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Abstrakt 
Bildelningen idag kan delas upp i två olika generella kategorier, den traditionella bildelningen 
och den privata bildelningen. Den traditionella bildelningen utförs av företag som 
tillhandahåller och hyr ut ett antal bilar till tjänstens användare. Den privata bildelningen går ut 
på att privatpersoner delar sin bil med andra privatpersoner. Idag ser de tekniska lösningarna 
för bildelningen inom kategorierna olika ut. Båda kategorierna använder sig av bokningssystem 
respektive internetbaserade portaler där användare och bilägare kan komma i kontakt. Den 
traditionella bildelningen har emellertid i större utspridning tillämpat något mer avancerad 
teknik än den privata, exempelvis geopositionering och nyckellös tillgång till fordonet.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka behovet av tekniska lösningar för geopositionering 
och nyckellös åtkomst för bildelningen i Sverige. För att besvara syftet har åtta kvalitativa 
intervjuer gjort fördelat på organisationer som bedriver olika former av bildelning, användare 
av bildelningstjänster och personer utan erfarenhet av bildelning.  
 
Behovet har analyserats genom att ställa utvecklingsmöjligheterna från det nuvarande sättet att 
dela bil och de viktiga aspekterna som finns i bildelningen mot den påverkan som systemen för 
geopositionering och nyckellös åtkomst kommer att ge 
 
Studiens resultat visar att bildelningstjänster är i behov av IT-system för geopositionering och 
nyckellös åtkomst. Dessa system skulle minska de nuvarande problem som studien tar upp men 
även öka tjänsternas målgrupp. Genom att öka tjänstens målgrupp och därmed medlemmar 
skulle flera positiva miljö- och ekonomiska effekter uppnås. Tekniken för geopositionering och 
nyckellös åtkomst skulle således leda till en attraktivare bildelning för medlemmarna samtidigt 
som en ökad bildelning skulle leda till att fler människor får tillgång till bil, minskat behov av 
att producera bilar, minskat behov för parkeringsplatser, minskat utsläpp och effektivare 
användning av naturresurser.  
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1. Inledning		

1.1 Problembakgrund		
Dagens bilar står still ungefär 23 timmar om dygnet: "Since the duration of the average car trip 
is about 20 minutes, the typical car is only on the move for 6 hours in the week: for the 
remaining 162 hours it is stationary – parked" påpekar Bates och Leibling (2012, s. 23) i en 
rapport för brittiska Royal Automobile Club. Ellen MacArthur Foundation (2015) beskriver att 
dagens bilar i Europa används på ett ineffektivt sätt, enligt deras undersökning är bilen parkerad 
92 % av dygnet. Det vill säga, den genomsnittliga bilen används enbart en liten del av tiden och 
tar annars upp en yta kunnat används till annat. Ellen MacArthur Foundation skriver även att 
trafiksystemet, det vill säga, vägar, parkeringsplatser, trafikplatser osv. tar upp ca 50 % av 
Europas städer och att under rusningstrafik används enbart 10 % av den genomsnittliga vägen 
i Europa. 
 
Zhao (2010) beskriver också det ineffektiva sättet dagens bilar används på och att genom att 
dela bil mellan individer som tillsammans kan bruka bilen, det vill säga bildelning, kan man 
minska på den tiden som bilen står oanvänd. Genom bildelningen kan ett antal fördelar uppnås, 
både personliga, miljömässiga och nationella fördelar så som kostnadsbesparingar, mindre 
utsläpp, färre tillverkade bilar och mindre behov av parkeringsplatser.  
 
Bildelningen delas upp i olika kategorier. Dessa kategorier används på olika sätt och är också 
skiljaktiga gällande tjänsternas omfattning (CARE-North plus 2015). Traditionell bildelning 
beskriver den bildelning där ett företag hyr ut bilar till privatpersoner medan privat bildelning 
beskriver den bildelningen där privatpersoner delar bil med andra privatpersoner. Dessa två 
kategorier är övergripande och beskriver bildelning i stort. Dessa kategorier går att bryta ner 
ytterligare men det är dessa två begreppen som kommer att användas i uppsatsen. 
 
Internet Of Things, IoT, har potentialen att samla in tillhandahålla andra smarta produkter med 
information. Davidsson et al.(2016) menar att IoT möjliggör fjärrstyrning av bilar och 
infrastruktur. Konceptet möjliggör en hållbar utveckling för kollektivtrafiken men också för hur 
vi använder våra personbilar. IoT möjliggör ett enklare arbete för transportoperatörer, 
transportplanerare samt för resenärer menar Davidsson et al.(2016).  
  
Bilar har länge varit uppkopplade och använt sig av datorer som samlar in och använder 
informationen på olika vis. Det är dock på senare tid, tillsammans med IoT, som bilbranschen 
har kunnat fjärrstyra och använda informationen från bilen på sättet som är möjligt idag.   
 
Bildelningen påverkas också ständigt av den nya tekniken som används i och runt dagens 
fordon. Viktiga tekniska lösningar inom bildelningen är reservation och betalningslösningar, 
åtkomstlösningar, kontroll av fordon och säkerhet, datainsamling och överföring av insamlad 
data.  
 
Symeonidis et al.(2016) menar dock att de bildelningstekniker som finns idag inte är flexibla 
nog. Symeonidis et al hävdar att genom att bildelningstjänster skulle använda sig av nyckellös 
åtkomst skulle tjänsten bli flexiblare och därmed nå ut till en bredare grupp av användare.  
 
Shaheen et al.(2012) menar dock att vikten av vilken teknik som behövs inom bildelningen är 
snårig. Undersökningen av Shaheen et al visade att experterna beskrev allt från inget behov av 
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teknik alls till stort behov av avancerade system för bildelningen. KPMG (2012) menar att 
bilindustrin måste gå ifrån det traditionella bil-orienterade tänket till ett mer människo-
/användarcentrerat och stadscentrerat tänk. Vidare lyfter KPMG fram att bildelning är ett sätt 
att få bilindustrin mer fokuserad på användandet än ägandet. 
 
Mitt intresse för att undersöka behovet av tekniska lösningar för geopositionering och nyckellös 
åtkomst startade med en förfrågan från ingenjörs- och konsultbolaget ÅF Technology i Karlstad 
om att utföra en undersökning angående dessa tekniska lösningar inom den svenska 
bildelningen.  
 

1.2 Syfte		
Syftet med arbetet är att undersöka behovet av IT-system för geopositionering och nyckellös 
åtkomst i bildelningen i Sverige. 

1.3 Målgrupp	
Målgruppen för detta examensarbete är främst ÅF Technology i Karlstads men också 
organisationer som arbetar med delningseknomin inom bilindustrin, bilpooler, bildelning eller 
tekniken inom dessa områden. 

1.4 Undersökningsfrågor	
U1 - Hur kan teknik för geopositionering och nyckellös åtkomst påverka bildelningen? 
U2 - Vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter finns för dagens sätt att bedriva bildelning? 
 

1.5 	Avgränsning	
Bildelning är ett koncept som är mer eller mindre etablerat över hela världen. Vilket innebär 
att utan avgränsningar skulle undersökningen tvingas omfatta en väldigt stor spridning vad 
gäller respondenter. Undersökningen begränsas därmed till bildelningen som koncept i 
Sverige.  
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2. Bildelning	–	definitioner	och	fördelar	
I detta kapitel redovisas bakgrunden till bildelning samt en förklaring av de centrala begrepp 
som berör bildelning och tas upp i arbetet.  

2.1 Definition	av	uppkopplade	bilar	
Uppkopplade bilar avser användning av telematik i bilen, det vill säga en rad tekniker som 
utnyttjar anslutning, vare sig via Internet eller via dedikerad kortdistanskommunikation 
(DSRC). Genom uppkopplade bilar kan nya tjänster för diagnostik, säkerhet, bekvämlighet, och 
kommunikationstjänster utvecklas. Anslutningen utnyttjar data som samlats in från både 
insidan och utsidan av bilen och förser en mängd nya drivfördelar, bekvämligheter och 
applikationer (Baker et al. 2006 i Connected car report framtagen av PWC). 
 
Den exakta definitionen av "uppkopplade bilar" utvecklas lika snabbt som fordon utrustas med 
ny teknik. Definitionen kan huvudsakliga avse den genomgripande närvaron av mjukvara som 
styr bilen, med trådlösa nätverk i bilen som förbinder en stor mängd elektroniska komponenter. 
En annan definition kan avse element från utsidan i den anslutna bilens domän, med tanke på 
tjänster som tillhandahålls av bilföretag (Baker et al.2016). 

2.2 Delningsekonomi	
Delningsekonomi är ett brett koncept som saknar en riktig definition. ”a system that activates 
the untapped value of all kinds of assets through models and marketplaces that enable greater 
efficiency and access” (Botsman, 2011 refererad i Felländer et al., 2015, s. 13) är en något 
vedertagen definition av delningsekonomin. Definitionen inkluderar uthyrning, byteshandel, 
utlåning och byte av tillgångar som vanligtvis är underutnyttjade, antingen för att de ligger 
oanvända eller för att de ännu inte blivit affärsnytta hävdar Felländer et al.(2015). 
 
Delning är en alternativ form av distribution för utbyte och att ge. Jämfört med traditionell 
distribution kan delning av varor, tjänster främja gemenskap, spara resurser och skapa 
synergieffekter, det vill säga att samordna distributionen av en produkt, vara eller tjänst Belk 
(2007). Belk menar emellertid att vi inte delar särskilt mycket, speciellt inte utanför den 
närmaste familjen. 
 
Allt fler människor fokuserar idag mindre på ägandet av resurser och fokus riktar sig nu mer 
mot användandet av resurserna. Det är just det, att dela på resurser istället för att äga dessa som 
definierar delningsekonomi Belk (2007). 
  
Botsman och Rogers (2010) beskriver att delningsekonomin kan delas in i tre olika system - 
produkt service system (PSS), omfördelningsmarknader (till exempel blocket & ebay), och 
kollaborativ livsstil (delnings av immateriella resurser). Botsman and Rogers (2010) menar att 
delningsekonomi möjligtvis kommer ha lika stor påverkan på hur vi ser på ägandet som den 
industriella revolutionen. 
 
I det här arbetet kommer fokus ligga på den del av delningseknomin där produkter ägs av en 
eller flera personer alternativt ett företag och används av en eller flera kunder eller användare, 
alltså det som Botsman och Rogers (2010) beskriver som ”PSS”. Dock kommer inte begreppet 
användas i uppsatsen eftersom uppsatsens ämne ligger helt inom PSS. 

2.3 Bildelning		
Begreppet bildelning avser tjänsten att förse kunder eller medlemmar av en bilpool eller grupp 
med tillgång till en bil under, oftast, en kort period. Bilen delas mellan flera användare och där 
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av blir kostnaden för den enskilde individen mindre än enskilt ägande. Användarna bokar bilen 
och betalar sedan för den period som bilen används och/eller per körd kilometer. Bildelning 
erbjuder ett flexibelt alternativ för att möta individernas transportbehov samtidigt som det 
reducerar de negativa effekterna av privatägda fordon (Kriston et al.2010).  
 
Bildelning innebär följaktligen att de fasta kostnader ägandet av bil innebär slås ut på flera 
personer. Den privata bildelningen innebär förutom ekonomiska fördelar för hyrestagaren 
fördelaktiga fördelar för bilägaren som hyr ut sin bil (Trafikanalys 2016). 
 
Bates och Leibling (2012) visar i sin undersökning att den genomsnittliga bilen står parkerad 
96 % dagen. Det översätts till att den genomsnittliga bilen brukas 6 timmar i veckan. Övriga 
162 timmar står den parkerad. Genom bildelning hävdar Zhao (2010) att varje delad bil 2009 
ersatte i snitt 15 vanliga personbilar. Dessutom körde de personer som ingick i någon form av 
bildelning 31 % mindre än när de själva ägde en bil. Dessa två faktorer skulle kunna översättas 
till 482,170 ton mindre CO2 utsläpp och dessutom mindre trängsel i tätbebyggda områden. 
Utöver de miljöfördelarna som det bidrar till är det även ekonomiska fördelar för de användarna 
som sporadiskt använder sig av en bil.  
 
Det som skiljer bildelning ifrån att traditionellt hyra en bil är att bildelningen är designad för 
att det ska vara lätt att hyra eller låna en bil under en kort period och bara betala för användandet, 
det vill säga att användaren blir debiterad för perioden användaren haft bilen och/eller per körd 
kilometer. Bilpoolen förser användarna med bilen tillsammans med de fördelarna som kommer 
med att äga en bil men endast betala för användandet och samtidigt tar bildelning bort det 
ansvaret och stora kostnaderna som krävs för att äga en bil.  
 
Hampshire och Gaites (2015) beskriver sin studie liknande resultat som studien av Zhao (2010). 
Hampshire och Gaites menar att en delad bil ersätter mellan 4.6 upp till 20 privatägda bilar samt 
att användare av bildelningstjänster är mindre troliga att köpa egen bil efter att ha använt sig av 
bildelningstjänster.  
 
Trots att bildelningen ökar de positiva miljö- och ekonomiska effekterna menar Hampshire och 
Gaites (2015) att delningen är ca 12 till 30 gånger lägre än marknadsundersökningarna visar. 
Hampshire och Gaites menar att det beror på att den nuvarande affärsmodellen i tjänsterna inte 
är tillräckligt flexibel för att tillfredsställa behovet av bildelningstjänsterna. Med tanke på de 
ökande kostnaderna för privatägda bilar och det ökande fokuset på att reducera växthusgaserna 
i fordonsindustrin krävs det utveckling av både utbudet och efterfrågan. En sådan utveckling 
menar Hampshire och Gaites är bildelningen. Det finns flera positiva effekter med bildelning 
men Hampshire och Gaites (2015) menar att bildelningen måste utvecklas för att nå ut till fler 
människor, bland annat till områden med mindre population.   
 
Minskandet av energikonsumtion och minskandet av växthusgaser inom bilindustrin är ett 
nationellt fokus (Trafikverket 2016). Det finns ett antal potentiella olika utbud och efterfrågans 
lösningar gällande detta och bildelning är ett exempel. Bildelning reducerar miljöpåverkan men 
sänker också transportkostnaderna för de användare som enbart sporadiskt använder sig av en 
bil.  
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2.3.1 Begreppen	bildelning	och	bilpool	
Begreppen bildelning och bilpool kan vara något diffusa att skilja åt. I engelsk litteratur används 
begreppen annorlunda än hur begreppet används på svenska. Även i svenskan används 
begreppen ofta på ”felaktigt” sätt.  
 
En bilpool är den klubben eller medlemsbasen där användaren är medlem för att kunna använda 
bilar, det vill säga ett företag eller klubb där flera personer delar på en eller flera bilar och delar 
på kostnaderna för bilens fasta kostnader.  
 
Att använda sig av begreppet bilpool för själva aktiviteten att dela på fordonet blir således 
felaktigt. Begreppet bildelning fungerar däremot bättre som beskrivande term för konceptet att 
dela på resursen. Även på engelska används begreppet ”Carsharing” som kan direkt översättas 
till ”Bildelning”. Tabell 4 visar en sammanställning av hur begreppen benämns och skiljs åt på 
Svenska och engelska. 
 
Tabell 4 – Beskrivning av begreppen bildelning, bilpool & samåkning. 
Benämning  Svenska  engelska (US)  engelska (UK) 

Att dela bil  Bildelning  Carsharing  Car Sharing 

Klubben/medlemsbasen  bilpooler  Carshare operator  Car clubs 

Att samåka  Samåkning  Carpooling  Carpooling 

 

2.3.2 Olika	typer	av	bildelning	
CARE-North plus (2015) beskriver fyra olika sorter av bildelning; 
 

1. Poolsägda bilar med stationsbaserad bildelning: Den här sorten av bildelning går ut på 
att ett företag, bilpool, äger ett antal bilar och företagets användare använder bilarna. 
Bilarna måste alltid lämnas och hämtas på en fast plats där bilarna finns parkerade.  

 
2. Poolsägda bilar med envägsbildelning: Den här sorten av bildelning är något flexiblare. 

Istället för att enbart hämta och lämna bilen på samma plats kan bilar lämnas och hämtas 
på olika platser runt om inom tjänstens tjänsteområde. Car2go är ett exempel av en 
sådan tjänst.  

 
3. Centraliserad privat bildelning: Till skillnad från de tidigare sorterna av delning är det 

här en öppen plattform av privatägda bilar där användarna kan komma i kontakt med 
privatpersoner som vill dela med sig av sin bil. En plattform som skapar mötet mellan 
tillgång och efterfrågan. Snappcar är ett exempel på en centraliserad privat 
bildelningstjänst.  

 
4. Decentraliserad privat bildelning: Det är det mest spontana formen av bildelning av 

privata bilar. Det kan tillexempel vara delandet av bilen mellan grannar där inte någon 
form av plattform att hitta bil/användare används.  

 
I studien kommer däremot dessa begrepp grupperas ihop ytterligare och kommer att nämnas 
som, Traditionell bildelning, som syftar på CARE-North plus (2015)’s första och andra sort av 
bildelning, och privat bildelning, som syftar på bildelningen som sker mellan privatpersoner 
(sort 3 och 4 enligt CARE-North plus).  
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Kopp et al.(2015) skriver i sin undersökning att stationsbaserade bildelningstjänster inte är 
flexibla nog för att konkurrera med den privata bilen. Vidare skriver Kopp et al. att 
möjligheterna att mobilisera användarna i bildelningstjänster med bättre flexibilitet i 
lösningarna är stora.  
 
Undersökningen av Kopp et al. beskriver skillnader mellan envägsbildelning och ”traditionell” 
bildelning och hävdar att flexibiliteten är den största anledningen till bildelningens expansion. 
Flexibiliteten gör bildelningen mer attraktivt för en bredare grupp av användare. Car2go och 
DriveNow är tjänster som Kopp et al.(2015) beskriver som envägsbildelning och är två av de 
tjänster som erbjuder största möjliga flexibilitet. Båda tjänsterna erbjuder ”envägsdelning” och 
”Öppen destination” vilket betyder att dessa fordon kan bokas och returneras flexibelt inom det 
angivna tjänsteområdet, till exempel Stockholm stad. Dessa fordon är spridda över hela 
tjänsteområdet och får parkera gratis på allmänna parkeringsplatser. 
 

2.4 Nyttan	med	bildelning	
Statens Offentliga Utredningar, SOU (2017) hävdar att bilpooler ger tydliga effekter på både 
energi och klimat. Nyckelfaktorerna för effekterna har visat sig vara mer energieffektiva bilar 
och minskade körsträckor.  
 
SOU beskriver en studie som gjordes på den schweiziska bilboolen Mobility där resultatet 
visade att bilpoolens bilar i genomsnitt släppte ut strax under 20 % mindre koldioxid än 
genomsnittet för den genomsnittliga nyköpta bilen i Schweiz samma period. Energieffekten 
återstår likväl när bilarna från bilpoolen säljs vidare då de ersätter bilar som annars skulle haft 
högre energiförbrukning.  
 
Genom att använda sig av bilpooler sänker det genomsnittliga hushållet sin totala körsträcka 
med 27 % menar SOU (2017) med hänvisning till det schweiziska exemplet ovan. Trafikanalys 
(2016) hävdar också att medlemmar i bilpooler minskar sina körsträckor men visar något högre 
siffor än SOU. Trafikanalys menar att medlemmar i traditionella bilpooler fick en minskad 
körsträcka med i genomsnitt 30-60 %. Trafikanalys menar också att effekterna på bland annat 
bilresande och trafikslag av delningstjänsterna beror stort på medlemmens tidigare resvanor 
och vilken typ av bilpool medlemmen brukar. Vidare menar Trafikanalys att en kombination 
av flera olika delningstjänster och kollektivtrafik som skulle erbjuda ett heltäckande alternativ 
till egenägda bilar. 
 
Bildelningstjänster medför en större användning av färre bilar. Som effekt av att färre bilar 
används behövs inte lika många bilar produceras, vilket i sin tur bidrar till effektivare 
användning av naturresurser SOU (2017).  SOU beskriver att en bil från en bildelningstjänst 
ersätter mellan 4-13 privat- eller företagsägda bilar. Genom minskningen av bilarna minskar 
även behovet av parkeringsplatser. Genom att ersätta ett antal privat- eller företagsägda bilar 
frigör varje bilpoolsbil ca 50-120 kvadratmeter yta som tidigare används för parkering SOU 
(2017). 
 
Vidare beskriver SOU att bilpoolsbilar i genomsnitt har 50 % högre årlig körsträcka än den 
genomsnittliga privat- eller företagsägda bilen. Den ökande användningen av poolbilar bidrar 
även den till ett minskat behov av parkeringsplatser: ”Bilpooler som etableras i befintliga 
kvarter kan antas frigöra befintliga parkeringsytor, i nybyggda områden minskar däremot 
behovet av att tillhandahålla nya parkeringsplatser i motsvarande grad.” – SOU (2017, s. 203). 
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Trafikanalys (2016) menar dock att inte alla bilpoolsmedlemmar minskar sitt bilkörande. De 
användare som innan de ingick i en bilpool ägde en eller flera bilar visade en minskad 
bilanvändning medan de medlemmar som inte var ägare av någon bil före medlemskapet ökade 
sin bilanvändning i bilpoolen.  
 
Trafikanalys menar dock att merparten av medlemmarna minskar sitt bilanvändande och menar 
att den genomsnittliga medlemmen minskade sitt bilanvändande med 3100 km per år.  
 
Hushåll för vilka alternativet till bilpoolsmedlemskap är att inte äga en egen bil (78 procent av 
bilpoolsmedlemmarna) ökar sin bilkörning något genom bilpoolen. Det kompenseras genom en 
kraftig minskning av bilanvändningen hos den mindre andelen medlemmar (22 procent) som 
annars hade ägt en eller ytterligare en privatbil. Totalt uppskattas energibesparingen per aktiv 
helårskund i bilpoolen Mobility till 1 450 MJ/år, motsvarande utsläpp av cirka 300 kg koldioxid 
per år.  
 
SOU (2017) listar flera potentiella positiva effekter som en övergång från bilägande till 
bildelning kan medföra: 
 

” minskat bilresande genom att resor planeras bättre och hela resekostnaden synliggörs 
tydligare, vilket ger positiva effekter för miljö och samhällsplanering,  
 att nuvarande trend med ett ökande bilägande kan bromsas,  
 ökad nyttjandegrad hos bilar, vilket ökar resurseffektiviteten,  
 större frihet att kombinera kollektivtrafikresande med att använda bil när det behövs,  
 bättre tillgång till bil för personer som av olika skäl har valt att inte äga bil, och  
 minskat behov av parkeringsplatser, vilket frigör mark och stadsyta samt underlättar 
samhällsplanering för hållbara städer. ” – SOU (2017, s. 207). 

 
Vidare menar SOU att det följaktligen finns skäl för staten att stimulera utvecklingen av 
bildelningstjänster.  
 
SOU tar även upp transportpolitiska principer. Principerna följer med citatet från SOU nedan.   
 
”De transportpolitiska principerna beslutades av riksdagen 2006. Principerna är följande:  

 Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en transport ska 
utföras.  
 Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former.  
 Samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas.  
 Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ ska främjas.  
Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när 
transportpolitiska styrmedel utformas. ”- SOU (2017, s. 225). 

 
Bilpooler och deras effekter ligger således i linje med riksdagens transportpolitiska principer 
eftersom bildelningstjänsterna erbjuder valfrihet till invånarna vad gäller transportalternativ. 
Tjänsterna stimulerar också invånarna att använda sig av olika typer av transporter. Bildelning 
har också visat sig vara resurseffektivt och minskar behovet av privat bilägande och minskar 
behovet av parkeringsplatser SOU (2017). 
 
SOU skriver att effekterna av bilpoolerna kan påverkas av kollektivtrafikens tillgänglighet och 
kvalitet, ekonomiska förutsättningar hos medlemmarna samt bilpoolens marknadsutveckling. 
Bilpoolerna kan också påverkas av den geografiska placeringen av bilpoolen. De flesta 
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bildelningstjänsterna är placerade i städer, där kunder finns för att tjänsterna ska gå i vinst 
(Trafikanalys 2016, s. 29-30). 
  
Trafikverket (2015) skriver att ökad samåkning i framförallt glesbygd kan påverka 
reskostnader, restider och tillgänglighet till olika slags utbud. ”Ökad samåkning i glesbygd kan 
också minska behovet av en andrabil i hushållen. Generellt ökar möjligheterna för fungerande 
samåkning om deltagarna känner och har förtroende för varandra. På mindre platser kan det 
vara lättare att åstadkomma denna trygghet än i större städer.” Trafikverket (2015, s. 13). 
 
Trafikanalys (2016) beskriver hur tillgängligheten av delningstjänster kan försämras till följd 
av att delningstjänsterna är app-baserade. Genom att tjänsterna är app-baserade krävs en smart 
mobil för att använda tjänsten. Personer som inte använder en smart telefon eller inte har 
internet utesluts då alltså från tjänsten. Trafikanalys menar att det särskilt gäller äldre personer, 
över 75 år vilket är en grupp som Trafikanalys menar kan ha nytta av exempelvis samåkning.  

2.5 Bildelningens	framväxt		
Tidiga försök att etablera bildelningsprogram kan spåras ända tillbaka till 1940-talet, till 
”Sefage” programmet som var ett bilkooperativ i Zurich, Schweiz. Andra bildelningsprogram 
under följande decennier är till exempel ”Procotip” i Frankrike, 1971, ”Green cars” i 
Storbritannien, sena 1970 och ”Vivalla bil” i Sverige, Örebro, 1983 (Millbard-Ball et al. 2005). 
 
Bildelningen började i Tyskland och Schweiz med första storskaliga programmet 1987 och det 
följande decenniet började bildelningstjänster växa i andra europeiska länder. Den första 
storskaliga bildelningstjänsten i USA öppnade 1998 (Millbard-Ball et al.2005). 
 
Teknik började användas tidigt för att bedriva bildelningen. Procotip använde sig av en form 
av ”betala för användande” genom att ha en automat i bilen där användaren fick betala för 
distansen som bilen användes. Sen dess har bildelning växt stadigt och 2004 fanns det 
uppskattningsvis 200,000 medlemmar världen över i olika bildelningstjänster. 
Uppskattningsvis växer antalet med ca 20-30% varje år (Millbard-Ball et al. 2005).  
 
2014 uppskattades användarna till 4.94 miljoner fördelat på ca 92 000 fordon (Miller et al. 2016, 
s. 20-21). Uppskattningen innefattar dock bara de användarna som använder sig av en 
bildelningstjänst och inte de som delar bilar privat utan något företag emellan ägare och kund 
Millbard-Ball et al.(2005).  Bildelningen fortsätter att expandera. Nya affärsmodeller, ny teknik 
och tillsammans med biltillverkare och biluthyrare formar dagens och morgondagens 
bildelning. De traditionella biluthyrningsfirmorna, som Hertz och Avis, gör gränsen mellan 
bildelning och traditionell bilhyrning mindre och mindre synlig. Samtidigt som privata 
bildelningstjänster där privatpersoner delar bil med varandra växer fram.  
 
Även tekniken har en betydande roll i bildelningens expanderande. Teknologin har gjort och 
har fortsatt potentialen att förbättra kollektivtrafiken men också bildelningen. Uber och lyft är 
exempel på hur tekniken har möjliggjort for bildelningen och delningseknomin inom 
bilindustrin att etablera sig. Tjänsterna Uber och Lyft använder sig av realtids information om 
väntetider, upplockningsplatser, lämningsplatser, färdtid och sköter även betalningen via 
mobila applikationer (Miller et al. 2016). 	
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3. Tekniska	lösningar	för	bildelning	
Det här kapitlet består av beskrivningar hur teknik kan användas i bilar och även hur den 
tekniken kan tillämpas på bildelningen. Kapitlet avslutas med en precisering av arbetets 
undersökningsfrågor. 

3.1 Internet	of	things	
Sakernas Internet, även kallad Internet of things (IoT), är ett teknikparadigm tänkt som ett 
globalt nätverk av maskiner och apparater som kan interagera med varandra. Sakernas internet 
är ett av de viktigaste områdena för framtida teknik och vinner stor uppmärksamhet från ett 
brett spektrum av branscher menar Rose et al.(2015). 
 
Datorer har anslutits till varandra i många år genom internet. Nästa steg i denna riktning innebär 
att saker omkring oss som inte har tidigare kunnat kopplas samman eller kommunicera på 
distans numer kan utbyta information. Sakernas Internet är ett koncept som innebär anslutning 
av olika enheter till varandra, och/eller till internet. Dessa enheter kommer att hänvisas till som 
noder. En nod kan vara en enkel sensor eller uppkopplad enhet, såsom en termometer, ventil, 
eller pulsmätare. En nod kan också hänvisa till ett komplext system såsom en smartphone eller 
en bil (Davidsson et al.2016). 
 
Den ökande förekomsten av trådlös teknik gör det möjligt att få tillgång till information och att 
fjärrstyra enheter som tidigare endast kunnat kontrolleras manuellt. Genom att installera 
moduler för trådlös kommunikation i osmarta produkter, såsom lampor och dörrar, kan till 
exempel fjärrstyrning av dessa noder och kontroll av energiförbrukningen i realtid uppnås. 
Denna sammankoppling har positivt påverkan och influenser olika branscher, och många nya 
möjligheter uppstår därefter menar Hong et.al (2016).  
 
Tillsammans med utvecklingen inom informationstekniken, såsom öppen data och big data, och 
sensorteknik hävdar Davidsson et al.(2016) att IoT kan ses som en kraftfull möjliggörare för en 
hållbar utveckling inom ramen för kollektivtrafiken och bildelningen. Framförallt att med hjälp 
av IoT kan olika typer av data göras lättillgängligare, mer exakt, och i realtid. Fordonsstatus, 
tid och plats för att lämna och hämta fordon, data angående trafiksituationen tar Davidsson et 
al.(2016) upp som exempel på vad som med hjälp av IoT skulle kunna utvecklas.   
 
Davidsson et al.(2016) beskriver att IoT inte bara handlar om att samla in data från fordonen 
och bygga tjänster kring detta. IoT är också nyckeln till möjliggöra fjärrstyrning av fordon, som 
att via en applikation låsa och låsa upp bilens dörrar. Vidare beskriver de att införande av 
autonoma åtgärder, exempelvis självkörande fordon som sannolikt kommer att bli en viktig del 
av den framtida kollektivtrafiken, kommer att bero på IoT. 
 

3.2 Konnektivitet	i	bilar	–	Definition		
Förare runt om i världen börjar vänja sig vid den ökande mängden digital teknik i sina bilar. 
Många av de normala funktionerna i bilen, monitorer av prestandadata som hastighet, 
bränsleeffektivitet och gas/tanknivåer, uppvärmning och luftkonditionering, och ljudsystemet 
har alla digitaliserats i hopp om att ge föraren enklare upplevelse och bättre information. Bilen, 
inklusive smartphones och andra enheter som förs ombord för förare och passagerare, ansluts 
nu till omvärlden för att strömma musik från molnet i realtid, få trafikinformation och personlig 
vägassistans. Nya innovationer tillåter bilar att övervaka och justera sin position på motorvägen, 
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varna förare om de driver ut ur sin bana, och saktar ner om de kommer för nära bilen framför 
(Baker et al.2016). 
 
Idag produceras allt fler bilar med hårdvara som tillåter datainsamling. Många bilar idag är 
utrustade med sofistikerad hårdvara som kan inte bara kan övervaka hur långt bilen körts, plats 
och rutter som används, men också förarens körbeteende samt fordonsdata såsom 
oljetemperatur, bromsslitage och däcktrycket. Denna teknik gör det möjligt en mängd nya 
funktioner som uppfyller kundernas krav på bekvämlighet, säkerhet och säkerhetsfunktioner. 
Uppkopplade bilar är ännu inte idag en standard i produktionen men enligt SBD kommer 
teknologin vara en standard senast år 2020 skriver Löffler et al(2016).  
 
Sohn (2015) håller med och menar också att uppkopplade fordon kommer öka kraftigt och tror 
att år 2020 kommer uppkopplade bilar stå för 92% av fordonen i USA jämfört med enbart 20% 
år 2015.  
 
Genom att möta kundernas krav och önskemål finns det ett antal företag som idag levererar 
lösningar som baserar sig på uppkopplade bilar och med hjälp av teknologin kan skapa 
mervärde för kunden. 
 
Morgondagens bil kommer att innebära en radikal förändring av form och funktion, jämfört 
med vad som erbjuds nu. Autonoma fordon är mycket uppmärksammat men det är bara en del 
av förändringen att komma. Det kommer att finnas nya nivåer av anslutningsmöjligheter bland 
fordon som möjliggör nya tjänster både i och utanför bilen. Det kommer att finnas nya typer av 
bilar, mycket nya specifika användningsområden, såsom bildelning och samåkning. Kulturen i 
bilen, inklusive den traditionella tanken om hur fordon bör ägas och drivas, kommer också att 
förändras (Baker et al.2016). 
 
Den trådlösa kommunikationstekniken som antingen kan vara inbyggd eller föras in i efterhand 
som en eftermarknadsprodukt i fordonet möjliggör nya telematiktjänster för bilen. 
Utvecklingen av anslutna bilar betonar användningen av sofistikerad utrustning för insamling 
och analys av en stor mängd data som genereras i alla aspekter av fordonets rörelser och 
färdmönster hävdar Nkenyereye och Jang (2016)  
 

3.3 Konnektivitet	och	bildelning	
Det utvecklas ständigt ny teknik som tillåter insamling av data från dagens fordon. Data som 
kan användas för analys av körbeteende, hämta data från bilens instrumentpanel och 
fjärrstyrning av fordon. Även tekniska lösningar utvecklas och förändras snabbt inom 
bildelningen. Viktiga tekniska lösningar inom bildelningen är reservation och 
betalningslösningar, åtkomstlösningar, kontroll av fordon och säkerhet, datainsamling och 
överföring av insamlad data.  
 
Det finns idag flertalet bildelningstjänster som är av den traditionella typen av 
bildelningstjänster som använder sig av tekniska lösningar för geopositionering och nyckellös 
åtkomst genom en applikation i mobiltelefonen. Exempelvis Car2Go är en traditionell 
bildelningstjänst som använder sig av teknik för att låsa och låsa upp bilen genom en app. Även 
exempel på privata bildelningstjänster som använder sig av liknande teknik är Getaround, där 
bilägaren får stå för kostnaderna för tekniken själva. 
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Företag har idag modeller som gör att användarna kan få åtkomst till ett fordon utan att behöva 
använda sig av en fysisk nyckel. Istället finns möjligheten att använda sig av åtkomst via ett 
smartkort, RFID tag eller en digital nyckel via en app/accesskort. Detta beskriver Symeonidis 
et al.(2016) som nyckellös bildelning, där uthyrare och hyrestagaren inte behöver mötas för att 
ge över en nyckel till bilen.  
 
Tekniken som kommer att undersökas i det här arbetet är nyckellösa system för att få tillgång 
till en bil samt teknik för att se vart en bil befinner sig (geopositionering). Nyckellösa system 
tillåter användaren att få tillgång till bilen (låsa och låsa upp) bilen utan en fysisk nyckel. Den 
fysiska nyckeln är i dessa system utbytt mot åtkomstsystem på portabla enheter som 
mobiltelefon eller en RFID tag. Symeonidis et al.(2016) beskriver ett system för nyckellös 
bildelning där ägaren av bilen kan ge åtkomst till en annan person som skall använda sig av 
bilen genom att dela en digital nyckel till användaren.  Exempel på bildelningstjänster som 
använder sig av nyckellös åtkomst är Zipcar1, Sunfleet2 och Car2Go3. Dessa tjänster är 
klassiska bildelningstjänster, det vill säga det är ett organisationer som äger och distribuerar 
bilarna.  
 
Teknologin inom bildelningen delas upp enligt Shaheen et al.(2012) i tre klassifikationer som 
beskriver hur teknologin används inom bildelningen; manuella system, delvis automatiska 
system och avancerade system. 
 
Manuella system syftar till teknik som tillgodoser reservationer och fakturering personligen 
eller via telefon med åtkomst till bilen via personligt nyckelutbyte eller obevakad åtkomst med 
hjälp av ett kassaskåp där användaren har tillgång till kassaskåpet via till exempel en personlig 
kod och kan via kassaskåpet hämta nyckeln.  
 
Delvis automatiska system syftar till teknik som inkluderar bokningar och fakturering via 
automatiserade telefonsystem, Internet, eller smart telefon. Åtkomst till bilen sker via personligt 
nyckelutbyte eller genom obevakad åtkomst via ett kassaskåp. 
 
Avancerad teknik innebär bokningar och fakturering via automatiserade telefonsystem, Internet 
eller smartphone. Åtkomst till bilen sker via obevakat med hjälp av fjärrkontroller, smarta kort 
eller via en mobilapp. 
 
Shaheen et al.(1998) hävdade redan 1998 att för att behålla kundernas lojalitet till 
bildelningstjänsterna måste servicen förbättras alternativt reducera kostnaderna på 
bildelningstjänsterna. Ett förslag på en lösning av det problemet var att använda sig av vad 
Shaheen et al.(1998) beskriver som avancerad kommunikation. Det de vidare beskriver som 
tekniska reservations, och faktureringsteknik.   
 
Shaheen et al.(2012) anser att den traditionella bildelningen, som visserligen expanderar, har 
både ett begränsat antal bilar men också begränsade platser att bedriva verksamheten på. 
Shaheen et al. beskriver att privat bildelning skulle få bukt med dessa hinder och beskriver det 
som ”nästa generations bildelning”.  
 

                                                 
1 https://www.zipcar.com/ 
2 https://www.sunfleet.com/ 
3 https://www.car2go.com/ 
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Shaheen et al.(2012) beskriver vikten av tekniska tillämpningar inom system för privat 
bildelning och att dessa var mycket tvistade bland experter inom orådet i deras undersökning.  
Undersökningen visade att experterna beskrev allt från inget behov av teknologi till stort behov 
av avancerade system. Undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade var överens om 
att snabba tekniska framsteg och digital kommunikation skulle kunna spela en nyckelroll i 
marknaden av privat bildelningen. Till exempel visade undersökningen att ett personligt 
nyckelutbyte mellan ägaren och hyrestagaren underlättar tillgången till bildelningen men också 
tilliten bland användarna. Andra hävdade att obevakad tillgång gynnar användarnas säkerhet 
och minskar potentiella problem som orsakas av samordning mellan individer (Shaheen et al. 
2012). 
 
En stor skillnad mellan olika privata bildelningssystem är hur och vilken teknik som används 
för att få tillgång till bilen och reservationssystemen som används för att boka bilen. Getaround 
är en privat bildelningstjänst som använder sig av en mobil applikation för att låsa och låsa upp 
bilen, likt andra mer traditionella bildelningstjänster. Den tekniken får användarna själva betala 
och installera själva (Getaround 2016). Andra tjänster som Snappcar använder sig inte av någon 
sådan teknik allt och kräver istället att ägare och kund träffas och ger över nyckeln till bilen 
(Snappcar 2016). 
 
Det finns även nischade bildelningstjänster, som till exempel HiGear, som dock numer är 
nerlagd, där organisationen som står mellan hyrestagaren och bilägaren vill att ett personligt 
möte skall ske innan uthyrningen, på grund av att det kan gälla bilar där en demonstration om 
hur bilen fungerar måste ske. Vilket gör att teknik för nyckellös åtkomst inte behövs 
(Fehrenbacher 2015). 
 
Symeonidis et al.(2016) menar att kombinationen med privat bildelning och nyckellös åtkomst 
bidrar med stor potential till smarta städer. Symeonidis et al.(2016) menar att de 
bildelningssystemen som finns idag för den privata bildelningen, kräver exempelvis 
överlämning av den fysiska nyckeln till bilen, och att det inte är flexibelt nog. Genom att 
anpassa sig till tekniken som möjliggör nyckellös åtkomst skulle bildelningen bli flexiblare och 
en bredare målgrupp nås menar Symeonidis et al.(2016). 
 
Hög flexibilitet är en stor fördel i bildelning. Ofta handlar det om att matcha kundens behov, 
plats och tid och detta skall ske snabbt. Cullen och Farronato (2014) tar upp Uber som ett 
exempel där användarna troligtvis kommer att ta ett alternativt transportmedel om det tar långt 
tid att få tag på en Uber bil. Likt Uber handlar bildelningen också om att möta kunden behov 
med antal bilar och att ha dessa på rätt plats vid rätt tid för att användaren inte skall bruka 
alternativa transportmedel.  
 
Shaheen et al.(2012) hävdar i likhet med Cullen och Farronato (2014) att den privata 
bildelningen handlar om att matcha kundens behov. Vidare beskriver Shaheen et al.(2012) att 
till skillnad från traditionell bildelning som vanligtvis kräver en hög befolkningstäthet för att 
bli lönsam kan privat bildelning fungera på mindre folktäta ställen som till exempel förorter. 
Ägaren av bilen kan exempelvis bo i en förort vilket gör att resursen kommer att kunna delas 
där uthyraren bor, där den traditionella bildelningen inte är särskilt omfattande. 
 
Shaheen et al.(2012) beskriver också deras upptäckt att privat bildelningen är mindre påtaglig 
än den traditionella delningen. De menar att rädslan för att använda sig av privata 
bildelningstjänster gör att dessa tjänster blir mindre använda än de traditionella. Resultaten av 
deras undersökning visade att 21 av 29 intervjurespondenter angav att rädslan av att dela bilen 
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är bland topp tre på hinder inom bildelningen. Rädslan av att dela visade sig ligga i bristen på 
förtroendet bland bilhyrarna. Till detta beskrivs det också ett antal lösningar. Genom att noga 
verifiera användarna med ålder, identitet och körhistorik menar Shaheen et al.(2012) att 
förtroendet för användarna kan stiga. 22 av 28 bildelningsexperter i Shaheen et al. undersökning 
tyckte att ett återkopplingssystem skulle lösa de problemen med förtroendebristen av 
användarna.  
 
Resnick och Zeckhauser (2002) beskriver att inom internetauktioner finns också problem med 
förtroendet men att dessa auktionssidor har utvecklat återkopplingssystem som möjliggör för 
säljare och köpare att skapa ett rykte genom nöjda kunder. Resnick och Zeckhauser (2002) 
menar att dessa system, genom att betygsätta kunder och säljare, gör upp för bristen för de 
traditionella återkopplingsmekanismerna. Vidare beskriver de att om säljarna tror dåliga 
beteende kommer att framkalla negativ feedback, och att köparna är starkt beroende av rykte 
kommer säljare kommer att uppföra sig väl och dåliga säljare kommer att avskräckas.  
 
Shaheen et al.(2012) beskriver att behovet av att överlämna nycklar till kunden, vad de kallar 
deltagande åtkomst, av bilen förhindrar en enkel bildelning. De hävdar att obevakad åtkomst, 
vilket exempelvis skulle innebära att låsa upp bilen via en app, smartcards, eller nyckelskåp, 
skulle vara en viktig del i att göra bildelningen enklare och mer flexibel. 
 
Shaheen et al.(2012) beskriver dock också att kostnaden för den tekniken för geopositionering 
och nyckellös åtkomst är ett problem. Den kan både vara dyr att köpa och underhålla. Dessutom 
är tekniken som används en eftermarknadsprodukt vilken måste installeras i efterhand. Däremot 
är fördelarna med att dela bil som Shaheen et al. beskriver kraftfulla. Undersökningen av 
Shaheen et al. på mer än 6281 bildelningsmedlemmar i Nordamerika visar ett minskat 
biläggande bland undersökningspopulationen med ca 50 % som följd av delaktighet i 
bildelningstjänster. Den genomsnittliga månadskostnaden för transport minskade dramatiskt, 
liksom miljöpåverkan.  
 

3.4 Konnektivitet	i	bilar	idag	
Användningen av datorer och data från bilar är inget nytt. Datoriserade system började 
förekomma i bilar redan innan 1970. Standardisering av omborddiagnos (OBD) kom under 
1990-talet och underlättade insamlingen av data inom bilar. Men installation av flera datachips 
och elektronikkomponenter har bidragit till att införa ny teknik som avsevärt ökar datavolymen 
som produceras av en bil Alavear et al.(2014).  
 
I många fall kan uppkopplingen förstärka den befintliga tekniken i bilen såsom Event Data 
Recorders (EDRs) och OBD-system. Anslutning utökar också de datainsamlingsfunktioner som 
finns i en bil. Biltillverkare arbetar ständigt för att skapa ny teknik för att säkerställa den 
anslutna bilen främjar en bättre körupplevelse, liksom användarnas privatliv och integritet. 
 
Samtidigt som fordons anslutning blir vardagsmat, samlar datoriserade system redan in och 
genererar data om fordonets rörelser och användning. Exempel på sådana system är Event Data 
Recorders (EDRs) och omborddiagnos (OBD). Dessa registrerar information om användandet 
av olika fordonssystem. Försäkringsbolag har exempelvis utvecklat användning baserad 
försäkring program som är byggda för att utnyttja tillgängliga data från OBD-system för att 
förse försäkringsbolag med information om hur ett fordon används och med hjälp av det kan 
basera försäkringskostnaden efter användningen av bilen (Coppola & Morisio 2016).  
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Event Data Recorders är anordningar som spelar in kort ögonblicks av information om en 
"händelse", vanligtvis en fordonskrasch eller nära krasch. EDRs installeras i motorfordon och 
spelar in fordonsinformation samt data angående förare och passagerare (till exempel 
bilbältesanvändning, broms och styrning) under en kort tid före, under och efter en krasch eller 
ett ”event” Nowacki et al.(2014).  
 
Omborddiagnos, eller OBD, har funnits i bilar i någon form sedan innan -70 talet. Moderna 
datorbaserade OBD-system blev en standard i fordon under 90 talet och finns numera i alla bilar 
som tillverkats efter 1996. De var avsedda för att övervaka prestanda i motorns 
huvudkomponenter, men systemet ger också föraren en varning i form av en varningslampa i 
instrumentpanelen om något fel i motorn skulle uppstå. Genom att ge föraren denna tidiga 
varning, skyddar OBD förare och passagerare för olyckor och identifiera mindre problem innan 
de hinner bli för stora. OBD system bistår också verkstäder och återförsäljare med information 
som kan effektivisera diagnostiseringen av fordonet vid problem eller reparation Malekian et 
al(2017).  
 
Uppkopplade system kan utnyttja data som samlats in både insidan och utsidan av bilen till att 
förse en mängd med funktioner och services som byggs runt bilar och användandet av bilar.  
Volvo On Call är ett annat exempel där som använder sig av teknik för att fjärrstyra bilen. 
Volvo On Call är en smartphone-app med smarta lösningar för att fjärrstyra Volvos personbilar. 
Med hjälp av appen kan användaren av appen få åtkomst till instrumentpanelen i bilen och 
därmed se bland annat bränslenivåer, servicevarningar och dörrlåsens status. Appen möjliggör 
också tillgång till att fjärrstyra bilens dörrar genom att låsa och låsa upp dessa. (VolvoCars 
2016a).  
 
Tillsammans med Volvo On Call har även Volvo Cars lanserat In-car delivery som är en tjänst 
för att få beställda varor direkt in i bilen. Tjänsten går ut på att konsumenten beställer varor via 
nätet och ger leveransbolaget en digital nyckel till konsumentens Volvobil. Konsumenten 
reglerar den digitala nyckeln och bestämmer att leveransbolaget enbart har åtkomst till bilen 
under en viss tid (VolvoCars 2016b).  
 
BWM har likt Volvo en applikation för att styra ett antal av bilens funktioner, bland annat att 
låsa och låsa upp bilens dörrar. BMW’s app kallas för Connected drive och fungerar för på ett 
antal av BMW’s modeller med inbyggda moduler för att kunna styras via appen (BWM 2015). 
Audi-connect är Audis version av en likande app och även den tillåter nyckellös åtkomst av 
bilen. (Audi). Andra exempel på biltillverkare som har applikationer som kan fjärrstyra bilens 
funktioner med är – Ford (Sync connect4), Kia (UVO5), Nissa (Nissan connect6), Lexus (Lexus 
Enform7) och FCA (Uconnect8). 
 
Tekniken i dessa applikationer bygger på inbyggda assistanssystem som byggs in i fordonet vid 
tillverkning som sedan går att nås via mobila applikationer.  
  

                                                 
4 https://owner.ford.com/how‐tos/sync‐technology/sync‐3/sync‐connect/sync‐connect.html 
5 http://www.kia.com/us/en/content/technology/uvo/introducing‐uvo 
6 https://www.nissanusa.com/connect/features‐app/services‐plus/remote‐door‐lock‐
unlock/ 
7 http://www.lexus.com/enform 
8 http://www.driveuconnect.com/ 
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3.5 Analysmodell	
Analysmodellen som används i undersökningen visar de variabler och relationer som bildar 
behovet av tekniska lösningar för geopositionering och nyckellös åtkomst. Modellen skapar en 
förståelse om vad som undersökningen avser att undersöka och hur behovet undersöks. 
 
 
 

 
Figur 1: Analysmodell över de faktorer som påverkar behovet av de tekniska lösningarna för 
bildelningen.  
Källa: Författaren 
 

3.5.1 Förbättringsmöjligheter	
Förbättringsmöjligheter handlar om de möjligheter och utmaningar studien finner med dagens 
sätt att bedriva bildelning. Det kan till exempel handla om tekniska lösningar som 
respondenterna anser skulle underlätta alternativt göra bildelningen till en bättre tjänst.  
 

3.5.2 Påverkan	av	IT‐system		
Påverkan av de tekniska system för geopositionering och nyckellös åtkomst kommer bidrar till 
hur behovet ser ut. Symeonidis et al.(2016) menar att nyckellös åtkomst till bilen skulle bidra 
till en flexiblare privat bildelning. Intervjurespondenternas svar angående hur de tror att dessa 
system skulle påverka bildelningen kommer att vägas in och jämföras med den information 
uppsatsen presenterar i kapitel 2 och 3.  

3.5.3 Viktiga	aspekter	
Viktiga aspekter i analysmodellen beskriver viktiga aspekterna som krävs för att användare 
skall välja bildelningstjänster istället för andra transportmedel. Aspekterna handlar om bland 
annat kostnaden och säkerheten. Andra aspekter som uppkom under intervjuerna tas räknas 
också in som viktiga aspekter i analysen.  

Behov	
av	IT

Förbättringsmöj
ligheter	med	
nuvarande	sätt	
att	dela	bil

Påverkan	av	IT‐
system

Viktiga	aspekter
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3.5.4 Behov	
Genom att väga förbättringsmöjligheter, påverkan av IT-systemen och viktiga aspekter samman 
kommer behovet analyseras. Påverkan av IT-systemen kommer att jämföras med de 
förbättringsmöjligheter som både presenterats i kapitel 2 och 3 i uppsatsen men även de 
förbättringsmöjligheter som framkom under intervjuerna. De viktiga aspekterna som 
uppkommit under undersökningen kommer också att vägas samman tillsammans med påverkan 
av IT-systemen och förbättringsmöjligheterna.  
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4. Metod		
Det här kapitlet består av en förklaring till undersökningens tillvägagångsätt för att besvara 
studiens syfte.  

4.1 Metodval	
De förhållanden som framkommit i kapitel 2 och 3 kan delvis ligga till grund för att besvara 
den här undersökningens båda frågor. Men vad som saknas i de källor som gåtts igenom är en 
mer tydlig bild av hur olika intressegrupper resonerar. Därför har ett antal intervjuer skett med 
representanter från olika grupper av relevans för undersökningens syfte: organisationer som 
bedriver bildelning, användare av bildelningstjänster, och icke-användare av 
bildelningstjänster. 
 
Datainsamlingen i undersökningen har skett i form av semistrukturerade intervjuer med åtta 
intervjurespondenter för att svara på undersökningens syfte. Fyra av intervjuerna gjordes 
personligt och de fyra intervjuerna gjordes skriftligen, dels via chattfunktionen på GoMore’s 
hemsida och dels via email. 
 
Den data som med hjälp av intervjuerna hämtas in är de erfarenheter intervjurespondenterna 
har i ämnet och deras syn på förbättringsförslag till bildelningstjänsterna. Undersökningens 
primärdata bygger på semistrukturerade intervjuer på grund av tekniken ger respondenterna 
möjlighet att diskutera frågorna på ett öppet sätt. Det har i sin tur bidragit till djupare förståelse 
hur bildelning ses av såväl organisationer som bedriver bildelning, användare och personer utan 
erfarenhet av bildelning.  
 
Intervjuguiderna som används som intervjuunderlag har tagits fram med hjälp av den 
analysmodell som presenterades i tidigare kapitlet. Genom att utforma av intervjuguiden från 
den teoretiska data som samlats in under arbetet säkerställs validiteten. 
 
Patel och Davidson (2003) menar att inom kvalitativ databearbetning är det vanligt att 
intervjuerna transkriberas vilket ofta resulterar i ett omfattande textmaterial. I undersökningen 
transkriberades inte intervjuerna ordagrant utan istället skrevs en sammanfattning med hjälp av 
ljudinspelningarna och anteckningar. Sammanfattningarna skrevs direkt i samband med de 
slutförda intervjuerna för att kunna återge så sanningsenligt och korrekt information som 
möjligt. De personliga intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och under intervjun 
skrevs även anteckningar för att säkerställa att rätt information samlades in.  

4.2 Intervjuer		
En viktig faktor vid utformandet av intervjuer är att ta hänsyn till intervjufrågornas grad av 
standardisering (Patel & Davidson 2003). Frågornas grad av standardisering handlar om hur 
strikt frågornas utformning och ordning är förbestämda. Exempel på hur en undersökning med 
hög standardisering kan gå till är till exempel enkäter med fasta svarsalternativ. Ett exempel 
på hur en undersökning med låg standardisering är intervjuer med obestämd ordning på frågor 
och frågor som ger utrymme till diskussion och följdfrågor.  
 
För att besvara syftet i arbetet har undersökningen utgått ifrån semistrukturerade intervjuer av 
kvalitativ karaktär för insamling av primärdata. Dessa intervjuer syftade till att få en förståelse 
av vilka förbättringsförslag dagens bildelningstekniker har och vilken påverkan IT lösningar 
för nyckellös åtkomst och geopositionering skulle ha på bildelningen. 
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Semistrukturerade intervjuer används på grund av tekniken ger intervjun en något mer öppen 
natur korrelerat med strukturerade intervjuer och används för att få djupare förståelse kring ett 
specifikt problem (Björklund & Paulsson 2012 s.65). Semistrukturerade intervjuer går ut på att 
intervjuaren utgår från utarbetade frågor som diskuteras med intervjurespondenten. 
Semistrukturerade intervjuer tillåter till skillnad från strukturerade intervjuer att 
intervjurespondenten har möjlighet att resonera och diskutera kring sina svar. Ännu en fördel 
med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren har möjlighet att följa upp 
intervjurespondenten med följdfrågor vilket leder till att intervjun blir mer flexibel och kan 
beröra fler synvinklar på intervjufrågorna (Patel & Davidson 2008).  
 
De semistrukturerade intervjuerna var även centrala för att intervjun skulle öppna upp för 
meningsfulla diskussioner om fenomenet och möjliggöra för respondenten att svara med sina 
egna ord.  
 
Fyra av de sex intervjuer som gjordes med användare av bildelningstjänster och personer utan 
erfarenhet av bildelning gjordes skriftligen via mail och chattfunktionen på www.GoMore.se. 
Inom semistrukturerade och kvalitativa intervjuer är det viktigt med den personliga kontakten 
mellan intervjuaren och respondenten. Det är även viktigt att frågorna har utrymme för 
intervjurespondenten att svara med personligt (Patel och Davidson 2004). De intervjuer som 
gjordes skriftligen förlorar något av den personliga kontakten och även det personliga svaret i 
intervjun då respondenten skulle till exempel kunna ha tid att söka upp svar på frågorna. En 
annan nackdel med skriftliga intervjuer är att respondenten ofta får se alla frågor direkt och kan 
då läsa frågorna i ”fel” ordning vilket i mitt fall skulle kunna ha bidragit till att svaren blivit 
annorlunda. Intervjuerna som gjordes skriftligen delades istället upp i två delar, bilaga 2.1 och 
2.2, där respondenten fick andra delen efter första delen var besvarad. 

4.3 Urval	
Patel och Davidson (2003) menar att en av de viktigaste sakerna att tänka på vid planering av 
undersökningens utförande är beslutet av vilka intervjurespondenter som skall ingå i 
undersökningen. Urvalet av intervjurespondenter i den här undersökningen har varit användare 
av både privata och traditionella bildelningstjänster, personer utan erfarenhet av bildelning och 
organisationer som bedriver bildelning inom organisationen verksamhet. 
 
Planen från början innefattade även intervjuer med organisationer som driver en privat 
bildelningstjänst. Dock avböjde samtliga som kontaktades förfrågan om att medverka i 
undersökningen.  
 
Totalt gjordes åtta stycken intervjuer, fyra intervjuer med användare, två intervjuer som inte 
hade erfarenhet av bildelning och två intervjuer med företag. När intervjusvaren började lika 
varandra ansågs intervjuerna gett tillräckligt med material för att besvara undersökningens syfte 
och då avbröts undersökningen.  
 
Två intervjuer gjordes med representanter från organisationer där bildelning bedrivs. Karlstad 
kommun ansvarar för ett antal bilar som kommunens anställda använder och delar på. Karlstads 
bilkooperativ är en förening med ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att förvärva, förvalta och till medlemmarna hyra ut bilar. Information om intervjuerna 
visas i tabell 1. Det gjordes intervjuer med fyra stycken medlemmar från bildelningstjänster, se 
tabell 2. Två intervjuer gjordes med respondenter som inte använder sig av någon form av 
bildelning. Dessa intervjuer gjordes för att se hur personer ser på bildelning som tjänst och vad 
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som gör att de avstår från bildelning även hur teknik skulle påverka deras syn och användning 
av bildelningstjänster. Intervjuguiderna för alla intervjuer kan ses i bilaga 1, 2 & 3.  
 
Intervjurespondenterna som representerar användare av bildelningstjänster och även de 
respondenter utan erfarenhet av bildelning benämns i rapporten med fiktiva namn. Dessa 
respondenter har också beskrivits i kapitel 5 med fiktiva personas som är baserade på den 
bakgrundsinformationen angående ålder, bilanvändning, tekniskt intresse, bostadsort, och 
arbete respondenterna angav. Personas används i det här fallet för att kunna återge rätt 
information angående respondenterna men samtidigt hålla respondenterna anonyma.  
 
Tabell 1: Tabell över intervjurespondenterna som representerade Karlstads kommun & 
Karlstadsbilkooperativ 
Organisationer  Respondent  Position  Intervjuform  Datum 

F1 Karlstads kommun  Pierre Cruse  Fordonsansvarig  Personlig  5/4 ‐ 2017 

F2 

Karlstadsbilkooperativ 

Lena Nilsson  Styrelsemedlem & användare  Personlig  5/4 ‐ 2017 

 

Tabell 2: Tabell över intervjurespondenterna som var användare av bildelningstjänster 

# Respondent  Använt/använder sig av  Intervjuform  Datum 

R1 Adam   Car2go & Hertz freerider  Personlig  10/4 

R2 Bertil  Snappcar & Gomore  Mail  19/4 

R3 Cecilia  GoMore   Chattfunktionen 

på 

www.GoMore.se 

20/4 

R4 Dimitri  Bildelning mellan kompisar 

& GoMore 

Mail  25/4 

 

Tabell 3: Tabell över intervjurespondenterna som var inte använde sig av bildelningstjänster 

Respondent  Intervjuform  Datum 

R5 Einar  Personligt  18/4 

R6 Fredrika  Mail  20/4 

 

 

4.4 Etiska	överväganden	
De intervjurespondenter som intervjuades personligen blev meddelade innan intervjun, via mail 
men också muntligt att de har rätt till att vara anonyma, att deras position i företaget och 
företaget som de arbetar i eller är medlemmar i kan vara anonymt. Företagsrespondenterna 
valde att ge sitt medgivande att inte vara anonyma i studien och var då medvetna om att deras 
namn, företag och position kommer att nämnas i arbetet. Patel och Davidson (2008) beskriver 
att det är viktigt att respondenterna i intervjun är villiga att dela med sig av informationen 
undersökningen avser att undersöka. Informationen kan vara av den karaktären att 
intervjurespondenten inte vill utge sig med sitt namn, företag eller liknande på grund av är det 
viktigt att respondenten har möjlighet att vara anonym. De intervjuer som utfördes med 
användare och personer utan erfarenhet gjordes därför anonyma. 
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Intervjurespondenterna som intervjuades personligen fick information innan intervjuerna, både 
via mail och muntligt, att intervjuerna kommer efter deras godkännande spelas in via en 
diktafon. Respondenterna fick även informationen om att inspelningarna endast kommer att 
användas för att skriftligen sammanfatta intervjuerna för att kunna återge informationen från 
intervjuerna på ett korrekt vis. När arbetet är klart kommer ljudfilerna från intervjuerna att tas 
bort. Alla respondenterna fick också information angående deras frivillighet att svara på 
frågorna och kunde när som helst under intervjun välja att avstå att svara på någon fråga eller 
att avbryta intervjun.  

4.5 Databearbetning	
De anteckningarna, ljudfiler och sammanfattningar från intervjuerna analyserades genom 
upprepade genomläsningar och genomlyssningar. Informationen från datainsamlingen delades 
sedan upp i kategorier för att få en bild över gemensamma nämnare från respondenterna. 
Analysen av det insamlade materialet skedde kontinuerligt efter sammanfattningar var skrivna. 
En analys snabbt efter intervjun har tagit plats bidrar till en färgstark relation till 
intervjumaterialet (Patel & Davidson 2003). 
 
Genom att studien använder sig av vald analysmodell sammankopplas de delproblem studien 
avser att besvara. Analysmodellen förklarar de sammankopplingar som analyseras vilket 
hjälper studien strukturera primära och sekundära data (Fredriksson u.å.).  
 

4.6 Validitet	och	reliabilitet		
Under arbetet har generaliserbarhet, reliabilitet och validitet tagits i beaktande. Studiens syfte 
var att undersöka ett stort och utbrett område och det gjordes enbart ett fåtal intervjuer. Det 
resulterar i att generaliserbarheten i arbetet kommer vara låg.  
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att säkerställa säkerhet och kvalite inom 
kvantitativa studier (Patel & Davidson 2003). Genom att utforma av intervjuguiden från den 
teoretiska data som samlats in under arbetet säkerställs validiteten. 
 
För att öka reliabiliteten i uppsatsen har valet av intervjuteknik haft stor betydelse. 
Semistrukturerade intervjuer bygger på en låg strukturering av intervjufrågorna. Det ger i sin 
tur en något mer personlig bild över intervjurespondentens svar och tankar kring ämnet. I och 
med en låg grad av strukturering är den personliga kontakten mellan intervjurespondenten och 
intervjuaren viktig för att föra en diskussion kring ämnet. De intervjuer som gjordes skriftligen 
förlorar något av den personliga kontakten och även det personliga svaret i intervjun då 
respondenten har till exempel tid att söka upp svar på frågorna. Intervjuerna som gjordes 
skriftligen delades upp i två delar på grund av att respondenten inte skulle ha tillgång till all 
information direkt. Informationen i den andra delen av intervjun skulle kunna påverka 
respondentens svar på den första delen. Intervjuerna som gjordes skriftligen delades istället upp 
i två delar, bilaga 2.1 och 2.2, där respondenten fick andra delen efter första delen var besvarad. 
 
Med hjälp av intervjuguiden som användes fick undersökningen en bra struktur på samtliga 
intervjuer vilket har ökat uppsatsens pålitlighet. Samtliga intervjurespondenter fick efter 
sammanfattningen av intervjun var färdig läsa igenom och godkänna intervjun. Detta gjordes 
för att höja reliabiliteten och säkerställa att informationen inte misstolkades. Intervjuer gjordes 
med användare av bildelningstjänster, respondenter utan erfarenhet av bildelningstjänster och 
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företag som bedriver bildelning i verksamheten. Genom att få en spridning på 
intervjurespondenterna inom dessa områden skapas en högre grad av pålitlighet.  
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5. Resultat	från	intervjuerna	
Det material som samlats in och undersökts presenteras i det här kapitlet. Materialet samlades 
in via intervjuer som går att läsa mer om under kapitel 4. Detta kapitel tar upp de resultat 
intervjuerna gav i tre olika underkapitel, företagens synvinkel, användarnas synvinkel och 
personer utan erfarenhet av bildelning synvinkel.  

5.1 Resultat	av	företags	synpunkter		
I detta kapitel presenteras det resultat som intervjuerna med intervjurespondenterna som 
representerade Karlstads kommun samt Karlstads bilkooperativ. 

5.1.1 Karlstads	kommun		
Intervjun gjordes med den fordonsansvarige på Karlstads kommun, Pierre Cruse. 
Inom Karlstads kommun finns ca 420 fordon som är fördelade på sex olika förvaltningar och 
delas mellan ca 2000 anställda.  
 
Delningen mellan fordonen och användarna kan se något annorlunda ut beroende på de olika 
förvaltningarna. Under intervjun talades det mer generellt och exempel gavs från olika 
förvaltningar.  
 
För att de anställda skall veta vilken bil de skall använda sig inom hemtjänsten blir detta bestämt 
av enhetscheferna som manuellt gör scheman och bestämmer vilka bilar de anställda skall 
använda sig av.  
 
De anställda hämtar sedan nycklarna till fordonen i ett gemensamt nyckelskåp där det 
ytterligare behövs en nyckel alternativt en tagg för att få åtkomst till den bilnyckel som skall 
användas. Även detta kan se annorlunda ut på de olika förvaltningarna. På vissa förvaltningar 
kan de anställda vara tvungna att med hjälp av en chef få tillgång till nyckeln. 
 
”Det funkar, men inte så bra som det skulle” – Pierre Cruse angående fördelarna med det sättet 
Karlstads kommun delar bilarna på. Han fortsätter med att det uppstår problem, dock sällan, 
med att användare glömmer att lämna tillbaka nycklarna på rätt plats eller att de glömmer bort 
vilken tid någon annan skulle ha bilen vilket kan skapa onödig tid- och resursåtgång.  Det 
uppstår även stora skillnader mellan fordonen i kommunen, vissa bilar når inte upp till det 
”kravet” kommunledningen satt, att varje bil skall gå minst 1000 mil om året medan andra bilar 
går mycket mer än så.  
 
Pierre menar att deras sätt att dela bilarna skulle gå att utveckla. ”Bättre kontroll av fordon” – 
Pierre Cruse om utvecklingen av delningen av kommunens fordon. Han beskriver att genom 
tekniska lösningar där skulle delningen bli mer effektiv. ”Drömmen vore om man kunde styra 
allt via mobiltelefonen eller en app” – Pierre Cruse.  
 
Pierre berättar om visionen han har med kommunens bilar. Att ha digitala lösningar där tillgång 
till bokning och åtkomst till bilen via en mobilapplikation skulle underlätta bildelningen. Pierre 
pratar också om att dela kommunens bilar med kommuninvånarna. ”Kommunen använder 
sällan bilarna efter 17, de tider övriga kommuninvånare använder bilar”. Han menar att genom 
att ge kommuninvånarna möjlighet att boka bilarna likt bilpooler de tider då kommunen inte 
använder dessa skulle minska utsläpp, effektivisera verksamheten men även också 
kommuninvånarna.  
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Jämfört med hur bilarna delas i kommunen idag ser Pierre inga nackdelar, utöver att tekniken 
inte skulle fungera, med att bedriva bildelningen genom tekniska lösningar som nyckellös 
åtkomst och bokning via app. 
 

5.1.2 Karlstads	bilkooperativ	
Karlstads bilkooperativ är en bilpool som består av fem bilar som delas på ca 100 användare. 
Användarna består både av privatpersoner och företag. Deras ide bygger på att genom att dela 
på bilarna besparas pengar, besvär och miljö. Intervjun gjordes med Lena Nilsson som både är 
användare och sedan ett par år tillbaka även är styrelsemedlem i kooperativet.  
 
Bilarna i Karlstads bilkooperativ bokas via deras hemsida. Det händer att bilarna är fullbokade, 
men oftast finns det bilar att boka. Användarna kan ha tre stycken aktiva bokningar samtidigt 
som användarna själv avgör tiden på. För att få tillgång till bilen har alla medlemmar tillgång 
till ett nyckelskåp som finns i anslutning till poolbilarna där användarna får åtkomst med en 
kod och kan hämta nyckeln till den bil användaren skall använda. Medlemmarna betalar endast 
för användandet av bilen och därigenom kan mycket pengar sparas beroende på hur mycket och 
ofta en poolbil används. Bilkooperativet bygger på frivillighet och det är ingen som jobbar med 
föreningen.  
 
Lena ser inga stora nackdelar med systemet bilkooperativet har för att dela bilarna. Det 
förekommer att personer blir försenade med bilarna eller att nycklarna inte finns på rätt plats 
men det sker sällan. Det går i sådana fall att ta kontakt med personen som tidigare hade bilen. 
Alla medlemmar har tillgång att se historisk data gällande vem som använde bilen tidigare. Det 
förekommer också att användare har tagit fel bil.  
 
Lena vet inte om kooperativet arbetar med andra tekniker för att dela bilar eller har funderingar 
på andra tekniker och har inte heller några förslag på hur bildelningen skulle kunna utvecklas 
rent teknikmässigt.  
 
Efter Lena fått information angående hur tekniska lösningar kan se ut med nyckellös åtkomst 
och GPS, svarade Lena ”Det låter som en jättebra idé” – Lena Nilsson. Hon säger att det digitala 
konceptet är ingenting ledningen hos bilpoolen tänkt på förutom att online kunna boka bilarna. 
Vidare beskriver hon att hon tror att de problem som fanns inom bilpoolen skulle försvinna med 
hjälp av sådan teknik.  
 
Lena menar att den tekniken skulle göra bilarna i bilpoolen mer lättillgängliga och därmed att 
fler personer skulle intressera sig av bilpoolen och därmed få fler medlemmar som delar på 
bilarna. Vidare beskriver hon även att i hennes roll som användare av bilpoolen skulle hon 
uppskatta sådana tekniska lösningar och tror att det skulle underlätta hanteringen av bilarna. 
 

5.2 Resultat	från	respondenter	med	erfarenhet	av	bildelning		
I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna med intervjurespondenterna som 
representerade användare av bildelningstjänster. Intervjurespondenterna presenteras i tabell 2 i 
kapitel 2.1 i uppsatsen. För att få en inblick i hur personen använder bildelning börjar varje 
resultatdel i detta kapitel med en fiktiv personas som baseras på intervjurespondentens 
information. Storleken på staden baseras på definitionen av Sveriges kommuner och landsting 
(2017). Storstad är en stad med minst 200 000 invånare. Större stad är en stad med minst 50 
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000 invånare. Mindre stad är en stad med ett invånartal mellan 15 000 – 40 000 invånare 
Sveriges kommuner och landsting (2017). 

5.2.1 R1	Adam	
Adam är 25 år och är bosatt i en av de största städerna i Sverige. Han arbetar på ett designföretag 
och arbetar dagligen med datorer och avancerade 3d design system. Adam äger en bil och 
använder den dagligen till jobbet där bilen står parkerad hela dagen tills han återigen tar bilen 
för att åka hem.  
 
Adam beskriver sin relation till bildelningstjänster följande; ”Jag har använt mig av det, men 
det är sällan och enstaka tillfällen”. Han har använt sig av Car2Go, som är en av de 
bildelningstjänsterna som använder sig av avancerad teknik i Sverige.  Även Hertz freerider är 
en tjänst som Adam använt ett fåtal gånger. Hertz Freerider är en gratistjänst för envägsresor. 
Tjänsten går ut på användare får gratis köra bilarna till en specifik stad där bilarna egentligen 
hör skall vara placerade.  
 
”Tjänsten var smidig, lätt att ta sig runt i Stockholm utan att krångla med kollektivtrafik” säger 
Adam om varför han valde att använda sig av Car2Go. Vidare berättar han om att smidigheten 
jämfört med andra bildelningstjänster och berättade att det var på grund av enkelheten och 
lättillgängligheten som gjorde att han valde Car2Go. ”Det var lättillgängligt, i alla fall där jag 
bodde. Det fanns ju sämre områden också” – Adam. 
 
Lättillgängligheten av bilar och kostnaden var de två aspekter som han tyckte hade störst 
betydelse vid valet av bildelningstjänst. Med lättillgängligheten beskrev han att det ska vara lätt 
att hyra en bil, ”Det var så simpelt med Car2Go, man behövde inte ens en bilnyckel” svarade 
han. Kostnaden var viktigt på grund av ”om man inte skulle tjäna tillräckligt mycket på det 
jämfört med att åka taxi eller likande så är det ju det inte så bra ändå”.  Adam menar att Hertz 
freerider är en ”win-win situation” där användaren får köra bilen gratis och företaget får bilen 
dit de vill. 
  
Adam hade många tankar om hur bildelningen kunde utvecklas. ”Absolut, tillexempel om man 
skulle starta bilen med appen, göra det helt nyckellöst. I framtiden tror jag att det kommer bli 
självkörande. Att man trycker på appen och bilen kommer till dig, likt en taxi.” – Adam.  
 
”Det finns många fördelar med hur Car2Go är just nu” – Adam om fördelarna kring systemen 
på bildelningstjänsterna han använt. Han påpekar nyckellösheten som ett stort plus. ”Man 
behöver inte hämta nyckel någonstans och bilarna kan stå vart som helst i stan” – Adam.  
Han menar dock att tekniken i Hertz freerider inte är särskilt bra. ”Man måste gå till deras 
kontor, inom deras öppettider och skriva på papper och sedan få nyckel. Likadant när man 
lämnar bilen.” – Adam. Vidare beskriver han dock freerider som en bra tjänst eftersom det inte 
kostar någonting är det fortfarande en bra tjänst.  
 
På frågan om vad som skulle få han att använda bildelningstjänster mer var svaret ”Om det hade 
varit lika lättillgängligt som min privata bil”. Han beskriver också att Car2Go är rent tekniskt 
bra som det går just nu men att det inte finns mycket bilar där han bor nu. Tillgängligheten är 
det som skulle få honom att använda det mer. ”Vad det är för bil eller bilens skick spelar mindre 
roll” – Adam.  
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Han beskriver också att han definitivt tror att sådan teknik som Car2Go använder sig av har 
ökat bildelningen. Han beskriver Car2Go som lättillgängligt och smidigt men att det känns mer 
som en ”impulsgrej”.  
 
Han beskriver också att han definitivt tror att teknik för geopositionering och nyckellös åtkomst 
skulle fungera bra i både den privata och traditionella bildelningen. ”Det är en bra idé, folk som 
hyr ut sina bilar ofta skulle kunna använda sådan teknik” – Adam. Men han beskriver också att 
han inte tror att tekniken skulle ha stor betydelse inom familjen eller nära vänner.  ”Om man 
hade delat med flera grannar inom kvarteret hade det kanske varit bra, men inte bara i en familj” 
– Adam.  
 
Till sist säger han att i storstäder skulle konceptet med nyckellös privatbildelning vara bra. ”Om 
jag kan hyra ut min bil när jag är på jobbet vore det ju perfekt” - Adam.  
Vidare beskriver han att det personliga mötet mellan bilägaren och kunden inte är särskilt viktigt 
för honom personligen men han förstår att vissa bilägare kan tycka det. 

5.2.2 R2	Bertil	
Bertil är en 35 årig man som är bosatt i en av de största städerna i Sverige. Han driver ett eget 
IT-företag och har ett stort IT-intresse. Utöver arbetet har Bertil ett intresse för motorfordon 
och gillar att åka motorcykel. Han äger en bil som är av en större familjebil men använder inte 
bilen dagligen. Bilen använder han ett fåtal gånger i veckan då han handlar och gör besök i 
stadens centrum.  
 
Bertil är en aktiv användare av bildelningstjänsten GoMore men har även använt sig av tjänsten 
Snappcar. Han brukar mestadels tjänsterna för att hyra ut sin egen bil men har vid fåtal tillfällen 
även hyrt bilar. Valet fall på dessa tjänster på grund av ”Det var de tjänster jag hittade i Sverige 
i början” – Bertil. Sedan beskriver han att GoMore är den tjänsten han föredrar på grund av 
tjänstens app och mängden användare. ”Via den kan jag hantera kommunikation med 
hyrestagare, kontrollera mitt fordon (kalender och information om bilen) samt sköta hela 
kontraktsdelen, underskrifter och godkännande av uthyrning och återlämning” - Bertil om 
tjänstens applikation. 
 
På frågan om vad som är viktigast vid valet av bildelningstjänst svarade Bertil – ” Det viktigaste 
är att det är en tjänst med tydligt definierade regler/avtal så att det inte råder några tvivel om 
vad som ingår och inte. [..] Samt en bra webbsida som gör kommunikation mellan användarna 
enkel.”.  
 
Vidare beskriver han att priset även har betydelse, andelen som tjänsten tar för förtjänsten är 
viktig då marginalerna av att hyra ut sin bil är små. Han påstår även att tekniken för bildelningen 
är viktig. Han syftar på mobilapplikationer och menar att om en bildelningstjänst inte har en 
app kommer han oavsett inte att använda sig av den.  
 
Appen i tjänsten som Bertil använder sig av kan användas för att få kontakt med andra 
användare, lägga upp bilen som hyrbar och boka bilar.   
 
Mötet med kunden som hyr bilen beskriver Bertil som viktigt. ” [..] bygga en relation som jag 
tror påverkar hur hyrestagaren behandlar fordonet. Här finns också möjlighet att ge råd och 
svara på frågor om fordonet vilket underlättar och kanske minskar risken för problem under 
hyrestiden.” – Bertil.  
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På frågan om förbättringsmöjligheter inom bildelningen beskriver han att det finns en hel del. 
Mestadels tar han upp skattetekniska förbättringar men rent tekniskt tycker han att GoMore är 
”ganska nära ett optimalt sätt” – Bertil. Vidare beskriver han dock att han skulle vilja ha en app 
där ”[..] näst intill allt går att göra i vad gäller hantering av bil och uthyrning/hyra gör det väldigt 
enkelt.” – Bertil.  
 
Han beskriver också att han tror att tjänsterna inte har nått ut till tillräckligt bred målgrupp och 
kan därav komma att växa.  
 
På den privata bildelningsmarknaden menar han dock att tekniken som finns i de mer 
traditionella bildelningstjänsterna, som exempelvis nyckellös åtkomst, inte skulle ha lika stor 
betydelse. Han menar att det skulle bli en kostnad för både tekniken och underhåll av den. Han 
ställer sig frågande till om det är rätt väg att gå i den privata bildelningen. Dels menar han att 
det skulle göra att färre bilar skulle kunna användas inom bildelningen då han antar att tekniken 
kräver nya bilar och dels att tekniken kommer att höja kostnaden på bildelningen. 
 
“jag har svårt att se att den utvecklingen skulle vara lämplig eller trolig i dag. Det är för många 
parametrar som ska till för att få det att fungera, och den kostnaden blir svår att motivera.” – 
Bertil om teknik i den privata bildelningen.  
 
Vidare beskriver han också att tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst skulle bidra 
till de bilarna i bildelningen få högre nyttjandegrad vilket skulle gagna miljön, samhället och 
kanske minska det enskilda ägandet av bilar. 
 
Bertil beskriver också att han skulle kunna tänka sig att använda sig av liknande teknik när han 
hyr ut sin bil men att kostnaden inte får öka särskilt mycket. 
 

5.2.3 R3	Cecilia	
Cecilia är i 40-årsåldern och arbetar som busschaufför. Hon bor i en storstad i mellersta Sverige. 
Hon är ägare av en bil som hon inte brukar dagligen. Hon brukar bilen för att göra ärenden, 
handla och för att ta sig till ställen dit det är svårt att ta sig med kollektivtrafiken. Cecilia har 
lite datorvana och är inte särskilt teknikintresserad.  
 
Cecilia är användare av bildelningstjänsten GoMore och hyr där ut sin personbil. Hon använder 
sig av tjänsten och hyr ut sin bil när möjligheten finns. ”Om jag ändå inte använder den, så är 
det ett bra sätt att tjäna pengar på den” – Cecilia om varför hon använder bildelningstjänsten.  
 
Det som är viktigast vid val av bildelningstjänst är enligt Cecilia säkerhet, enkelhet och 
trygghet.  
 
Det ska även vara enkelt att kommunicera med organisationen bakom tjänsten om det skulle 
uppstå till exempel försäkringsfrågor. Hon menar också att försäkringar är en av de viktigaste 
faktorerna vid valet av bildelningstjänst. Dessa faktorer tillsammans med det lilla utbudet av 
bildelningstjänster som fanns i Sverige när Cecilia började söka efter sådana tjänster, 2014, 
gjorde att valet av bildelningstjänst föll på GoMore.  
 
Cecilia beskriver mötet med kunden som ganska viktig. Det hon belyser kring det personliga 
mötet är kommunikationen mellan bilägare och kund. Hon tror också att bra kommunikation 
bidrar till en seriösare kund, det vill säga att kunden tar hand om fordonet och passar tider.  
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Då hon inte är särskilt intresserad av varken teknik eller fordon har hon inte tänkt på hur 
bildelningstjänsten skulle kunna utvecklats rent tekniskt. Hon beskriver däremot att appen som 
hon använder i GoMore fungerar bra och att det går att boka bilar och kommunicera med andra 
användare via den.  
 
Efter informationen angående hur tekniska lösningarna med nyckellös åtkomst som de mer 
traditionella bildelningstjänsterna har kan se ut ställde sig Cecilia positiv till den tekniska 
utvecklingen. ”Tror det kunde funka fint om tekniken var tillförlitlig” – Cecilia. Hon tror också 
att den tekniken skulle få fler människor att använda sig av bildelning. Hon säger också att hon 
absolut skulle kunna tänka sig att använda sig av nyckellös åtkomst när hon hyr ut sin egen bil. 
Hon ställer sig något frågande till om kommunikationen som var viktigt i det personliga mötet 
kan flyttas till digitala kanaler. ”Jo, skall man ha nyckellös åtkomst så kräver det ju att 
kommunikationen sker digitalt” – Cecilia. Hon fortsätter med att beskriva mötet som en 
säkerhet men att säkerheten dock kan försvinna med all kommunikation på digitala kanaler.  
 

5.2.4 R4	Dimitri	
Dimitri är ca 30 år och är bosatt i en större stad i norra Sverige och studerar IT på mastersnivå. 
Dimitri äger ingen egen bil men delar tillsammans med ett antal vänner på en bil som ägs av en 
av vännerna. Han använder sig också av bildelningstjänsterna Car2go och har även testat 
GoMore. ”Nu efter vi har börjat använda bilen i kollektivet så använder jag sällan GoMore och 
Car2go längre, men jag gjorde det innan” – Dimitri. Han har god datorvana och är mycket 
tekniskt intresserad.  
 
Dimitri var tidigare bosatt i en storstad som var sydligare placerad i Sverige än vart han bor 
idag. ”I [storstaden] var det ju enklare att använda sig av dessa tjänster, här uppe finns det 
knappt några bilar alls” – Dimitri.  
 
Det som var viktigast för honom vid valet av bildelningstjänst var det framförallt priset och att 
det skulle finnas många bilar. ”Det handlar ju om att kunna hitta en bil som är nära och gå att 
hyra ganska fort” – Dimitri. Han menar att han sällan planerar i förväg när han skall boka en 
bil. Han beskriver att han bokar ofta på kort varsel och att det är på grund av detta och den lätta 
tillgängligheten han använt sig av Car2Go.  
 
Angående utvecklingsmöjligheter inom bildelningen menar Dimitri att det absolut skulle kunna 
gå att förbättra. Rent tillgänglighetsmässigt ser han utvecklingsmöjligheter med att fler tjänster 
går mot hur till exempel Car2go ser ut, det vill säga att bilarna skall vara tillgängliga på mer 
ställen än hemma hos ägaren/bilpoolen och inte behöva använda en fysisk nyckel för att låsa 
upp bilen. ”Dock kan jag tänka mig att priset kommer gå upp då” – Dimitri om tekniken inom 
bildelningen.  Han säger också att bilägare kanske inte vill ha en nyckel placerad i bilen under 
tiden de inte är i närheten av fordonet. ”Det kanske skulle göra det svårt att använda sådan 
teknik i den privata bildelningen” –Dimitri.  
 
Han fortsätter att beskriva de tekniska utvecklingsmöjligheterna. Att inte behöva en nyckel 
överhuvudtaget vore ännu bättre menar Dimitri. ”Att kunna boka, låsa upp, starta bilen, och 
lämna tillbaka bilen via en app vore ju hur bra som helst” – Dimitri. Han beskriver också att det 
personliga mötet som de privata bildelningstjänsterna idag kräver inte är särskilt viktigt för 
honom.  
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På frågan om han själv skulle kunna tänka sig att bruka sådan teknik svarar han något splittrat. 
Han menar att han själv som kund på en sådan tjänst absolut skulle kunna tänka sig att använda 
sig av nyckellös åtkomst men om han skulle hyra ut sin egen bil skulle han inte vilja ha en 
nyckel placerad i bilen över tid. ”Jag kan tänka mig att det skulle kunna bli strul med 
försäkringar om det finns en nyckel i bilen och den blir stulen” – Dimitri. 
 
Han fortsätter med att om det fanns bra regler kring nyckellös åtkomst skulle det öka 
användandet av bildelning. Med bra regler beskriver Dimitri att han menar försäkringar och bra 
kommunikation med företaget bakom tjänsten om problem skulle uppstå. 
 
Han säger däremot att i bilen som han och hans vänner delar på behövs inte sådan teknik. Han 
menar att de som brukar bilen är nära vänner och ofta brukar bilen ihop. Han menar att de inte 
skulle behöva tekniken för att det finns två nycklar till bilen som de delar på så även om någon 
skulle vara bortrest med en nyckel finns det en till nyckel.  

5.3 Resultat	från	respondenter	utan	erfarenhet	av	bildelning	

5.3.1 R5	Einar		
Einar arbetar inom tillverkningsindustrin i en småstad i mellersta Sverige. Einar äger en bil som 
han använder dagligen på korta resor till och från jobbet. Bilen används även när Einar ska 
handla eller göra andra ärenden i stadens centrum. Einar har stor datorvana och har ett intresse 
för teknik.  
 
Einar har hört talas om bildelning, ”[Bildelning] är väl inget som finns i sådana här små städer” 
– Einar. Han beskriver att bildelning inte har varit något han tänkt på. Han beskriver också att 
han använder bilen till den grad att han inte tror att det någon ide att använda sig av någon sådan 
tjänst.  
 
De som skulle vara viktigast för att välja en bildelningstjänst säger Einar är priset. Han menar 
att om han inte skulle tjäna på att dela bil skulle han inte göra det. Han fortsätter med att säga 
att han själv inte tror att även om priset var bra skulle fortfarande friheten med att ha en egen 
bil vara bättre än att delta i någon sådan tjänst.  
 
På frågan om vad som skulle få honom att välja att använda bildelningstjänster svarar han att 
om bildelningen vore lika flexibelt som att äga en egen bil till lägre pris skulle han kunna tänka 
sig att använda sig av en bildelningstjänst. Han menar också att behöva ta kontakt med en person 
och hämta bilen är ett hinder för honom att välja bildelning.  
 
Efter beskrivningen av hur IT-lösningar ser ut i de mer traditionella bildelningstjänsterna svarar 
Einar – ”Det vore ju smidigt, just att låsa upp bilen med en app skulle jag vilja ha till min privata 
bil iaf”. Sen fortsätter han med att han tror att det skulle underlätta för den privata bildelningen 
och att det förmodligen skulle få fler personer att använda sig av bildelning. Han fortsätter med 
att tekniken förmodligen inte skulle göra någon skillnad för honom i den frågan.  

5.3.2 R6	Fredrika	
Fredrika är en student i en större stad i södra Sverige. Fredrika äger en bil som hon använder 
dagligen, både till skolan, göra ärenden och handla. Fredrika har stor datavana men hon är inte 
särskilt teknikintresserad.  
 
Hon beskriver att hon vet vad bildelning är men kan inte nämna några av de företag som finns. 
Hon berättar att hon har kompisar som använt sig av olika bildelningstjänster och att de varit 
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nöjda. På frågan om varför hon själv inte använt sig av sådana tjänster blev svaret att hon alltid 
har haft tillgång till en egen bil och att hon åker alldeles för mycket för att det skulle bli lönt att 
använda sig av sådana tjänster.  
 
Hon beskriver att idén bakom bildelningstjänsterna är bra och om hon inte hade använt bilen 
till den grad hon göra idag skulle hon kunna tänka sig att använda sig av sådana tjänster själv.  
 
Det som hon skulle se som de viktigaste egenskaperna i en bildelningstjänst är att det skulle 
vara många bilar. Hon menar att om tillgången skulle vara tillräckligt stor att konkurrera med 
den egenägda bilen hade det varit fler som använde sig av det. Priset är också en viktig faktor, 
”Det måste vara billigare än att äga en egen bil” – Fredrika. Vidare pratar hon om att dela bil 
tillsammans med kompisar, kollegor eller grannar kanske skulle göra att folk delade bilar mer. 
Hon är skeptisk till att hon själv skulle delta i någon form av bildelning. Hon brukar bilen 
dagligen och vill ha tillgång till den på kort varsel.  
 
Vad som skulle göra henne att använda sig av sådana bildelningstjänster är en svår fråga tycker 
Fredrika. Hon beskriver att om det vore möjligt att hyra en bil och lämna den på ett annat ställe 
vore ju en bra början i alla fall. Hon menar då att det skulle vara möjligt att kombinera 
kollektivtrafiken med att dela på bilar med andra användare.  
 
Efter beskrivningen av hur tekniska lösningar ser ut idag i de mer traditionella 
bildelningstjänsterna och hur tekniken skulle kunna applicera dessa på den privata bildelningen 
svarar hon att det vore ju absolut ett steg i rätt riktning. ”Det skulle göra det lättare och snabbare 
att hyra en bil” – Fredrika. Vidare beskriver hon att bildelningen behöver vara mer utbredd 
innan hon kommer använda bildelningstjänster. 
 
Vidare beskriver hon hur de tekniska lösningarna skulle vidga tjänsternas användare. Hon 
ställer sig dock lite frågande till hur det rent juridiskt skulle gå till. Personlig integritet och 
försäkringar är två av de sakerna hon tar upp som oklara.  
 
Vidare beskriver hon att det möjligtvis skulle bli fler användare av bildelningstjänster med hjälp 
av nyckellös teknik. ”Det skulle ju göra det enklare” – Fredrika. Vidare beskriver hon att ägarna 
av bilarna kanske inte skulle uppskatta lösningen lika mycket som användarna. Hon menar att 
det personliga mötet mellan ägare och kund är viktigt för att känna sig trygg som ägare av bilen.  
  



 30 

6. Analys	
Analysen av undersökningen utgår ifrån den insamlade data från intervjuerna som gjorts 
under arbetet och jämför den med de begrepp som lyfts fram i tidigare kapitel. Behovet 
analyseras genom att ställa utvecklingsmöjligheterna från det nuvarande sättet att dela bil och 
de viktiga aspekterna som finns i bildelningen mot den påverkan som systemen för 
geopositionering och nyckellös åtkomst kommer att ge. Kapitlet är strukturerat enligt 
analysmodellen som presenterades i slutet av kapitel 4.  
 

6.1 Förbättringsmöjligheter	
Intervjurespondenterna i undersökningen ansåg att det fanns flera förbättringsmöjligheter inom 
dagens sätt att bedriva bildelning.  
 
De förbättringsmöjligheter intervjurespondenterna såg i dagens sätt att bedriva bildelning var 

 Förbättrad kommunikation via en mobilapp (R2, R3) 

 Bättre stöd för envägsdelning och öppen destination (R4, R6) 

 Bokning och åtkomst till bilen via en mobil app (F1, R1, R2, R4, R5) 

 Bättre kontroll av fordon (F1) 

 Bättre tillgänglighet/flexibilitet (R2, R5, R6)  

 Skattetekniska förbättringar (R4) 

 
Förbättrad kommunikation via en mobilapp  
Förbättrad kommunikation handlar om att förbättra den kommunikation både mot företaget som 
står bakom bildelningstjänsten men också den kommunikation som sker mellan användare i, 
framförallt, privata bildelningstjänster. 
 
Bättre stöd för envägsdelning och öppen destination 
R4 och R6 ansåg att bildelningstjänster bör anpassa bildelningen mer till envägsdelning och 
delning med öppen destination. Envägsdelning betyder att hyrestagaren kan använda bilen och 
lämna bilen någon annan stans än den plats hyrestagaren hämtade bilen på. Öppen destination 
är när hyrestagaren kan hämta och lämna bilen vart som helst inom tjänstens tjänsteområde.   
 
Åtkomst och bokning via app 
Fem av åtta respondenter ansåg att bildelningen har potential antingen genom utveckling av 
nyckellös åtkomst eller genom att kunna använda bilen helt nyckellöst (inklusive för att starta 
motorn).  
 
Bättre kontroll av fordon 
F1, den bilansvarige på Karlstads Kommun, beskriver att kommunen behöver ha bättre kontroll 
över sina bilar. Med bättre kontroll menar F1 att kommunen skall kunna se vart bilarna befinner 
sig, kunna se bilens status på bränsle, motorstatus, antal körda kilometer med mera.  
 
Bättre tillgänglighet 
Bättre tillgänglighet genom bland annat fler antal bilar eller enklare sätt att hyra bilarna ansågs 
vara en förbättringsmöjlighet med dagens sätt att dela bilar. Genom att göra bildelning med 
tillgängligt menar respondenterna att en större målgrupp skulle nås. 
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Skattetekniska förbättringar 
Skattetekniska förbättringar togs upp av R4. R4s förbättringsförslag innebär minskad 
beskattning på delningseknomin och därmed på bildelningen.  
 

6.2 Påverkan	av	IT‐system		
Shaheen et al.(2012) och Cullen och Farronato (2014) hävdar att den privata bildelningen 
handlar om att matcha kundens behov. Undersökningen av Shaheen et al.(2012) visar att genom 
att införa teknik som gör att bildelningen blir enklare och mer flexiblare kommer tjänsterna 
bättre möta kundernas behov. 
 
Samtliga intervjurespondenter i den här undersökningen var eniga och ansåg att bildelningen 
skulle möta fler behov hos användarna om bildelningstjänsterna använder sig av teknik för att 
få åtkomst till bilen via en app. Genom att göra bildelandet mer tillgängligt och enklare menar 
intervjurespondenterna att bildelningstjänsterna kommer att få fler användare. Det i sin tur 
skulle enligt SOU (2017) att en större användning på färre bilar. Färre bilar betyder också att 
det inte längre behöver produceras lika många bilar, vilket leder till effektivare användning av 
naturresurser. Färre producerade bilar minskar även behovet av parkeringsplatser. Genom att 
ersätta ett antal privat- eller företagsägda bilar frigör varje bilpoolsbil ca 50-120 kvadratmeter 
yta som tidigare används för parkering SOU (2017). 
  
Shaheen et al.(2012)  beskriver hur vikten av tekniska tillämpningar inom system för privat 
bildelning var mycket tvistade bland experter inom bildelning i deras undersökning. Deras 
undersökning visade allt från inget behov av teknologi till stort behov av avancerade system. 
Undersökningen av Shaheen et al.(2012) visar att majoriteten av de tillfrågade var överens om 
att snabba tekniska framsteg och digital kommunikation skulle kunna spela en nyckelroll i 
marknaden av privat bildelningen. Till exempel visade undersökningen att genom att ta bort det 
personliga nyckelutbyte mellan ägaren och användaren/lånaren av bilen underlättas tillgången 
till bildelningen men också tilliten bland användarna.  
 
Undersökningen som utförts i det här arbetet visar att samtliga intervjurespondenter beskriver 
dessa tekniska lösningar som möjliggörare för att göra bildelningen antigen enklare, flexiblare 
eller att fler människor kommer att använda sig av bildelning. Vilket även styrks av Kopp et 
al.(2015)’s uttalande angående den ökade flexibiliteten vid införande av nyckellös åtkomst 
inom bildelningen. 
 
Undersökningen visar också att de respondenter i undersökningen som inte använder sig av 
någon bildelningstjänst var bosatta i städer av mindre slag, mindre än 50 000 invånare. 
Anledningen till att dessa inte använde sig av bildelning var att behov at bilen var för stort för 
att kunna förlita sig på bildelning. Detta kan bero på att kollektivtrafiken inte är särskilt 
utvecklad i de mindre städerna och de faktorerna gör i sin tur gör att användarna blir mer 
beroende av en bil och därmed har svårt att förlita sig på bildelning. Respondenterna menade 
att bildelningen skulle bli mer attraktiv för dem om tekniken för nyckellös åtkomst och 
geopositionering fanns. Det skulle medföra att användarna skulle ges möjligheten att kombinera 
bildelning med kollektivtrafiken menar R6. Detta styrks även av Trafikanalys som skriver att 
det är en kombination av flera olika delningstjänster och kollektivtrafik som skulle erbjuda ett 
heltäckande alternativ för egenägda bilar. 
 
Kopp et al.(2015) beskriver att flexibiliteten gör den privata bildelningen mer attraktivt för en 
bredare grupp av användare. Undersökningen visar att flexibiliteten är en av de viktigaste 
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aspekterna när det gäller val av bildelningstjänst. Bristen på flexibilitet var också den största 
anledningen till att de respondenter som inte deltog i någon form av bildelning (R5 & R6) 
avstod från bildelningstjänster och valde egenägda bilar istället.  Samtliga respondenter följde 
spåret av Kopp et al.(2015) och menade att tekniken för geopositionering samt nyckellös 
åtkomst skulle göra bildelningen mer flexibel och lättanvänd vilket skulle bidra till fler 
användare av tjänsterna.  
 
Undersökningen visar även att priset av bildelningstjänsterna är en av de viktigaste faktorerna 
vid val av bildelningstjänst enligt intervjurespondenterna. Vidare beskriver en respondent att 
en ökad kostnad för den privata bildelningen är svår att motivera. Kostnadsökningarna stärks 
av Shaheen et al.(2012)’s uttalande angående produkterna som behövs för att bruka tekniken 
med geopositionering och nyckellös åtkomst.  
 
Shaheen et al.(2012) menar att de tekniska lösningarna för nyckellös åtkomst och 
geopositionering kan bli dyra. Produkterna som behövs för att få en fungerande teknik är 
dessutom en eftermarknadsprodukt vilket gör att den måste installeras i efterhand.  Sker det en 
kostnadsökning av att hyra bilar eller om produkterna som skall användas är kostsamma och 
ska bekostas av bilägarna kan tekniken vara svår att tillämpa i den privata bildelningen. Även 
försäkringar samt personlig integritet var faktorer som intervjurespondenterna menade är 
viktiga för att tekniken ska fungera.  
 
Karlstads Kommun och Karlstadsbilkooperativ menar att genom att använda sig av mer 
tekniska lösningar för geopositionering och nyckellös åtkomst till fordonen kommer de få bättre 
koll på kommunens/kooperativets bilar och minska de nuvarande problem som kan uppstå med 
nyckelhanteringen och att användare tidigare tagit fel bil.  
 
Tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst kommer att spel stor roll för enkelheten 
och flexibiliteten i bildelningen. Det krävs däremot ett klart samarbete mellan de aktörer som 
kommer vara inblandade i införandet och förvaltningen/underhåll av de IT-systemen. Även 
aktörer som försäkringsbolag kommer att ha stor påverkan på om tekniken blir accepterad av 
användarna.  
 
Det genomsnittliga hushållet som ingått i någon form av bildelningstjänst minskade sin 
körsträcka med 27 % skriver SOU. Även Trafikanalys (2016) hävdar att bildelning minskar 
medlemmarnas körsträckor. Trafikanalys beskriver i sin undersökning en minskning på mellan 
30-60 % av medlemmarnas körsträcka efter de börjat använda sig av bildelningstjänster.  
 
SOU (2017) beskriver riksdagens transportpolitiska principer som bland annat handlar om 
främjandet av samverkan mellan olika trafikslag och valfrihet i transport och rese alternativ. 
SOU beskriver att bildelning således följer de principerna som riksdagen tagit fram. Främjandet 
av bildelning bör följaktligen vara ett skäl för staten i arbetet att bygga ett klimatsmartare 
samhälle.  
 

6.3 Viktiga	aspekter	
Viktiga aspekter som presenteras i det här underkapitlet är de aspekter uppkommit under 
undersökningen som anses som viktiga aspekter som påverkar behovet av tekniska lösningar 
för geopositionering och nyckellös åtkomst inom bildelningen. 
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Prisnivån är en viktig variabel för att dagens användare väljer bildelning framför egenägda bilar 
eller andra alternativ som hyrbil eller taxi. Vid införandet av IT-system för geopositionering 
och nyckellös åtkomst, som kommer att bestå av en eftermarknads produkt som kommer att 
installeras efter bilen blivit tillverkad, i bildelningen kan det föra med sig en kostnadsökning 
för användare och bilägare. Respondenterna R1, R2, R4 och R5 menade att priset var en av de 
viktigaste faktorerna vid val av bildelningstjänst. R2 menar också att en ökad kostnad för den 
privata bildelningen är svår att motivera. Blir kostnadsökning för stor i förhållande till vad 
användarna sparar genom att inte bruka egenägda bilar kommer tekniken inta att gynna 
bildelningen, snarare missgynna bildelningstjänsterna genom att ta bort en av de viktigaste 
anledningarna till att användarna i studien använder sig av bildelning.  
 
Undersökningen av Shaheen et al.(2012) visar att rädslan för att använda sig av privata 
bildelningstjänster gör att de privata bildelningstjänsterna inte får lika stor spridning som de 
traditionella bildelningstjänsterna. Undersökningen av Shaheen et al.(2012) visar att 21 av 29 
intervjurespondenter angav att rädslan av att dela bilen är bland topp tre på hinder inom 
bildelningen. Undersökningen som gjorts i detta arbete visar också att rädslan för den privata 
bildelningen finns. Respondenterna (R2, R3, R6) beskriver att det personliga mötet är viktigt 
för att bilägaren och användaren skall känna sig säkra. 
 
Undersökningen visar om teknik för geopositionering och/eller nyckellös åtkomst efterfrågas 
ett regelverk för avtal och försäkringar.  ”Det viktigaste är att det är en tjänst med tydligt 
definierade regler/avtal så att det inte råder några tvivel om vad som ingår och inte.” – R2.  R4 
beskriver att det krävs regler för kommunikation och försäkringar för att användarna av tjänsten 
skall känna sig säkra nog att använda den. R6 tror att bilägarna inte skulle uppskatta tekniken 
lika mycket som hyrestagarna.  
 
I nuvarande sätt att dela privata bilar så krävs det ett personligt möte där bilägare ger över 
nyckeln till bilen. R3 och R6 menade att det personliga mötet som nyckelutbytet kräver är 
viktigt för att båda parter skall känna sig säkra med utbytet. Det personliga mötet skulle vid 
införande av nyckellös teknik inte längre behövas och då kan något kompletterande för att göra 
användarna av tjänsten behövas. Shaheen et al.(2012) hävdar att rädslan för att använda sig av 
privata bildelningstjänster gör att dessa tjänster blir mindre använda än de traditionella 
bildelningstjänsterna.  
 
Vidare ansåg intervjurespondenterna att det fanns ett antal viktiga aspekter som var avgörande 
vid valet av bildelningstjänst. Dessa aspekter var: 
 
Många bilar/användare, lättillgänglighet, lätt att hyra & flexibilitet  
Samtliga intervjurespondenter i undersökningen ansåg att tekniken för geopositionering och 
nyckellös åtkomst skulle bidra till att tjänsterna blir flexiblare och når ut till en bredare grupp 
av användare.  
 
Hög flexibilitet är en stor fördel i bildelning. Ofta handlar det om att matcha kundens behov, 
plats och tid och detta skall ske snabbt. Cullen och Farronato (2014) menar att det är viktigt att 
vara flexibel och möta kundens behov, annars kommer kunderna ta ett alternativt 
transportmedel. 
 
Symeonidis et al.(2016) skriver om de privata bildelningssystem som finns idag och att dessa 
inte är flexibla nog. Genom att. Vidare menar Symeonidis et al. att genom att anpassa sig till 
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tekniken som möjliggör nyckellös åtkomst skulle bildelningen bli flexiblare och en bredare 
målgrupp nås menar Symeonidis et al.(2016). 
 
Shaheen et al.(2012) menar att genom privat bildelning kan flexibiliteten öka genom att 
resursen flyttas ifrån städer med hög befolkningstäthet, där den traditionella bildelningen oftast 
är, till ställen med mindre befolkningstäthet och därmed möjliggör för resursen av bil på fler 
ställen än den traditionella bildelningen.  
 
Vidare beskriver också Shaheen et al.(2012) att behovet av att överlämna nycklar till kunden, 
vad de kallar deltagande åtkomst, av bilen förhindrar en enkel bildelning. De hävdar att 
obevakad åtkomst, vilket exempelvis skulle innebära att låsa upp bilen via en app, smartcards, 
eller nyckelskåp, skulle vara en viktig del i att göra bildelningen enklare och mer flexibel. 
 
Bristen på flexibilitet visade sig vara den största anledningen till att de respondenter som inte 
deltog i någon form av bildelning (R5 & R6) avstod från bildelningstjänster och valde egenägda 
bilar istället.  Samtliga respondenter i undersökningen följde spåret av Kopp et al.(2015) och 
menade att tekniken för geopositionering samt nyckellös åtkomst skulle göra bildelningen mer 
flexibel och lättanvänd vilket skulle bidra till fler användare av tjänsterna. 
 

6.4 Behov	
Behovet av tekniska lösningar för geopositionering och nyckellös åtkomst analyseras genom 
att ställa den påverkan tekniken skulle ge mot de utvecklingsmöjligheter och de viktiga aspekter 
som framkommit tidigare i det här kapitalet. 
 
Genom att i Figur 2 skriva in de förbättringsmöjligheter, påverkan av IT-system och viktiga 
aspekter som framkommit tidigare i detta analyskapitel i analysmodellen som presenterades 
tidigare i kapitel 3.4 visas de variabler som analyseras för behovet av de tekniska lösningarna 
för geopositionering och nyckellös åtkomst.  
 



 35 

 
Figur 2: Ifylld analysmodell över hur behovet analyseras för IT-system för geopositionering 
och nyckellös åtkomst till bilar. 
Källa: Författaren 
 
Förbättringsförslag 
De förbättringsförslag som intervjurespondenterna ansåg hade möjligheten att bidra till en 
bättre bildelning ställs mot den påverkan IT-systemen skulle ge.  
 
Av de sex förbättringsförslag som intervjurespondenterna ansåg ha potentialen att förbättra 
dagens bildelning är det två som inte kommer att beröras av tekniska lösningar för 
geopositionering och nyckellös åtkomst och kommer därmed inte analyseras. 
Förbättringsförslagen som inte kommer analyseras är: Förbättrad kommunikation via app och 
Skattetekniska förbättringar.  
 
Resterande förbättringsförslag analyseras nedan och jämförs med den påverkan IT-systemen 
skulle ha.  
 
Bättre stöd för envägsdelning och öppen destination 
Genom att bildelningstjänster använder sig av tekniska lösningar för geopositionering och 
nyckellös åtkomst skulle stödet för envägsdelning och öppen destination, vilket innebär att 
dessa fordon kan bokas och returneras flexibelt inom det angivna tjänsteområdet, öka. Genom 
att använda sig av geopositionering skulle både användare av tjänsten men också företaget 
bakom tjänsten ha bättre koll på tjänstens bilar menar intervjurespondenterna (R1 & R2).  
 
Genom att användare av tjänsten har möjlighet att hitta vart hyrbara bilar befinner sig blir det 
då enklare att använda sig av tjänsterna. Genom att dessutom använda sig av nyckellös åtkomst, 
som borde vara en nödvändighet med öppen destination osv, kan användarna enkelt hitta och 
använda bilen. 
 

Behov	
av	IT

Förbättringsmöjligheter
Förbättrad	kommunikation	vi	app

Bättre	stöd	för	envägsdelning	och	öppen	
destination

Bokning	via	app

Åtkomst	till	bil	via	app

Bättre	kontroll	av	fordon
Bättre	tillgänglighet

Skattetekniska	förbättringar

Påverkan	av	IT‐
system

Enklare	delning
Bättre	koll	på	fordon

Flexiblare
Fler	användare

Viktiga	aspekter
Kostnad
Säkerhet

Lättillgänglighet
Många	bilar/användare

Lätt	att	hyra	
Flexibilitet



 36 

Genom att bildelningstjänster använder sig av envägsdelning och öppen destination menar 
Kopp et al.(2015) att tjänsten skulle uppnå en flexiblare bildelning och nå ut till en bredare 
grupp av användare.   
 
Bokning via app  
Genom att använda sig av tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst skulle 
kommunen kunna använda sig av digital bokning del till den mobila applikation kommunen 
använder för geopositionering och nyckellös åtkomst. Genom att anpassa bildelningstjänsterna 
till geopositionering och nyckellös åtkomst behöver inte tjänsten tillåta bokning via en mobil 
applikation men det bör ses som ett alternativ till att manuellt sköta bokningen.  
 
Jämfört med hur bilarna delas i kommunen idag menar Pierre, den bilansvarige på kommunen, 
att det skulle underlätta deras hantering och delning av fordonen. ´ 
 
Åtkomst via app 
Genom att använda sig av tekniken för geopositionering och nyckellös kommer tekniken tillåta 
åtkomst via en mobil applikation. Således försvinner, eller minskas, nyckelhanteringen och de 
problem som både Karlstads kommun och Karlstads bilkooperativ hade med nyckelhanteringen 
försvinner alternativt minskas.  
 
Genom att bildelningstjänster använder sig av åtkomst via app menar Symeonidis et al.(2016) 
att det är ett stort bidrag till smarta städer. Symeonidis et al menar att även om bildelningssystem 
finns idag sker det ofta en överlämning av den fysiska nyckeln till bilen, och att det inte är 
flexibelt nog. Genom att anpassa sig till tekniken som möjliggör nyckellös åtkomst skulle 
bildelningen bli flexiblare och en bredare målgrupp nås. 
 
Bättre kontroll av fordon 
Tekniken för geopositionering möjliggör för både användare och organisationer att ha bättre 
koll på tjänstens fordon. Genom att under tiden bilen är tillgänglig för att hyras ser användaren 
vart bilen befinner sig och att den är möjlig att hyra. Samtidigt så har organisationen bakom 
tjänsten, eller bildelningen inom företag, möjligheten att ha koll på sina fordon genom att 
ständigt veta vart bilarna är.  
 
Karlstads Kommun menade att de vill ha en bättre kontroll av kommunens fordon. I dagsläget 
är det svårt att ha koll på fordonen då allt görs manuellt. Den bilansvarige på kommunen menade 
att genom att använda sig av tekniska lösningar kan bättre kontroll av fordonen nås. 
 
Bättre tillgänglighet 
Tekniken för geopositionering skulle bidra till en ökad flexibilitet genom att ta bort den 
deltagande åtkomsten vilket Shaheen et al(2012) beskriver som en stoppkloss för en enkel och 
flexibel bildelning.  
 
Samtliga intervjurespondenter ansåg att tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst 
skulle göra bildelningen mer flexibel och lättanvänd vilket skulle bidra till fler användare av 
tjänsterna. Tekniken skull även bidra till en en attraktivare bildelning för medlemmarna 
samtidigt som en ökad bildelning skulle leda till att fler människor får tillgång till bil.  
 
Viktiga aspekter 
Den påverkan IT-systemen skulle ha jämförs nedan med de viktiga aspekter som tagits upp 
tidigare i det här kapitlet. 
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Kostnad 
Kostnaden var den aspekten flest intervjurespondenterna ansåg som viktigast vid val av 
bildelningstjänst och för att användare ska välja bildelning framför egenägda bilar eller andra 
alternativ som hyrbil eller taxi. Angående kostnaderna hävdar Shaheen et al. (2012) att IT-
systemen för geoposiotinering och nyckellös åtkomst kommer föra med sig en 
kostnadsökning. Respondenterna R1, R2, R4 och R5 menade att priset var en av de viktigaste 
faktorerna vid val av bildelningstjänst. R2 menar också att en ökad kostnad för den privata 
bildelningen är svår att motivera.  
 
Shaheen et al.(2012) menar att kostnaden för den tekniken för geopositionering och nyckellös 
åtkomst både kan vara dyr att köpa och att underhålla. Dessutom är tekniken som används en 
eftermarknadsprodukt vilken måste installeras i efterhand.  
 
Säkerhet 
Säkerheten är en viktig del inom den privata bildelningen. Shaheen et al.(2012) beskriver 
rädslan för delandet som ett av de största hindren inom privat bildelning. Genom att använda 
sig av nyckellös åtkomst kommer det nuvarande mötet mellan bilägare och hyrestagare inte 
längre behövas. Undersökningen visar att det personliga mötet går att förflytta till digitala 
kanaler men någon form av säkerhet och trygghet behövs.  
 
Säkerheten innefattar också de regler och försäkringar som undersökningen visar måste vara 
väl utarbetade för att anpassas till den privata bildelningen. 
 
Många bilar/användare, lättillgänglighet, lätt att hyra & flexibilitet  
Cullen och Farronato(2014) menar att bildelning handlar om att möte kundens behov vid rätt 
tid och plats. Hög flexibilitet är på grund av det en stor fördel i bildelning. Det handlar om att 
om att matcha kundens behov, plats och tid och detta skall ske snabbt. Cullen och Farronato 
menar att om bildelningstjänster inte matchar kundens behov av tid eller plats kommer 
kunderna förmodligen att välja ett alternativt transportmedel. 
 
Shaheen et al.(2012) menar också att genom privat bildelning kan flexibiliteten öka genom att 
resursen flyttas ifrån städer med hög befolkningstäthet, där den traditionella bildelningen oftast 
är, till ställen med mindre befolkningstäthet och därmed möjliggör för resursen av bil på fler 
ställen än den traditionella bildelningen.  
 
Vidare beskriver också Shaheen et al.(2012) att behovet av att överlämna nycklar till kunden, 
vad de kallar deltagande åtkomst, av bilen förhindrar en enkel bildelning. De hävdar att 
obevakad åtkomst, vilket exempelvis skulle innebära att låsa upp bilen via en app, smartcards, 
eller nyckelskåp, skulle vara en viktig del i att göra bildelningen enklare och mer flexibel. 
 
Undersökningen av Kopp et al. beskriver skillnader mellan envägsbildelning och ”traditionell” 
bildelning och hävdar att flexibiliteten är den största anledningen till bildelningens expansion 
och gör det mer attraktivt för en bredare grupp av användare. 
 
Bristen på flexibilitet visade sig vara den största anledningen till att de respondenter som inte 
deltog i någon form av bildelning (R5 & R6) avstod från bildelningstjänster och valde egenägda 
bilar istället.  Samtliga respondenter i undersökningen följde spåret av Kopp et al.(2015) och 
menade att tekniken för geopositionering samt nyckellös åtkomst skulle göra bildelningen mer 
flexibel och lättanvänd vilket skulle bidra till fler användare av tjänsterna. 
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7. Slutsatser	
Detta kapitel syftar till att sammanfatta de huvudsakliga resultat som framkommit av 
undersökningen. Slutsatserna som presenteras har frambringats genom analys av den insamlade 
data från intervjuer och den teoretiska data som samlats in under arbetet. Slutsatserna som 
presenteras besvarar de undersökningsfrågorna som beskrevs i kapitel 1. Under-
sökningsfrågorna besvaras emellertid i omvänd ordning på grund av att U2 hjälper till att 
besvara U1.  
 

7.1 U2	‐Vilka	utmaningar	och	förbättringsmöjligheter	finns	för	dagens	
sätt	att	bedriva	bildelning?	

De förbättringsmöjligheter som framkom under undersökningen var:  
 
Förbättrad kommunikation via en mobilapp  
Förbättrad kommunikation handlar om att förbättra den kommunikation både mot 
organisationen som står bakom bildelningstjänsten men också den kommunikation som sker 
mellan användare i, framförallt, privata bildelningstjänster. 
 
Bättre stöd för envägsdelning och öppen destination 
Det finns ett behov att anpassa bildelningen mer envägsdelning och delning med öppen 
destination. Envägsdelning betyder att hyrestagaren kan använda bilen och lämna bilen någon 
annan stans än den plats hyrestagaren hämtade bilen på. Öppen destination är när hyrestagaren 
kan hämta och lämna bilen vart som helst inom tjänstens tjänsteområde.   
 
Flexibiliteten från både envägsdelning och öppen destination möjliggör att tjänsten skulle 
uppnå en flexiblare bildelning och nå ut till en bredare grupp av användare.   
 
Åtkomst och bokning via app 
Fem av åtta respondenter ansåg bättre utveckling med antigen starta bilen, eller få åtkomst till 
bilen via en mobilapplikation.  
 
De bildelningssystem som finns idag, för framförallt den privata bildelningen, är inte flexibel 
nog. I många fall behöver bilägare och hyrestagare mötas för att ge över en nyckel till bilen. 
Genom att anpassa bildelningen till nyckellös åtkomst skulle bildelningen bli enklare och 
flexiblare. Detta skulle leda till att bildelningstjänsterna når ut till en bredare grupp av 
användare. 
 
Bättre kontroll av fordon 
F1, den bilansvarige på Karlstads Kommun, beskriver att kommunen behöver ha bättre kontroll 
över sina bilar. Med bättre kontroll menar F1 att kommunen skall kunna se vart bilarna befinner 
sig, kunna se bilens status på bränsle, motorstatus, antal körda kilometer med mera.  
 
Bättre tillgänglighet 
Bättre tillgänglighet genom bland annat fler antal bilar eller enklare sätt att hyra bilarna ansågs 
vara en förbättringsmöjlighet med dagens sätt att dela bilar. Genom att göra bildelning med 
tillgängligt menar respondenterna att en större målgrupp skulle nås. 
 
Skattetekniska förbättringar 
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De skattetekniska förbättringar som togs upp innebär minskad beskattning på delningseknomin 
och därmed på bildelningen.  
 

7.2 U1	 ‐	Hur	 kan	 teknik	 för	 geopositionering	 och	nyckellös	 åtkomst	
påverka	bildelningen?	

 
Genom att införa teknik för geopositionering och nyckellös åtkomst skulle flera av 
intervjurespondenternas önskemål om förbättringar inom dagens sätt att dela bil uppfyllas.  
 
Tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst skulle bidra till ett bättre stöd för 
envägsdelning och öppen destination genom att ge möjligheten till både användare och 
organisationen bakom tjänsten att få större koll och kontroll över vart fordonen befinner 
sig.  
 
Förbättringsförslaget om bokning via en mobil applikation kom från Karlstads kommun där 
bildelningen idag inte använder sig av några tekniska lösningar för att dela bilar. De anställda 
som i tjänsten behöver bil blir tilldelad en bil via schemat som skrivs manuellt av deras 
ansvariga chef. Karlstad kommun har även gemensamma bilar som de anställda idag bokar 
genom att kontakta receptionen där de får boka och tillgång till bilen.  
 
Genom att använda sig av tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst skulle 
kommunen i läget med de gemensamma bilarna också kunna överföra bokningsdelen till den 
mobila applikation som då används. Genom att anpassa bildelningstjänsterna till 
geopositionering och nyckellös åtkomst behöver inte tjänsten tillåta bokning via en mobil 
applikation men det bör ses som ett alternativ till att manuellt sköta bokningen.  
 
Genom att använda sig av tekniken för geopositionering och nyckellös kommer tekniken tillåta 
åtkomst via en mobil applikation. Således försvinner, eller minskas, nyckelhanteringen och 
de problem som både Karlstads kommun och Karlstads bilkooperativ hade med 
nyckelhanteringen försvinner alternativt minskas.  
 
Kostnaden är emellertid en variabel som kan komma att påverka bildelningen negativt 
genom att använda sig av dessa IT-system. Shaheen et al. (2012) menar att en konstnads 
ökning kan komma att ske vid införandet av IT-systemen för geoposiotinering och nyckellös 
åtkomst. 
 
Kostnaden var den viktigaste aspekten intervjurespondenterna ansåg som viktigast vid val av 
bildelningstjänst och för att användare ska välja bildelning framför egenägda bilar eller andra 
alternativ som hyrbil eller taxi.  
 
Säkerheten är en viktig del inom den privata bildelningen. Rädslan för delandet är ett av de 
största hindren inom privat bildelning. Genom att använda sig av nyckellös åtkomst kommer 
det nuvarande mötet mellan bilägare och hyrestagare inte längre behövas. Undersökningen visar 
att det personliga mötet går att förflytta till digitala kanaler men någon form av säkerhet och 
trygghet behövs.  
 
Studien visar att behovet av att överlämna nycklar till hyrestagaren, vad som kallas deltagande 
åtkomst, förhindrar en enkel bildelning. Obevakad åtkomst, vilket exempelvis skulle innebära 
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att låsa upp bilen via en app, smartcards, eller nyckelskåp, är en viktig del i att göra bildelningen 
enklare och mer flexibel. 
 
Bristen på flexibilitet visade sig vara den största anledningen till att de respondenter som inte 
deltog i någon form av bildelning avstod från bildelningstjänster och valde egenägda bilar 
istället.  Samtliga respondenter i undersökningen menade att tekniken för geopositionering samt 
nyckellös åtkomst skulle göra bildelningen mer flexibel och lättanvänd vilket skulle bidra till 
fler användare av tjänsterna. 
 
Samtliga intervjurespondenter i undersökningen var eniga och ansåg att bildelningen skulle 
möta fler behov hos användarna om bildelningstjänsterna använder sig av teknik för att få 
åtkomst till bilen via en app. Genom att göra bildelandet mer tillgängligt och enklare menar 
intervjurespondenterna att bildelningstjänsterna kommer att få fler användare.  
 
Tekniken för geopositionering och nyckellös åtkomst skulle således leda till en attraktivare 
bildelning för medlemmarna samtidigt som en ökad bildelning skulle leda till att fler människor 
får tillgång till bil, minskat behov av att producera bilar, minskat behov för parkeringsplatser, 
minskat utsläpp och effektivare användning av naturresurser.  
 
Vidare menar Trafikanalys att det är en kombination av flera olika delningstjänster och 
kollektivtrafik som skulle erbjuda ett heltäckande alternativ för egenägda bilar.  
 
SOU (2017) beskriver riksdagens transportpolitiska principer som bland annat handlar om 
främjandet av samverkan mellan olika trafikslag och valfrihet i transport och rese alternativ. 
SOU beskriver att bildelning således följer de principerna som riksdagen tagit fram. Främjandet 
av bildelning bör följaktligen vara ett skäl för staten i arbetet att bygga ett klimatsmartare 
samhälle.  
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Bilaga	1	–	Intervjuguide	till	företag	som	bedriver	bildelning	
 
Intervjuguide till företag som bedriver bildelning 

1. Hur många bilar delas inom/av företaget?  

2. Hur många delar på dessa bilar? (kommunen – hur delas bilarna upp bland era avdelningar, 

största avdelningen – hur många bilar har den?)  

3. Hur gör ni för att dela på dessa bilar mellan användarna?  

4. Hur får man informationen som användare vilken bil man ska använda?  

5. Hur får man som användare tag på nycklarna till bilen?   

6. Vad ser ni för fördelar med det systemet ni använder? 

7. Vad ser ni för nackdelar med det systemet?  

8. Förekommer det problem kring bildelningen? 

9. Hur skulle dessa nackdelar kunna förminskas? Hur skulle man kunna bli av med dessa 

nackdelar?  

10. Finns det utvecklingsmöjligheter för ert sätt att dela bilar? 

11. Hur skulle du vilja att bildelningen utvecklas?  

Information: 

Det finns idag teknik som kan möjliggöra att, genom en modul som sätts in i bilen, kunna 
samla in information från bilens instrumentpanel och position men även fjärrstyra bilens 
dörrar. Tekniken används av en rad bildelningsföretag som bedriver den mer ”traditionella” 
typen av bildelning där ett företag äger och distribuerar bilarna till användarna, exempel på 
företag som använder sådan teknik är bland annat Car2Go och Zipcar.  
 
Ett exempel på hur tekniken skulle kunna användas:  
Jag tar bilen varje dag till jobbet och bilen står parkerad hela arbetsdagen på jobbets 
parkering. Istället för att bilen skall stå oanvänd hela dagen anger jag att bilen är klar för 
uthyrning mellan de timmar jag jobbar.  
 
Utan att jag behöver göra någonting bokar en användare min bil och får då genom appen 
tillgång till att låsa upp bilen och använda den. Nyckeln för att starta bilen kan till exempel 
ligga i handskfacket eller i en låda med kodlås. Appen registrerar sedan bilens position och 
hur långt och länge användaren använt bilen. När tiden är slut eller när användaren är färdig 
med bilen har användaren inte längre tillgång till att låsa upp bilen med appen. 
 
Följande frågor handlar om hur sådan teknik skulle påverka både den privata, som bedrivs på 
till exempel GoMore där privatpersoner hyr ut sina bilar till andra privatpersoner, och den 
tradiotinella bildelningen, som bedrivs av företag som distribuerar bilarna till användarna. 
 

12. Tror du att tekniska lösningar skulle påverka er bildelning? 

13. Hur skulle det påverka er bildelning med sådan teknik?  

14. Skulle nackdelarna med er bildelning bli fler eller färre med sådan teknik?  

15. Om ja: Varför använder ni er inte av liknande teknik?  
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Bilaga	2	–	Intervjuguide	till	användare	av	bildelningstjänster	

2.1	Del	1	
1. Hur gammal är du?  

2. Kön? 

3. Vad arbetar du med?  

4. Vilken stad bor du i? / ungefär hur stor stad bor du i?  

5. Äger du en egen bil?  

6. Har du skulle du uppskatta din datorvana?  

7. Är du teknikintresserad?  

8. Vilka bildelningstjänster använder du?  

9. Hyr du bilar eller hyr du ut din bil via en sådan tjänst? 

10. Varför använder du dig av dessa bildelningstjänster?  

11. Vad fick dig att välja just den/de bildelningstjänsterna?  

12. Vad är viktigast för dig när du väljer en sådan tjänst? (Beskriv gärna både för att hyra och 

hyra ut bil om du gör båda)  

13. Kan du kort beskriva hur man går tillväga för att hyra ut/hyra en bil på den tjänst som du 

använder? 

14. Ser du några förbättringsmöjligheter i hur man hyr ut bilen?  

       Om ja: vilka?  

15. Tycker du det personliga mötet med kunden/uthyraren är viktigt? Varför? 

16. Hur skulle du vilja att bildelning utvecklades? 

17. Vad skulle göra att du använder bildelning mer både genom att hyra ut och hyra bil?  

2.2	Del	2	
Det finns idag teknik som kan möjliggöra att, genom en modul som sätts in i bilen, kunna 
samla in information från bilens instrumentpanel och position men även fjärrstyra bilens 
dörrar. Tekniken används av en rad bildelningsföretag som bedriver den mer ”traditionella” 
typen av bildelning där ett företag äger och distribuerar bilarna till användarna, exempel på 
företag som använder sådan teknik är bland annat Car2Go och Zipcar.  
 
Ett exempel på hur tekniken skulle kunna användas:  
Jag tar bilen varje dag till jobbet och bilen står parkerad hela arbetsdagen på jobbets 
parkering. Istället för att bilen skall stå oanvänd hela dagen anger jag att bilen är klar för 
uthyrning mellan de timmar jag jobbar.  
 
Utan att jag behöver göra någonting bokar en användare min bil och får då genom appen 
tillgång till att låsa upp bilen och använda den. Nyckeln för att starta bilen kan till exempel 
ligga i handskfacket eller i en låda med kodlås. Appen registrerar sedan bilens position och 
hur långt och länge användaren använt bilen. När tiden är slut eller när användaren är färdig 
med bilen har användaren inte längre tillgång till att låsa upp bilen med appen. 
 
Följande frågor handlar om hur sådan teknik skulle påverka både den privata, som bedrivs på 
till exempel GoMore där privatpersoner hyr ut sina bilar till andra privatpersoner, och den 
tradiotinella bildelningen, som bedrivs av företag som distribuerar bilarna till användarna. 
 

1. Hur tror du sådana lösningar skulle funka i den bildelningen som du utför?  
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2. Tror du det personliga mötet som krävs för nyckelutbyte skulle kunna överföras och ske 

digitalt. 

3. Vilka negativa respektive positiva grejer ser du med att använda dessa IT‐lösningar i 

bildelningen?  

4. Hur tror du att dessa tekniska lösningar skulle påverka (Färre delare, fler delare, enklare, 

svårare osv.)? 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda sådan teknik för att hyra ut din eller hyra en bil?  
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Bilaga	3	–	Intervjuguide	till	respondenter	utan	erfarenhet	av	
bildelningstjänster		

1. Hur gammal är du?  

2. Kön? 

3. Vad arbetar du med?  

4. Vilken stad bor du i? / ungefär hur stor stad bor du i?  

5. Äger du en egen bil?  

6. Har du skulle du uppskatta din datorvana?  

7. Är du teknikintresserad?  

8. Vet du vad bildelning är? 

9. Har du någon i din närhet som använt sig av bildelning som du vet? 

10. Varför använder du dit inte av någon bildelnintsjänst?  

11. Vad skulle få dig att använda bildelning?  

12. Vad skulle vara viktigast för dig vid val av en sådan tjänst?  

Det finns idag teknik som kan möjliggöra att, genom en modul som sätts in i bilen, kunna 
samla in information från bilens instrumentpanel och position men även fjärrstyra bilens 
dörrar. Tekniken används av en rad bildelningsföretag som bedriver den mer 
”traditionella” typen av bildelning där ett företag äger och distribuerar bilarna till 
användarna, exempel på företag som använder sådan teknik är bland annat Car2Go och 
Zipcar.  
 
Ett exempel på hur tekniken skulle kunna användas:  
Jag tar bilen varje dag till jobbet och bilen står parkerad hela arbetsdagen på jobbets 
parkering. Istället för att bilen skall stå oanvänd hela dagen anger jag att bilen är klar för 
uthyrning mellan de timmar jag jobbar.  
 
Utan att jag behöver göra någonting bokar en användare min bil och får då genom appen 
tillgång till att låsa upp bilen och använda den. Nyckeln för att starta bilen kan till 
exempel ligga i handskfacket eller i en låda med kodlås. Appen registrerar sedan bilens 
position och hur långt och länge användaren använt bilen. När tiden är slut eller när 
användaren är färdig med bilen har användaren inte längre tillgång till att låsa upp bilen 
med appen. 
 
Följande frågor handlar om hur sådan teknik skulle påverka både den privata, som bedrivs 
på till exempel GoMore där privatpersoner hyr ut sina bilar till andra privatpersoner, och 
den tradiotinella bildelningen, som bedrivs av företag som distribuerar bilarna till 
användarna. 
 
13. Hur tror du sådan teknik skulle påverka bildelningen? 

14. Skulle det påverka din syn på bildelning?  

15. Ser du några problem med sådan teknik inom bildelningen?  

 


