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Abstract 

For many families and individuals, the car is an obvious part of the daily life. This way of life 

has created some serious consequences related to the economy and environment both on a 

local and a global scale. Air pollution, traffic congestion and noise pollution are some of the 

more common results. This means that we have to change our way of thinking when it comes 

to car usage. Ideas like public transport, car tolls and developed bike lanes are all part of the 

solution, but the concept we decided to bring to the light is car sharing. This concept is 

relatively unknown to the public, even though it has been around since the seventies. This 

essay aims to explore why the concept is unknown and what can make the public change its 

view on car usage and car ownership. The theory is made up of five parts, where the first part 

explores the growth of the car industry in Sweden and the negative impacts of the vehicle 

based society. The second part explores the concept of sharing economy. How car sharing is 

a part of that and what new difficulties and obstacles the sharing economy brings. The third 

part explores the ecological and economical implications of car sharing and how it can affect 

the individual. The fourth part explores studies done on the concept of car sharing, comparing 

international results with ones made by Swedish agencies. The fifth part is about marketing 

methods of car sharing agencies and what the future holds in store for these companies. The 

empirical material consists of two parts, the first one is a poll for car users, where we wish to 

explore their knowledge and view of car sharing. The second part consists of an interview 

with Fredrik Hoppstadius, employed at Karlstad University with a PhD in Cultural 

Geography. This study concludes that the public’s increasing ecological and economical 

concerns might benefit the concept of car sharing and the sharing economy as a whole. The 

sharing economy gives incentive for the population to try new alternatives to the more 

common idea of ownership. However, most of these solutions are still in the early stages and 

the safety concerns are still a big holdback for more users. The marketing perspective of car 

sharing businesses has to evolve in order for people to gain awareness and more information 

on the concept of car sharing.  
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1. Inledning 

För många individer och familjer är bilen en självklar del av vardagen, där upp till två bilar 

per familj inte hör till ovanligheten. Det självklara valet att äga en bil, har börjat få tydliga 

negativa konsekvenser, i Sverige och resten av världen. På en global nivå innebär detta ökade 

luftföroreningar och miljöförstöring både vid biltillverkning och utsläpp av avgaser. På en 

mer lokal nivå får detta konsekvenser såsom ökad trängsel i städerna, på grund av stora ytor 

som ämnas för parkeringar, bullriga bostadsområden och luftförorenade stadskärnor. Med 

tanke på hur mycket bilen används som val av färdmedel, försöker kommuner idag att minska 

dess trafik med olika sorters lösningar. Ett utvecklat kollektivtrafiknät är ofta den självklara 

lösningen på att få minskad trafik, men i många fall är ett minskat bilåkande på vägarna ett 

krav för att detta ska fungera (VTI, 2018). Trängselskatter och bättre cykelbanor är andra 

exempel. En rapport från Naturvårdsverket (2019) visar att det inte är tillräckligt att bilar blir 

mer bränslesnåla och drivs med förnyelsebar energi. Samhället måste även ändra sina 

resvanor och människor behöver hitta hållbara alternativ till bilresandet (Naturvårdsverket, 

2019).  

 

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till att undersöka bilpooler som en lösning på denna 

problematik. Anledningen till att bilpooler är det valda forskningsområdet är för att vi har 

märkt att detta inte uppmärksammats i någon större grad som en lösning till ett minskat 

bilanvändande. Vår teori är att bilpooler kan förbättra familjers och individers vardag som ett 

mer ekologiskt och ekonomiskt hållbart alternativ. Det kan även bidra till att minska 

bilägandet och därigenom utvecklingen av framtida kollektivtrafiklösningar. 

  

1.1 Problemformulering och syfte 

Vi kommer att undersöka användning av bil som ett större samhällsproblem i Sverige där 

olika försök har gjorts för att påverka medborgares användande av bilen. En anledning till 

varför vi valt att fokusera på just detta problem är bland annat på grund av miljön och att 

miljöns problem (exempelvis växthuseffekten) allt oftare nämns. Vi vill söka svar på om 

bilpooler är en alternativ lösning på denna problematik och vad som krävs för att få 

medborgare att ändra sin inställning till bilanvändandet. Det visar sig att det fanns en positiv 



4 

inställning till bilpooler i början av 2000-talet, men utan att någon vidare utveckling har skett 

(Vägverket, 2003). Det kan bero på att nya lösningar har ersatt dess plats med andra koncept 

likt exempelvis Uber. Vilket kan ha bidragit till att intresset kan ha svalnat. Detta arbete 

ämnar alltså att försöka förstå varför bilpoolers utvecklingen inom Sverige har stagnerat, men 

även att undersöka om svenska bilpooler kan ta lärdom av utländska bilpooler eller av andra 

branscher. 

 

Studien kommer även att undersöka människors inställning till bilpooler som koncept. Här 

kommer vi att undersöka människors ekonomiska och ekologiska medvetenhet och den 

växande delningsekonomin som en bidragande faktor. Vi kommer undersöka de hållhakar 

som finns både hos individen och samhället för en vidare utveckling av bilpooler. Vi vill även 

undersöka vad som skulle behöva förbättras med bilpooler för att nå ut till en bredare 

folkgrupp, i form av marknadsföringsmetoder, säkerhet, tillgänglighet och teknik. Uppsatsen 

har alltså tre huvudsakliga frågeställningar som kommer att besvaras och analyseras: 

 

- Hur ser människors inställning och medvetenhet till bilpooler ut? 

- Vad är människors hinder för att se bilpool som ett fungerande koncept? 

- Hur behöver Svenska bilpooler förändras i form av funktionalitet, marknadsföring och 

tillgänglighet för att nå ut till en bredare massa? 

  

1.1.1 Sverige som undersökningsområde med Karlstad som utgångspunkt 

Vi har valt att fokusera på Sverige som undersökningsområde, där vi har Karlstad som 

utgångspunkt. Anledningen till varför vi valt Sverige som undersökningsområde är för att 

rapporterna från exempelvis Trafikverket är rikstäckande. Vi kommer jämföra med hur 

bilpooler fungerar här i Sverige, för att därefter jämföra med internationella bilpooler. 

 

Karlstad med sitt centrala läge i Sverige skapar även relevans i och med att Karlstad är 

beläget mellan de två storstäderna Stockholm och Oslo. Flertalet bilpooler finns i Karlstad. 

Förutom mindre, privata bilpooler, finns ett antal privata aktörer som verkar i Karlstad. 

Exempelvis Sunfleet, MoveAbout och Karlstad Bilkooperativ (Karlstad kommun, 2019). 

Detta har självklart också varit en drivande faktor till val av utgångspunkt. Eftersom vi 

studerar på Karlstad Universitet kommer datainsamlingen ske i Karlstad. Det är dels på grund 
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av smidigheten och tidsbristen men även på grund av det redan utbredda bilpoolsnätverket 

som finns här. Datainsamligen består av enkätundersökningar med privatpersoner och en 

intervju med en filosofie doktorand inom kulturgeografi. Att ta reda på hur det fungerar i 

övriga Sverige och utrikes, görs via rapporter, genom studerande av övrig relevant forskning 

och artiklar som berör ämnet. 

 

1.1.2 Bilpooler 

Bilpooler innebär en organisation för biluthyrning som kan drivas av ett föreningskooperativ. 

Detta kan fungera genom att till exempel tre eller flera sorters bilar finns tilldelade mellan i 

detta fall minst tre medlemmar. Bilpooler kan även användas av kommersiella företag, där 

antalet bilar isåfall är större att tillgå till mellan ett flertal medlemmar. 

Skillnaden mellan en bilpool och vanlig biluthyrning är att bilpooler oftast är placerade i 

närområden där medlemmarna bor eller är verksamma i. Medlemmarna kan även boka en bil 

för en kort stund och där möjligheten oftast finns att boka via telefon och internet. 

Hos Nationalencyklopedin nämner de Vägverkets beräkningar. Där ses bilpooler som ett 

ekonomiskt attraktivt alternativ för människor som reser mer än 1100 mil per år, och för 

människor som gör sina arbetsresor på annat sätt än med bil såsom cykel eller kollektivtrafik 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

 

2. Teori 

Det teoretiska i denna uppsats grundar sig utifrån våra tidigare nämnda frågeställningar.  

Här ska vi använda oss av tidigare forskning kring ämnet bilpooler för att komma fram till 

svar på våra frågor. I den första delen undersöks att undersöka bakgrunden till det moderna 

svenska bilsamhället och vilken inställning vi har till bilen. Efter det kommer undersökningen 

fokusera på vad en delningsekonomi är och vilka hinder samt möjligheter som präglar den. 

Teorin kommer sedan fördjupa sig och just bilpooler och hur de påverkas av människors 

ekonomiska och ekologiska medvetenhet. I den fjärde delen kommer vi studera en rapport 

från Vägverket om framtidspotentialen för bilpooler i kontrast med den verkliga situationen. 

Den femte och sista delen kommer att undersöka internationella marknadsföringsmetoder och 

om det har lyckats nå ut till befolkningen, samt hur eventuella framtidsutsikter för bilpooler 

ser ut.  
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Vi har märkt att myndigheters information kring bilpooler är inte uppdaterad. Vi kommer 

använda oss av det då den informationen fortfarande är relevant för vår studie. Den fakta som 

finns kommer till stor del att tas från myndigheter likt Trafikverket/Vägverket. Vilka hjälper 

oss att förstå bilpoolers koppling till de ekonomiska och ekologiska hållbarhetsvärdena. Vad 

gäller tidigare forskning kommer vi att bl.a. utgå från rapporter som har gjorts av tidigare 

universitet. Detta görs för att kunna förstå olika vinklar och synpunkter kring användandet av 

bilpooler.  

 

2.1 Bilsamhället växer fram 

I syfte att försöka förklara den moderna trafiksituationen utgår denna del till en början från 

forskning gjord av Gunnar Falkemark. Falkemark (2006) menar att vårt val av resemedel 

främst grundas i flertalet faktorer, såsom bland annat makt, klass och värderingar. 

Klasstillhörigheten kan påverka om en människa väljer att ta bussen eller egen bil till arbetet. 

Ägandet blir en status- och maktsymbol. Det betonar Falkemark (2006) med att bilen i början 

av 1900-talet var en oerhört stark symbol för överklassprofilen. Sedan andra världskriget har 

denna symboliken emellertid avtagit i och med utvecklade produktionsmetoder och 

massproduktion. Bilen blev istället en produkt för den stora massan men även en symbol för 

frihet, vilket många ser som en rättighet att kunna röra sig obegränsat. Efter kriget ökade den 

svenska bilproduktionen markant. 1945 fanns det cirka 50 000 registrerade personbilar i 

Sverige och efterföljande år hade antal registrerade personbilar ökat till omkring 140 000. 

1959 fattade Sveriges riksdag planen “Vägplan för Sverige”. Denna plan innebar kortfattat en 

långtidsplanering för Sveriges vägnät och hur det skulle anpassas till motorfordonet. De 

befintliga vägarna skulle rustas upp för att gynna den växande bilpopulationen, där fler vägar 

skulle byggas utifrån en tillväxtprognos, vilken hade  tagits fram i syfte att fastställa den 

ökande trafiken (Falkemark, 2006). 

 

Denna form av privatbilism har enligt Falkemark (2006) på senare tid brett ut sig så mycket 

att den hindrat järnvägens moderna utveckling i Sverige. År 1950 skedde 27 procent av 

svenskarnas resor med tåg, 2002 skedde dock bara 7 procent av resorna med tåg. Falkemark 

(2006) ser Sveriges bilism som ett sammankopplat system där oljebolag, importörer, 

underleverantörer, intresseorganisationer och inte minst konsumenter (här menat bilägare) 

alla är en del. Systemet har på de senaste decennierna blivit djupt inrotat i vår syn på bilen 
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och ägandeskapet. Falkemark (2006) belyser även ett antal positiva konsekvenser med att äga 

en bil. Konsekvenserna utgör grunden för varför transportväsendet är så dominerat av bilar. 

Framförallt betonar Falkemark (2006) friheten, flexibiliteten och oberoende som egenskaper 

för ägandet.  

 

Bilismen är även förknippat med negativa konsekvenser och i takt med att bilismen har brett 

ut sig, har människors medvetenhet om dessa konsekvenser av bilismen ökat. En tydlig 

negativ konsekvens är de luftföroreningar bilanvändandet medför, vilket syns på lokal nivå 

med tätorter som präglats av de partiklar avgaserna släppt ut. Bullernivåerna är också en 

negativ konsekvens vilket vi ofta tar för givet som en del av stadens ljud. Utbredningen av 

trafiken har minskat antalet bullerfria områden och idag är cirka två miljoner människor 

utsatta för vägbuller. Detta har i sin tur konsekvenser på både den mentala och fysiska hälsan.  

 

Falkemark (2006) tar även upp trängsel som en ytterligare negativ konsekvens. 

Trafikstockningar och brist på parkeringsplatser har tydliga negativa implikationer på 

ekonomiska förluster, dels för individen, dels för samhället i stort. Detta bekräftar även en 

rapport från organisationen Svensk Kollektivtrafik (2017). Av denna rapport framgår hur 

svensk kollektivtrafik idag skapar stora ekonomiska fördelar, både för individen och 

samhället. Rapporten belyser frågan om vilka konsekvenser samhället skulle få med ett 

minskat kollektivåkande. Den mest uppenbara konsekvensen är att bilkörandet skulle öka 

avsevärt (Svensk Kollektivtrafik, 2017). 

 

Sammanfattningsvis innebär ett minskat kollektivtrafiksystem fler olyckor på vägarna, vilket 

i sin tur innebär en samhällsekonomisk ökning på upp till 65 miljoner kronor per år, då är inte 

de personliga kostnaderna och effekten av olyckor medräknad. Rapporten visar även att ett 

utbrett kollektivtrafiknätverk minskar trängseln på vägarna, där biltrafiken utgör en stor del 

av den trängsel som idag finns. Svensk Kollektivtrafik (2017) menar även att en bilförare 

släpper ut 45 000 gånger mer koldioxid jämfört med kollektivtrafik motsvarande sträcka. Att 

uppmuntra människor till att åka mer kollektivt kan således vara en del av lösningen på ett 

minskat bilåkande.  
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2.2 Den delade ekonomin 

Flertalet nya innovativa tjänster har dykt upp i transportsektorn och myndigheten 

Trafikanalys har i sin rapport Nya tjänster för delad ekonomi (2016) listat ett flertal . Den 

gemensamma nämnaren för dessa är delad mobilitet, vilket innebär att flera personer delar på 

samma transportmedel, vare sig det är bussar, bilar, mopeder eller cyklar. Detta ingår i den 

växande delningsekonomin där människor i allt större utsträckning byter, samäger, lånar och 

hyr varor av varandra (Trafikanalys, 2016). Bostadsuthyrning som Airbnb och 

bildelningstjänsten Uber är även uppenbara delningstjänster som de flesta av oss känner till. I 

större städer, både i Sverige och internationellt, har även flertalet cykel- och 

mopeddelningstjänster dykt upp såsom City Bikes och blinkee.city.  

 

Det finns ett antal givna positiva konsekvenser av den ökade delningsekonomin i 

transportsektorn. Den första är att transportsystemens tillgänglighet kan öka, fler alternativa 

lösningar kan här kombineras för att ge resenären fördelaktig mobilitet jämfört med att endast 

använda en bil. Med dessa tjänster kan även individers privatekonomi gynnas. Ofta är det 

billigare att dela färdmedel jämfört med att äga ett eget motorfordon. Trafikanalys anger 

vidare i sin rapport att bilpooler skulle kunna vara en del av lösningen men att inträdespriset 

är för högt för många familjer eftersom merparten av dem som väljer bilpooler är hög- eller 

medelinkomsttagare. Detta kan däremot bero på att de flesta kommersiella bilpooler finns i 

Stockholms innerstad.  

 

Regeringen (2016) gjorde en utredning där den svenska delningsekonomin kartlades. Det 

dem ämnade att svara på var bland annat: 

● Vem den typiske deltagaren av delningsekonomin är, 

● Om behovet finns att underlätta och informera om dessa tjänster för att främja en 

positiv utveckling, och 

● Vilka modeller för delningstjänster som i dagsläget finns. 

 

Det ska här anges att rapporten är begränsad till tjänster som möjliggjorde transaktioner och 

köp privatpersoner emellan. Utredningen täcker således inte kommersiella bilpooler eller 

andra företag och organisationer som hyr ut eller lånar ut varor eller fordon till 
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privatpersoner. Utredningen ger dock en tydlig bild av människors skäl till att dela, hur dessa 

tjänster växer fram och vilka hinder som kan uppstå för en fortsatt utveckling. 

Det i rapporten som är mest intressant att undersöka för denna uppsats är hur 

marknadsstrategierna skulle gå till för dessa tjänster, och vad som får en människa att nyttja 

delningsekonomin.  

 

Vem är då människan som just nu använder sig av delningstjänsterna? Den kvantitativa delen 

av regeringens utredning (2016) visar att det främst är så kallade “early adopters”, människor 

som vill vara med på de nya trenderna och vara en del av något som växer fram. En annan 

stor grupp användare är unga människor i storstadsregioner. Dessa grupper anses vara mer 

förlåtande för brister i systemen, och för att få med den stora massan anger rapporten att 

tjänsterna behöver utvecklas med fler trygghetsskapande funktioner och ge mer information. 

Även om användarna i rapporten nästan uteslutande (97%) har positiva erfarenheter av 

tjänsterna instämmer de i att systemen bör förbättras och utvecklingen av en mer 

användarvänlig lösning bör prioriteras (regeringen, 2016). 

 

Regeringen (2016) konstaterar att det krävs mer trygghetsskapande åtgärder för att 

delningstjänster ska kunna utvecklas och bli plattformar för fler grupper. Såväl uthyrare och 

de som hyr uttrycker att just tryggheten behöver utvecklas. 37 procent av respondenterna 

uttrycker att trygghetsåtgärder i form av lagar behövs för att de ska börja använda sig av 

delningstjänster. Regeringen (2016) har även lagt fram ett antal exempel på trygghetsåtgärder 

som skulle kunna lösa den otrygghet som nu finns hos befolkningen. Betygssystem på 

användarna skulle innebära att de känner sig mer trygga med att utföra transaktioner. 

Legitimering genom Bank-ID är också en trygghetsskapande åtgärd som skulle underlätta för 

användarna. Här kan alternativa åtgärder krävas för trygghet i och med att det handlar om 

privatägda varor. Något som kommersiella delningstjänster inte påverkas av. Regeringen 

(2016) har som slutsats att denna delningsekonomi ännu är i startskedet, och att 

befolkningens erfarenhet av dessa system är starkt begränsad. Regler och stadgar behöver 

även ses över och förbättras för att gynna konsumenterna som i nuläget anser att tryggheten 

är det som behövs förbättras mest (Regeringen, 2016). 
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Delningsekonomin i sig har även några hinder. Ofta krävs en app i sin smartphone (mobil) för 

att vara delaktig och även om smartphones får anses vara normen i dagens samhälle så 

utesluts grupper från att vara en del av denna växande ekonomin. Det är även osäkert vad 

som händer med delningstjänsters tillgångar om de går i konkurs. Ett tydligt exempel är när 

det internationella Obike valde att upphöra med Stockholm som tjänsteort. Obike övergav 

cyklarna, vilket medförde att de står helt oanvända på Stockholms gator (Mitti, 2018). I och 

med detta förstörs bilden av delningssystem som något ekologiskt hållbart och kan även 

förstöra intrycket av seriositeten hos dessa företag. 

 

2.3 Bilpooler och dess ekologiska och ekonomiska implikationer på samhället 

Resterande delar av teorin har utgått från bilpooler som en lösning på problematiken. 

Anledningen till att vi valt att studera detta är att vi har fått uppfattningen efter att ha läst 

information från studier, myndigheters hemsidor och bilpooler, att det är både ekonomiskt 

och ekologiskt hållbart att gå med i en bilpool. Varför bilpooler är ekonomiskt hållbart kan 

stödjas av info från Trafikverket som tagit del av en rapport från Skatteverket, där ett företag 

nyttjar sina tjänstebilar på alternativ sätt. För att öka utnyttjandet av tjänstebilarna erbjuds de 

anställda att använda dem privat. Detta är en så kallad intern bilpool, vilket innebär att 

allmänheten inte har någon tillgång. I detta fall är det arbetsgivaren som avgör hur stor den 

ekonomiska bidraget blir.  

 

Ett annat exempel som nämns är det som kallas extern bilpool. Här har allmänheten mer 

tillgång till ett bildelande då den externa leverantören samarbetar med företag, myndigheter 

etc. vilket således inte gör priset knutet till en enskild arbetsgivare. Allmänheten får även mer 

tillgång eftersom den externa leverantören söker kunder via marknadsföring, exempelvis 

genom annonser, och vill nå ut till så många som möjligt, både uthyrning till arbetsgivare 

eller anställda, men även till stor del privatpersoner (Vägverket, 2005). Vägverket nämner 

även att 5% av befolkningen kan gå med i en bilpool genom små stödåtgärder. På sikt med 

bra marknadsföring och gynnsamma förutsättningar kan växa upp till 20% (Vägverket, 

2003).  

 

För att göra biltrafiken mer ekologiskt hållbart, samverkar idag flertalet myndigheter för att 

uppnå en hållbar utveckling kring biltrafiken. Lösningen är att få till en minskning av utsläpp 
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och buller (Transportstyrelsen, 2019). Om bilpooler har någon potentiell påverkan av 

minskning gällande utsläpp på en nationell nivå är svårt att precisera. Enligt tidigare 

beräkningar, vilka har stor osäkerhet i sitt resultat, uppskattas resultatet runt om i världen att 

varje bilpool kan minska koldioxidutsläppen med ungefär 400 kg per medlem om året. Sett 

till bilpoolsutvecklingens potentiella tillväxt utomlands på en fem-tio årsperiod (0,3-0,7 % 

dvs. 26000-76000 personer), vilket skulle baserat på detta öka minskningen av 

koldioxidutsläppen (Vägverket, 2003). Med detta i åtanke är det viktigt att studera om 

bilpooler är ett ekologiskt hållbart alternativ för att kunna dra ner på biltrafiken och på så vis 

minska utsläpp av saker som buller och avgaser för att förbättra miljön. 

 

2.4 Synen på bilpooler jämfört med den faktiska verkligheten 

Vi har valt att undersöka hur människor ställer sig till begreppet “bilpooler” och ställa den 

synen mot vår tidigare uppfattning. Vår uppfattning är att bilpooler som idé har en positiv 

klang, och många ställer sig positiva till konceptet, men när det kommer till att själv vara med 

i en bilpool blir idén om att inte äga en egen bil svårare att ta till sig. Vi har fått uppfattningen 

och bilden av att det inte bara är bilar som är kopplade till individer. Besöker man ett typisk 

svenskt villaområde är det ovanligt att se gräsklippare, häcksaxar och övriga 

trädgårdsredskap som delas med andra. Många maskiner och redskap står väntandes på nästa 

gång de ska användas. Denna del av undersökningen kommer främst ta sin utgångspunkt i två 

tidigare studier, Vägverkets (2003) rapport om bilpooler i Sverige och Looses (2010) rapport 

om utvecklingen av bilpooler i europeiska länder. Rapporten från Vägverket (2003) 

understryker vår bild av att bilpooler anses vara en positiv idé men att färre (25%) faktiskt 

skulle kunna tänka sig att gå med i en bilpool. 25% är dock en högre siffra än hur 

verkligheten ser ut. Det bör noteras att studien är från 2003, situationen kan ha förändrats.  

 

En trend som kan utläsas av Looses rapport (2010) är att både medvetenheten och 

användandet av bilpooler i Europa ökat genom 2000-talet. Looses rapport (2010) visar att 

Schweiz kan ses som lite av ett föregångare när det kommer till medborgardeltagande i 

bilpooler, på grund av att de har klart markant den högsta andelen bilpoolsanvändare, 

nämligen 1,1% av populationen. detta kan jämföras med Sverige som ligger på tredjeplats 

med 0,16% av populationen. Looses rapport (2010) visar dock att förutom Schweiz har 
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Sverige tillsammans med Nederländerna den snabbaste ökningen av bilpoolsanvändare i 

relation till populationsstorleken.  

 

 

Fig 2.2 - Bilpoolsutvecklingen och snittet i Europeiska länder (Loose, 2010) 

 

Trots den positiva trenden är dessa siffror långt ifrån de 25% som vägverket visade 2003. 

Varför har Sverige så få bilpoolsanvändare trots att så många fler kan tänka sig att gå med? 

Vägverket utgick från dessa siffror när de räknade ut potentialen för Sveriges 

bilpoolsutveckling. De skapade en potentiell beräkning på hur många av hushållen som 

tackade ja att ansluta sig till en bilpool inom två år. Beräkningen grundar sig i hushåll som 

bor i orter med fler än 10 000 invånare. Med den andelen som skulle säga ja till erbjudandet 

om att gå med i en bilpool, har Vägverket funnit en potential på 210 000 hushåll. (Vägverket, 

2003) 

 

2.5 Bilpoolers marknadsföringsmetoder och framtidsutsikter 

Under denna del presenteras hur marknadsföringsmetoderna har sett ut kring bilpooler och 

hur dess framtidsutsikter ser ut. För att ta reda på detta har vi att utgå från att se hur det 

fungerat runtom i världen, för att därefter undersöka hur det fungerat lokalt. För att kunna ta 

reda på det har vi att använda oss av datainsamling i form av intervjuer och användning av 
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den information som finns antingen hos en lokal privat aktör inom bilpool, men även 

information från tidigare forskning. 

För att ta reda på framtidsutsikterna undersöks vad som dels gjort att bilpooler inte slagit 

igenom, vilket dels kan vara kopplat till hur marknadsföringsmetoderna ser ut. Det undersöks 

i denna del även om det kan vara någon annan bakomliggande fakta som hejdat bilpoolers 

framfart, som till exempel ett annat koncept som känts mer lockande.  

 

IEEE (2018) nämner bilpooler som ett “mellanting” mellan kollektivtrafik och privatbil där 

kollektivtrafiken ses som ett mer miljövänligt sätt, medan att åka privatbil mer åt det 

motsatta. Själva idén med bilpooler spreds snabbt runtom i världen där många företag valde 

att använda sig av detta koncept. Detta kunde dock skilja sig från företag till företag beroende 

på vilka funktioner som fanns, såsom laddningsmetoder och hyrtider. 

För att få folk att använda sig av bilpooler brukar det påpekas vilka fördelar som kommer 

med att gå med i en bilpool. Varav är de ekonomiska fördelarna jämfört med att äga en bil. 

Fördelen här blir att användaren får valuta för de pengar som betalas i hur mycket bilen 

används. Ett annat är att maximera antalet passagerare i bilen, vilket skulle kunna leda till en 

minskning av antalet bilar på vägarna. En annan fördel som påpekas är den goda inverkan på 

miljön, där bilarna inom en bilpool ofta är nya och har mindre bränsleförbrukning per bil än 

medelbilen.  

 

Vidare när det kommer till bilpooler och dess marknadsföringsmetoder, vill IEEE (2018) 

påverka de behov som finns för bilägare. Med det sagt lägger bilpooler stor uppmärksamhet 

på att nå ut till sina målkunder, där det gjorts undersökningar kring vilka det är som främst 

använder sig av bilpooler. Undersökningen (som gjordes med hjälp bilpoolen DriveNow) 

visade att andelen som använde sig utav bildelning hade högre utbildning och inkomstnivåer, 

samt ett lägre antal i ägande av privatbil än de som inte använde sig av bildelning. Anledning 

till varför det var så här kunde förklaras i tillgång av transportmöjligheter. För människor 

som bor i närheten av kollektivtrafik minskas behovet av ett bilägande, eller för den delen att 

köra bil själv då olika sorter av kollektivtrafik finns att tillgå. 
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2.3 Egenskaperna som utgör den genomsnittlige DriveNow-medlemmen 

För att kunna nå ut till sin marknad och kundkrets har därför DriveNow valt att göra sina 

bilar lika enkla att kunna använda sig av som kollektivtrafik. Lösningen är att användarna 

sällan har längre än 500-800 meter till de lediga bilarna, och den mobila teknologi de 

använder sig av gör denna tjänst användarvänlig. Kunder kan även välja vilken bilmodell de 

vill använda sig av. Tanken med de mobila tjänsterna är att göra bildelning bekvämt. Dock 

kommer det behövas tid och pengar för att utveckla den mjukvaruhantering för att det ska 

kunna implementeras hos fler, vilket kan skapa ett hinder. Även den privata säkerheten 

nämns som ett hinder i och med all data som ingår. (IEEE, 2018) 

 

En utav bilpoolernas största konkurrenter är Uber. Likheten mellan Uber och bilpooler är att 

båda har en fri och öppen marknad, där oftast den som vill kan starta en bilpool eller gå med i 

Uber. Det ska däremot påpekas att skillnaden mellan dessa två koncept, är att bilpooler är 

desto säkrare. Anledningen till det är att kring Uber kan folk som ha begått brott, ändå kan få 

tillgång och gå med i Uber. Bilpooler har däremot högre krav och därigenom flera villkor 

som måste uppfyllas för att kunna gå med. Inom bilpooler används dessutom appar för att öka 

säkerheten för kunderna (IEEE, 2018). 

Denna undersökning gjordes som sagt med hjälp av Bilpoolen DriveNow. Denna bilpool ägs 

av BMW och är först och främst i kommersiellt syfte och verkar mest inom större europeiska 

städer (DriveNow, 2019). Resultaten kring undersökningen går kanske därför inte att 

applicera på mindre svenska städer, där användandet av bilpooler kan variera om man jämför 

med en stad likt Karlstad, Linköping och Halmstad.  

 

3. Metoder för datainsamling 

I denna uppsats valde vi att samla in data på två sätt: enkäter och kvalitativa intervjuer. 

Enkäter valdes för det huvudsakliga intresset att få en mer djupgående bild av samhällets syn 
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på bilpooler. Mer specifikt undersöks i enkäterna om studiegruppen ställer sig positivt eller 

negativt till bilpooler som koncept, och vad som eventuellt skulle kunna hindra personerna 

från att gå med i en bilpool. Detta i syfte att kunna jämföra det med den forskning vi 

redovisat i 2.2. Enkätstudien tog sin grund i Karlstad på en parkeringsplats i anslutning till 

Karlstad Universitet. Den kvalitativa intervjun gjordes med en expert inom hållbar utveckling 

i målet att få en tydlig bild av bilpoolers inflytande på delningsekonomin och vilka 

hållbarhetsfrågor en bilpool kan gynna. Inga andra datainsamlingsmetoder övervägdes. 

Eftersom vi ansåg att såväl den breda datan från enkäter som den mer djupgående faktan från 

en intervju skapar en bra grund för att analysera ämnet. För att välja metod för datainsamling 

har vi utgått från boken Samhällsvetenskaplig Metod av Matthew David & Carole D. Sutton 

(2011). I den finns ett stort antal metoder, både för insamlingen och kodningen av data vilket 

har hjälpt oss att hitta de metoder som passar detta arbete bäst. 

 

3.1 Enkät 

I vår enkätstudie inriktade vi oss främst mot bilförare. Detta för att få svar av personer som 

redan har en relation till bilåkande. Vi ville i vår problemformulering undersöka vad som kan 

få personer att använda bilpooler, och då är det personer med körkort vi ville ha svar ifrån. 

Därför har parkeringen vid Karlstad universitet blivit målet för enkätstudien. Karlstad är en 

stad med många pendlare, och förutom att Karlstad universitet attraherar många studenter 

från andra födelseorter finns det ett flertal mindre kommuner kring Karlstad där befolkningen 

antingen studerar eller arbetar i Karlstad. Detta syns tydligt på Karlstad univeristets 

parkering, där det vid 10:00 en vardag vanligtvis cirkulerar flertalet bilar letandes efter 

parkeringsplats. Enkätstudien ägde rum klockan 14:00-15:00 måndagen den 13/5/2019 och 

tisdagen den 14/5/2019. Dessa tider valdes för att minska medverkandes stress till 

föreläsningar vid 09:00-10:00. Argumentet för detta var att enkätpersonerna kommer vara 

mer villiga att gå med på en undersökning på eftermiddagen. Detta var också för att 

problemet att hitta parkering inte medvetet ska påverka personernas åsikt om bilpooler. En 

person som letar parkering kommer troligen ställa sig positivt till den parkeringsproblematik 

bilpooler kan minska. En ytterligare anledning till valet av plats var att området inte drar 

många under 18 år. Vårt antagande var att enkätpersoner som svarar mest troligt kommer 

vara universitetsstudenter och personal vid Karlstad universitet. 
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I enkäten valde vi att använda öppna frågor samt slutna två- och tresvarsfrågor. Majoriteten 

av de frågor som ställdes är slutna frågor, detta för att inte ge bilden av att enkäten är lång 

eller komplicerad att besvara. (David & Sutton, 2011). Slutna frågor är även lättare att koda 

och analysera. Enligt David & Sutton (2011) kan slutna frågor skapa problematik då de lätt 

riskerar att bli för extrema. Förklaringen är att undersökningspersonerna kan behöva välja på 

alternativ som denne inte håller med till fullo. Vi har trots detta valt att ha med slutna frågor. 

Motiveringen till valet är att vi även ger personerna möjlighet att ge sina egna åsikter om 

frågan i form av de öppna frågorna, eftersom stora delar av uppsatsen utgår från 

medborgarperspektivet om bilpooler. Det ska här påpekas att undersökningspersonerna 

behöver vara tillräckligt intresserade av bilpooler för att välja svara på de öppna frågorna 

(David & Sutton, 2011). Detta har motiverat vårt val av plats och tid eftersom en 

universitetsparkering vid 14:00 en vardag sällan är ett stressigt område. 

Undersökningspersonerna kunde här ges både information om bilpooler och tid till att svara 

på både de slutna och de öppna frågorna. Tidsfaktorn för att analysera frågorna gjorde att vi 

valde att endast ha två öppna frågor, enligt (David & Sutton, 2011) är det väsentligt mycket 

mer tidskrävande att analysera sådana. Inledningsvis övervägdes att ha frågor där personerna 

får svara på en likertskala. Denna undersökningsmetod skulle däremot bli komplicerad för att 

analysera, och risken är att undersökningspersonerna skulle svara i mellanregistret av en 

fempunktsskala, vilket blir ännu svårare att tolka (David & Sutton, 2011). Målet med enkäten 

var att få en tydlig bild av undersökningspersonernas villighet att gå med i en bilpool. En 

likertskala fungerar mindre bra där eftersom den ofta är menad för att få ut personers känslor 

om ett specifikt ämne (David & Sutton, 2011). 

 

Vi inledde datainsamlingen med att upprätta ett antal testfrågor som vi använde oss av i en 

pilotinsamling. Detta gjordes främst för att ge oss vana att utföra enkäter, men även för att se 

om frågorna var tydliga, gav den information vi letade efter och om vi använde oss av rätt 

sorts frågor. Pilotinsamlingen gjordes den 24/4/2019 i området Inre Hamn i Karlstad. Tanken 

med valet av område var det centrala läget och att flertalet företag har kontor där. Väl där 

insåg vi att det inte var lika folktätt som vi trott och att det var osäkert om människorna där 

var rätt målgrupp för undersökningen. Totalt fick vi tio svar på enkäten, där bristen på 

människor gjorde att det var mycket tidskrävande att få dessa tio svar. Testfrågorna 
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reviderades efter pilotinsamligen, och själva pilotenkäten och dess svar finns som bilaga till 

denna uppsats. 

 

Den reviderade enkäten ställde dessa frågor: 

1. Har du hört talas om bilpooler? 

2. Vad är din inställning till bilpooler? 

3. Skulle du eller ert hushåll kunna tänka er gå med i en bilpool? 

4. Om nej, varför? 

5. Övriga tankar och åsikter? 

 

I första frågan ville vi få svar på om medvetenheten om bilpooler hos undersökningsgruppen 

finns. Denna lägger grund till resterande frågor som vi ställt för att besvara uppsatsens 

huvudfrågeställningar. Vi ville sedan få reda på undersökningspersonernas inställning till 

bilpooler ser ut. Fråga två ger här en bra bild av om personerna ställer sig positiva eller 

negativa till konceptet. Fråga tre leder direkt in på huvudfrågan om vilka hinder som finns för 

att människor ska gå med i en bilpool. De som svarade “Nej” fick sedan utveckla sitt svar 

med en kommentar på varför de inte kunde tänka sig att gå med. De som har svarat “Ja” har 

redan visat sitt intresse för bilpooler och för att undersöka hindren som finns för människor 

att gå med fick bara de som angav svaren “nej” utveckla sina åsikter. Beroende på svar kunde 

både fråga fyra och fem ge svar på bilpoolers marknadsföringsmetoder och människors 

inställning till bilpooler.  

 

Vi valde att ge en kort introduktion till bilpooler tillsammans med enkäten. Syftet med 

introduktionen var att ge personer som svarar "Ja, men jag är inte insatt i ämnet" eller "Nej, 

jag vet inte vad en bilpool är" möjlighet att besvara de övriga frågorna i enkäten. 

Introduktionen förklarar kortfattat vad en bilpool innebär men vi vill där även ge en neutral 

bild utan åsikter till vad en bilpool innefattar. Tanken med vår introduktion (som ni kan läsa 

nedan) var också att alla skulle kunna besvara och ge sin syn på bilpooler. 

 

En bilpool är ett system där flera människor delar på en eller flera bilar för att minska 

kostnader av att ha en bil. Ofta kan man gå med i en bilpool via ett företag eller genom sin 
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bostadsrättsförening. I de flesta fall betalar man en fast månadsavgift och en summa per 

kilometer eller timme. 

 

3.2 Kvalitativ intervju 

Den största fördelen med att intervjua en person är att frågorna kan bli mer öppna samt att vi 

som intervjuar kan förklara ytterligare med våra frågor om det skulle behövas. Nackdelarna 

med detta blir dock att det kräver betydligt mer tid i att ordna en intervju och att det ska 

stämma överens med personens dagsschema. Vi som intervjuar behöver även vara aktsamma 

för att intervjun går till på rätt sätt, i form av att intervjusubjektet förstår vad vi vill få ut med 

frågorna och att vi själva går in i rollen som intervjuare med öppna sinnen där vi inte ställer 

oss partiska för ämnet (David & Sutton, 2011). Frågorna har valts för att förhoppningsvis få 

en större förståelse för varför situationen är som den är och kunniga inom hållbar utveckling 

och transport, ser på möjliga förbättringar inom ämnet. De går hand i hand med de frågor vi 

ställer oss i uppsatsen och ger oss förhoppningsvis en djupare bild av vilka människorna är 

som använder en bilpool. 

 

Vi valde att kontakta Fredrik Hoppstadius som är filosofie doktor i kulturgeografi och som 

arbetar på Karlstad Universitet. Anledningen till varför vi valde honom är för att kunna få en 

expertsyn inom områdena hållbar utveckling och se om transport kan bli hållbart i längden. 

Svaren på frågorna kan ge en bättre bild inom hållbarhetsvärdena och hur människor kan 

tänka vid val av färdmedel. 

 

3.2.2 Genomförande av kvalitativ intervju 

För att gå tillväga med våran intervju valde vi att, som tidigare nämnt, kontakta Fredrik 

Hoppstadius via mail. Under kontaktens gång skickades de tilltänkta frågorna innan själva 

intervjun gjordes. Anledning till det var för att han skulle kunna förbereda sina svar så att vi 

således kunde få ut så mycket som möjligt av intervjun. David & Sutton (2011) bekräftar 

detta med att ju mer informell och ostrukturerad intervjun är, desto mer måste intervjuaren 

själv arbeta under intervjuns gång. Innan intervjuns gång delades även samtyckesblankett ut, 

vi fick även Fredrik Hoppstadius godkännande att nämna hans namn i vår uppsats. Själva 

intervjun genomfördes på Karlstad Universitet och där fick Fredrik svara på följande frågor: 
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1. Tror du att bilanvändandet kan bli hållbart i längden? Skulle bilpooler vara ett bra              

exempel på det?  

2. Vilka tror du är de största hindren för att ändra folks resvanor? 

3. Tror du folk idag har rätt inställning till de ekologiska och ekonomiska            

hållbarhetsvärdena? 

4. Tror du att bilpooler kan lära sig av turismbranschen när det kommer till dess              

marknadsföringsmetoder? 

5. Skulle du kunna tänka dig gå med i en bilpool? Varför/Varför inte? 

6. Något du vill tillägga?  

 

Med svar på dessa frågor vill vi få en bild av hur bilpooler som koncept fungerar för en                  

hållbar utveckling. Här vill vi även få kunskaper kring hur marknadsföringen ser ut idag, och               

vad bilpooler kan lära sig utav andra branscher för att konceptet ska locka till sig fler kunder.                 

Med dessa frågor i syfte med ett viss fokus kring hållbarhetsfrågor, tycker vi att Fredrik               

Hoppstadius är väldigt relevant person att ha med i vår kvalitativa intervju. Med svar från               

honom får vi en expertsyn dels kring hållbarhetsfrågor, men även kunskaper från andra             

branscher då han även är lärare inom Turismprogrammet på Karlstads Universitet. 

 

3.3 Genomförande av analyserna. 

Datan från enkäterna fördes in i ett ark i google sheets. Där staplades varje fråga upp och 

vilka svar personerna gett. Utifrån det skapade vi en graf per fråga. Eventuella kommentarer 

på enkäterna kommer att presenteras som citat i diskussionsdelen där vi kommer att analysera 

och använda kommentarerna som grund för våra resultat. 

 

4. Resultat av metoderna 

Resultatet i denna uppsats är indelad i två olika teman som presenteras utifrån det empiriska 

material som samlats in av både den kvantitativa och kvalitativa studien. Det första temat 

kommer inrikta sig mot resultatet av den kvantitativa analys som gjordes med privatpersoner. 

Här kommer personernas svar och kommentarer presenteras, detta för att ge en tydlig bild av 

folks uppfattning och inställning till bilpooler. Det andra temat kommer att inrikta sig mot 
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den kvalitativa analys som bestod av en intervju med Fredrik Hoppstadius. Svaren kommer 

att delas upp i tre kategorier med kommentarer nedan.  

 

4.1 Resultat av enkäterna - Medborgarnas syn på bilpooler 

Av de trettio som svarade på enkäterna menar 9 att de är insatta i ämnet bilpooler och vet vad 

det innebär. Desto fler vet vad det är men menar att de inte är insatta. 20 av 30 tycker så. En 

vi frågade hade ej hört talas om bilpooler tidigare. Resultatet speglar inte de antaganden vi 

hade innan vi började med metoddelen. Klart fler känner till vad en bilpool är och nästan en 

tredjedel var insatta i ämnet. Resultatet visar tydligt på att medvetenheten om bilpooler finns 

inom vår undersökningsgrupp. 

 

4.1 Enkätfråga - Har du hört talas om bilpooler? 

 

 

 

Efter att vi gett en introduktion till de som svarade “Ja, men jag är inte insatt” och “Nej, jag 

har inte hört talas om det ställde vi frågan “Vad är din inställning till bilpooler?”. Alla de 

frågade vet nu om vad en bilpool är och kan ge sin åsikt om de tycker det är en bra idé. På 

den frågan ställde sig 25 stycken positiva till bilpooler och fem personer hade varken positiv 

eller negativ inställning till det. Även här visar resultatet på en övervägande positiv bild av 



21 

bilpooler som koncept och att ingen ställde sig negativ till bilpooler var ett utstickande 

resultat., 

 

4.1 Enkätfråga - Vad är din inställning till bilpooler? 

 

Till sist frågade vi om de eller deras hushåll skulle kunna tänka sig gå med i en bilpool. På 

frågan angav 20 stycken “Ja”, och tio stycken “Nej” som svar. De som angav “Nej” fick 

sedan utveckla sitt svar med en kommentar på varför de inte kunde tänka sig att gå med. De 

som angav “Ja” har redan visat sitt intresse för bilpooler och för att undersöka vilka hinder 

som finns för människor att gå med valde vi att bara de som angav “Nej” får utveckla. I nästa 

stycke presenteras deras svar. 
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4.1 Enkätfråga - Skulle du eller ert hushåll kunna tänka er gå med i en bilpool? 

Svar 1: Behovet saknas i stunden 

Svar 2: Som det är nu känns de svenska bilpoolerna för knöliga att använda. Det känns som 

det behövs en app eller en större push för att folk ska börja använda det 

Svar 3: Inte i dagens läge 

Svar 4: Inte i dagens läge 

Svar 5: Av den enkla anledning att det nuvarande formatet när det kommer till 

marknadsföring och placering av bilpooler behövs förbättras 

Svar 6: Vår familj vill ha tillgång och ha den i sin närhet och att det är just VÅR bil 

Svar 7: Upphämtning och avlämningsområde har för lång distans från min bostad 

Svar 8: Pga min ålder 

Svar 9: Vill ha tillgång till bil direkt om det behövs 

En person valde att inte svara på varför denne inte skulle kunna gå med i en bilpool. 

 

Vi ställde även frågan “Övriga tankar och åsikter?”. 12 personer valde att svara på denna 

fråga och här presenteras svaren: 

Svar 1: Möjligt vid dålig parkeringstillgänglighet 

Svar 2: Möjligt om dåliga parkeringsplatser 

Svar 3: Finns ingen reklam 
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Svar 4: Jag skulle kunna gå med, men är inte aktuellt i nuläget (bor i en kommun med 67 000 

invånare) 

Svar 5: Jag förstår varför folk gå [sic] med i en bilpool då det är bra för miljön. Man måste 

dock vara flexibel för en bilpool enligt mig 

Svar 6: Det är ekologiskt 

Svar 7: Bilpooler är riktigt bra. Bra för miljön och ekonomin om man bor i en större stad 

Svar 8: Det är framtiden att dela bil. Både ur ekonomiskt & ekologiskt [sic] synvinkel 

Svar 9: Ekonomisk vinning samt mer miljövänligt. Dock kan det leda till att färre åker 

kollektivt, vilket inte är lika miljövänligt 

Svar 10: Passar bra till studenter och ensamboende. Priset är avgörande 

Svar 11: Varför uppmärksams [sic] inte detta mer? 

Svar 12: Bra grej, men det behöver utvecklas 

 

4.2 Resultat av kvalitativa intervjun 

För att kunna redovisa Fredrik Hoppstadius svar på frågorna kommer vi att kategorisera 

svaren i tre olika delar. Anledningen till det är att kunna ge en så bra och rättvis bild som 

möjligt av svaren från intervjun. Med hjälp av denna kodning kan vi som intervjuare och 

forskare att kunna rikta in oss på de svar som tillför uppsatsen (David & Sutton, 2011). Den 

första delen kommer vara inriktad mot svar som rör hållbarhetsfrågorna, där den andra delen 

rör svar som hör till bilpoolers marknadsföringsmetoder, och vad de kan lära sig av andra 

branscher. Den tredje och sista delen kommer ta upp svar som rör personers resvanor och vad 

som hindrar dem från att ändra sina vanor. Den här delen kommer även ta upp Fredrik 

Hoppstadius egna tankar och åsikter kring bilpooler. 

 

 

 

Del I. 

“Men jag ser definitivt att det finns en klassaspekt i ägande som man kan dra väldigt stora 

paralleller till hur vi ser på våran bostadssituation ifall man hyr sin lägenhet eller äger sin 

lägenhet. Skillnaden då med människor som hyr de är då att man kan dels göra det pga 

idealistiska anledningar men ofta så är det ekonomiska anledningar, att man inte har det 
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kapital som behövs för att kunna ha insatsen för att köpa sin första lägenhet som ofta kan 

vara ganska ekonomisk gynnsamt precis så som det kan vara så med en bil. ifall man har råd 

att köpa en ny bil kan man på ganska enkelt sätt med privat ägande förnya sitt ägande vart 

3:e eller 4:e år, men det är en väldigt hög tröskel till det. Till det så kan man också lägga 

miljöaspekten och frågor kring det. Där nu kommer jag inte ihåg statistiken, det får ni kolla 

upp själva, men jag har för mig att jag har läst, och det får ni också ta med en nypa salt, men 

att bilar står ungefär 90-99 % av sin tid står dem bara och används inte. Vilket också var en 

av anledningarna till att vi valde att gå tillsammans och äga en bil några stycken då” 

 

Fredrik Hoppstadius menar att det finns en klassaspekt i själva ägandet. Denna klassaspekt är 

något man kan dra en parallell till bostadssituationen, där det kan vara ekonomiskt gynnsamt 

att hyra en lägenhet om man inte har det kapital som behövs. Om kapitalet dock finns till att 

köpa en bil så blir det fallet ganska enkelt med det privata ägandet, som kan förnyas vart 

tredje eller fjärde år. Dock är det en hög tröskel till det enligt Fredrik Hoppstadius. Det blir 

dock mer ekonomiskt gynnsamt att hyra en bil, då bilen bara står majoriteten av tiden, vilket 

bland annat var en av anledningarna till varför han valde att äga en bil tillsammans med några 

stycken. 

 

“För att bilpoolerna så som de fungerade för 3 år sen när jag kollade upp det här, det var att 

för dagligt användande så var det definitivt ett bättre alternativ att använda sig av en bilpool. 

Men sättet som jag använder när jag isåfall skulle hyra den över kanske långhelger från en 

torsdag- tisdag eller fredag-tisdag eller så, så hamnade jag på så pass dyr månadskostnad så 

att jag kunde inte riktigt rättfärdiga det. Så återigen så kommer den klassdimensionen i det 

beroende på hur vi väljer att använda våra bilar.” 

 

Fredrik Hoppstadius egna erfarenhet när det kommer till att gå med i en bilpool, att det är 

definitivt ett bättre alternativ till det dagliga användandet. Dock blev problemet sättet han 

behövde använda bilen, hans kostnader blev så stora att han inte kunde rättfärdiga gå med i 

en bilpool. Klassdimensionen kommer återigen in i bilden när det gäller de ekonomiska 
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faktorerna, att om kostnaderna blir för stora väljer personer att äga en egen bil istället för att 

hyra eller gå med i en bilpool. 

 

Del II. 

“När det just gäller marknadsföringen av bilar och bilpooler så tänker jag mig att det är ju 

definitivt något som den branschen kan jobba med. Jag har inte hållit utsikt efter 

marknadsföring kring bilpooler men har heller inte liksom… det är inget jag kommer över 

väldigt ofta. Speciellt inte om man jämför med hur andra kollektiva transportmedel kan 

marknadsföras som SJ som har ganska aggressiva kampanjer med den miljömässiga fördelen 

med att åka kollektivt med buss eller tåg och så. Det tror jag man skulle kunna trycka på mer 

för det är en viktigare och viktigare aspekt som väldigt många konsumenter fundera över 

”Vad har jag själv för ekologiskt fotavtryck?“. 

 

När det kommer till bilpoolers marknadsföringsmetoder är synen att det är något som denna 

bransch kan jobba med. Fredrik Hoppstadius tycker att om man jämför denna bransch 

metoder kontra hur andra kollektiva transportmedel gör, där SJ nämns som exempel där dem 

kampanjar mycket med den miljömässiga fördelen. Att bilpooler kan trycka mer på just de 

miljömässiga fördelarna då många konsumenter tycker att ens ekologiska fotavtryck blir allt 

viktigare. 

 

“Jag tror att genom marknadsföring av hur bilpooler fungerar, hur det kan bidra till att 

minska vårt ekologiska fotavtryck på någonting, som ändå, vägtrafiken är det i Sverige 

iallafall, inrikes som släpper ut mest växthusgaser. Då är det inte bara inräknat med 

persontrafik, utan det är också hur vi transportera med lastbilar och sådant, men det är 

något vi måste kollektivt göra någonting åt och bilpooler kan var ett av dem att ta sig an 

det.” 

Om bilpooler skulle marknadsföras mer kring hur de fungerar, skulle det kunna bidra till att 

vårt ekologiska fotavtryck minskas. I och med som vägtrafiken ser ut idag, är det färdmedlen 

som släpper ut mest växthusgaser inrikes. Om bilpooler då marknadsförs mer kring hur de 



26 

fungerar, så skulle denna bransch bidra till en minskning av växthusgaserna. Med den 

anledning att med denna metod kunna locka allt fler till att använda sig utav. 

 

Del III. 

“Det tror jag skulle vara en skitbra ide. Det löser ju mycket av det som var tröskeln för mig. 

Att om jag skulle kunna hyra genom en bilpool, låna en bil här i Karlstad för att köra hem till 

Strömstad. Lämna den där och sen kanske inom samma bilpool eller franchise av de, kunna 

sen på måndag morgon ta en ny bil och köra hit, så tycker jag det skulle var ett oerhört 

smidigt sätt och då tror jag nog att jag skulle säga upp mitt leasingkontrakt som jag har med 

bilen. Så skulle det nog vara.“ 

 

Svaret på en följdfråga, som handlade om bilpooler som koncept skulle kunna utvecklas till 

att kunna erbjuda samma möjligheter vid hämtning och lämning av bilar som det finns hos 

bensinmackar gällande släp. För Fredrik Hoppstadius personligen skulle det var en bra 

lösning, vilket hade kunnat lett till att han hade sagt upp sitt leasingkontrakt. 

 

“Det tror jag och det hoppas jag att det gör. Vi ser ju ändå att konsumenter i samtida Sverige 

tänker mer och mer på hur det vi faktiskt gör påverkar oss miljömässigt. Det vanligaste är 

väl att vi fokuserar på nån sorts ekologisk hållbarhet som den största faktorn. Att vi kollar 

avtryck hur vi äter, hur vi reser och försöker att på alla sätt som vi kan, om möjligheten finns 

att göra så bra som vi kan. För dem flesta konsumenterna vill ju göra något bättre, nånting 

bra. Lyckas man hitta några av dem här flaskhalsarna för varför man väljer att inte göra det, 

så tror jag att det skulle nog kunna locka konsumenterna att på ett helt annat sätt att ta sig an 

bilpooler.“ 

 

Som svar av en annan följdfråga gällande “Då finns det ändå en framtid för bilpooler”, var 

svaret positivt. Just med tanke på att vi som konsumenter blir mer och mer miljömedvetna, 

där den ekologiska hållbarheten som största faktor. Vi konsumenter blir allt mer måna om hur 

vi till exempel reser eller äter, och försöker göra så gott vi kan om möjligheten finns. Om 

man skulle lyckas hitta “flaskhalsarna” (dvs. personer som exempelvis kör korta sträckor som 
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för att handla) kring varför de inte väljer bilpooler, skulle branschen utvecklas och få fler 

konsumenter. 

 

“Vi har dock en del problematik att fundera på, det är det att hur använder människor sina 

bilar. Det vanligaste sättet att använda bilar är till dem små transportsträckorna för att 

bygga ihop livet. Det är hämta på dagis, det är lämna på dagis, det är handla varor, det är ta 

sig till och från jobb beroende var man bor någonstans. Bor man lite utanför en stad så blir 

det oftast mycket viktigare att faktiskt ha tillgång till en bil, kanske inte äga utan ha tillgång 

till en. Där kan vi se stora skillnader på geografiskt här i Sverige beroende på var man har 

vuxit upp.“ 

 

Just de små transportsträckorna är oerhört viktigt för att bygga ihop sitt liv. Där nämns 

exempel som att handla varor och lämna ungarna på dagis. Men det skiljer sig även beroende 

på vart man bor geografiskt. Om man bor utanför staden blir det allt viktigare att ha tillgång 

till en bil kontra mot att bo mer centralt, vilket även påverkar folks resvanor. 

 

5. Analys 

5.1 Bilpoolers betydelse för hållbarhetsvärdena 

 
Enligt det resultat vi har fått fram, kring bilpooler och dess betydelse för hållbarhetsvärdena, 

handlar det mycket om just de ekonomiska fördelarna. Att gå med i en bilpool är något som 

Fredrik Hoppstadius i intervjun angav att man kunde jämföra med att hyra eller köpa en 

lägenhet, dvs. när en person ska skaffa sin första lägenhet kan själva kapitalet till att köpa inte 

vara tillräckligt, det kan i detta fall vara mer ekonomisk hållbart att hyra. Liknande blir då 

själva situationen med bil, familjer kanske inte har kapitalet till att äga en bil utan det blir 

betydligt mer hållbart att gå med i en bilpool alternativt hyra en bil. En stor anledning som 

framgår av vår tidigare forskning till varför en bilpool är mer gynnsamt att gå med i jämfört 

med att äga bilen själv, är att bilen till stora delar bara står.  

Ett problem med som framgår gällande bilpooler är om behovet av att ha en bil över en 

längre tid finns. Detta var något vår intervjuperson Fredrik Hoppstadius själv hade upplevt 

när han funderade på att gå med i en bilpool. Om behovet att ha en bil över längre perioder, 
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blir kostnaderna så pass höga att det blir svårt att rättfärdiga om att gå med i en bil. Fallet kan 

då blir att folk väljer att leasa en bil. Bilpooler kan därför behöva se över denna del för att 

locka fler kunder att välja just deras bilpool istället för att skaffa ett leasingkontrakt. 

 

“Det är ekologiskt” var en av kommentarerna vi fick från en enkätperson. Varför just att gå 

med i en bilpool är ekologiskt kan ses genom bullernivån som kommer från biltrafiken. Om 

allt fler väljer att gå med i en bilpool och ta bort saker som exempelvis “flaskhalstider”, kan 

leda till ett minskande av buller samt biltrafik. Via det kan den mentala och fysiska hälsan 

hos folk förbättras. En minskad biltrafik kan även minska andelen växthusgaser och på så sätt 

förbättra miljön och vårt ekologiska fotavtryck. 

 

5.2 Medborgarnas inställning till bilpooler 

Bilägandet är enligt tidigare forskning djupt inrotat i vår samhällsbild. Det har enligt 

Falkemark (2006) blivit en symbol för frihet och status. Även intervjuperson Fredrik 

Hoppstadius instämmer med Falkemark genom svaret “...jag ser definitivt att det finns en 

klassaspekt i ägande som man kan dra väldigt stora paralleller till hur vi ser på våran 

bostadssituation ifall man hyr sin lägenhet eller äger sin lägenhet”. Bilpooler som koncept 

vänder människors värderingar till ägandeskap upp-och-ned. Detta ställder sig dock i kontrast 

mot vår enkätstudie där majoriteten av enkätpersonerna ställde sig positiva till idén om 

bilpooler och där majoriteten av de studenter vi frågade kunde även tänka sig att gå med i en 

bilpool. Det positiva svaret kan bero på vår undersökningsgrupp (främst studenter varav alla 

över 18 år), och att vi valde en belastad universitetsparkering som plats. Hade vi valt en 

annan åldersgrupp eller en annan plats kan resultat kring undersökningen ha sett annorlunda 

ut. Undersökningens resultat visade på en ännu positivare inställning än den som vägverket 

gjorde 2003. Detta kan ha sin grund i att medvetenheten om miljön och bilpooler har ökat 

sedan dess.  

 

Samtidigt så menar den tidigare nämnda utredningen av regeringen från 2016 att en liten del 

av befolkningen i dagsläget använder sig av delningstjänster. Här kan det alltså vara en fråga 

om vana och allmän kunskap som påverkar medborgarnas inställning till delningstjänster. 

Detta kan vara avgörande för dessa tjänsters framtidsutsikter och fortsatta utveckling. 

Regeringens begränsningsområde till tjänster ämnade för privatpersoner emellan visar även 
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att bilpoolsutvecklingen inte behöver vara genom kommersiella system. Nya system där 

människor hyr ut sina privatägda bilar skulle kunna bli en norm. Här finns det dock andra 

typer av hinder som måste överkommas. Ett av de hindren är att det anses fortfarande finnas 

en osäkerhet med att låna/hyra bil av en privatperson, uttryckt från både den som hyr och 

uthyraren. Delar av lösningarna till det är att själva tjänsterna blir säkrare att använda. Detta 

är något som nämns i teoridelen “Synen på bilpooler kontra den faktiska verkligheten”. Där 

nämns appar som används inom bilpooler, där dessa finns för att öka säkerheten bland 

kunderna. Betyg- & kommentarssystem kan vara en del av lösningen och att individerna 

behöver identifiera sig med Bank-ID en annan del.  

 

Icke-kommersiella bilpooler skulle behöva ta åt sig av dessa lösningar för att privatpersoner 

skulle känna sig trygga med att hyra ut sina bilar. Ett sådant system skulle inte heller vara en 

lösning på problematiken som flera av våra enkätpersoner uttryckte med friheten. 

Kommentarer som “man måste dock vara flexibel för en bilpool enligt mig” och 

“Upphämtning och avlämningsområde har för lång distans från min bostad” uttrycker 

ganska bra vad som är ett stort hinder för bilpoolsutvecklingen. Flera uttryckte missnöje med 

distansen och avlämning samt upphämtning av bilen.  

 

Användare måste vara beredda att kompromissa på friheten och flexibiliteten för att välja 

bilpool framför egen bil, på samma sätt som människor som väljer kollektivtrafik 

kompromissar. Rapporten från Trafikanalys (2016) visar här att flertalet kombinerade 

trafiksystem ger den bästa möjliga kombinationen och flexibiliteten. Här kan då bilpooler 

passa bra som en del av det stora nätverket, där kollektivtrafik, hyrfordon och cyklar blir en 

del av ett och samma system. Detta visar att bilpooler kanske inte är hela lösningen för 

människor, men definitivt en del av framtiden för ett mer delat transportsystem. 

 

 

5.3 Bilpoolers marknadsföringsmetoder och potentiella förbättringar 

När det kommer till bilpooler och dess marknadsföringsmetoder, blir slutsatsen att det är 

något som denna bransch behöver utveckla. Framförallt i Sverige där själva 

marknadsföringen verkar vara obefintlig. Denna slutsats kan exempelvis dras genom två 

kommentarer ur vår enkätstudie som löd “Det finns ingen reklam” och “Av den enkla 
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anledningen att det nuvarande formatet när det kommer till marknadsföring och placering av 

bilpooler, behövs förbättras”. Dessa kommentarer stärker bara än mer att marknadsföringen 

behöver bli bättre. Frågan här blir då vad bilpooler kan göra åt detta? Om vi blickar tillbaka 

på det Fredrik Hoppstadius sa i intervjun om marknadsföringen, kunde denna bransch trycka 

allt mer på de ekologiska fotavtrycken. Framförallt eftersom konsumenter idag blir mer 

intresserade att veta vilken påverkan ens ekologiska fotavtryck har. Att man vill kunna 

påverka som bra man kan. Här nämndes SJ och deras kampanjer som exempel där de just 

trycker på dem miljömässiga fördelarna i att åka kollektivt.  

 

Något mer som behövs förbättras är det teknologiska. Ur vår enkätstudie löd en kommentar 

“Som det är nu känns de svenska bilpoolerna för knöliga att använda. Det känns som om det 

behövs en app eller en större push för att folk ska börja använda det”. Som tidigare nämnt 

finns det ett framgångsrikt koncept i Tyskland som heter DriveNow. Konceptet använder 

mobil teknologi för att kunna nå ut till sin kundkrets, vilket är tänkt att göra deras bilar lika 

enkla att använda som kollektivtrafik. Med denna teknologi skapas då en tillgänglighet för 

kunderna då bilarna sällan står längre bort än 500-800 meter. Kunderna kan också välja 

vilken bilmodell de vill använda sig utav, som resultat av vår forskning kring detta, kan detta 

skapa en bekvämlighet att använda sig av bilpooler skapas här. Om de svenska bilpoolerna 

satsar kring detta koncept också, skulle det kunna leda till att allt fler får upp ögonen och 

väljer bilpooler. För just det med att trycka på hur bekvämt och tillgängligt bilpooler faktiskt 

kan vara, är något som behövs förbättras. Sker detta samtidigt med en teknologisk utveckling, 

kombinerat med påtryckningar kring hur bra de miljömässiga fördelarna är, ser 

framtidsutsikten ljus ut. För problemet är inte att folk inte vet vad en bilpool är (som vår 

enkätstudie visar), utan att folk inte vet riktigt hur konceptet bilpool fungerar eller hur det går 

till. 

 

Regeringens utredning från 2016, kring den svenska delningsekonomin (som nämns i teorin), 

visade att det viktigaste som gällde när det kommer till delningstjänster var tryggheten.  

Utredningen nämnde att mer trygghetsskapande krävs för att delningstjänsterna ska kunna 

utvecklas. Dock angav 37 procent av respondenterna att åtgärder behövs i form av ändrade 

lagar för att de ska börja använda delningstjänster. Det tar alltså bilpooler upp på en ny nivå, 

bilpooler kan alltså behöva hjälp i form av lagändringar från riksdagsnivå för att göra det 
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tryggare. För om lagar ändras till det positiva för bilpooler och andra delningstjänster, kan det 

marknadsföras på ett legitimt sätt. Där bilpooler då trycker på trygghet, bekvämlighet och de 

miljömässiga fördelarna i sin marknadsföring, ser framtidsutsikterna som sagt ljusa ut. 

 

6. Slutsats 

Undersökningen visar att människor, i alla fall studenter ställer sig positiva till både idén med 

bilpooler och att faktiskt gå med i en bilpool. Flera hinder har dock upptäckts, och här är 

flexibiliteten och friheten som en bil innefattar det största hindret för att få människor att 

byta. Att människor bryr sig om miljön och är medvetna om ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet blir uppenbart både genom enkäterna och den tidigare forskningen. Denna 

inställning kan gynna utvecklingen av en delningsekonomi. Alternativa bilpoolslösningar kan 

också vara en del av framtiden, av detta i form av den delningsekonomi som har börjat 

blomstra. Uthyrning och utlåning av egna varor kräver dock ytterligare säkerhetsåtgärder om 

större delar av befolkningen ska kunna ansluta sig. Om delningsekonomin blir en större del 

av samhället kan en djupare förståelse och mer positiv inställning till bilpoolsystem bli en 

naturlig följd. Här spelar människors egna tankar om miljön stor roll, många ser bilpooler 

som ett mer miljömedvetet val och ju mer medvetenheten ökar bland befolkningen ju mer kan 

en delningsekonomi tänkas bli en del av vardagen. 

 

Delningsekonomin skapar i sig nya problem som måste tacklas, och det är svårt att säga om 

det gynnar ekologiska mål, men många av dessa system är ännu i uppstartsfasen.  

För att bilpooler ska kunna utvecklas ytterligare behöver marknadsföringsmetoderna ses över. 

Den slutsatsen kan dras av att enkätpersonerna inte var insatta i vad en bilpool innebar. 

Människor har blivit mer medvetna om miljön, och det bör bilpooler trycka mer på i 

marknadsföringen. Det vill säga hur de miljömässiga fördelarna och ens ekologiska 

fotavtryck blir av att gå med i en bilpool. 

 

Bilpooler i sig kanske inte är hela lösningen på bilsituationen, men en kombination av nya 

innovativa tjänster som har dykt upp kan leda till en mer hållbar lösning för trafikväsendet. 

Även att privatpersoners ekonomiska situation kan gynnas av att gå med i en bilpool kontra 

mot att antingen äga eller leasa en bil. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätstudie 

Har du hört talas om bilpooler? 

Ja, och jag är insatt i ämnet (  ) 

Ja, men jag är inte insatt (  ) 

Nej, jag har inte hört talas om det (  ) 

Vad är din inställning till bilpooler? 

Positiv (  ) 

Varken positiv eller negativ (  ) 

Negativ (  ) 

Skulle du eller ert hushåll kunna tänka er gå med i en bilpool? 

Ja (  ) 

Nej (  ) 

Om nej, varför? 

 
 

 
 

 
Övriga tankar och åsikter? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Hur ser du på Karlstads biltrafik? Vad behöver ändras för att biltrafiken ska bli mer 

ekologiskt hållbar? 

2. Anser du bilpooler vara en bra lösning till en minskad biltrafik? 

3. Vilka bilfunktioner är mest önskvärda för era användare? Till exempel fyrhjulsdrift, 

drivmedel och storlek. 

4. Tillgodoser ni behovet för användare med till exempel djur eller småbarn, som att ni 

har bilar där det är tillåtet att frakta hundar, eller bilar med barnstolar? 

5. Anser du att medborgare/samhället har stark medvetenhet (kunnande?) om bilpooler? 

6. Vad kan kommuner göra annorlunda för att motivera medborgare till att dela bil? 

7. Vad tror du är största hindret för bilpoolers framtida utveckling? 

8. Något du vill tillägga till denna intervju? 


