka. 

 

Det sista steget var att vi kontrollerade för hur SL kunde vinstmaximera när de införde               

kontroller. Kontrollerna hade en negativ effekt när det kom till plankning men en positiv              

effekt på SLs vinst i och med att straffavgifter som betalas kan ses som intäkter samt minskat                 

antal plankare. Samtidigt behövde vi inräkna det faktum att utförandet av kontroller medför             

en negativ effekt på SLs vinst då det skapar utgifter i form av personal och maskiner. En                 

avvägning bör alltså göras mellan att ha så pass stor andel kontroller att det leder till minskad                 

plankning, men så pass liten andel kontroller att det inte blir för stor utgift för SL. Resultatet                 

av modellen med alla steg inräknade blev att relationerna såg ut på följande vis.  

 

(1 )n*
1 = 2

1 > n*
2 = 3

1 > n*
3 = 3

1 − γ
1  

(2 ) 1 (1 )) (1 )p*
1 = 2

1 > p*
2 = 9

2 < p*
3 = 1

3γ + γ
1 + ( − 3

1 − γ
1

3
1 − γ

1  
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SL kan minska andelen plankare genom att införa kontroller, vilket kommer ge dem             

möjligheten att öka prisnivån. För att det sista steget ska hålla får kostnaderna för kontroller               

inte bli för höga. 

 

Det läckagemodellen sa var att när vi endast kollade på hur läckaget i sig utan kontroller                

påverkade SLs vinst ledde det till en förlust för företaget. Detta för att SLs enda sätt att                 

minska läckaget var att göra det mindre attraktivt att fuska. Genom att minska priset på               

marknad 1 och höja priset på marknad 2 så minskar nyttan av att fuska. En risk med att höja                   

priset på marknad 2 för SL skulle eventuellt vara att det kan leda till att andelen plankare                 

ökar. Vilket då är en fråga för plankningsmodellen att undersöka. 

 

När vi istället undersöker läckagemodellen med kontrollvariabeln inräknad ger det SL två            

alternativ att möta rabattfuskarna med. SL kan välja att använda sig av metoden att minska               

prisskillnaderna mellan marknaderna för att göra det mindre tilltalande att rabattfuska. 

 

Om SL istället skulle utföra kontroller som verktyg för att minska rabattfusket slipper de              

använda den första metoden och kan fortsätta separera konsumentgrupperna ifrån varandra           

(ålder, studentintyg). Med kontroller har de möjlighet att bestraffa de som fuskar i form av               

straffavgift vilket även påverkar rabattfuskarnas val mellan att betala fullt pris eller            

rabattfuska då incitamenten för att fuska minskar. En positiv konsekvens för SLs vinst med              

införandet av kontroller är att SL kan höja priset på marknad 1 utan att det ökar läckaget och                  

kan prisdiskriminera i större grad jämfört med utan kontroller. Med kontroller minskar            

individernas preferenser för att rabattfuska, då risken för att råka ut för kontroll (och              

straffavgift) ökar. Samtidigt tillkommer en kostnad för SL att genomföra kontrollerna. 

 

Ska SL höja sina priser för att öka sina intäkter och på så vis maximera vinsten borde de                  

samtidigt höja sin straffavgift för fusk då de annars riskerar att öka läckaget mellan              

marknaderna och då förlora en del av sina intäkter. Att öka antalet kontroller kostar och kan                

vid en för stor volym kosta mer än vad kontroller stoppar läckaget, ett alternativ är då att höja                  

straffavgiften för att täcka dessa kostnader. 
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4.1 Kritik 

I och med att vi inte använt statistik över SLs biljettförsäljning, annat än den som presenterar                

fördelningen av fuskåkande, ger vårt arbete inte någon exakt siffra för termerna som             

symboliserar prisnivåer och straffavgiften. Hade vi valt att göra vår studie empirisk hade vi              

istället eftersträvat konkreta siffror. Vi valde att avgränsa vår frågeställning till att istället             

analysera påverkan fuskåkning har på SLs vinst och prissättning samt vilken påverkan            

straffavgiften och den sociala interaktionen har på detta genom att göra en teoretisk studie.              

Avgränsningen till att göra en renodlad teoretisk studie gjordes för att lämpa den bäst till den                

akademiska nivå detta arbete ligger på, samt att den statistik SL hade över sin              

biljettförsäljning och deras kostnader inte var distinktivt beskrivna för att kunna användas            

som empirisk data. 

 

Det finns anledning till att använda en icke-linjär efterfrågefunktion vid formulering av en             

monopolistisk vinstmaximering, istället för en linjär som vi gjorde. Detta för att icke-linjära             

efterfrågekurvor skulle vara mer likvärdiga fallet SL står inför i verkligheten. För att kunna              

formulera sådana kurvor krävs en tydlig återspegling av hur efterfrågan ser ut i praktiken. Att               

finna vilka variabler som påverkar och få fram ett resultat av detta kräver högre akademiska               

förutsättningar än vad som en kandidatnivå representerar. Det är möjligt att en studie som gör               

anspråk på högre akademiska kvalitéer hade kommit fram till andra resultat än vad vårt arbete               

gjort när det kommer till vilken påverkan fuskåkning har på SLs vinst och prissättning. Dock               

ser vi våra modeller som användbara i en förenklad mening för att förklara SLs problematik. 

 

Vi valde att göra avgränsningar i modellen för plankning då termen för social interaktion              

endast har inneburit en ytlig och förenklad bild av hur den sociala interaktionen påverkar en               

konsuments beslutstagande i studien. Avgränsningen fann vi nödvändig då det är en komplex             

term med många olika sociala aspekter att ta hänsyn till vilket vi anser är föremål för en                 

större studie än vad vårt arbete är. Även funderingar om vad det är som får människor att                 

agera på ett visst sätt när det kommer till fuskåkande är ett ämne man säkerligen kan göra                 

nationalekonomiska undersökningar över, men även inom andra forskningsområden. 
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Slutligen skulle vi finna det intressant att se hur en integrerad modell där både plankning och                

läckage finns med skulle se ut, det blir för avancerat för en kandidatuppsats men kan vara                

intressant att vidareutveckla.  

 

5. Diskussion 
Vår slutsats säger oss att ifall SL väljer att höja sina priser bör de också höja straffavgiften för                  

att minska fuskåkandet och maximera deras vinster. Senaste prishöjningen på SL-biljetter           

som SL genomförde gick att läsa om i Lägesrapporten över fuskåkandet i SL-trafiken år              

2016. Samtidigt som de höjde biljettpriserna så ökade de straffavgiften från 1200 kronor till              

1500 kronor. Den policyförändringen trädde i kraft den 9 januari år 2017. Exakt ett år senare,                

den 9 januari 2018 ska SL öka biljettpriserna med 3,3 procent, men denna gång utan att                

förändra straffavgiften vilket vi även tolkar som att antalet kontroller inte heller komma             

förändras. 

 

Denna prisändring kommer inte som en konsekvens för att motverka fuskåkningen i            

SL-trafiken utan istället som ett medel för SL att finansiera den stora utbyggnaden som sker               

av kollektivtrafiken. Det våra modeller sagt oss är att denna prisändring, på båda             

marknaderna,  bör leda till att andelen plankning ökar. Det återstår att se om fallet är sådant.  

 
6. Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sten Nyberg för hans ovärderliga engagemang i                

vår uppsatsprocess i form av feedback och diskussion. 
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Appendix 3.3 Vinstmaximering med plankning, social interaktion och kontroller 

Löser för optimala antalet plankare: 

Löser vi ut för  får vi:r  
1 ) r( − n = γ XXX ⇔ XXX r = γ

(1−n)  
 

Substituerar vi in det nya uttrycket för antal kontroller i deriveringen med hänseende på 
plankning får vi följande: 

− 2(1 )(− )n 1 ) ]δn
δΠ = γ

(1−n) + [ − n 1 + ( − n 2 = 0  
 
Vilket kan skrivas om till: 

n(1 ) 1 )− γ
(1−n) − 2 − n + ( − n 2 = 0  

 
Detta ger oss två olika möjliga svar: 

1 )((1 ) n )  n  eller,δn
δΠ = ( − n − n − 2 − γ

1 = 0 ⇔  = 1  

1 ) n 3n n( − n − 2 − γ
1 = 0 ⇒  = 1 − γ

1 ⇔  = 3
1− γ

1

 
där .γ > 0  
 
Vi kan formulera om det optimala antalet plankare: 

(1 )n* = 3
1− γ

1

⇒ 3
1 − 1

3γ ⇒ 3
1 − γ

1   
Vilket slutligen ger: 

(1 )n* = 3
1 − γ

1  
 

Uträkning för att få fram det optimala antalet kontroller, :r*  

Det uttryck vi tidigare fick ut för :r  

 (1 )r = γ
1 − n  

Omformulerar vi uttrycket nu genom att sätta in uttrycket för optimala antalet plankare som 

är , får vi följande:(1 )n* = 3
1 − γ

1  

(1 )r* = γ
1 − 3

1 + 1
3γ  

Vi kan skriva om uttrycket till: 

( )r* =  γ
1

3
2 + 1

3γ  

Slutligen kan vi förenkla ytterligare, vilket är det slutgiltiga uttrycket för det optimala antalet 

kontroller: 

(2 )r* =  1
3γ + γ

1  
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Appendix 3.4 Vinstmaximering med läckage utan kontroller 

Löser för optimala prisnivåer utan läckage (fusk): 

(1 ) p /2δΠ
δp1

= p1 − p1 ⇒  *
1 = 1   

(λ ) /2δΠ
δp2

= p2 − p2 ⇒ p*
2 = λ  

 

Derivering för vinstmaximering med hänseende på priser, för att få ut optimala priser vid 

läckage: 

(1)p θ(p )δΠ
δp1

= 1 − 2 1 − 2 1 − p2 = 0  

(2)p θ(p )δΠ
δp2

= λ − 2 2 + 2 1 − p2 = 0  

⇔  
 

,p pp1 = 2
1 − θ 1 + θ 2 XXX XXX p pp2 = λ

2 + θ 1 − θ 2  
⇔  
,(1 ) pp1 + θ = 2

1 + θ 2 XXX XXX (1 ) pp2 + θ = λ
2 + θ 1  

⇔  
 

p1 = 1+θ
+θp2

1
2 (3) 

p2 = 1+θ
+θp2

λ
1 (4) 

 
Om vi tar (1)+(2) får vi:  

p p0 = 1 + λ − 2 1 − 2 2  
 

Detta ger att och . Byt ut  i (3) mot det senare och byt utp1 = 2
1 + λ

2 − p2 p2 = 2
1 + λ

2 − p1 p2  
i (4) mot det förra så får vi ut jämviktspriserna:p1  

 
( )p*

1 = 2
1

1+2θ
1+(1+λ)θ  
 

( )p*
2 = λ

2 1+2θ
1+(1+1/λ)θ  

 
Appendix 3.5 Vinstmaximering med läckage och kontroller 

Vi löser för de optimala priserna när optimala  lagts in i vardera ekvation:r  
(5)p θ(p p (p )))δΠ

δp1
= 1 − 2 1 − 2 1 − ( 2 + γ

θ
1 − p2 = 0  

 (6)p θ(p p (p )))δΠ
δp2

= λ − 2 2 + 2 1 − ( 2 + γ
θ

1 − p2 = 0  

(5)+(6) ger att: 
p   och p1 + λ − 2p1 − 2 2 = 0 ⇔ p1 = 2

1+λ−2p2
2 = 2

1+λ−2p1  
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För :p*

1   

Substituera mot i (5) 2
1+λ−2p1 p2 1 p θ(p p (p )))⇒  − 2 1 − 2 1 − ( 2 + γ

θ
1 − 2

1+λ−2p1 = 0  
 

1 p θp λ θp p p⇔  − 2 1 − 2 1 + θ + θ − 2 1 + γ
2θ2

1 − γ
θ2

− γ
θ λ2

+ 2 γ
θ2

1 = 0  
 

(2 θ ) λ⇔ p1 + 4 − 4 γ
θ2

= 1 + θ + θ − γ
θ2

− γ
θ λ2

 
 

⇔ p ( )1 = 2
1

1+2θ−2 γ
θ2

1+θ+θλ− −γ
θ2

γ
θ λ2

 
⇒ ( )= 2

1
1+2θ−2 γ

θ2

1+θ(1+λ)− (1+λγ
θ2

 

,⇒ ( )= 2
1

1+2(θ− )γ
θ2

1+(1+λ)(θ− )γ
θ2

⇒ ( )= 2
1

1+2 (γ−θ)γ
θ

1+(1+λ) (γ−θ)γ
θ

  

där (γ )μ = γ
θ − θ  

 

Vi kan då skriva: 

, vilket är det optimala priset på marknad 1 vid läckage och kontroller.( )p*
1 = 2

1
1+2μ

1+(1+λ)μ  

 

För :p*
2  

Vi använder uttrycket för och vilket ger oss följande:p*
1 p2 = 2

1+λ−2p1  

( )p*
2 = 2

1 + λ
2 − 2

1
1+2μ

1+(1+λ)μ
⇒ (1 )= λ

2 + λ
1 − 1+2μ

+(1+(1+λ)μ)λ
1

 
 

 ( )= λ
2 1+2μ

(1+ )(1+2μ)− −(1+ )μλ
1

λ
1

λ
1

⇒ ( )= λ
2 1+2μ

(1+ )(1+2μ−μ)−λ
1

λ
1

 
 

( )= λ
2 1+2μ

(1+ )(1+μ)−(1+ )+1λ
1

λ
1

⇒ ( )= λ
2 1+2μ

1+(1+ )μλ
1

⇒ ( )p*
2 = λ

2 1+2μ
1+(1+ )μλ

1

 
 
Appendix över grafer  

 
Det är från dessa grafer vi skapat “marknad total” (sida 23). 
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