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SAMMANFATTNING 

Bildelning inom planering – en fallstudie av svenska förutsättningar 

 

De senaste åren har tekniska förutsättningar, ekonomiska behov och ökade miljöproblem 

lett till en utveckling bort från massbilism i många av OECD-länderna. Allt fler deltar allt 

oftare i att dela resurser som ett sätt att minska de allt ökande kostnader som det innebär 

att äga och driva ett privatfordon. Delningstjänster kan ses som ett ökat intresse för vår 

omvärld men kanske främst som något som förenklar och sänker de kostnader som starkt är 

kopplade till mobilitet. Allt fler urbana livsstilar gör sig helt enkelt oberoende av att kunna 

transporteras med bil, till fördel för alternativen. 

 

Sett i skuggan av det utgör bildelning ett alternativ till att äga sitt fordon men ändå ha 

fortlöpande tillgång till mobilitet när den behövs. Bildelningstjänster eller bilpooler fungerar 

som ett komplement till de andra transportsätten som innefattas i det multimodala och 

effektiva transportsystemet, såsom gång, cykel, buss, spårvagn, tunnelbana, hyrbil et cetera. 

Där alla delar har sina inbyggda styrkor och svagheter. Generellt har forskning skett på 

makroskala med ett fokus på att ta reda på hur vi får bildelningstjänster att fungera mest 

effektivt. I och med detta finns relativt goda kunskaper om Vad som behöver göras så är 

nästa fråga Hur? Var och hur tjänster bör planeras och placeras samt hur vi får fler att 

använda sig av dessa. Mer kunskap kan fås i området då allt fler tar del av dessa tjänster och 

de går från att vara en obskyritet till att möjligen ta rollen som norm. Utöver det så kan 

bildelning som delningsresurs ha inverkan både på parkerings- och platsbehov och en 

allmänt mer effektiv resursanvändning. Planering påverkar utformningen och därför 

existerar också ett behov av att systematiskt utvärdera hur bildelning kan understödjas och 

begränsas av detta. 

 

Målet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som driver på fortsatt utveckling av 

tjänsterna och i viss mån finna lösningar som kan utvecklas för svenska fall. Framförallt för 

att ge mer kunskap kring den självklara kopplingen mellan planering och utformningskrav. 

Genom att basera en komparativ analys från den breda kunskap som finns kring 

bildelningstjänster kan vi finna generella faktorer som kan hjälpa oss med avvägningar kring 

en studie av ett faktiskt planeringsproblem. Något som för svenska förhållanden både skiljer 

sig och liknar de problem som man möter på i andra länder. Ett nyligen färdigställt projekt i 

Malmö agerar som studium då detta projekt från början implementerade möjligheter att 

sänka kravet på antalet parkeringsplatser. Bildelning har detta fall systematiskt använts som 

ett planeringsverktyg. Att fortsatt kunna utveckla en modell för användning för svenska 

plantekniska förhållanden kan ha stor inverkan på hur effektiv bildelning kan bli och vilken 

roll det kan spela i ett mer effektivt transportsystem i framtiden. 
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ABSTRACT 

Carsharing in planning – a case study of Swedish conditions 

 

In recent years, technological conditions, economic needs and increasing environmental 

problems has led to a trend away from mass motoring in many OECD countries. More and 

more people participate in sharing resources with each other as a way to reduce the ever 

increasing costs involved in owning and operating a private vehicle. Sharing services can be 

seen as an increased interest in the world around us, but perhaps primarily as something 

that simplifies and reduces the costs that are strongly linked with mobility. Urban lifestyles 

to a greater extent free themselves of using car based transportation to the advantage of 

the optional modes. 

 

Carsharing is an alternative to owning your own vehicle while still having continuous access 

to mobility when needed. Carsharing services operate as a complement to other modes 

included in the multimodal and efficient transportation system, such as walking, cycling, bus, 

tram, subway, rental car, et cetera. Each mode has its own strengths and weaknesses. 

Generally, research has taken place at the macro scale with a focus on finding out how we 

get carsharing services to work most effectively. As the knowledge about What is a relatively 

known, we need to answer the question How? Where and how services should be planned 

and located, and how do we get more people to use them. More knowledge will be available 

in the research area when more people take part in these services, and the services go from 

being an obscurity to possibly take the role as the norm. In addition to this carsharing as a 

resource that can have an impact on both parking and space requirements and a generally 

more efficient use of resources. Planning affects the design in which carsharing operates, it is 

therefore interesting to systematically evaluate how carsharing services are supported and 

held back by this circumstance. 

 

The goal of this work is to investigate the factors driving the continued development of 

sharing services and how these possibly can be designed for the Swedish market. Above all, 

this can provide knowledge about the obvious link between planning and design 

requirements. Basing a comparative analysis on broad knowledge about carsharing provides 

general factors which can work as considerations for a study of an actual planning problem. 

The Swedish condition is both similar and different to the problems encountered in other 

countries. A project recently completed in Malmo acts as the study of the thesis mainly due 

to the fact that carsharing services were implemented as a prerequisite to lower the number 

of parking places needed. Hence carsharing was systematically used as a planning tool. To 

further develop a model for use with the Swedish preconditions and planning procedures 

can have a major impact on how efficiently carsharing can be and what role it can play in a 

more efficient transport system in the future. 
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1.  Introduktion 
Introduktionskapitlets mål är att ge läsaren förståelse om varför ämnet är viktigt att 

undersöka. Arbetets syfte, avgränsning och förväntade resultat presentera s 

tillsammans med en översikt över hela arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Trängsel, parkeringsbehov, ökade trafikvolymer och miljökrav samt ökad urbanisering leder 

tillsammans med den befintliga transportsituationen till ett läge som kommer att tvinga fram 

kompromisser. Detta kan antingen genomföras proaktivt genom att förändra status quo eller 

retroaktivt vilket skjuter problemen till framtiden. Ett proaktivt hjälpmedel kan vara att 

använda konceptet kring bildelning som en del i att utveckla en bättre och mer hållbar 

transportmodell än den befintliga. Sedan privatbilismen gjorde sitt intåg efter andra 

världskriget, har den vuxit till att verka som ett växande problem för allt fler städer och 

regioner. Vi kan dock se en utbredd förändring i de resebeteenden och resevanor som vuxit 

fram i och med bilsamhället. Delningstjänster blir allt vanligare, vi minskar vår andel resor 

som görs med privatfordon och de infrastruktursatsningar som alltid varit svaret på tidigare 

kapacitetsproblem visar sig endast stagnera den rådande situationen ytterligare.1  

 

I Trafikverkets nationella plan från 2011 menar de att en ökning med 12 procents i antalet 

personkilometer med bil i Sverige kommer ske år 2020 jämfört med 2006.2 Andra röster 

menar att detta troligen inte att inträffa. Bland annat Christer Ljungberg, trafikforskare och 

trafikkonsult på Trivector.3 Allt mer forskning pekar på peak car i OECD-länder, att antalet 

fordonskilometer inom alla åldersgrupper troligen kommer att minska i framtiden. Just 

antalet fordonskilometer började minskade redan innan höjda kostnader av bränsle och den 

globala finanskrisen bröt ut, vilket tyder på att planerare och beslutsfattare bör vara 

försiktiga i de fall där back-casting används för att utröna framtida bebyggelse- och 

rörelsemönster.4  Samtidigt så visar siffror från Bil Sweden att körkortsinnehavet överlag 

sjunker bland den svenska befolkningen. Minskning sker i gruppen 18-66 år med cirka 5 

procent mellan åren 1989-2012. Den grupp som tydligast växer är 67-79 och äldre.5 I 

Stockholm kan vi även se att inom gruppen 18-26 saknar mer än 60 procent körkort vilket 

leder till ett ökat behov av, eller ger underlag till, andra transportlösningar. Denna utveckling 

är i Sverige tydligast i Stockholm men även andra tätbebyggda städer visar samma 

tendenser. Förändringen kan ses som positiv då både status på privatbilen och behovet av 

                                                           
1
 NILSSON, G. 2013. PEAK CAR KRÄVER NY STADSPLANERING. nr 1. Available: http://www.movium-slu.se/peak-

car-kraver-ny-stadsplanering. 
2
 TRAFIKVERKET 2011. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Trafikverket. 

3
 LJUNGBERG, C. 2013. Bilens roll blir en annan [Online]. Internet: Sydsvenskan. Available: 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/bilens-roll-blir-en-annan/ [Accessed 2013-04-02. 
4
 MILLARD-BALL, A. & SCHIPPER, L. 2010. Are We Reaching Peak Travel? Trends in Passenger Transport in Eight 

Industrialized Countries. Tansport Reviews, Vol 31, s. 357-378. 
5
 SWEDEN, B. Körkortstatistik [Online]. Available: http://www.bilsweden.se/ny_statistik/korkort [Accessed 

2013-04-18. 
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en sådan har möjlighet att sjunka. Det leder i sin tur till minskad trängsel och olycksrisk, 

samtidigt som det ställer högre krav på alternativen. Att besvara huruvida förutsättningarna 

i Sverige och världen lett till minskat körkortsinnehav eller kostnaden för ett sådant i 

kombination med att god kollektivtrafik tvingat fram en förändring är inte huvudsyftet med 

detta arbete. Däremot ligger det till grund, för att vi kan se en förändring i 

transportbeteendet och att privatbilismen tappar mot mer modulerbara transportsystem, i 

alla fall där förutsättningar för ett sådana existerar.  

 

Bildelning kan ses som en del i ett sådant modulerbart transportsystem, ett sådant som 

förändras beroende på det precisa behov en individ har för en specifik resa. Trafikverket 

beskriver två huvudsakliga fördelar med bildelning på detta vis: 

“Bilpooler bör ses som en del av ett resandesystem med kollektivtrafik, gång, cykel, 

samåkande, lånad bil, taxi och hyrbil.  Bilpooler ger [även en] effekt på minskad CO2 

eftersom bilarna släpper ut mindre CO2 än genomsnittet och eftersom bilpoolsanvändare 

reser mer kollektivt och på andra sätt löser sitt resandebehov än med egen bil.”6 

 

Kan då en omställning från privatbilism till delad bilism i städer få effekter på vilka 

utformningsbehov vi behöver av våra gator, kontor, bostäder och rörelsemönster? Det finns 

relativt mycket som tyder på att bildelning har många positiva effekter, om det kan bli ett 

naturligt val för de som har tillgång till kompletterande transportsätt. Bildelning påverkar 

troligen även den kollektiva nyttan och trycket på vår gemensamma infrastruktur, genom att 

bilen till högre grad används endast då den är optimal för den givna resan. Istället för att den 

råkar finnas tillgänglig eller att det är dyrare att inte använda den på grund av till exempel 

parkeringskostnader. Främst så påverkar ett minskat beroende av personbilen som 

transportmedel för arbetspendling den kollektiva nyttan genom reducerade utsläpp, 

minskade trafikvolymer och lägre olycksrisk.7 Detta leder i sin tur till frågan, om hur vi skall 

använda resursen bil och på vilka sätt kan den effektiviseras? Inte bara i frågan om 

energieffektivitet utan kanske främst på systemnivå. Hur påverkar vi individer att välja 

hållbara transportmetoder som minimerar negativa externa effekter, mot trenden av att vi 

blir allt fler som bor i städer? 

 

1.2 Syfte 

Det har visat sig att det ofta saknas ett metodiskt arbete bakom utveckling och spridning av 

bildelning som resurs. Bildelning ses oftast som ett tillvägagångssätt för att få tillgång till bil 

på individnivå. Den utgör dock en mångt större roll i och med att det är en del av ett stort 

system där delarna är beroende av varandra och alla delar kompletterar varandra. 

 

                                                           
6
 TRAFIKVERKET 2012c. Utvärdering av effektsamband för bilpool. 

7
 TRAFIKVERKET 2003. Gör plats för svenska bilpooler! PDF: Trafikverket. 
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Utifrån detta har arbetets syfte vuxit fram, vilket är att studera om bildelning och 

implementering av bilpooler inom planering kan vara ett användbart koncept för potentiella 

miljövinster. Dessa miljövinster fokuserar främst på två aspekter: 

 Kollektiv nytta 

 Platsbehov 

 

Ursprungligen fanns ett fokus på parkeringsfrågan och hur den påverkar förutsättningar och 

resultatet från bildelning. Arbetets huvudfokus ligger på just detta men har även ett 

sekundärt fokus med tydlig koppling till vad bildelning är och vad som påverkar hur effektivt 

det kan vara. Detta har medfört att stor tyngd ligger på faktorer som rör just bildelnings 

grunder och struktur. Parkeringsfrågan får främst utrymme i den senare delen av arbetet när 

en fallstudie görs med direkt koppling till utformningen och resultat. 

 

Bildelning kan ha effekt på både individuella och systematiska plan. Det är då intressant att 

utreda hur man inom stadsbyggnadsprojekt kan arbeta för att uppnå positiva resultat inom 

båda dessa aspekter. En större effekt kan fås ur att maximera både individuella och 

kollektiva nyttor i transportsystemet då de påverkar varandra starkt. Detta har till 

författarens kännedom endast genomförts på ett sådant systematiskt sätt i större skala på 

en plats i Sverige, nämligen projektet Fullriggaren i Malmö. Arbetet ämnar därför besvara de 

huvudsakliga frågeställningarna: 

 

Vilken nytta kan bildelning vara för att påverka behovet av parkeringsplatser, bilägande 

och färdmedelsval? 

 

Samt: 

 

Hur väl är Fullriggaren utformat för att kunna användas som en modell för 

parkeringslösningar? 

 

För att kunna besvara dessa frågor belyses även frågor kring bildelning på ett mer lokalt 

såväl som konceptuellt plan. För detta existerar följande stödfrågor: 

Fyller bildelningskonceptet i Fullriggaren sitt syfte? 

Fungerar bildelningstjänsten i Fullriggaren så som den förväntats göra? 

Har bildelning någon effekt på kollektiva nyttigheter eller externa effekter? 

 

Arbetet har tagits fram i samarbete med teknikkonsultföretaget Sweco. Bakgrunden till 

frågeställningen är att Sweco sett ett ökat antal projekt där bildelning och bilpooler har 

efterfrågats. Bildelning kan ha en påverkan i ett modernt och effektivt transportsystem. Det 

efterfrågas mer kunskap kring de konkreta effekter som bildelning kan innebära, både på 

individuell och på systematisk nivå. 
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1.3 Avgränsning 
En tydlig avgränsning har gjorts i arbetet mot att undersöka de effekter, som påverkar den 

fysiska utformningen och vilken påverkan bildelning kan ha på markutnyttjande kopplat till 

parkering. Då huvudsyftet är att titta både på individuella och systematiska krav, har en 

avgränsning gjorts för vad som definieras effektivt transportsystem utifrån dessa två 

perspektiv. Detta definieras som följande för bildelning: 

 

1. Skall kunna systematiseras för användning av vem som helst förutsatt: 

a. Brukaren innehar de krav som tjänsten kräver (körkort, medlemskort, 

ekonomiska förutsättningar) 

b. Det är en tjänst vars utformning passar mot de krav brukaren har behov av. 

2. Skall genom sin systematisering bidra till en ökad effektivisering och en minskad 

belastning på den gemensamma infrastrukturen. 

 

Ett sådant ämne är relativt brett vilket leder till ytterligare begränsningar för arbetet. Dessa 

utgörs av ett fokus på den fysiska utformningens påverkan på bildelningstjänsters potential 

och förutsättningar. Arbetet kommer att besvara hur den fysiska utformningen bör se ut, för 

att kunna få så stora positiva effekter som möjligt ur resursen.  

 

1.4 Förväntat resultat 
Då arbetet ämnar utreda tillämpningen av bildelningstjänster vid planering av 

stadsbyggnadsprojekt, kommer resultatet belysa till vilken grad integration av bildelning kan 

påverka parkeringsbehovet. Resultatet belyser också potentiella tillbörliga nyttor, som 

kommer från bildelning samt problematisera dessa. Det skall ge en bild över vilka 

förutsättningar, som föreligger ett användande av bildelningstjänster för svenska 

förhållanden. 

 

1.5 Disposition 

Arbetets struktur är upplagt för att först beskriva metoden för de efterforskningar, som 

gjorts inom rapporten. Därefter ges en bakgrund till vad bildelning och dess mest 

elementära beståndsdelar är, samt ges överskådlig bild av vilka resurser, som finns att tillgå 

inom effektiva transportsystem. Teorin följer detta som en bred ingång till ämnets effekt på 

mer kollektiv och systematisk nivå, för att sedan fördjupas mot de motiv, som finns på 

individbasis. Den empiriska sammanställningen fokuserar på att dels ge en bild av 

bildelningstjänsters förutsättningar både globalt och nationellt, dels på ett specifikt fall i 

Malmö. Fallstudien förväntas ge explicit kunskap om nationella förutsättningar för bildelning 

inom stadsbyggnadsprojekt. Analysen återkopplar sedan den teoretiska bakgrunden med 

det empiriska materialet för att kunna sammanställa ett resultat och forma slutsatser kring 

huvudfrågeställningen med arbetet.  
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2  Metod 
Metodkapitlet presenterar vilka komponenter som krävts för att uppfylla syftet och 

nå svar på frågeställningen, samt ger en bakgrund till hur frågeställningen vuxit 

fram. Motiveringar av val som gjorts kopplat till arbetets utformning uppges och 

avslutas med kommentarer kring etik och kritik rörande den valda metoden.  

 

2.1 Val av metod 

För att besvara syftet som presenteras under rubrik 1.2 har dels litteraturstudier av 

rapporter och dels en fallstudie med medföljande intervjuer utförts. Huvudmålet med 

litteraturstudien har varit att sammanställa en bred bild över förutsättningarna för 

bildelning, genom en jämförelse av internationella och nationella prognoser och 

överväganden. Den efterföljande fallstudien ämnar besvara mer specifika frågor kring 

svenska förutsättningar och hur man löst problempunkter som uppstått för att uppnå de 

efterfrågade effekterna. Intervjuerna har genomförts för att kunna ta del av de 

mångfacetterade perspektiven som ingått i projektet. Antalet intervjuer har fallit naturligt 

utifrån en avvägning mellan fördjupad insikt och komplexiteten med allt för stort underlag. 

 

Handledning har skett både med Göran Cars på Kungliga Tekniska Högskolan och med 

Sverker Hansson på Sweco. Båda handledarna har haft inverkan på utformning och innehåll 

samt säkrat studiens relevans och vetenskapliga kvalitet. Undersökningar och studium har 

utförts under en cirka fyra månader lång period mellan januari och maj 2013. 

 

2.2 Förfarande och procedur 

Kvalitativ metod har valts då de data som arbetet kan baseras på förväntas ge svar i 

generella termer. Metoden passar väl då det ger möjlighet att få en övergripande bild över 

problemet som utreds. Utöver det så är kvalitativ metod passande att använda, då studier på 

organisationer, grupper, och individer utförs. 

 

Proceduren som följt valet av metod har växt i takt med att mer kunskap om problemet och 

grundkomponenten har insamlats. I huvudsak har utformningen karaktäriserats av 

flexibilitet, utveckling och framväxande undersökningsunderlag. Analys och tolkning av data 

har skett simultant med datainsamling, något som sker standardmässigt, med mening och är 

typisk för kvalitativ metod.8  

 

2.3 Litteraturstudier 

En litteraturstudie har utförts för att kunna få en djupare inblick i ämnet samt vilka möjliga 

kopplingar som existerar mellan olika faktorer kopplade till huvudfrågan. Litteraturstudier är 

vanligen det första steget inom kvalitativ metod och möjliggör jämförelse mellan de 

                                                           
8
 GHAURI, P. N. & GRØNHAUG, K. 2010. Research Methods in Business Studies, Harlow, Pearson Education. 
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empiriska resultaten och tidigare forskning. Ett övergripande mål med att genomföra en 

litteraturstudie är att identifiera och urskilja eventuella möjligheter och nyttor samt dess 

motsatser, svagheter och begränsningar. Det är av vikt då resultatet med studien bör 

besvara till vilken grad bildelning som metod och faktor påverkar utfallet.  

 

2.4 Sekundära källor 

I vissa delar av litteraturstudien har sekundära källor använts. I detta sammanhang betyder 

en sekundär källa att en referens är tagen från en källa som i sin tur refererar till en annan 

källa. Sekundära källor bör användas i andra hand och den primära källan bör sökas upp om 

möjligt, detta för att säkerställa att inga felaktiga antaganden görs via den sekundära källan. 

Däremot används sekundära källor i de fall, då det finns svårigheter med att söka upp 

huvudkällan på grund av tillgänglighet eller tidsaspekt. Huvudsakligen bygger arbetet på att 

eftersöka förstahandskällor och begränsa användandet av de sekundära källorna. När 

sekundära källor väl har använts har de varit av hög vetenskaplig klass och publicerade av väl 

utbildade forskare. I vissa fall har sekundära källor refererats till intervjuer i tidningsartiklar 

och då har syftet varit att återspegla vad den intervjuade direkt pekat på och inte att göra 

ytterligare tolkningar av innehållet. 

 

2.5 Fallstudier och intervjuer 

Orsaken till att endast en fallstudie genomförts beror på två faktorer. Dels så existerar inga 

liknande projekt i Sverige där bildelning varit en lika naturlig del i utformningen som i 

Fullriggaren i Malmö, dels så krävdes en djupare inblick bakom framtagandet av projektet för 

att kunna studera dess potentiella effekt mer generellt. Målsättningen med att genomföra 

en fallstudie är således att få ökad explicit och implicit kunskap om hur man möjligen kan 

genomföra projekt med bildelning i Sverige. Utifrån denna målsättning existerade inte andra 

objekt att undersöka, där kommunen, byggherrar och operatör alla varit delaktiga parter i 

utformningen. Fallstudien har huvudsakligen skett genom att studera de policy- och 

plandokument som producerats med hänvisning till de medverkande parterna. Jag har även 

genom informella telefonmöten mellan operatören och mig fått ökad insikt kring aspekter 

som påverkar drift och underlag till bildelningstjänster, utifrån deras perspektiv. För att 

kunna referera till dessa data har en mer formell intervju genomförts med operatören samt 

att statistiskt underlag har insamlats från densamme. 

 

De intervjuer som genomförts är endast två till antalet och har genomförts över telefon på 

grund av geografiska förutsättningar. Intervjuer kan variera från strukturerade till 

ostrukturerade. En mer strukturerad intervjuform har valts då telefonintervjuer kan försvåra 

samtalet om intervjupersonen inte kan följa ämnet och se en tydlig struktur av intervjun. 

Intervjupersonerna fick i förtid ett utkast av de frågor som skulle ställas för att kunna 

förbereda sig samt tillhandahålla tillbörligt material och underlag. Kompletterande frågor 
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har ställts och ytterligare kontakt med personer som inte har deltagit i formella intervjuer 

har skett via e-post och över telefon. 

 

Huvudanledningen till att endast två intervjuer genomförts beror främst på att dessa två 

parter tydligast saknades i form av underlag till fallstudien då inga andra källor fanns 

tillgängliga. Den andra anledningen var att byggherregruppen och brukarbasen bestod av 

tretton enskilda aktörer respektive flera hundra hushåll. Det var därför svårt att genomföra 

lika djupa intervjuer med alla inblandade individer och grupper. Detta innebar att alla parter 

inte kommit till tals på samma sätt och att en än djupare analys troligen varit möjlig om så 

var fallet. Däremot så vägs denna brist upp av att kommunen har beställt en extern rapport 

över samarbetet med byggherrarna vilken tagits del av och används som underlag. Även en 

enkätundersökning bland de boende har utförts vilken kan till viss del representera denna 

grupp och främst visa dess motiv att använda bildelningstjänsten. Kommunens roll i 

stadsbyggandet är huvudsakligen att främja en positiv och hållbar utveckling för 

allmänheten. Denna avvägning har gjorts, då denna metod inte äventyrar resultatet, 

eftersom arbetet ämnar främst studera de fysiska effekterna av bildelningstjänster. 

 

2.6 Val av intervjupersoner 

De två personer som formellt har intervjuats innehar centrala positioner för projektet 

Fullriggaren i kommunen, Malmö stad respektive operatören, Sunfleet. De har också valts, 

utifrån att de innehar implicit kunskap om projektet på övergripande såväl som detaljerad 

nivå. Urvalsprocessen har i operatörens fall varit relativt enkel då det är deras enda 

representant som jobbat med utvecklingen av planerna och följt hela projektet. I Malmö 

stads fall har valet fallit på den person som till stor del drivit projektet till färdigställande och 

som haft ett helhetsansvar. De intervjuade förväntas att delvis ge olika bilder av 

förutsättningarna för bildelningstjänster beroende på deras positioner och målgrupper. 

 

2.7 Hantering och analys av intervjumaterial 

Under alla intervjuer som genomförts har både anteckningar och inspelning av samtalet ägt 

rum. Representanten från Malmö stad har utöver det tillhandahållit skriftliga svar på 

frågorna, dessa har dock skrivits innan intervjun ägde rum. Huvudsakligen har 

intervjuunderlaget hämtats från anteckningarna för att presenteras i empirin.  

 

Resultatet från intervjuerna har utöver att ge en bild av både processen och 

förutsättningarna för bildelningstjänster ett syfte att kunna besvara hur resultatet fallit ut. I 

och med intervjuerna har också nya angreppsvägar och djupare inblick i ämnet erhållits. 

Dessa vägs sedan ihop med det övergripande empiriska materialet för att ge en mer 

komplett bild av svenska bildelningstjänsters förutsättningar. 
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2.8 Etiska ställningstaganden 

Även om ingen av de intervjuade har bidragit med information av särskilt känslig karaktär 

eller efterfrågat att få vara anonyma görs vissa etiska ställningstaganden. Därför så 

förmedlas de åsikter som de intervjuade framfört på ett så neutralt sätt som möjligt för att 

inte lägga onödigt fokus på personen då det viktiga är vad som framförts kopplat till 

bildelning och projektet kring parkeringslösningen. 

 

2.9 Metod: kritik och begränsningar  

Alla metoder har sina nackdelar och begränsningar. Metodvalet har inte medgett en bredare 

intervjubas då en ökad omfattning påverkar tidsåtgång och en ovisshet kring möjligheten att 

öka kvaliteten på underlaget. Då ämnet är delvis nytt och kunskapen även bland de 

inblandade parterna är begränsad kan detta också påverka utfallet. Utöver det finns det 

alltid en risk att påverka intervjupersoner genom ordval, missförstånd och diskussion. Då 

intervjuerna genomförts över telefon ökar även risken att inte kunna förmedla sin mening på 

samma sätt som ett fysiskt möte tillåter. Telefonintervjuer tillåter dock en enklare 

kommunikation än e-postkonversation. Frågeunderlaget har utformats för att vara neutralt 

utan att ställa ledande frågor. Däremot finns alltid en risk att en formulering leder till 

påverkan av den intervjuade att vilja svara på ett vinkat sätt.  

 

Teoribildningen som ligger till grund för arbete baseras till stor del av sådant som författaren 

tillgodogjort sig under sin utbildning i kombination med teorier som direkt kan kopplas till 

ämnet genom litteratursökningar. Kvalitativ metod påverkar också till viss del då ett moment 

är att låta frågeställning och kontext växa fram samtidigt som ämnet undersöks. Tid har 

också varit en begränsande faktor för både utformning och möjlighet att göra djupare 

undersökningar av data som skulle kunna vara av intresse för ämnet och resultatet. Detta 

har medfört att teoribildning som tillkommit senare i processen till viss del fått exkluderas då 

värdet inte kunnat utredas fullständigt för ämnet. Till viss del har sekundära källor använts 

för att väga upp denna brist. 
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3  Bildelning som komponent i ett effektivt transportsystem 
Bildelning är ett relativt okänt begrepp, både på system- och individnivå. Följande 

ges de viktiga faktorer, vilka underbygger och påverkar kraven på det 

kompletterande transportsystemet. Även en konceptuell bild ges av vilka resurser 

som finns till hands utöver den privatägda bilen för att lyfta deras roll som viktiga 

delar i ett transportsystem.  

 

3.1 Bildelnings historia och utveckling 

Bildelning grundades som koncept kallat Sefage (Selbstfahrergemeinschaft, ungefär 

privatbilsgemenskap) 1948 i Zürich i Schweiz. Denna ”bilpool” var aktiv ända fram till 1998 

och en tydlig indikator på, att delningstjänster har en lång historia, men hittills varit en 

relativt obskyr verksamhet. Huvudmotivet för att vara med i Sefage var, som idag 

kostnadsbesparingar i och med att medlemmarna delade sina kostnader med varandra. 9 

Historiskt har bildelningstjänsters roll varit klubbvara med låg tillgänglighet, ofta i form av 

kooperativa verksamheter där likasinnade samlades. Först när de tekniska systemen mognat 

och internet blivit allmänt tillgängligt har delningstjänster kunnat växa fram på allt fler 

platser och med högre grad av systematisering. Det har helt enkelt blivit lättare att finna en 

företagsmodell för delningstjänster. 

 

3.1.1 Begreppen bildelning och bilpool 
Begreppen bildelning och bilpool skiljer sig lite åt och kräver därför lite närmare förklaring. 

En bilpool är en “inrättning där många personer delar på en eller flera bilar, och delar på 

kostnaderna för bilens fasta kostnader”.10 En poolplats är en specifik plats och en bilpool den 

fysiska pool som du som medlem är brukare av. Poolplatsen är ofta ett antal 

parkeringsplatser inom en relativt liten yta. Det vill säga, de står nära varandra och kan 

visuellt avgränsas. Att använda begreppet bilpool som term för att samla aktiviteten eller 

konceptet att dela på resursen bil anser författaren är felaktigt. Begreppet bildelning är 

mycket mer passande då bildelning har sitt ursprung i Schweiz och det tyska ordet 

Autoteilen, vilket direkt översätts till bildelning. Även på den största marknaden för 

bildelning idag, USA, så benämns konceptet som Carsharing, vilket även det direkt översatt 

betyder att dela på resursen bil. Dock skall nämnas att varken Carsharing eller Autoteilen är 

definitiva begrepp i respektive språk, men att de är de vanligast förekommande eller bäst 

beskrivande för själva konceptet. Tabell 1 nedan ger en sammanställning av olika begrepp på 

olika språk, vilka alla berör delning av fordon på något sätt. Detta ställs upp för enklare 

jämförelse av definitionerna som slutligen presenteras. 

 

 

                                                           
9
 SHAHEEN, S. A. & COHEN, A. P. 2012. Carsharing and Personal Vehicle Services: Worldwide Market 

Developments and Emerging Trends International Journal of Sustainable Transportation, 7. 
10

 WIKIPEDIA. 2013b. Bilpool [Online]. Available: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilpool [Accessed 2013-05-27. 
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Benämning Svenska Engelska (US) Engelska (UK) Tyska 

Att dela resursen bil Bildelning Carsharing Car sharing Autoteilen 

Klubben/medlemsbasen Bilpooler 
Carshare 
operator 

Car clubs Verkerhsclub 

Att samåka Samåkning Carpooling Carpooling Fahrgemeinschaft 

Tabell 1: Visar en konceptuell bild över betydelserna av begrepp inom flera språk. (Källa: Eget verk) 

 

Vissa av begreppen har bytt betydelse över tid och de används ibland på ett sätt som 

försvårar förståelsen av vad som antyds. Som referens definierar Trafikverket 2003 

bildelning till följande: ”Bildelning innebär att ett antal personer delar på användningen av 

en eller flera bilar i en bilpool. Användaren bokar bil före körningen, och betalar sedan en 

avgift baserad på körsträcka och använd tid”.11 För tydlighetens skull definierar detta arbete 

begreppen: 

 Bildelning – som själva konceptet att dela resursen bil 

 Bilpool – som den grupp eller företag som innehar poolbilar (operatör) 

Ett exempel på en bilpool kan vara ett kooperativ som verkar med ett begränsat antal 

medlemmar och existerar på en specifik plats, såsom Bilpolarna Borlänge eller Lunds Bilpool. 

 

3.2 Bildelningens grunder 

I Sverige existerar i stort sett tre olika typer av bildelningsverksamheter; nämligen 

kooperativa, kommersiella och slutna verksamhetspooler.12 Dessa har både likheter och 

olikheter med varandra. Främst bör nämnas de gemensamma grunderna som bildelning kan 

sägas bygga på, närmare bestämt tre huvudsakliga grunder; 1. Ett kollektivt system, 2. Ett 

avgränsat system och 3. Ett flexibelt system. Dessa tre kan beskrivas mer ingående på 

följande sätt: 

 

1. Bildelning fyller en funktion som underbygger den kollektiva massans behov till 

transport- och miljömässiga mål. Visionen, målet och nyttan leder till insatser som 

ämnar minska bilägande, sänka reslängden med bil, förbättra markutnyttjandet i 

städerna, ge prisvärd tillgång till fordon för alla målgrupper såväl som att motivera 

ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska vårt beroende av fossila bränslen 

och miljöfarliga utsläpp. 

2. Bildelning är en medlemskapsbaserad service, tillgänglig till alla kvalificerade förare i 

samhället. Medlemskapet försäkrar din möjlighet att nyttja systemet och ta del av 

dess fördelar. 

                                                           
11

 TRAFIKVERKET 2003. Gör plats för svenska bilpooler! PDF: Trafikverket., s. 4. 
12

 TRAFIKVERKET 2012c. Utvärdering av effektsamband för bilpool. 
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3. Bildelning är primärt utformat för resor på kort tid och med korta avstånd som en del 

av transportsystemet, en servicemodell designad för att förbättra allas 

rörlighetsalternativ. Längre resor kan möjliggöras för att ytterligare begränsa behovet 

av att äga bil.  

Carsharing Association, 2013. (Association, 2013)13 

 

Utifrån den gemensamma grunden så förgrenar sig de olika verksamhetstyperna från 

varandra mot specifika funktioner. Den kooperativa grenen arbetar ofta på en mindre skala 

och har oftare ett socialt syfte snarare än finansiella mål och ekonomiska vinster. Deras 

modell bygger på gemensamt engagemang och att man själv utför en del av service och 

underhållsarbetet. På så sätt betalas denna kostnad med egen tid, vilket sänker de monetära 

kostnader som medlemmarna själva behöver betala.14 

 

Slutna verksamhetspooler är i själva grunden en effektivisering av bil-leasing. Vid leasing så 

hyr ett företag/organisation ett antal bilar som används inom verksamheten som en resurs. 

En omställning till bildelning innebär att man kan effektivisera användningen av resurserna 

och de kan samutnyttjas mellan olika delar av verksamheten, förutsatt att dessa inte har 

specifika transport- eller utformningsbehov. Verksamhetspoolbilar används dock endast 

inom verksamheten och får inga synergier med andra potentiella användare för att 

ytterligare öka effektiviteten och beläggningsgraden. 

 

De kommersiella poolerna bygger på möjligheten att sammanlänka både företags och 

privatpersoners behov av transporteffektivisering. Även om alla kommersiella pooler riktar 

sig mot båda brukargrupperna så ligger den största samutnyttjandevinsten i den 

kombinationen. Kommersiella pooler bygger på att brukaren betalar för det som den 

använder men att all service och underhåll betalas genom avgifter för att driva poolen. Detta 

medför att pooler som har en bra lokalisering kan nå väldigt många brukare, med skiftande 

behov och krav. Gemensamt för alla typer av verksamhetstyper är att poolen står för alla 

omkostnader som rör bilen och att brukaren endast behöver betala för att kunna nyttja 

resursen samt en extra kostnad kopplad till användande. 

 

  

                                                           
13

 ASSOCIATION, C. What is carsharing? [Online]. Available: http://www.carsharing.org/about/what-is-car-
sharing/ [Accessed 2013-03-28, ASSOCIATION, C. 2013. What is carsharing? [Online]. Available: 
http://www.carsharing.org/about/what-is-car-sharing/ [Accessed 2013-03-28 2013]. 
14

 TRAFIKVERKET 2012c. Utvärdering av effektsamband för bilpool. 
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3.2.2 Indelning av verksamhetsmodeller 

Alla verksamhetsmodellerna fyller en väl utformad nisch i det totala transportsystemet som 

bidrar till ökad effektivisering, både resurs- och platsbehovsmässigt. Sammanfattningsvis kan 

verksamhetsmodellerna delas in i följande matris: 

 

Brukargrupp Privatpersoner Offentlig verksamhet 

Privatpersoner Kooperativa pooler - (Ej möjlig) 

Privat företag Kommersiella pooler Verksamhetspooler 

 Tabell 2: Matris över vilken sorts pool som når vilka brukare. (Källa: Eget verk) 

 

Tabell 2 visar hur pooler ofta är indelade, antingen ämnade helt mot privatpersoner, helt 

mot företag/organisationer eller ämnade åt både verksamheter och privatpersoner. Som 

exempel på utformning har Sunfleet en bilpool med tre stycken bilar i Sundbyberg som 

dagtid är förbehållen kommunens verksamheter och efter arbetstid kan användas av 

privatpersoner för deras transportbehov.15 Trafikverket har i Utvärdering av effektsamband 

för bilpool (2012) en tabell som visar hur detta kan vara uppdelat på ett mera konceptuellt 

sätt. En representation av denna visas som Tabell 3 nedan. 

 

Öppen Halvöppen Stängd 

Vilka företag, 
organisationer och 

privatpersoner som helst 
kan gå med. 

Poolen öppen för vissa 
exv. vardagar 8-17 då 

endast vissa företag och 
organisationer får ta 

bilarna. 

Pool för företag och 
organisationer för att 
anställda ska ha bil i 

tjänsten. 

Tabell 3: Illustrerar hur bilpooler kan vara mer eller mindre öppna eller stängda mot brukare. En kombination av olika 
brukargrupper som har förbehållna tider kan appliceras. (Källa: Trafikverket, 2012) 

 

Det finns dock begränsningar i hur huvudmannaskapet är utformat för en bildelningstjänst. 

Dessa består främst i att en offentlig aktör inte har möjlighet att ha en pool öppen till andra 

brukare än de offentligt anställda på grund av skatteregler.16 Om detta skulle vara tillåtet 

skulle en sned konkurrenssituation kunna uppstå. Därför är pooler vars huvudmannaskap 

ligger hos en kommun alltid stängda. 

 

  

                                                           
15

 SUNFLEET. 2013b. Sök bil [Online]. Available: https://www.sunfleet.com/ [Accessed 2013-04-02]. 
16

 TRAFIKVERKET 2012c. Utvärdering av effektsamband för bilpool. 
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3.3 Bildelning som gynnsam resurs 

Ett effektivt transportsystemen skulle potentiellt kunna ersätta dagens fokus på bilism. Om 

vi ser på transportsystemet från en individs ögon är bilen förhållandevis effektiv, då räknar vi 

endast med individuella användare. När vi ser på förhållandet som ett system, så går 

ekvationen däremot inte ihop. Beviset ser vi i städer som till stor del är beroende av 

privatbilism som huvudsakligt transportsätt. Dessa städer ligger främst i Västeuropa och 

Nordamerika och ett självklart exempel är Los Angeles i västra USA. Där har det sedan 

privatbilismen växte efter andra världskrigets slut funnits problem med trafikvolymer, 

bilköer och negativa miljöeffekter. I och med att stadens yta ökat och Los Angeles-borna 

bosatt sig längre och längre ifrån den plats de arbetar, så krävs det mer vägvolym. Men även 

de före detta asiatiska utvecklingsländerna, främst Kina och Indien, bygger ut sitt 

transportmönster efter denna modell. Samtidigt som denna expansion sker, verkar det 

uppstå ett minskat personbilsbehov i västvärlden. I Sverige har vi under det senaste året 

kunnat läsa ett antal artiklar och opinioner i dagstidningar om att personbilen håller på att få 

en ny roll. SvD Näringsliv17, Sydsvenskan opinion18 samt DN Ekonomi19 nämner alla att allt 

färre personbilar säljs. Christer Ljungberg från Trivector som skrivit artikeln i Sydsvenskan 

menar att allt fler vill bo i städer, statusen på bilen har sjunkit i och med byte till andra 

kommunikationssätt, främst internet, samt att unga inte längre tar körkort vid 

myndighetsåldern är huvudfaktorerna. Det ger en bild av, att bilen som vi varit vana att se 

den håller på att förändras i grunden. På något sätt måste vi kunna utnyttja den infrastruktur 

och de resurser vi har tillgång till på ett bättre och mer effektivt sätt. 

 

3.3.1 De olika biltyperna 

Kan vi arbeta med transportsystemet på ett sådant sätt att vi i framtiden har goda 

förutsättningar för ett effektivt transportsystem? Trafikverket har i sin rapport (2012) 

sammanställt de olika transportsätt som de framhåller som delar av vårt kompletta 

transportsystem relaterat till bildelningsalternativet.20 De följande rubrikerna 3.4.1 och 

3.4.2, samt underrubriker, är en sammanställning av delar av rapporten och ger en 

sammanfattad bild av Trafikverkets syn på de olika transportmedlen. De framhåller även ett 

problem kring valet av transportmedel, där särskilt privatpersoner inte alltid väljer det mest 

ekonomiska eller rationella alternativet. Privatpersoner är i större utsträckning påverkade av 

vanor och känslor än professionella köpare, såsom företag och kommuner, vilka tenderar att 

försöka att minska sina kollektiva kostnader, varav en bieffekt blir att det kan få stor 

inverkan på systemet, såväl lokalt som nationellt. 

                                                           
17

 FRÖBERG, J. 2012. Statusen lämnade bilbranschen [Online]. Internet: Svenska Dagbladet. Available: 
http://www.svd.se/naringsliv/motor/bilbranschens-kris-gar-inte-att-stoppa_7720186.svd [Accessed 2013-04-
02]. 
18

 LJUNGBERG, C. 2013. Bilens roll blir en annan [Online]. Internet: Sydsvenskan. Available: 
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/bilens-roll-blir-en-annan/ [Accessed 2013-04-02]. 
19

 NYHETER, D. 2013. Allt färre nya bilar säljs [Online]. Internet: Dagens Nyheter. Available: 
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3.3.1.1 Äga/leasa bil 

Detta val är förenat med en relativt stor insats, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Som vi 

tidigare nämnt är bilen för individen förenad med en upplevd högre flexibilitet och 

tillgänglighet än andra transportsätt. Den tenderar att vara ett relativt bra val för resmönster 

som överskrider 1000-1200 km/år då den blir effektiv i jämförelse med andra transporter.21 

Bilen kan i de fall där andra transportsätt finns tillgängliga och bilen egentligen inte tillför 

någon ökad flexibilitet, tidsvinst eller kostnadssänkning i jämförelse ses som ett problem.  

 

Bilägande skapar i stort sett inget samutnyttjande och snittkörsträcka per bil ligger på 1218 

mil/år i riket.22 Detta visar att det finns stor potential att påverka och kostnadseffektivisera 

behovet till bil för många individer. Utöver det kan personbilen vara ett effektivt val i de 

fallen där fordonet eller färdmedlet behöver specialutrustas, till exempel en servicebil inom 

en verksamhet, då finns det 

möjlighet att ägande är 

optimerat. I vissa fall kan en 

specialanpassad bilpool uppfylla 

de flesta behov som en 

verksamhet har, förutsatt att det 

faller inom den nisch som 

bilpoolen upptar vilket Tabell 4 

visar. Slutligen påvisar 

Trafikverkets rapport att på grund 

av de höga fasta kostnader, som erhålls med bilägande göms de faktiska rörliga kostnaderna, 

något som ökar risken att göra onödiga resor eller resor, som skulle kunna göras på mindre 

ekonomiskt- och miljöbelastande sätt. 

 

3.3.1.2 Bildelning/bilpool 

Som Tabell 4 påvisar så faller bildelning in under kategorin: används ofta men då vid kortare 

resor. En grundförutsättning som Trafikverket nämner för att bildelning ens skall vara ett 

alternativ till andra bilburna transporter, men framförallt bilägande, är att poolplatserna är 

tillgängliga och praktiska att använda. Utöver det ligger de ekonomiska och miljömässiga skäl 

att välja ett effektivare transportmedel främst för brukaren. I rapporten nämns också att den 

europeiska marknaden i huvudsak försörjs av medel- och höginkomsttagande med relativt 

hög utbildning boendes i eller nära till en större stad. För att fler skall ha nytta av och kunna 

nyttja en bildelningslösning behöver de se fördelarna mot andra färdsätt, vilket sker i stor 

utsträckning genom den lokala poolens lokalisering. Bildelning är mest optimalt för brukaren 
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då tidsmässigt kortare resor med relativt hög frekvens efterfrågas, detta på grund av att en 

poolbil kostar även när den står stilla. Däremot kan enstaka helgresor löna sig mot till 

exempel hyrbil då företag tenderar att ha helgerbjudanden. Sammanfattningsvis så ligger 

poolbilens styrka för individen i att den är flexibel och har relativt hög tillgänglighet, på 

systemnivå förutsätter det att bildelningssystemet är utbyggt och täcker många användare. 

 

3.3.1.3 Hyrbil 

Hyrbilen faller in i kategorin, används sällan och då vid långa resor. Trafikverket nämner att 

hyresavtal ofta är utformade så att bilen hyrs per dag och i de flesta fall ingår då även 

milkostnader. Denna bilresurs ser vi i figuren under rubrik 3.4 ligga i ytterkant på både hög 

flexibilitet och möjlighet till avstånd. Därför finns det få anledningar för brukare som inte har 

behov av minst heldagsnytta att hyra bil för sina ärenden. Hyrbilen kan i många fall samverka 

med bildelning och ge en hög flexibilitet utan att kräva brukaren på parkeringsbehov och 

kostnader när bilresursen inte används.23 

 

3.3.1.4 Taxi 

Vid en första anblick så låter taxi som ett relativt ineffektivt transportmedel. Med tanke på 

den höga andelen samutnyttjande som dagligen sker samt att brukaren endast betalar när 

tjänsten används aktivt menar Trafikverket att taxi är det mest ekonomiska alternativet vid 

få korta resor med lång ärendetid. Den höga tillgängligheten, speciellt i tätare bebyggelse, 

där människor ofta rör sig, bidrar även till effektiviteten.  
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 Bilpool, City Car Club Bilpool, Stockholms Bilpool  

Total 
månadskostnad, kr 

1 105,00 780,00  

Totalkostnad/mil, kr 73,70 52,00  

 Biuthyrning, Avis Biluthyrning, OKQ8  

Total 
månadskostnad, kr 

5 123,20 2 198,20  

Totalkostnad/mil, kr 341,50 146,50  

 Egen bil, ny Ford Focus Egen bil, beg. Ford Focus Taxi 

Total 
månadskostnad, kr 

2 861,70 2 638,30 2 475,00 

Totalkostnad/mil, kr 190,80 175,90 165,00 

Tabell 5: Visar Exempel 1 ur Trafikverkets rapport: 
”Pelle använder bilen ytterst sporadiskt för korta ärenden. Han kör cirka 30 km vid 60 tillfällen. Totalt ger det cirka 180 mil 
per år.  
För Pelle är bilpoolen ett attraktivt alternativ. Biluthyrningsföretaget Avis blir dyrt på grund av att det endast erbjuder bilen 
till fast dygnspris med fri körsträcka. Att köpa egen bil är inget alternativ. Faktum är att det är billigare för honom att ta taxi 
60 gånger per år än att köra med en egen, bättre begagnad bil.” (källa: Trafikverket, 2012) 

 

Som Tabell 5 ovan visar så är det faktiskt billigare att ta taxi för de resor som Pelle skall göra 

än att äga bil. Att använda bilpoolen är dock flera gånger billigare, men förutsätter att 

bilpoolen dels är tillgänglig och att den har poolbilar att hyra, när brukaren behöver använda 

den. Tabellen jämför olika kostnader vid ett givet användande, andra exempel från 

Trafikverket visar alternativen till bilägande som både billigare och dyrare beroende på 

användningsgrad. En tydlig gräns finns vid avstånd över 1000-1200 kilometer per år då 

bilägande lönar sig mot alternativen.24 Att använda taxi är också möjligt för individer utan 

körkort, vilket ökar dess användarvänlighet i allmänhet. 

 

3.3.1.5 Låna och samåkning 

Trafikverket nämner även två övriga sätt som är både svåra att kvantifiera och att sätta i 

system. Att låna en bil av någon du känner kan fungera i vissa fall och vara nästintill omöjligt 

för andra. Denna modell beror helt på hur en individs informella kontaktnät ser ut vilket gör 

det svårt att systematisera. 

 

Samåkning är ett annat alternativ som kan fungera då förutsättningar för detta finns. Ett 

sådant exempel som rapporten lyfter fram är att brukaren bör känna den som resan delas 

med för att det skall fungera över tid. Även denna modell är svår att systematisera med 

dagens förutsättningar. 
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3.3.2 Andra trafikslag 

Andra trafikslag som inte kräver ett användande av en bilresurs tar rapporten upp som 

viktiga i transportsystemet och som komplement till bildelning. Dessa påverkar miljön och 

folkhälsan positivt då dess fortskaffning bygger på att röra kroppen.25 När det gäller resfri 

kommunikation, finns folkhälsoaspekten inte med till lika stor del, däremot utsätts brukaren 

inte för emissioner och partiklar som vägtrafikanter dagligen gör.26 

 

3.3.2.1 Gång 

Nämnas bör att gångtrafik bidrar till folkhälsan och minskad miljöpåverkan. Avstånd 

påverkar däremot gångtrafik väldigt mycket då tidsåtgången är högre än med andra 

transportmedel. Utöver detta så är trafikanten utsatt för väder och vind samt att 

framkomligheten påverkas av fysiska förutsättningar. Gång är däremot det mest flexibla 

alternativet då inget fordon används och brukaren kan ta sig mellan alla möjliga start- och 

målpunkter utan behov av parkering eller speciell infrastruktur. 

 

3.3.2.2 Cykel 

Precis som gångtrafiken är cykeltrafiken påverkad av väderförhållanden, speciellt på 

vinterhalvåret då både nederbörd och avsaknad av snöröjning på cykelvägar kan vara 

problematisk. Däremot så har cykeltrafiken stor potential, Trafikverket nämner att hälften av 

alla bilresor är kortare än fem kilometer och i tätorter sjunker avståndet till under tre 

kilometer. Utredare har i en statlig offentlig utredning (SOU) mätt att medelreslängden är tre 

kilometer och ett starkt avtagande sker vid resor över fem kilometer.27 Det ger stora 

möjligheter för att ersätta biltrafik med cykeltrafik i stor utsträckning, förutsatt att 

infrastruktur som understödjer och underlättar för cykeltrafik etableras i bred skala. Det är 

inte möjligt eller önskvärt att främst kombinera cykeltrafik med biltrafik då de ställer skilda 

krav på utformning, hastighet och platsbehov. Satsningar bör göras där cykelinfrastruktur 

prioriteras över biltrafikens behov.28 

 

3.3.2.3 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken kan ses som den stora generella lösningen för en ospecifik massa. På 

engelska refereras kollektivtrafik ofta till som mass transit, på svenska; masstransport. 

Anledningen till det är att kollektivtrafik endast nästan fyller brukarens behov av start- och 

målpunkter. Brukaren kommer oftast inte från dörr till dörr med endast kollektivtrafik utan 

intermodalt byte. Det innebär att brukaren måste byta mellan olika kollektivtrafiklösningar 

och linjer eller använda gång, cykel och ibland även bil för att fullfölja sin resa. Trafikverket 
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nämner att kollektivtrafik är ett bra alternativför både korta och långa resor, något vi också 

ser i figuren under rubrik 3.4. De påpekar också att kollektivtrafik ofta är mer ekonomiskt 

och bättre ur miljösynpunkt då det finns möjlighet att välja mellan bil och kollektivtrafik. En 

annan aspekt som nämns är möjligheten att arbeta eller använda tiden på färdmedlet till 

något produktivt. Sammanfattningsvis står kollektivtrafik för en stor del av resorna, speciellt 

i de större svenska städerna. I Stockholm färdas över 1,1 miljoner resor dagligen med 

tunnelbanan, vilket i relation till dess spridning och upptagningsområde är ett effektivt 

transportmedel, speciellt i jämförelse med hur stor plats lika många bilresor skulle ta på 

vägarna.29 

 

3.3.2.4 Resfri kommunikation 

Termen resfri kommunikation eller mer specifikt resfria möten är en annan benämning på 

ett koncept som kallas E-möten. Konceptet går ut på att använda ”videokonferenser, 

telefonkonferenser och webbmöten”.30 Trafikverket jobbar aktivt med att utbilda och 

informera kring de positiva effekterna av resfria möten, både av ekonomiska och 

tidsrelaterade skäl. De menar att resfria möten kan effektivisera och minska stress för de 

inblandade då specifika fysiska resor kan reduceras eller i vissa fall helt elimineras.31 Resfria 

möten som system riktar sig främst mot företag då privatpersoner tenderar att använda 

denna metod i sitt sociala vardagsliv, vilket gör den svår att systematisera. Termen resfri 

kommunikation är till skillnad mot resfria möten inte endast en term för virtuell eller 

elektronisk kommunikation utan innefattar också E-handel av till exempel sällanköpsvaror 

och i större städer så kan det vara ett effektivt alternativ även för dagligvaror. Resfri 

kommunikation är ett potentiellt underutnyttjat kommunikationsmedel och kan ha stora 

effekter på transportsystemet genom att helt eliminera behovet att göra vissa specifika 

resor.  

 

3.3.3 Sammanfattning av transporter 

De samlade begreppen under rubrik 3.4 visar att transport- och kommunikationssystemet 

har stora potentiella vinster att utvinna. Genom att bredda både utbudet och kombinera 

kompletterande transportsätt så kan transportsystemet effektiviseras. Trafikverket nämner 

dessa transportsätt som komplement till varandra och dessa bör utnyttjas vid de tillfällen då 

deras nisch uppfylls. 
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4  Teori 
Kapitlet är indelat från en övergripande nivå av kollektiva resurser och nyttor samt 

dess effekter för att sedan göra kopplingar till den växande andelen delningstjänster 

och denna utvecklings påverkan generellt på ekonomiska system. Slutligen görs en 

djupare teoretisering av brukarmotiv som ligger till grund för specifikt 

bildelningstjänster. Teorierna formas ur en global och internationell trend inom 

kollektiva system och anses vara tillämplig på svenska förhållanden.   

 

4.1 Inledning 

Teorin som ingår i detta kapitel är huvudsakligen vald för att den på ett överskådligt sätt kan 

förklara orsaker till varför resursdelning i allmänhet och bildelning i synnerhet existerar och 

fungerar. Teorierna ger även tyngd till det viktiga problemet med att maximera individnyttan 

av bildelning genom att få fler att se det som en eftertraktad resurs. Teorikapitlet tar initialt 

upp kollektiva varor och dess funktioner, därefter görs en koppling till metoder som ökar 

potentialen för att utnyttja dessa resurser och varor mer effektivt. Vad som inte tas upp 

inom teorin är djupare psykologiska faktorer kring de anledningar varför individer väljer att 

inkludera sig eller exkludera sig från gemensam konsumtion i allmänhet. Fokus ligger på 

bildelningstjänster och dess förutsättningar att attrahera brukare. Valet att fokusera på 

dessa teorier beror på att det är ytterst hur själva tjänsten utformats som har stor betydelse 

för individen, utöver det så är det viktigt att belysa de kollektiva effekterna för både 

individen och samhället. Relativt lite av den forskningen kollektiva nyttor har utförts med 

syfte att studera gemensamt resursutnyttjande av transporter. Då syftet med arbetet är att 

titta på systematiska lösningar för implementering av bildelningstjänster har en avvägning 

gjorts för att ge läsaren en tillräckligt god och generell bild av förutsättningarna för 

utnyttjande av kollektiva resurser.  

 

Teorier kring kollektiva nyttor är intressant att studera då allt fler forskare pekar på att en 

helt ny ekonomi har växt fram kring delande och grupphandlingar. Kollektiva nyttor påverkar 

både på individnivå och på systemnivå som vi kommer att se under rubrik 4.2 Kollektiv 

resurs-teori. Kopplat till kollektiva nyttor och att lösa vissa problem, tas klubbvaror och 

klubbteori upp som en möjlig lösning på problem som uppstår vid kollektivt handlande, som 

också förklaras under nämnd rubrik. Därefter visas kopplingar till den utveckling som skett i 

allmänhet även påverkar utbudet av mobilitet, om än på tillfällig basis, genom bildelnings- 

och bilbytestjänster. Slutligen ges mer kontreta teorier kring behoven och brukarmotiven 

som ligger till grund för ökande andel bildelningstjänster.  

 

4.2 Kollektiv resurs-teori 

Resurser kan användas av individer eller individer i ett kollektiv. Individer tar beslut som 

baseras på utfallet för den enskilde individen, medan kollektiva beslut är ett resultat av det 
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mest förekommande behovet eller det gemensamt bästa.32 Det kollektiva transportsystemet 

som nämns i inledningen är sårbart då det påverkas av alla individers kollektiva 

transportbeslut. Att överskåda alla individers enskilda beslut är i stort sett en omöjlighet. 

Detta har lett till att man historiskt sett inom transportplaneringen i Sverige fokuserat 

mycket på att välja ett färdmedel, personbilen, som utgångspunkt och prioritet.33  

 

En möjlig lösning till kollektiva problem kan ligga i hur vi ser på och hanterar kollektiva 

resurser. Som tidigare nämnts så är vår infrastruktur en resurs med ett definit värde, oavsett 

om det är fordon/timme, megabit/sekund eller liter/minut. Om vi ser på hur 

telekommunikationsinfrastruktur hanteras så bygger den på att bygga ut många noder för 

att kunna sprida belastningen i den totala infrastukturen. På samma sätt kan man arbeta 

med en transportinfrastruktur. Genom att öppna många alternativa vägar att komma fram 

på ökar den individuella tillgängligheten och risken att fastna i en kö minskar. Om kön 

minskar ökar nyttan för kollektivet då flödet är större och tidsförlusterna lägre. 

 

4.2.1 Kollektiva nyttigheter 

Vår infrastruktur som ligger till grund för persontransporter består i stor del av vägar, 

järnvägar och flygplatser. Dessa system möjliggör vår förflyttning mellan platser och är 

grunden i den mobilitet som vi har tillgång till i våra samhällen. Till skillnad från järnvägar 

och flygplatsen, är vägar ett öppet system som vem som helst kan utnyttja för sin 

framkomlighet. Infrastruktur, i detta specifika fall, vägar, är alltså en så kallad gemensam 

resurs som kan användas gratis när den väl har etablerats. När detta är fallet kallas en sådan 

nyttighet eller vara för en genuint kollektiv vara.34 Dessa nyttigheter kännetecknas av två 

specifika egenskaper, icke rivalitet samt icke exkluderbarhet. Det innebär att utnyttjandet av 

denna vara utav en individ inte påverkar en annan individ från att använda denna samt att 

ingen kan uteslutas från att använda varan. Sådana resurser kan dock överutnyttjas och 

orsaka negativa konsekvenser för det fortsatta användandet, så kallade externa effekter eller 

externaliteter.35 Effekterna kan i vårt fall uppstå på grund av att allt för många valt att sub-

optimera användningen av resursen väg genom att välja att ta bilen på daglig basis. Garrett 

Hardin, uttrycket tragedy of the commons moderna fader, beskriver detta med att 

visualisera problemet från en rationell herdes perspektiv. Herden brukar en allmänning 

tillsammans med andra herdar och får direkt avkastning då hans djur ökar i antal. Problemet 

är således att detta förhållande är sant för alla individuella herdar samt att resursen, 

allmänningen, är begränsad och dess kvalitet sjunker vid överbetning. Hardin menar att 

individerna är inlåsta i ett system, som inbjuder att göra kortsiktiga val att utöka sin flock 
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med djur på en yta som är begränsad. Fördärv är alltså den destination vi hamnar i, givet att 

vårt samhälle är uppbyggt på tilltron till fritt åtnjutande av allmänningar.36 

 

4.2.2 Allmänningens dilemma 

Ovanstående argument leder till den situation, som på svenska kallas för allmänningens 

dilemma och påminner väldigt mycket om fångens dilemma.37 Kortfattat betyder det att 

man baserar sina val på att 

förlora så lite som möjligt, i vårt 

fall, tid. Men vårt val beror även 

på vad andra skulle välja utifrån 

samma förhållanden som råder 

för oss, som vi kan se i Tabell 6. 

Det vill säga, att om vi väljer 

mellan att ta bussen som tar 15 

minuter eller bilen som tar 10 

minuter, så kommer vi att välja 

alternativet bil på grund av att om vi väljer bussen så förlorar vi 5 minuter. Det som inte 

räknas in vid det individuella valet är den påverkan som vårt individuella plus alla andras 

individuella val gör med tidåtgången för vårt val av färdmedel. Då alla väljer individuellt så 

kommer det att orsaka bilköer på grund av alla individuella val att ta bilen och att ingen 

skulle förlora tid om och endast om alla valde att ta bussen istället. Generellt så förlorar alla 

på att vi har ett öppet system, där utgången beror på individuella val i ett kollektivt ”ägt” 

system.38 Utsikten i ett sådant system ger alltså högsta möjliga negativa tidseffekt, vilket vi 

kan se i tabellen till höger.  

 

Det finns dock teorier som menar att sådana förhållanden kan undvikas. Elinor Ostrom fick 

Nobelpriset 2009 för sin forskning inom just det fältet. 39 Hon har också visat att existerande 

allmänningar kan förvaltas genom brukarna själva, förutsatt att brukarna har möjlighet att 

kommunicera med varandra och på så sätt uppnå optimala lösningar för dem.40 Genom att 

brukarna förbinder sig till en samarbetsstrategi, som de själva bygger upp strategier för, kan 

en balans i systemet lokaliseras. Det finns dock ingen säkerställd forskning, som påvisar att 

detta är uppnåbart i stora och/eller komplexa system.  
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Illustration av färdmedelsval 

 
Andras val 

Buss Bil 

Ditt val 
Buss 0, 0*n -100, -90*n 

Bil +10, 0*n -90, -90*n 

Tabell 6: Visar tidsvinster och tidsförluster beroende på val av transportsätt. 
Påverkan på gemensam resurs: siffror anger tidvinst respektive tidsförlust, 
n=antal. Sämst utfall för alla fås genom att både du och andra väljer bil före 
buss. (Källa: Wikipedia, 2013) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/ostrom.html
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En vanlig teori för allmänningens dilemma är att det saknas en reglering av resursen vilket 

leder till överexploatering. Kortsiktighet kommer att råda så länge aktörer inte tar hänsyn till 

hur deras handlingar påverkar andra och den gemensamma resursen. Detta leder i sin tur till 

allmänningens tragedi, det vill säga att konkurrens sker om tillgången på en fritt tillgänglig, 

icke-reglerad resurs som lätt skapar ett kortsiktigt vinstmaximerande beteende.41 Lösningen 

på detta menar många är att kollektivt handlande sker på rationella grunder där långsiktigt 

utnyttjande av resursen sätts före destruktiv konkurrens vilket då skapar en ”win-win” 

situation.42  

 

4.2.3 Kollektivt handlande 

Kollektivt handlande kan ske på en rad varierande sätt. Vanligen beskrivs kollektivt 

handlande, som en strävan efter ett eller flera mål av mer än en individ eller av en grupp.43 

Detta kan exemplifieras genom organisationer, som söker att nå gemensamma mål, 

fackorganisationer som söker förbättra arbetsförhållanden och löner, karteller som ämnar 

öka kostnader för andra involverade, företag som svarar mot sina aktieägare. På så sätt kan 

kollektivt handlande vara både en positiv, uppbyggande kraft och en negativ, nedbrytande 

sådan. Det finns en nästintill oändlig bredd inom kollektivt handlande, då det kan sträcka sig 

från ett fåtal individer till världsomspännande religioner eller organisationer för att nämna 

några exempel. Orsaken till att kollektivt handlande används är att det ökar troligheten att 

uppfylla den strävan som delas. Kollektivt handlande utförs mot det allmänna intresset som 

dess medlemmar utgör. Det finns på så sätt ingen mening med kollektivt handlande om en 

individs handlingar kan ge ett lika gott eller bättre utfall.44 Ett antal faktorer påverkar 

möjligheten att utföra kollektivt handlande. Problematiken med friåkare, ”free-riders”, och 

allmänningens tragedi är centrala faktorer som är kopplade till möjligheterna att skapa 

hållbara kollektiva band med låga transaktionskostnader. Låga transaktionskostnader ökar 

den individuella vinsten, vilket underlättar ökad gemensamt handlande, vilket vi går djupare 

in på under nästa rubrik. 

 

4.2.4 Gemensam konsumtion 

Denna form av konsumtion är även känd som collaborative consumption på engelska och 

grundar sig i att brukare eller användare delar åtkomst till en vara eller tjänst utan att själv 

äga den. Det påminner mycket om kollektivt handlande och är på många sätt en mer specifik 

del av den föregående. 
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Med gemensam konsumtion menar man att det skapas helt nya sätt och möjligheter att ta 

del av en vara. Av vissa så klassas det som en helt ny socio-ekonomisk idé, som kommer att 

revolutionera sättet som vi konsumerar på.45 Det vill säga en helt ny ekonomi och kultur för 

organiserad delning, förhandling, utlåning, handel, uthyrning, byteshandel och gåvodelning. 

Företag kan till exempel erbjuda tjänster istället för varor, då brukaren får tillgång till varan 

på samma sätt som om de skulle äga den. De stora skillnaderna är att den kan utnyttjas av 

långt fler individer och brukaren dras inte med problem som lagring, underhåll och 

reparationer av produkten. Här talas det om PSS, Produkt Service System och innefattar 

både ett företags modell att erbjuda en service istället för att sälja en produkt likväl som 

privatägda varor som kan delas eller uthyras peer-to-peer (P2P).46 P2P som betyder direkt 

utbyte mellan två parter växer starkt tack vare tjänster som eBay (e-handel och auktioner), 

Airbnb (kortvarig uthyrning av extra rum), Wikipedia (encyklopedi som byggs av användarna) 

och Team Buy (en gruppköpstjänst i Kina) för att nämna några exempel.47 Internet har en 

central roll i den utveckling som skett det senaste decenniet inom just gemensam 

konsumtion och P2P. Den nischstämpel som den tidigare har haft, menar allt fler håller på 

att försvinna. Det är en helt ny socioekonomisk grund som skapats, vilken får företag att 

tänka om sin roll på marknaden och individer att förändra sitt beteende om hur de använder 

varor och tjänster. 48 

 

Rachel Botsman medförfattare tillsammans med Roo Rogers till boken What’s Mine Is 

Your’s: The Rise of Collaborative Consumption beskriver utvecklingen som beroende av tre 

distinkta marknader. PSS som vi tidigare nämnt, re-distributionsmarknader (där part B 

återanvänder part A:s produkter och re-distribuerar dem till marknaden) samt kollaborativ 

livsstil som bygger på att parter med liknande behov och intressen slår sig samman och 

utbyter tjänster och produkter med varandra. Bildelning berör de först- och sistnämnda 

marknaderna då företag kan erbjuda tjänsten bil istället för ägande men bildelning kan även 

ske mer informellt mellan parter med liknande behov. Då fokus ligger på en mer systematisk 

approach är den första marknaden mest intressant. 

 

Det faktum att produkter nu uppgraderats från varor till tjänster ökar också dess potential 

på marknaden. Joseph Pine, medförfattare av boken Welcome to the Experience Economy, 

menar att ju högre upp en produkt klättrar på stegen: råvara, vara, tjänst och upplevelse, 

desto mer kan man ta betalt för den. En råvara kan vara värd två kronor, en vara 20 kronor, 

en tjänst 200 kronor och en upplevelse 2000 kronor till exempel. Detta värde baseras på att 

brukare värderar hur en produkt känns och upplevs högre än att den gör det den skall på 
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något speciellt sätt. Den produkt som kan uppnå nivån upplevelse har alltså den största 

potentialen på en marknad. Då bilen, och det ägande som det innebär, kan klassas som en 

vara och bildelning som en tjänst har den sistnämnda i det här perspektivet mångt större 

potential på en marknad. Däremot så menar Pine att allt fler produkter kommoditeras och 

att upplevelsen som ett företag skapar för kunden är den allra viktigaste faktorn.49 

 

Gemensam konsumtion kan sägas skapa en helt ny upplevelse och en helt ny marknad för 

produkter och tjänster. Internet är den gemensamma nämnaren då den öppnar upp 

möjligheter för användare att alltid kunna granska andras upplevelser.50 Denna modell 

bygger till stor del på ditt rykte. Ryktet är en grundläggande faktor inom P2P-tjänster och 

bygger ursprungligen på devisen att om du skall kunna lita på någon så måste det finnas ett 

system för att öppet betygsätta dem. Genom betygsättning och utlåtanden kan andra 

kunder ta del av din upplevelse av service till exempel. Hur du betygsätts och framstår 

påverkas av tidigare kunder som i sin tur kan påverka framtida kunder. 51 Överlag så växer 

denna trend och anses av allt fler inte längre som en nischmarknad. Kunderna har helt enkelt 

ett mycket större urval att välja mellan och kan direkt jämföra priser, tjänster och 

upplevelser utifrån de behov som de har. De blir också vana med att i allt större omfattning 

dela sina resurser med andra. 52 

 

4.2.5 Klubbteori 

Denna teori återkopplar till allmänningens dilemma på det sätt att klubbar kan ses som ett 

sätt att överbrygga transaktionsproblemen ”free-riding”, allmänningens tragedi vilka 

omöjliggör kollektivt handlande. Klubbarnas utformning bygger på kollektivt handlande 

vilket organiserar distributionen av en gemensamt ägd resurs. Aktörerna bakom detta 

benämns som medlemmar vilka delar på en klubbvara, den nämnda resursen. Klubbar 

existerar i olika former, privata eller offentliga, stängda, avgränsade och öppna beroende på 

hur den gemensamma resursens distribution har utformats. Skillnaden mellan en privat och 

en offentlig klubb är att den förstnämnda är frivillig. En individ kan således välja att inte ta 

del av klubbresursen och därmed vara oberoende av dess funktion.  Grunden till att individer 

väljer att ansluta sig är nyttan av att vara delaktig överskrider nyttan av individuellt 

agerande. Det är konsekvent med hur kollektivt handlande uppstår och verkar.53  

 

Inom klubbteori görs distinktioner av delade resurser. Det existerar således olika 

benämningar för olika kollektiva varor. För att frivilligt medlemskap skall råda så får 
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klubbvaran, resursen, inte vara fullkomligt offentlig eftersom alla individer är beroende av 

denna resurs. Priset för att exkluderas från en offentlig vara är således högt. I motsats till en 

offentlig vara är en klubbvara avvisningsbar vilket resulterar i, att utanförskap är möjligt. På 

så sätt påminner klubbvaror i det hänseendet om privata varor.54  

 

En klubb skapar förutsättningen för gemenskap och gemensamt ägande men är utan 

reglering ingen säkerhet mot överutnyttjande av klubbvaran. Överutnyttjande sker på 

liknande sätt som för allmänningens tragedi, genom kortsiktig vinstmaximering. För en klubb 

sjunker kostnader i samband med att antalet medlemmar stiger, vilket i sin tur leder till 

minskad nytta för varje enskild individ. På så sätt har klubbar svårt att inkorporera allt för 

stor medlemsskara.  En klubb begränsas till ett ändligt medlemsavtal.55 Storleken kan även 

påverka klubbens möjligheter till effektiv uteslutning av så kallade ”free-riders”. 

Uteslutningsmekanismen får inte bli för grov och utesluta felaktiga medlemmar eller ha för 

höga transaktionskostnader för medlemmarna. Ostrom argumenterar för att självstyre 

underlättar en effektiv mekanism för hantering gentemot förutsättningarna vid centralstyre.  

 

Då exkludering är tillämplig för klubbar kan det säkerställas att ingen medlem egoistiskt 

överutnyttjar resursen gentemot de övriga medlemmarna. Det är också grunden inom 

gemensam konsumtion, att de som inte sköter sig automatiskt utesluts från att kunna 

använda resursen effektivt. Det kan handla om att lura någon vid ett köp, anspela på falska 

förutsättningar eller helt enkelt inte uppfylla de krav som ställs på de medverkande 

medlemmarna. Inom bildelning så påverkas den medlem som inte kan uppfylla kraven som 

ställs på denne att en transaktionskostnad för att åtnjuta resursen bil ökar drastiskt. 

Transaktionskostnaden består delvis av att hitta en annan källa för sitt mobilitetsbehov, men 

också att själva kostnaden för detta behov troligen ökar. Exempel på klubbar kan vara en 

tennisklubb, som via sin organisation och medlemsavgifter ger medlemmarna möjlighet att 

gemensamt använda en tennisanläggning i vissa fall med en tillkommande kostnad för 

bokning eller användning av resursen. Även en bilpool kan ses som ett tydligt exempel på en 

klubb där brukarna genom sin medlemsavgift får tillgång till den gemensamma resursen, 

fordonet. Aktiv användning av fordonet innefattar även en kostnad för brukaren utöver 

medlemsavgiften. Bilpooler är nästintill uteslutande en privat klubb, då det är frivilligt att bli 

medlem, om det finns ett behov för en individ att använda den gemensamma resursen. 

Inom en bilpool är det inte möjligt att använda den gemensamma resursen utan tillgång till 

fordonet. Inför medlemskapet utförs en kontroll att individen kan betala för sig och att 

denne har alla tekniska krav såsom körkort till exempel. Överutnyttjande av resursen bör i 

fallet bilpool generera antingen fler poolbilar inom det överbelastade området. Alternativt 

sker en minskning av användningen i allmänhet, då transaktionskostnaden når en individuell 

gräns och andra alternativ blir intressanta. 
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4.3 Kollektiva teorier inom bildelning 

I skuggan av att allt fler tar del av de kollektiva möjligheterna till att dela på resurser, 

produkter och tjänster, ser vi även en ökad trend inom bildelning. De tekniska framsteg som 

gjorts i kombination med att allt mer resurser läggs på att utveckla nya koncept för effektivt 

resursutnyttjande, samt att vi blir mer välvilliga till att inte nödvändigtvis äga produkten vi 

använder, påvisar en övergång från nisch till mainstream.56 Teorier för kollektiva varor ger 

oss en bred bild av hur förändringarna sker och vilka instrument som är de mest 

förekommande i den nya ekonomin. Intressant vore att finna korrelationer mellan teorier 

inom bildelning och kollektivt handlande. 

 

4.3.1 Utvecklingen av nya bildelningskoncept 

I korrelation med en ökande trend inom P2P ser Susan Shaheen och Adam Cohen att 

bildelning har blivit allt mer vanlig företeelse för över en miljon användare världen över. 

Traditionell bildelning genom skapandet av klubbar, det vill säga företag som erbjuder en 

service likväl som egen-bildelning har ökat. Egen-bildelning går ut på att en ägare av en bil 

ger kortvarig tillgång till denna för någon annan som söker det behovet. Vanligen inkluderar 

det en avgift baserad på användningstid som inkluderar bränsle- och försäkringskostnader. 

Uthyraren får del av överskottet som denna avgift inbringar. Shaheen och Cohen har 

identifierat fyra tydliga modeller av denna bildelsetablering, (1) fraktionerat ägandeskap, (2) 

P2P-hybrid, (3) P2P-bildelning och (4) P2P-marknad. Fraktionerat ägandeskap innefattar 

antingen hyra av eller abonnemang i ett fordon som ägs av tredje part. Denna modell ger 

individerna rättigheter till fordonet mot att de tar en del av de kostnader som uppkommer, 

liknande företeelser sker inom hus- flygplansmarknaderna. P2P-hybriden påminner om en 

traditionell bildelningstjänst med tillägget att organisationen bakom tjänsten tillåter att 

privata fordon kan ingå i poolen. P2P-bildelning däremot bygger på att det endast är privata 

fordon som görs tillgängliga för individer och medlemmar av ett P2P-företag.  Slutligen så 

har P2P-marknaden sin nisch genom att förmedla fordon direkt mellan två parter över 

internet uppbyggt kring de element som ingår i gemensam konsumtion. Forskarna menar att 

teknologiska framsteg och ökad insyn och tillgång till information genom mobila enheter 

ligger till grund för denna utveckling. Även om det existerar vissa hinder för att förflytta 

denna modell från nisch till mainstream.57 Utöver att bildelningstjänster som bygger på P2P 

utvecklas och växer så sker det även inom konventionell bildelning. Olika hög tillväxttakt 

råder dock mellan europeiska och nordamerikanska förhållanden.58  
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4.3.1.1 Kollektiv nytta 

Bildelning är beroende på flexibiliteten hos bilen och anses utöver det även ge andra 

fördelar gentemot bilägande. Dessa utgörs av både kort och lång hyrestid, vilket ger 

flexibilitet, kostnadsfördelar gentemot taxiåkande och positiv miljöpåverkan genom 

effektivare fordon och i allmänhet färre bilresor. Teorier kring sjunkande antal bilkilometer 

är däremot motstridiga och anses ofta vara ett osäkert område för prognoser. De flesta 

beräkningar visar på sänkt antal bilresor och fordonskilometer även om det existerar de som 

menar att bilåkande faktiskt ökar med bildelning.59 Den kollektiva nyttan beror delvis på hur 

stor inverkan antalet fordonskilometer per capita som kommer ur bildelning, men även 

trängseleffekter, buller och olycksrisken påverkar denna. Utöver det menar Shaheen och 

Cohen att bildelning har ett antal andra kollektiva och sociala nyttor. De som tidigare inte 

haft tillgång till ett fordon har i större utsträckning fått det samt att allt fler har möjlighet att 

sälja sina fordon. De menar att det tyder på en mainstreaming av marknaden och allt fler ser 

den kollektiva nyttan. 

 

Louiselle Sioui med flera undersökte skillnaden mellan de som använde bildelningstjänster 

med en liknande demografisk grupp som ägde bil. De fann att en tydlig skillnad, upp till 25 

procent, färre resor skedde med bil gentemot kontrollgruppen. Orsaken till detta menar de 

beror på att tillgången till ett eller flera fordon i hushållet är en avgörande faktor för hur 

många resor som görs med bil. Resultatet påvisar enligt dem, att bildelning har en signifikant 

påverkan på utnyttjandet av kollektiva resurser såsom vägnät, luftkvalitet och 

bullerpåverkan. 

 

4.3.2 Möjliga motivmönster 

Nedan presenteras en modell för att beräkna motivmönster av befintliga brukare. Dessa 

kopplas ihop med tidigare teorier kring utveckling av delningstjänster och ökad kunskap för 

individen att göra rationella val 

baserat på god kunskap. I modellen 

har Tobias Schaefers sökt den 

underliggande strukturen som driver 

motiven att delta i en bilpool. Han 

har undersökt detta genom att 

utföra en medelutfalls-kedjeanalys, 

en så kallad means-end chain 

analysis, av brukare som är 

medlemmar i en amerikansk 

bildelningsservice.  

Grundläggande för studien är att 
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ställa frågor kring beteende och genom att söka motiven bakom dessa få fram en mer 

komplett bild av vilka huvudmotiven är för brukare att använda bildelningstjänster. Vi kan se 

att motiven skiljer sig demografiskt då Schaefers pekar på att yngre konsumenter förefaller 

vara mindre bilorienterade och att de överlag har en positiv attityd till alternativa former av 

bilägande.  

 

Genom sin analys menar Schaefers att det finns fyra element, som bygger upp motiven för 

en individ att göra ett specifikt val. Dessa motiv kallar han för: attribut, funktionella 

konsekvenser, psykologiska konsekvenser samt värden och dessa räknas upp i ordning från 

lägst till högst betydelse för aktiva val. Som Figur 1 visar är de olika elementen kopplade till 

varandra från de lägsta till de högsta genom associationer visualiserade som pilar. Attribut 

beskriver det mest triviala motivet och värden de mest komplexa. Figur 2 nedan visar en av 

de två hierarkiska värdekartor som framställts för att kunna överblicka hur de olika 

elementen påverkar varandra samt till vilken grad. Bredare pilar indikerar fler associationer 

från testpersonerna mellan elementen. De faktorer som befinner sig högst upp, värden, är 

viktigast då de direkt påverkar individens val. De lägre elementen skall ses som 

underbyggande faktorer för individen att göra vissa val baserat på signifikans och 

understödjer på så sätt de högre i en hierarkisk ordning. 

 

 
Figur 2: En av två hierarkiska värdekartor, denna visar serviceattributens påverkan på funktionella och psykologiska effekter 
samt värden. En andra värdekarta har också framställts som fokuserar på fordonsattribut vilket inte gör den lika intressant 
för syftet med detta arbete. (Källa: Schaefers, 2013) 
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Ett av huvudsyftena för Schaefers analys är att påvisa och identifiera ett övergripande 

motivmönster som på så sätt ger belägg för orsaker till varför individer väljer att bli 

medlemmar och använda sig av bildelning. Han menar att det existerar fyra tydliga faktorer 

för detta, angivna i rangordning, nämligen: 

 

(1) Värdesökning 

(2) Bekvämlighet 

(3) Livsstil 

(4) Miljöpåverkan 

 

Värdesökning påverkar främst livskvalitet enligt Schaefers då mindre pengar behöver 

allokeras till transporter, parkering och bilägande. Att kunna ha god översikt över kostnaden 

för bilanvändande påverkar även den stort. Värdesökande visar sig vara ett högst 

influerande brukarmotiv främst tack vare de rimliga kostnaderna för användare av 

bildelningstjänster. Bekvämlighet däremot påverkas starkare av tidsrelaterade konsekvenser 

vilka förenklar för brukaren. Argumenten för detta är till exempel, lättare att hitta parkering, 

flexibel användning och nytta, minskat åtagande och ansvar samt överskådliga prismodeller 

enligt Schaefers. Han menar också att en reduktion av de ansvarspunkter som åligger en 

bildelningsmedlem gentemot en bilägare, ger brukare möjligheter att använda sin tid till 

annat, vilket påverkar livskvaliteten positivt. Pålitligheten genom de stora nätverk som 

bildelningstjänster utgör ökar också livskvaliteten. Den tredje punkten livsstil kopplas ihop 

till klubbteori, då viljan för brukaren att skapa relationer inom medlemsgruppen påverkar 

brukarmotivet. Genom att poolbilar ofta har tydliga markeringar och påvisar en specifik 

social kontext understödjer det en känsla av gemenskap enligt Schaefers. Brukare blir också 

igenkända och känner även själva igen andra vilket ökar effekten av gemenskap och den 

status som kommer från medlemskapet. Han menar att tydliga motiv för detta kan 

återfinnas inom undersökningar av bilklubbar, där engagemang och rekommendationer av 

nya medlemmar är gynnsamma beteenden. Miljöpåverkan däremot är en mer altruistisk 

fråga och påverkar inte medlemmarna lika direkt som till exempel, sänkta kostnader, stor 

tillgänglighet eller ökad social gemenskap gör. Schaefers menar att brukare av 

bildelningstjänster klassar denna psykologiska konsekvens. Då miljöpåverkan ofta kopplas 

samman till hållbarhet men även att brukarna känner en ökning av sin livskvalitet. Däremot 

verkar miljöpåverkan inte som ett dominerande brukarmotiv, då värdesökning har långt fler 

kontaktpunkter i värdekartan. Miljöpåverkan tolkas för många brukare som en positiv 

bieffekt mer än ett kvantitativt brukarmotiv enligt Schaefers. 

 

Den slutsats som görs är att motiv som är direkt kopplade till personliga nyttor, att spara tid 

eller pengar, är mer drivande än de motiv som bara har kollektiva fördelar med en indirekt 
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påverkan på individen.60 Sett mot det tidigare presenterade teorier kring gemensam 

konsumtion och klubbteori så korrelerar dessa beteenden. Då individer får större inblick i 

värdet av tjänsten desto mer nytta har de möjlighet att få ut av den. En tydlig fokus för 

brukare ligger således på utilitaristiska motiv över altruistiska. Klubbteori baseras på en 

utilitaristisk strävan efter långsiktighet vilket kan ha en påverkan på utfallet.61 Studien har 

utförts på aktiva brukare vilket innebär att teorin huvudsakligen är tillämplig på de som 

väljer att använda bildelningstjänster. Däremot menar Schaefers, att de brukarmotiv som 

framkommit även är viktiga för icke-brukare. Att fler inte tagit medlemskap tyder på att 

utformningen av bildelningstjänster ännu inte är optimal, att transaktionskostnaden för den 

kollektiva nyttan är högre än den upplevda kostnaden för den individuella. En utformning 

som understödjer dessa fyra faktorer direkt eftersöks av Schaefers. Tjänster bör utformas så 

att brukare som söker bekvämlighet får tillgång till utsedda parkeringsplatser eller 

envägshyra är tillgängligt medan miljömedvetna brukare ges tillgänglighet av 

bränsleeffektiva fordon på allt fler platser.62 
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5  Empiri 
Introduktionsvis ges en kortare beskrivning av hur svensk planering fungerar med 

exempel på tydliga begränsningar för bildelningstjänster. Därefter görs en empirisk 

sammanställning huvudsakligen av tre rapporter kring möjligheterna att utveckla 

bildelningstjänster från ett amerikanskt, ett europeiskt och ett sven skt perspektiv. 

Avslutningsvis presenteras fallstudien i detalj med det underlag som använts i 

projektets utveckling samt det intervjumaterial och undersökningar som gjorts inom 

projektet. 

 

5.1 Introduktion 

Det material som undersökts och framhålls i arbetet ämnar svara på frågeställningen och 

uppfylla arbetets syfte. Det har valts på grunderna att de innehåller exempel på 

systematisering av bildelningstjänster. Det har tidigare nämnts att just systematiska 

lösningar eftersträvas och orsaken till det är att göra bildelning en naturlig del av ett effektivt 

transportsystem och att göra bildelning mainstream. Genom att undersöka lösningar för att 

bredda kunskapen och nyttan av bildelning, så har den möjlighet att påverka individers 

dagliga behov. En implementering av breda lösningar normaliserar även bildelning som 

koncept samt delandet av resurser vilket både teorierna i föregående kapitel samt studierna 

nedan tydligt visar. 

 

5.2 Restriktioner inom planering 

Samhällsplaneringens regelverk grundar sig på lagstiftning som utgörs primärt av Plan- och 

bygglagen (PBL) och sekundärt av Miljöbalken (MB). Den sistnämnda föreskriver påverkan på 

miljöresurser kopplade till markutnyttjande. Inom PBL finns ett antal planinstitut som 

reglerar hur markanvändning skall planläggas och slutligen hur man får bygga. Det två 

viktigaste instituten för stads- och trafikplanering är Översiktsplan (ÖP) och Detaljplan (DP). 

Översiktsplanen skall täcka hela kommunens yta med en beskrivning på vilka verksamheter 

och funktioner som skall lokaliseras var, samt vilka långsiktiga och strategiska 

utvecklingsfrågor som skall ges företräde. Översiktsplanen är däremot inte juridiskt 

bindande, vilket innebär att den fungerar som vägledande mer än begränsande. För de 

frågor som berörs inom detta arbete, kommunikationsnätet och transportstrategier, 

begränsar det hur prioriteringar kan göras vid systematiska och strategiska satsningar på 

infrastruktur. Detaljplanen däremot är bindande och bestämmer hur ett specifikt område 

inom Översiktsplanen skall genomföras och utformas. Inom en detaljplan ligger fokus på 

fysiska utformningskrav och det finns begränsningar mot vad som kan och inte kan skrivas in 

i en DP och vara bindande.63 Som exempel skriver Boverket: ”Parkering på allmän plats för 

vilken kommunen är huvudman kan i princip endast upplåtas på kortare tid, och det är därför 

inte möjligt att bilda rättigheter för fastigheters enskilda användning, till exempel servitut 
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eller gemensamhetsanläggning, för detta på sådan mark.”64 Detta för med sig att plats för 

en specifik parkeringsverksamhet inom detaljplan inte kan definieras vars utformning är 

beständig över tid. 

 

Det åligger då andra dokument att begränsa eller ställa krav på utformningen, dessa 

fungerar främst som vägledande, men är beroende på hur kommunen utfärdat sina policyer. 

Ett dokument som en kommun kan arbeta med är till exempel exploateringsavtal. Inom ett 

sådant kan parterna påverka utformningskrav som inte täcks av DP, däremot så är det 

omstritt vilka faktorer som får ändras och om avtalet är utformat mellan två parter eller 

påtvingat från kommun till genomförande aktör.65 En faktor är att begränsningarna i 

plandokumenten således leder till att det är svårt att arbeta överskådligt med frågor kring 

krav och utformning av parkeringslösningar. Malmö stad har som vi senare kommer att 

belysa arbetat med en annan metod, med en liknande utformning. Sammanfattningsvis finns 

inget standardiserat arbetssätt för att lösa frågor som har med parkeringsallokering för 

bildelningstjänster att göra. En sådan lösning förutsätts för att kunna främja fortsatt 

utveckling inom bildelning, dels genom breddning av brukarbasen och dels genom 

parkeringslösningar med tidsbeständighet.66 

 

5.3 Brukarmönster och påverkan 

Det kan vara relativt problematiskt att få en komplett bild av hur potentialen för bildelning 

på en svensk marknad ser ut. Dels så beror detta på att olika städer har olika förutsättningar 

baserat på täthet, utspridning, modal spridning, förutsättningar för alternativa färdsätt till 

exempel.  Detta arbete riktar sig att besvara hur förutsättningarna för 

bildelningsetableringar ser ut och vilka huvudfaktorerna för en lyckad implementering är, 

sett ur både ett globala och ett nationellt perspektiv. För att besvara dessa frågor har stora 

samlande dokument om förutsättningarna för bildelningstjänster studerats och under denna 

rubrik ämnas en sammanställning av huvudpunkterna att utföras. En litteraturstudie av tre 

huvudsakliga rapporter utförts. Dessa presenteras nedan. 

 

The Transit Cooperative Research Program (TCRP) publicerade 2005 rapporten Car-Sharing: 

Where and How It Succeed. TCRP är ett statligt forskningsorgan underställt Amerikanska 

Transportdepartement och utför forskning inom området transport med fokus på 

kollektivtrafik och gemensamma trafikresurser. De har huvudsakligen fokuserat på den 

nordamerikanska marknaden och vilka nyttor och förutsättningar som finns för bildelning. 

Till viss del görs jämförelser med europeiska förhållanden. Denna rapport är intressant för 

att ge ett utomeuropeiskt perspektiv även om den i relativa termer börjar bli till åren. 
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Även studie av en europeisk rapport vid namn The State of European Car-Sharing framtagen 

av EU-organet Intelligent Energy Europe (IEE) och Bundesverband CarSharing (BCS) genom 

en gemensam finansiering. Rapporten fokuserar på en komparativ studie av 14 europeiska 

medlemsländer om hur långt bildelningssystemen kommit och vilken användarbas och 

potential som existerar.67 Rapporten är främst intressant då den fokuserat på att 

sammanställa statistik för nyttan med bildelningstjänster samt dess potentiella utbredning 

och framtida behov. 

 

Trafikverkets rapport Utvärdering av effektsamband för bilpool tar även upp en stor roll för 

det specifika fallet. Den sätter bildelning i ett svenskt perspektiv och ger exempel på unika 

förutsättningar och potentiella hinder på svenska marknaden samtidigt som jämförelser med 

europeiska och amerikanska bildelningstjänster görs. Trafikverkets rapport fokuserar inte till 

lika stor del som de två tidigare på statistiska sammanställningar utan fungerar mer som ett 

brett informationsdokument som underlag för svenska planerare. 

 

Alla tre rapporter pekar också på att det är tydligt att bildelningstjänster både har vuxit och 

att det till stor del beror på mognade tekniska system och tillgång till ständigt uppdaterade 

webbtjänster. Rapporterna nämner också att det finns en stor framtida potential för 

bildelningstjänster, även om de prognoser som presenteras skiljer sig åt, i vissa fall stort. 

Utöver det används ett antal mindre rapporter och skrivelser som ämnar ge en mer komplett 

bild av vilka förutsättningar och utformningskrav kommersiella bildelningssystem har. 

 

5.3.1 Bildelningstjänsters påverkan 

Bilpooler är idag huvudsakligen etablerad nära centrum och kring noder med högre densitet, 

både i Europa och i Nordamerika.68 Statistik påvisar också att 80 procent av privatpersoner 

och företag som brukar bildelningstjänster gör detta huvudsakligen i eller nära 

centrumlägen.69 Trafikverket menar att etableringar sker där störst nyttor kan fås för 

operatörerna, vilket korrelerar med täta, kollektivtrafiknära lägen. Bildelning ger således 

stora nyttor där brukarunderlaget är stort. Nedan visas en bild som pekar på vilka effekter 

som kan komma ur tillgång till bildelningstjänster, både på individ- och systemnivå. 
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Figur 3: Påvisar potentiella nyttor med bildelning på en konceptuell nivå. (Källa: TCRP, 2005) 

 

Tydligt framgår två viktiga faktorer med bildelning vilket vi ser i Figur 3, den ger möjlighet till 

reducerat bilägarskap samtidigt som den ökat tillgängligheten för brukaren att använda 

resursen bil. Reducerat bilägarskap kan leda till minskat parkeringsbehov och minskat 

bilanvändande i allmänhet då kostnader för bilanvändande blir synliga. Figuren visar på en 

tydlig koppling mellan bildelning och tätare stadsbildning med mindre bilpendeltrafik. Även 

ökad mobilitet påvisas, främst bland de som inte har tillgång till bil. Den kollektiva effekten 

att färre bilar fyller vägen påverkar mobiliteten och framkomligheten. 

 

5.3.1.1 Påverkan på bilägande 

Var femte brukare väljer enligt TCRP att sälja sin andra eller tredje bil eller avstå från att 

köpa en ny bil vilket påverkar parkeringsbehovet. Det är alltså svårt att få brukare att ge upp 

totalt bilägarskap, däremot så ökar samverkans- och delningsgraden oavsett genom 

bildelning. Rapporten menar att bilägande minskar med åtminstone fem bilar per poolbil, 

räknat på 25 brukare per poolbil. 

 

BCS: enkäter visar att bilägande bland brukare är lägre än snittet, och att det sjunker över tid 

för medlemmar. Flera exempel påvisar den effekten i olika länder, de antar att detta är en 

generell effekt av bildelning. Siffror visar att cirka 27 procent gjort sig av med sin bil eller valt 
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att inte köpa en ny bil. BCS-rapporten också nämner att stora operatörer påvisar högre 

upplevd trygghet hos brukare vilket leder till högre sannolikhet att brukare antingen gör sig 

av med sin bil eller inte införskaffar en sådan.70 

 

TCRP: 30 procent av nuvarande brukare nämner att de troligen skulle köpa en bil ifall deras 

bildelningsservice skulle upphöra (s.3-15). 71 Däremot så tar rapporten upp motiveringen 

bakom medlemskap, vilket är en önskan om att spara pengar, minska sin miljöpåverkan och 

fördelen med att inte äga och underhålla en egen bil. Det finns empiriska data som stödjer 

att upp till ett medel av 21 procent av medlemmarna gör sig av med sitt privata fordon i och 

med medlemskapet i en bilpool. Det kan beräknas enligt följande modell: 

 

”procent medlemmar som säljer bil * medlemmar per poolbil – 1 = antal minskade bilar”72 

Beroende på antalet medlemmar per poolbil kan alltså ett generellt tal för antalet 

parkeringsplatser en poolbil ersätter beräknas. Däremot så ökar både effektiviteten och 

tillgängligheten ju fler fordon som finns att tillgå i ett givet område. Det innebär att en bil för 

25 medlemmar har inte samma påverkan som 10 bilar för 250 medlemmar då en större 

brukarbas ger en jämnare brukarkurva. Om än med potentiellt högre toppar i de fall alla vill 

använda fordon vid samma tidpunkt.  

 

TCRP-rapporten menar att det finns en tydlig korrelation mellan medlemmar och andelen 

minska bilägande, cirka 21 procent av de amerikanska och 22 procent av de europeiska gör 

sig av med sitt fordon eller en andra bil. Andelen som avstår från att köpa bil eller ersätta sin 

befintliga är i genomsnitt en tredjedel av medlemmarna. Det är en relativt stor effekt i 

kombination med en minskad andel bilåkande och ökad användning av andra transportsätt 

bland medlemmar. 

 

5.3.1.2 Påverkan på färdmedelsval 

En undersökning utförd av Louiselle Sioui med flera i Montreal i Kanada under 2012 visar att 

brukare av bildelningstjänster aldrig kommer upp i lika hög nivå bilåkande som de som äger 

bil. Innebörden blir att brukare av bildelning totalt sett använder bil mindre än motsvarande 

bilägare. Den viktiga faktorn menar forskarna är enkel tillgång till en bil, vilket påverkar deras 

färdmedelsval. Hushåll som inte äger bil men har tillgång till en bilpool använder resursen bil 

åtminstone en fjärdedel mindre än de som äger bil, oftast är användningen ännu lägre. 

 

BCS: Rapporten pekar på ett förhållande mellan antalet kilometer körda med poolbil kontra 

personbil är motpoler. Attityden ”bilen är redan betalad så vi borde använda den så mycket 
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vi kan” tar rapporten upp som problematisk. Den leder dels till att främst monetära men 

även tidsmässiga kostnader för andra färdsätt överskattas och ses som ytterligare kostnader 

utöver bilägande, vilket i sig försvårar en optimering av multimodala transportmedel.73 Flera 

undersökande studier visar också, utöver att bilpoolsmedlemmar använder andra 

transportmedel mer än bilägande ickemedlemmar, att brukare använder bilpoolen mindre 

och mindre över tid. Teorin för detta beteende beskriver det som en inlärningskurva med tre 

huvudfaktorer: 

 

1. Bilpoolsbrukare lär sig att använda alternativen till personbilen, genom ökad 

användning av kollektivtrafik och cykel för vardagstransporter. 

2. Brukare bygger strategier för att kombinera resor istället för att göra flera små 

enskilda resor. 

3. De synliga, och för brukarna relativt höga, kostnaderna för poolbilar leder till ett ökat 

samutnyttjande av brukarens umgängeskrets tillgång till fordon. 

(Källa: BCS, 2010) 

 

I rapporten nämns två skäl till dessa självförstärkande konsekvenser, att brukare blir 

medvetna om kostnader och alternativ till privatbilism, vilket leder till minskad 

miljöpåverkan. 

 

TCRP: Kommer även den fram till att bilåkandet sjunker, men att det initialt ökar då det 

möjliggör bilanvändande av individer som tidigare inte hade tillgång till ett fordon. Effekten 

av det är att då bilåkandet 

sjunker så måste något annat 

öka, förutsatt att resan 

fortfarande utförs, en 

påverkan på resemönstret är 

möjlig och då minskas det 

totala antalet resor. Det 

beräknas finnas en stor 

potential att ersätta bilresor 

med multimodala sådana där 

bildelningstjänster fyller ett 

specifikt behov. Exempel som 

nämns är främst att färdas 

mellan kollektivtrafiknoder 

och använda en poolbil för att 

slutföra resan. Detta är 

främst ämnat åt mer perifera 

destinationer och det uppenbara problemet är avståndet mellan destination och 
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Figur 4: Typexempel från Philadelphia om hur medlemmar använder olika 
transportsätt beroende på om de fortfarande/har haft bil eller om de inte hade 
tillgång till bil innan de anslutit sig till en bilpool. (Källa: TCRP, 2005) 
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återlämningsplats av fordonet. Utifrån Figur 4 ovan så kan vi se att den positiva effekten, 

minskat bilanvändande, för de med bil innan anslutning till bilpool är större än motsvarande 

negativ effekt från de som fått tillgång till bil. Det inklinerar att det finns en stor potential för 

minskat bilåkande totalt, speciellt i områden där förutsättningar för multimodala transporter 

är stora.  

 

5.3.1.3 Påverkan på parkeringsbehov 

BCS: Nämner inget konkret kring parkeringsutformning och de potentiella 

parkeringsbehoven. Däremot menar de att stationsstorlekarna överlag är relativt små, 1,92 

fordon per station och tar då små sammanhängande ytor i anspråk. De nämner även att 

detta ger brukare högre flexibilitet i och med att flera mindre poolplatser täcker en större 

yta än få stora.  

 

Trafikverket: En viktig faktor som påverkas starkt av bildelning är behovet av 

parkeringsplatser. Då dessa är dyra att bygga, speciellt de under jord, i parkeringshus och 

stora anläggningar, så finns det potentiella besparingar att göra vid ett minskat 

parkeringsbehov. Rapporten nämner ett exempel från Freiburg i södra Tyskland där det i ett 

byggprojekt medvetet beslutats om att fokusera på fordonsbehov genom bildelning hellre 

än genom bilägande. Parkeringskravet i Freiburg är en bilplats per lägenhet, vilket kan 

kringgås genom att antingen betala för en bilplats eller vara ett bilfritt hushåll. Det bilfria 

hushållet måste deklarera om sin bilfria status och visa på medlemskap i den gemensamma 

bilfria marknyttan. Vid valet att inte vara ett bilfritt hushåll är den gemensamma 

marknyttekostnaden avsevärt högre samtidigt som placeringen av bilplatsen ligger i ett av 

två närliggande parkeringshus. I slutändan innebär det att det bilfria hushållets 

marknyttokostnad går till att bevara grönytor i området medan det bilägande hushållet får 

betala den del av kostnaden som parkeringsbehovet faktiskt utgör. 

 

TCRP: Avstånd till parkeringsplatsen spelar stor roll, om en bilägare tvingas gå två kvarter till 

sin bil så minskar motståndet att göra detsamma för en poolbil.74 Motivationen att äga 

sjunker ju svårare och mer mödosam parkeringssituationen är, detta finns det liknande 

statistik för kring cykelparkering.75 En annan aspekt som rapporten tar upp är möjligheten 

att samutnyttja parkeringsytor, framförallt gäller det fall som till exempel infartsparkeringar. 

Dessa används mest under pendlingstopparna och den tid då privatpersoner använder 

bildelningstjänster, vilket främst inträffar efter klockan 17 och under helger. 

 

Vissa städer har däremot blivit skeptiska till att sänka parkeringstalet på grund av att för lite 

data finns tillgängligt för att kunna göra en god bedömning av både utvecklingen och 

                                                           
74

 BOARD, T. R. 2005. Car-Sharing: Where and How It Succeeds In: PROGRAM, T. C. R. (ed.). Washington D.C.: 
Transportation Research Board. 
75

 LANDSTING, S. K. O. 2010. GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik 
i fokus. Solna: SKL Kommentus AB. 



 

44 
 

framtida behov av parkering.76 Utformningsproblem kan även uppstå då vissa offentliga 

organisationer inte kan erbjuda helt eller delvis reducerade kostnader för 

poolparkeringsplatser medan andra tolkar användandet av publika medel för poolbilar som 

gagnande för samhället. Viktigt att komma ihåg är att en kostnad för parkering betalas i 

slutändan av brukaren av tjänsten. Zipcar tar, som exempel, upp att det är viktigt att hålla 

kostnaderna nere i nya etableringar för att få många individer att pröva tjänsten och på så 

sätt kunna sprida konceptet. 

 

5.3.1.4 Påverkan vid samutnyttjande 

BCS: Pekar på att den största nyttan fås när olika sorters kunder finns tillgängliga inom 

upptagningsområdet. En blandad kundbas medför att olika typer av fordon med högre 

sannolikhet finns tillgängliga, så att den mest effektiva fordonstypen används vid varje 

specifikt behov. Privatpersoner och företag ger en väl utbredd beläggningsgrad vilket en 

monokultur, endast en kundbas, inte kan erbjuda eller uppfylla. Blandad kundbas ökar den 

potentiella effekten och nyttan av resursdelning tack vare att ett fordon kan nyttjas av fler 

då tidsskalan för användning breddas och tillåter fler uthyrningar per dygn. Figur 5 visar en 

konceptuell bild över vilka tidsperioder som olika kundbaser har nytta av en bilpool. 

 

 Huvudsaklig fördelning av kunder sett över ett dygn 

     

Brukare  Företagskunder Privatkunder  

 
Tidsskala 

   

     
 02-07 07-17 17-22 22-02 
Figur 5: Visar huvudsaklig beläggningsgrad för olika kunder. Pooler används ibland även på andra delar av dygnet men är 
endast en liten del av den totala beläggningsperioden (Källa: Sunfleet, 2013) 

 

TCRP: Blandad kundbas är av yttersta vikt för att få en hög grad av samutnyttjande. 

Rapporten lyfter även vilken potential bildelningstjänster har att ersätta eller tillgodose 

bilbaserad mobilitet. I USA har en studie gjord 2004 uppskattat ersättningspotentialen av 

bilägande till minst 4 procent. En annan studie på tyska förhållanden från 1998 uppskattar 

deras potential att använda bildelning till 3 procent av hela befolkningen. Samt en svensk 

studie som uppskattar en praktisk potential till 5,6 procent av de hushåll där en person 

innehar körkort i åldern 18-70 och bor i en tätort på mer än 10000 individer. Dessa siffror, 

prognosmetoder och frågor skiljer sig en aning men påvisar potential för bildelning i större 

skala.  
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5.3.2.1 Vilka är brukarna? 

Generellt så är brukare intresserade av tre aspekter; ekonomi, tillgänglighet/nytta och 

miljöpåverkan. Utifrån de efterforskningar som gjorts i rapporterna på de europeiska och 

nordamerikanska marknaderna ges en relativt samlad bild. Som Tabell 7 nedan visar så finns 

flera korrelationer mellan marknaderna. Exempelvis visar den att medlemmar oftare bor i 

mindre hushåll, även fast åldersgruppen är relativt ung, jämfört med åldern 18-70 år som 

ofta används som måttstock.  

 

Marknads- 
sammansättning 

Europa 
(BCS) 

Nordamerika 
(TCRP) 

Sverige 
(Trafikverket) 

Könsfördelning Män, liten majoritet Kvinnor, liten 
majoritet 

Ca 50/50 

Socioekonomisk grupp 
(majoritet) 

Välutbildade 
överrepresenterade 

Medel- och 
höginkomsttagare, 
välutbildade 

- 

Åldersgrupp 
(majoritet) 

26-49 25-44 - 

Huvudsaklig anledning 
till medlemskap 

Kostnad och 
bekvämlighet 

Miljö, behov av 
transport 

Ekonomi och 
miljö 

Storlek på hushåll 
(personer) 

Snitt strax över 2 Snitt 2,02 - 

Andra aspekter Hög andel med 
årskort till 
kollektivtrafik 

Fordonet ses som 
färdmedel inte 
statussymbol 

Kundmix:  
Företag 60 % 
Privatpers. 40 % 

Tabell 7: Gör en jämförelse av rapporternas generella slutsatser om brukare. Det visar överlag samma tendenser oberoende 
av marknad men att specifika förutsättningar också existerar beroende på kultur och hur brett bildelningsprocesser spridit 
sig. (Källor: TCRP, 2005; BCS, 2010; Trafikverket, 2012) 

 

Trafikverket nämner att det saknas ett fokus på privatpersoner bland svenska operatörer. 

Företags- och verksamhetskunder utgör basen för inkomsterna och utformningskraven 

anpassas efter dem i första hand, vilket leder till att prisbild och kvalitet kan göra tjänsten 

otillgänglig för privatpersoner. 

 

5.3.2.2 Vilka väljer bort bildelning? 

TCRP: I rapporten benämns de som provat men avstår att fortsätta använda 

bildelningstjänster som pragmatiker. På grund av förändrade ekonomiska och logistiska 

förutsättningar har de inte använt tjänsten de senaste 12 månaderna, däremot har de flesta 

aktiva medlemskap. De använder ej tjänsten aktivt men den finns där i fall behov skulle 

uppstå. Huvudanledningen bakom den förändrade förutsättningen är en betydande 

livsförändring såsom köp av bil, flytt till ett område där förutsättningarna för bilpooler inte är 

lika god samt förändrat civilstånd. Ofta har dessa faktorer skett i kombination med varandra. 
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Rapporten pekar på att väldigt lite forskning har utförts inom detta område och att detta 

vore bra att utreda i framtiden.  

 

BCS: Nämner tre huvudanledningar till att bildelning idag inte kan eller har nått sin 

potentiella spridningsnivå. Den första är politiska viljor och övertygelser om 

bildelningssystemets roll, styrkor och förutsättningar. Den andra beror på ekonomiska 

förutsättningar, både för operatörerna och för brukarna. Den tredje anledningen är 

personligt förbehåll mot idén om samutnyttjande och delande av resurser samt individuellt 

upplevda barriärer som förhindrar ett mer rationellt val av transporter.  

 

5.3.2.3 Hur mycket används fordonen? 

BCS: De data som insamlats visar att i snitt används en poolbil upp till 25 procent per dag, 

däremot har stora operatörer ett något högre snitt än mindre. Brukare kör därutöver mycket 

längre sträckor i snitt per år vid medlemskap hos stora operatörer. Däremot använder 

brukare hos mindre operatörer bilen mer ofta. De påpekar också att stora operatörer ökar 

nyttograden för brukare vilket leder till att fler kan avstå från att äga bil.  

 

TCRP: Enligt dem finns det indikationer inom vissa sektorer att bilanvändandet ökar. Det kan 

dock ha positiva effekter på social integration då mobilitetskravet för att kunna delta i 

samhällets alla aspekter tillgodoses i högre grad. Överlag finns låg tillgång på statistiskt 

säkerställda data som visar på hur stor sänkningen skulle vara, resultaten av undersökningar 

i flera olika länder skiljer sig och beror ofta på varierande förutsättningar och skillnader i 

utformningen av bildelningsservicen. De har därutöver inga siffror på beläggningsgrad då det 

vanligen i USA hanteras internt bland operatörerna som konfidentiell data. 

 

Trafikverket: De anger att en kommersiell poolbil rullar cirka 2000 km på ett år och bör ha en 

beläggningsgrad nära 60-65 procent. De nämner även att en blandad kundbas är 

framgångsfaktor för god beläggning. Att en enighet kring att brukare av bilpooler totalt 

sänker bilanvändandet menar Trafikverket finns. Det är däremot svårare att säkerställa ett 

kvantifierat värde på hur mycket. Som tidigare nämnts så spelar lokala förutsättningar roll 

hur väl en operatör lyckas attrahera kunder, behålla dem och öppna upp för ökat 

samutnyttjande och konkurrens. 

 

5.3.2.5 Samarbeten med trafikalternativ 

BCS: Paketprissättning kan vara effektivt, det kan hjälpa med ökad andel medlemmar som 

byter till större andel kollektiva transportsätt. Samarbeten mellan bildelningsföretag och 

kollektivtrafiken har visat sig gynna båda parter. Framförallt reducerade kostnader på 

årskort inom kollektivtrafiken i samband med medlemskap och annonsering av bilpooler i 

kollektivtrafikens breda nät. Det kan bestå av till exempel reklam i och på bussar, tåg och 
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stationer, lokaliseringskartor för poolplatser vid stationer och lokalisering av poolplatser på 

mark ägd av kollektivtrafiksoperatören. 

 

TCRP: En viktig aspekt med samarbeten mellan trafikalternativ är att det ökar möjligheten 

att mer optimalt använda sin pendlingstid. Att till exempel kunna använda kollektiva 

färdmedel för större delen av sin resa och att koppla ihop modala byten ses som möjligheter 

i framtiden. 

 

5.3.2.6 Utformningskrav och lokalisering 

TCRP: Kostnadsläget och spontaniteten är två svåra faktorer att uppfylla, många upplever 

det som dyrt att använda, att lokalisering och bokningsprocedurer kan förbättras samt att 

dessa bör vara enkelt utformade. De menar att det finns en stark korrelation mellan tät 

bebyggelse tillika gott kollektivtrafikunderlag och parkeringsutbud. För lokalisering så kan 

tätare delar av en gles bebyggelse utnyttjas, framförallt kring trafiknoder där modalt byte är 

möjligt såsom universitetscampus, mindre orter och ”stationssamhällen”.77 Rapporten 

nämner även att en företrädare för bildelning från tjänstemannasidan är viktig för att kunna 

överbrygga de omställningsproblem som kan uppstå vid implementering av ett nytt koncept 

såsom bildelning. 

 

I en undersökning av Susan Shaheen och Adam Cohen påvisar de att kanstensparkering, 

allmänt tillgänglig parkering på kvartersmark samt gratis och/eller kostreducerad parkering 

är nyckelfaktorer för bildelningstillväxt globalt. De gör det antagandet utifrån att 

bildelningstjänster annars måste konkurrera med bilägande med en snedfördelad balans. 

Bilparkering är i de flesta fall gratis, däremot så är det ett globalt problem med 

tillgodogörande av parkeringsplatser för poolbilar, speciellt kanstensparkering.78 

 

Trafikverket: Lyfter problematiken att använda gatumark för bilpoolsparkering, detta är idag 

inte möjligt enligt lag. De vill också uppmuntra kommuner att gynna bildelning i 

exploateringsavtal så fastighetsbolag avsätter tomtmark för parkering. Utöver det menar de 

på vikten att jämna ut spelfältet så att bildelning blir ett ännu attraktivare alternativ 

gentemot att äga bil. Bristen på parkeringsplatser leder till operatörer inte kan erbjuda fler 

attraktiva platser i redan bebyggda och relativt täta områden.79  

 

5.5 Fallstudie av projektet Fullriggaren i Malmö 

Malmö stad har som tidigare nämnts arbetat relativt proaktivt med att planera för både ökat 

bildelningsutbud och delningstjänster i allmänhet. Förutsättningarna för Fullriggarens 
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parkeringslösning baseras till stor del på den nyligen framtagna parkeringspolicyn för Malmö 

stad. Den är på så sätt en viktig länk mellan viljan att förändra transportsystemets 

utformning och att kunna implementera sådana förändringar i planer och projekt. Projektet 

har växt fram i samarbete med framtagandet av parkeringspolicyn och får därför främst ses 

som ett första test eller exempel för en sorts lösning på parkeringsbehov. 

 

Projektet är till 85 procent inflyttat sedan september 2012 vilket ger både goda 

förutsättningar att utvärdera ett näst intill färdigt projekt och mindre goda förutsättningar 

att utvärdera med hänseende till långsiktiga effekter. Fallstudien kommer således att 

fokusera på de effekter av utformningen som vi redan idag kan se samt de aspekter och 

frågor som hittills har lyfts genom enkäter och utvärderingar. 

 

5.5.1 Malmö stads parkeringspolicy 

Nedan presenteras en sammanfattning av Malmö stads parkeringspolicy då den i stor 

utsträckning påverkat utformningen av Fullriggaren men också innehar viktiga punkter för 

möjligheterna att fortsatt jobba med att använda parkeringslösningar av samma art i 

framtida projekt. Malmö stad beslutade 2010 att anta en ny norm och policy för parkering. 

Policyn samlar parkeringskrav för både bil-, motorcykel- och cykelparkering. Det gör den till 

ett helhetsgrepp för parkeringsplanering då allt som påverkar parkering kan hittas i policyn. 

Dess huvuduppgift är att stödja övergripande hållbarhetsmål inom de följande fyra 

områdena:  

 

1. God sammanvägd tillgänglighet 

2. Effektiv markanvändning 

3. Minskning av biltrafiken och dess negativa effekter 

4. Attraktiv stadsmiljö 

 

En utgångspunkt för Malmö stads nya parkeringspolicy är att prioriteringar mellan olika 

behov skall kunna säkerställas för att kunna nå de ovanstående hållbarhetsmålen. I 

dokumentet nämns dels en tro på att bilinnehavet kommer att öka, dels att en faktisk 

minskning av biltrafik har skett och troligen kommer att fortsätta ske. Parkeringslösningar 

påverkar båda dessa aspekter och anpassas beroende på lokalisering av nya projekt. Där 

kollektivnära projekt kan få ett reducerat parkeringstal. Huvudsakligen påverkar 

prioriteringen för parkeringsbehov på tomtmark till följande ordning: 

 

1. Parkering för boende 

2. Besöks- och kundparkering 

3. Arbetsplatsparkering 
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Utöver det så har staden en grundläggande prioritering gällande gatumark, den mark som 

staden underhåller. Denna ”får inte tillgodoräknas enskilda fastigheters parkeringsbehov”.80 

I policyn nämns också möjligheter för samutnyttjande av bilplatser och parkeringslösningar 

med parkeringshus. Detta är två viktiga förutsättningar för både Fullriggaren och kommande 

projekt i Malmö. Policyn nämner att lösningar som möjliggör samutnyttjande ger 

ekonomiska och ytutnyttjande vinster och ökar incitament för att uppnå en högre 

funktionsblandning av staden. Att använda sig av parkeringshus ses som något positivt då 

det dels är många gånger billigare än att alla löser sina parkeringsbehov lokalt inom den 

egna byggnaden, dels så kan dessa samutnyttjas mellan fastighetsägare för de behov som 

existerar för tillfället. Nedan i Tabell 8 visas en grov beräkning som Malmö stad gjort 2009 

över kostnaderna för att anlägga parkeringsplatser av olika slag.81 

 

Typ av parkering Byggkost/bpl Totalkost/bpl och år Totalkost/bpl och månad 

Markparkering 15 000 8 000 700 

P-hus 120 000 20 000 - 25 000 1 500 - 2 000 

Garage plan -1 250 000 30 000 - 35 000 2 500 - 3 000 

Garage plan -2 350 000 35 000 - 45 000 3 000 - 4 000 

Garage plan -3 450 000 45 000 - 55 000 4 000 - 4 500 

Tabell 8: Kostnad för uppförande av parkeringsplats beräknat i kronor, 2009 års värde. (Källa: Malmö stad, 2010) 

 

Parkeringspolicyn lyfter dels fram normer för parkeringstalet, i detta fall bilplatser vid 

bostäder vilket benämns bpl/lgh, men också till vilken utsträckning införande av en bilpool 

kan påverka en sänkning av parkeringstalet vid nyproduktion. Parkeringsnormen baseras på 

ett minimikrav för bilplatsbehov från kommunens sida som för flerbostadshus ligger mellan 

0,5-1,0 bpl/lgh.82 Ett minimikrav betyder att parkeringstalet inte får underskridas, däremot 

har byggherren rätt att bygga fler parkeringsplatser än det angivna. Det är dock inte troligt 

att en byggherre väljer att göra detta då parkeringsplatser till stor del endast är en kostnad 

som inte kan återfås vid försäljning eller uthyrning. Malmö stad anger att ett parkeringstal 

på 0,7-1,0 bör vara en normalnivå för nybyggnationer, även om det slutliga talet baseras på 

fler faktorer. Beroende på kringliggande förutsättningar så kan parkeringstalet sänkas från 

normalspannet. Dessa faktorer kan vara ”bostadens läge, tillgång till service i närområdet, 

kollektivtrafikförsörjning, lägenhetsstorlek och sammansättning, målgrupp, boendetäthet 

och förväntat bilinnehav”.83 Även införande av bilpool kan sänka parkeringsbehovet och i 

slutändan parkeringstalet, Malmö anger upp till 30 procent i sänkning i dessa fall.84 Som 
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riktlinje så ligger slutgiltiga parkeringstal i nybyggnationsprojekt ej lägre än 0,5 och ej högre 

än 1,0 bpl/lgh. I parkeringspolicyn pekar författaren mot en potentiellt stor minskning i 

bilresor speciellt under 5 kilometer, då dessa resor kan till stor del bytas till cykelburna. 

Speciellt påverkar resor som görs dagligen, pendlingsresor. Cykel har visat sig vara extremt 

användbar vid resor under 3 kilometer vilket trafikverket påvisar.85 

 

5.5.2 Bakgrund till projektet 

I Malmö initierades 2007 ett program för markanvisning samt vision och förutsättningar för 

projektet Fullriggaren i Västra hamnen. 86 Projektet ingår i en arbetsmetod vilket Malmö stad 

refererar till som Byggherredialog. Det innebär dels att marken som exploateras från början 

ägs av staden och att de fungerar som samordnare för planerings- och utvecklingsprojektet 

som följer. Byggherregruppen i Fullriggaren består av tretton byggherrar som sedan 2009 

har samarbetat för att hitta gemensamma lösningar och en gemensam kunskapsbas för 

hållbart stadsbyggande i projektet. Att kommunen initierar ett projekt på detta sätt beror till 

stor del på möjligheten att ställa krav på byggprocessen, dels genom att de äger stora delar 

av marken och dels att de i slutändan har planmonopol. 

 

Marken köptes av byggherrarna med ett antal krav på utformningen, där den valda 

parkeringslösningen är ett av dessa krav. Byggherrarna köpte på så vis sina fastigheter med 

förutsättningen att de var del av en grupp fastighetsägare med delade utformningskrav. 

Inom gruppen kunde en byggherre göra avsteg i vissa fall, förutsatt att någon annan backade 

upp och inte underskred det eftersökta totala gränsvärdet inom projektet. 

 

Redan 2009 startades i projektet Fullriggaren en dialog om att använda en bilpool för att 

kunna sänka parkeringstalet.87 En sänkning är något som alla parter såg som positivt då ytor 

skulle kunna användas till annat än parkering. Denna dialog startade innan den nya 

parkeringspolicyn antogs i september 2010. Lone Åkesson, biträdande avdelningschef på 

Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, framhåller att Fullriggaren kan ses som ett pilotprojekt 

och till mångt och mycket bygger på den nya parkeringspolicyn, även om besluten för 

parkeringstalen togs ett år innan policyn antogs.  

 

5.5.3 Förutsättningar och avtal 

För att kunna hantera ett projekt som Fullriggaren måste avtal för vilka åtaganden de olika 

parterna har mot varandra upprättas. Då detaljplaneringsinstrumentet endast ämnar 

bestämma markanvändningen inom ett område kan den inte användas till att ingå avtal 

mellan parter i ett byggprojekt. Det faller på att använda något av de avtal som skrivs i 
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samband med övertagande av mark eller den slutliga exploateringen av området. I 

Fullriggaren föll valet på att skriva in parternas krav och förutsättningar i köpeavtalet. Det 

passade väl då Malmö stad säljer den mark som ligger inom planområdet till byggherrarna i 

byggherregruppen.88 Detta är en modell som kan användas då kommunen äger marken och 

kan ställa dessa krav vid en försäljning. Det är möjligt att använda andra avtal i de fall som 

kommunen inte äger marken och inte har samma roll i utformningen av projektet.89  

 

Bilpoolsprojektet, en del av parkeringslösningen i Fullriggaren, har utformats genom 

samarbete mellan Malmö stad, byggherrarna och operatören. Däremot så existerar alla avtal 

och juridiska krav mellan kommunen och byggherregruppen. Operatören Sunfleet är en 

tredje part i den slutgiltiga utformningen, det vill säga; de hanterar hur många bilar som 

finns och vilken tillgänglighetsgrad de har mot brukarna. Avtalet mellan staden och 

byggherrarna är utformat på detta sätt för att kunna säkerställa att de krav som ingår i 

avtalen skall kunna uppfyllas. Det åligger då byggherregruppen att individuellt eller 

gemensamt uppfylla de krav kommunen ställt på utformningen, dessa finns presenterade i 

Bilaga 1. De krav som huvudsakligen syftar till att möjliggöra en effektiv bilpoolslösning är 

följande:90  

 

1. Att betala den fasta månadskostnaden för bilpoolen för alla lägenheter och 

verksamhetslokaler i fem år räknat från inflyttningsdatum i respektive hus. 

2. Att genomföra informationsinsatser om hållbart resande, om bilpool, om minskat 

bilinnehav mm med målsättningen att bilinnehavet skall vara i genomsnitt högst 0,7 

per hushåll efter fem år. Insatserna skall genomföras vid försäljning/uthyrning, vid 

inflyttning i lägenheterna samt vid andra tillfällen utifrån behov för att nå 

målsättningen. 

3. Att årligt rapportera bilinnehavet i respektive fastighet till Malmö stad som sedan 

sammanställer informationen. 

 

Intentionen från kommunen har varit att ge de boende tid att anpassa sig till bil- och 

resursdelning och göra det enkelt att använda tjänsterna. Att byggherrarna betalar den fasta 

månadskostnaden i fem år i jämförelse mot att behöva bygga fler parkeringsplatser kan ses 

som en vinst för alla inblandade. Det innebär i det specifika fallet att Sunfleet har ett 

femårigt avtal med byggherregruppen att lösa bilpoolsfrågan vilket underlättar för de 

enskilda byggherrarna då byggherrarna inte behöver driva den dagliga verksamheten själva.  
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Att Fullriggaren har en operatör istället för flera möjliggör också effektivisering och 

samordnad lokalisering av parkeringsplatser. Sunfleet har avtalat att lösa uppgiften med att 

erbjuda en bilpoolslösning och har ett ekonomiskt intresse av att den faller väl ut och är 

välanvänd, vilket ligger i linje med kommunens utformningskrav.  

 

Den andra punkten har även den varit ett samarbete mellan byggherrarna och operatören. 

Sunfleet har tagit fram informationsmaterial som delas ut till de nyinflyttade, i många fall har 

det skett redan vid visning av lägenheter till potentiella boende. Både kommunen91 och 

Sunfleet92 är övertygade om att detta ger stora möjligheter till att man som nyinflyttad 

vänjer sig med bilpoolen och resursdelning, vilket i längden uppfyller kravpunkt två. 
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5.5.4 Projektets utformning 

Projektet omfattar 637 stycken bostäder samt ett mindre antal verksamheter i ett 

gemensamt projekt. De tretton byggherrarna driver individuellt sina byggprojekt på en fysisk 

avgränsad yta men är alla delaktiga i det större projektet. Det har tillåtit Malmö stad att 

kunna hålla ett gemensamt parkeringstal på 0,7 bpl/lgh exklusive besöksparkering för hela 

projektet. 

 
Figur 6: Visar var poolbilar är lokaliserade i/nära Fullriggaren (rödstreckat område) i Västra hamnen. Cirkeln anger både 
placering och antal. Siffror är genomsnittliga då de fluktuerar över tid beroende på behov och underlag. (Källa: Sunfleet, 
2013, Malmö stad, 2009) 

 

P-garage 

~8 bilar 

Markparkering 

~4 bilar 
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Det innebär att om en byggherre önskar 0,9 bpl/lgh för sitt byggprojekt så kan en annan 

byggherre sänka sin norm till 0,5 bpl/lgh, givet att de är av motsvarande storlek. 

Parkeringslösningen skall som tidigare nämnts skötas på den egna tomtmarken enligt 

parkeringspolicyn. Däremot skrevs det, i avtalet mellan kommunen och byggherrarna in att 

de parkeringsplatser som inte byggs på tomtmark solidariskt köps in via lösen i ett 

parkeringsgarage som kommunen upprättat intill projektet. Det är också en av 

anledningarna till att de flesta poolplatser hamnat i garage. Detta kan ses i Figur 6 som visar 

var poolplatser är lokaliserade inom planområdet. Nedan visas en beräkning gjord på de 

siffror som framkommer i AVTAL om parkeringslösning projekt Fullriggaren.93 Dessa är dock 

korrigerade för att stämma med utfallet. 94 

 

Lokalisering Antal lägenheter Parkeringstal Antal parkeringsplatser 

På tomtmark 637 st. 0,42 258 st. 

I gemensamt garage - 0,28 170 st. 

Totalt 637 st. 0,70 428 st. 
Tabell 9: Antal parkeringsplatser i Fullriggaren baserat på parkeringslösningsavtalet mellan kommun och byggherrar 
(Malmö stad, 2009). 

 

I avtalet nämns också att detta är en uppskattning och att antalet parkeringsköp kan komma 

att regleras under processen. Detta påverkar främst ekonomin då en större del av de 

parkeringsplatser som i normala fall skulle byggts i garage under bostäderna kan lokaliseras 

på billigare plats och samutnyttjas. Respektive parkeringstal och antal parkeringsplatser ses i 

Tabell 9 fördelat på de olika lokaliseringarna. Parkeringstalets utformning bygger på att det 

parkeringsbehov som förväntas finnas i ett projekt sätts till ett visst tal, detta tal kan mer 

eller mindre överensstämma med behovet efter att projektet är färdigställt. Ett exempel där 

parkeringstalet hölls väldigt lågt i planeringen är Hammarby Sjöstad. Efter de boendes 

påverkan så har det initialt låga parkeringstalet höjts för att hamna på samma nivå som 

innerstaden i övriga Stockholm.95 Den utformning som valdes i Hammarby Sjöstad stämde 

således inte överens med det upplevda behovet hos de boende. I projektet Fullriggaren 

möjliggör samutnyttjande av parkeringsgaraget att sådana temporära eller mer permanenta 

behov kan tillgodoses på ett effektivt sätt. 

 

5.5.5 Intervjuer 

Projektet Fullriggaren kan sägas ha fyra stycken parter; Malmö stad, byggherregruppen, 

bilpoolsoperatören och de boende potentiella brukarna. Då detta arbete ämnar undersöka 

bilpoolens effekt i planeringen så undersöks de fyra gruppernas bild av både projektet och 
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utfallet så väl som är möjligt givet underlaget. Från stadens sida har intervjuer och samtal 

gjorts med både Lone Åkesson och Anna Stjärnkvist på Stadsbyggnadskontoret. Åkesson gick 

från att vara projektadministratör till att ta över projektledarrollen för Fullriggarenprojektet 

när den ordinarie projektledaren från Stadsbyggnadskontoret slutade. Hon har bred 

kännedom om projektet, både i planeringsfas och färdigställt skick. Stjärnkvists roll i denna 

rapport har främst varit att genomföra och sammanställa den boendeenkät över 

parkeringssituationen och utnyttjande av bilpool och cykel som använts. Denna ligger till 

grund för brukarnas perspektiv då undersökningen kan ge värdefulla data om hur väl 

resultatet av projektet fallit ut. Byggherregruppen perspektiv ges genom en utvärdering som 

utförts av Ipsos på uppdrag av Malmö stad, detta nämns närmare under rubrik 5.5.4.2 

Byggherregruppen. Intervjuer har även genomförts med Olof Holmgren på 

bilpoolsoperatören Sunfleet då han har varit väldigt involverad i projektet, speciellt i 

utformningen och beräkningar av platsbehov och brukarunderlag.  

 

5.5.5.1 Malmö stad 

För att kunna belysa kommunens syn på projektet har en intervju med Lone Åkesson på 

Malmö stad gjorts. Åkesson har sedan 1982 jobbat på kommunen inom olika förvaltningar 

och sedan 1994 på stadsbyggnadskontoret (SBK). Detta gör att hon har god insyn i 

kommunens verksamhet och förehavanden, framförallt med tanke på att hon sedan 2009 

varit biträdande avdelningschef på SBK. Åkesson menar att parkeringslösningar som denna 

blir allt vanligare även om formen för dem skiljer sig åt. Ofta så löser kommunen och 

byggherren i en dialog i bygglovet med detaljplanens parkeringsutredning som grund. Hon 

påpekar också att andra kommuner visat intresse för deras arbete med parkeringslösningar. 

Ur intervjun framhålls parkeringsfrågan som en alltid högt prioriterad fråga i varje projekt 

som planeras och byggs då parkeringsplatser är dyra och byggherrar inte vill dras med extra 

kostnader som de inte kan få mervärde ur. Kommunen däremot har en annan roll då de skall 

säkerställa en långsiktig lösning och vill undvika kaos i parkeringsförsörjningen. Åkesson 

nämner att Malmö stad har en lång tradition av ordning och reda och styrning i dessa frågor. 

 

Parkeringslösningen växte fram ur dialogen kring parkeringslösningar mellan 

byggherregruppen och kommunen, avtalet finns som tidigare nämnts under Bilaga 1. 

Fullriggaren var det första projektet i Malmö, vilket Åkesson benämner som ett pilotprojekt, 

där en parkeringslösning med ett fastställt antal parkeringsplatser utförts. Det innebar att 

byggherrarna själva fick fördela sinsemellan hur många platser de hade behov av och 

återstoden fick de solidariskt betala lösen för i parkeringshuset så länge minimikravet på 

antal parkeringsplatser uppnåddes. Avtalet har på så sätt utformats som ett ”ge och ta”-

förfarande där kommunen beviljar avsteg mot en kompensation från byggherrarnas sida för 

att skapa en win/win situation där båda parter gagnas.  

 

De situationer som kan anses ha varit mindre positiva från kommunens sida är en 

förskjutning mot vad de känner, för få parkeringsplatser. Åkesson menar att då kommunen 
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gjort avsteg så ser byggherrarna att ännu fler avsteg görs för att minimera sina förluster som 

parkeringsplatser ibland innebär. En balans mellan långsiktighet och ekonomi är således 

beroende på dialogen mellan parterna då kommunen söker en långsiktig försörjning av 

parkering. Däremot så var Fullriggaren som tidigare nämnts ett pilotprojekt och varken 

byggherrar eller kommunen var intresserade av en noll-norm då de ansåg att en viss andel 

parkeringsplatser krävdes för att kunna sälja och hyra ut bostäderna. Det upplevs också att 

ett ökat intresse för parkeringsfrågan och förbättringar i utformningen existerar från både 

byggherrar och politiskt håll enligt Åkesson. För att kunna säkerställa en hållbar 

parkeringslösning så har kommunen i sitt avtal också krävt utvärderingar av till exempel 

bilinnehav och hur nöjda brukarna är. Hittills så har de sett en liten tendens mot minskat 

bilägande även om det inte är statistiskt säkerställt. Utöver det nämns faktorer som att 

fastighetsägarna har svårt att hyra ut sina garageplatser under mark, även om kommunen är 

medveten om att det kan bero på att det finns alternativ till lägre kostnad i närområdet. 

 

De lärdomar som kommunen erhållit och vad de anser sig vilja förbättra i framtida projekt är 

främst att precisera vissa delar av avtalen. Till exempel nämns att skrivningen om 

informationsinsatser anses vara vagt utformad och möjligen behöver förtydligas i 

kommande avtal.96 Åkesson menar också att ingångna avtal är svåra att göra ändringar i, 

något som de tar som lärdom till framtida projekt. Hon påpekar också att de fortsätter jobba 

aktivt med parkeringsnormen i alla projekt. Främst genom en dialog med individuella 

byggherrar i de enskilda projekten. De jobbar även vidare med modellen från Fullriggaren, 

men byggherredialoger är relativt ovanliga då de är så pass stora projekt. Det exempel som 

ligger närmast i tiden är byggherredialogen inom öst-västliga gatan i Hyllie där ett liknande 

avtal slutits. En tydlig sänkning av parkeringstalet från Fullriggaren då den i Hyllie sänkts från 

1,0 till 0,55 exklusive besöksparkering, främst beroende på bilpool och ett väldigt bra 

kollektivtrafikläge. Ytterligare sänkningar har kunnat genomföras då responsen från 

Fullriggaren varit god och inga större problem uppstått. Byggherrarna tycker avstegen är 

positiva, brukarna är nöjda med sitt bilpoolsmedlemskap, bilägandet kan möjligen sjunka 

och inga signaler antyder att de boende skulle vara missnöjda med parkeringsutformningen.  

 

Angående redan existerande miljöer tror Åkesson att det kan vara svårt att använda de 

instrument som finns tillgängliga idag. Möjliga lösningar eller en modell för implementering i 

befintliga områden bör ligga på fastighetsägare bostadsrättsföreningar. Däremot ser 

Åkesson att kommunen kan vara behjälpliga med flexibla och kreativa lösningar och att 

frågan blir mer intressant i ljuset av vilket stadsrum som man vill ha i den attraktiva staden. 

Utöver det tror Åkesson att utvecklingspotentialen är stor men att den främst beror på 

beteendemönster vilka tar tid att påverka och förändra. Hon menar också att 

parkeringstalen förmodligen kommer att minska markant på lång sikt och att marknaden och 

bilägare får bära sina kostnader, gentemot idag, då vi kollektivt gör det. 
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5.5.5.2 Byggherregruppen 

Underlaget från byggherregruppens sida baseras på data som en utvärderingsrapport från 

researchföretaget Ipsos vid namn Byggherredialogen i Fullriggaren. Denna har utförts på 

uppdrag av Malmö stad under 2011 för att svara på frågor rörande byggprocessen och 

byggherredialogen. Rapporten tar också upp parkeringslösningen och utreder den ur 

byggherrarnas perspektiv. Data har insamlats genom intervjuer med alla enskilda byggherrar 

och representanter från kommunen. Det framkommer att alla byggherrar är nöjda med 

utformningen av målsättningar och mål samt att dessa varit rimliga och tydliga. Höga krav är 

något som byggherrarna räknat med i och med denna sorts projekt som byggherredialog 

innebär. Vissa mål ströks dock på grund av finanskrisens påverkan, något som kan beröra 

parkeringslösningens utfall var ett skifte från 50/50 procent till 75/25 procent för 

fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter.97 Malmö stad dock menar att detta inte 

påverkar brukargraden för bilpoolerna enligt deras tidigare erfarenheter.98  

 

Angående parkeringsnormen så anser många av byggherrarna att kommunen och framförallt 

gatukontoret att den var tilltagen i överkant. Den sänktes således genom att införa bilpool, 

men byggherrarna tycker att utformningen i detta fall är stelbent och att Malmö stad kunde 

erbjudit större flexibilitet. Huvudproblemet från byggherrarnas sida var att ett parkeringstal 

sattes för alla lägenheter oberoende av storlek, det vill säga att samma norm gäller för en 

1:a som för en 6:a. Här visar tidigare kunskaper i arbetet att hushållets storlek faktiskt 

påverkar brukandet av bilpooler. I rapporten nämns att cykelparkeringsnormen på 2,5 cyklar 

per hushåll anses hög av byggherrarna. Däremot nämner många byggherrar att 

parkeringslösningen, vilket ger en sänkning genom bilpool och parkeringsgarage, som ett 

steg i rätt riktning. De gör jämförelser med hur parkeringsfrågan hanterats i närliggande 

projekt i Västra Hamnen. Det tidigare projektet Bo01 upplevdes av några byggherrar inte ha 

haft någon parkeringsplan överhuvudtaget. I projektet Flagghusen så fick varje byggherre 

lösa sina parkeringskrav på fastighetsmark, vilket resulterat i många tomma 

parkeringsplatser. Det har visat sig vara en positiv upplevelse att jobba tillsammans med 

parkeringsfrågan i Fullriggaren, även om några byggherrar ansåg parkeringstalet som 

onödigt högt och möjligen ett sätt för kommunen att få in pengar genom lösen av plats i 

parkeringshuset. Framförallt har det varit positivt att parkeringsfrågan lyfts tidigt i 

processen. Lösningen med en extern operatör tas också upp som en positiv aspekt då de kan 

anpassa antalet bilar efter behov och efterfrågan. 

 

5.5.5.3 Operatören 

Operatören är en viktig part då brukarens upplevelse påverkas stort deras relation. I 

Fullriggaren så valde byggherregruppen att samarbeta med Sunfleet och de fick då kontakt 

med Olof Holmgren som jobbade deltid med bildelningsverksamheten. Sunfleet är i grunden 
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ett samarbete mellan Hertz och Volvo och skapades för att fylla det glapp mellan permanent 

bilägande och biluthyrning som de ansåg fanns.99 Intentionen att intervjua Holmgren låg dels 

i att få en bild av hur marknaden utvecklats för dem som operatör men främst hur de ser att 

projektet påverkat individer att använda bildelning. Som tidigare nämnts så gick Holmgren 

över från Hertz till Sunfleet på heltid då projektet utökade Sunfleets verksamhet i Malmö. 

Vid den tidpunkten hade Sunfleet cirka 30 bilar mot de 90 som de har idag. 

 

I allmänhet så ger Holmgren en ganska komplicerad bild över möjligheterna att expandera 

verksamheten inom bildelning och huvudorsaken ligger i svårigheterna att ordna 

parkeringsplatser. Utöver det så tas även problemet med höga parkeringspriser upp, vilka 

leder till ökade kostnader för brukaren. Problemet med att allokera parkeringsplatser är 

något som kommer upp under flera tillfällen under intervjun. Det största hindret ligger i att 

hitta väl anpassade parkeringsplatser för bildelning, så att bilarna står väl synliga, är 

tillgängliga och med lätthet nås med andra färdmedel. Hindret som Holmgren pekar på är att 

gatumark inte kan hyras ut till privata aktörer, oavsett om de erbjuder en kollektiv tjänst 

vilket leder till ökad tillgänglighet. Han menar att det försvårar för aktörer att både etablera 

sig och att växa då de inte kan konkurrera med privatbilism på grund av en avsaknad av 

synlighet, tillgänglighet och närhet. Däremot så tror Holmgren att det är möjligt att lösa 

denna fråga på andra sätt, genom att strategiskt jobba med andra lösningar och att 

prioritera frågan högre. 

 

Sunfleet kom i kontakt med projektet Fullriggaren under 2008 då de blev kontaktade av 

byggherregruppen för att ge underlag till utformningen. I oktober 2011 var de första 

lägenheterna inflyttningsklara och redan en månad tidigare stod de första poolplatserna 

klara. Idag finns i området cirka 11-12 bilar, mängden beror på att då det råder en viss 

överkapacitet av fordon inom Fullriggaren så kan det tillfälligt ställas bilar där som väntar på 

att säljas eller flyttas. Parkeringsmöjligheterna tillåter till en viss bufferverkan vilket är 

nödvändigt för operatören. Bilarna har enligt Holmgren cirka 25-30 procent användningsgrad 

per dygn, en viss överkapacitet på fordon eller ett lägre antal brukare per poolbil. Helger 

driver upp användandet vilket betyder att det är lägre på vardagar. Orsaken till det är att 

funktionsblandningen inom Fullriggaren inte är optimal för bildelning då den huvudsakligen 

består av boende med en liten del service och arbetsplatser. Där nämns till exempel att 

tillräckligt många kontorsfastigheter inte blev planerade och att vissa inte har blivit byggda. 

Funktionsblandningen är viktigt för att för operatören få bilpoolen effektiv på lång sikt. 

 

På frågan vilka faktorer som kan förbättra användargraden menar Holmgren att bättre 

placerade parkeringsplatser krävs. Fyra poolbilar står idag på markparkering, vilken kommer 

att försvinna när nya byggprojekt behöver marken. Resterande fordon står i det 

gemensamma parkeringsgaraget. Holmgren efterfrågar fler platser inne i området nära 
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brukarna då det visat sig fungera bäst sett på nyttjandegraden. Idag så står parkeringsplatser 

tomma vilket Holmgren menar bero på att parkeringstalet även då det sänkts från sin 

ursprungliga nivå fortfarande är för högt. Han nämner att det är positivt att man i Hyllie 

lyckats sänka parkeringstalet ytterligare. 

 

Då projektet är speciellt genom användandet av en bilpool i den här skalan så har det 

påverkat samarbetet mellan de olika parterna. Holmgren har däremot upplevt det som en 

positiv process där kommunen velat påverka parkeringsnormen och byggherrarna velat lösa 

samma knut. Han menar också att han ser att en större kommun har större möjlighet att 

påverka marknaden och att olika lösningar kanske måste användas beroende på 

förutsättningar och potential för bildelningstjänster. Som operatör så hoppas de att man 

bygger vidare på modellen då de anser att många lärdomar har gjorts i och med projektet. 

Kunskaper inom planering, placering av fordon och detaljplaner kan påverka framtida 

projekt positivt. Han ser att de viktigaste pelarna är att alla är överens om att 

parkeringsfrågan är viktig och har hög prioritet samt att dialogen mellan byggherrarna och 

kommunen påverkar utfallet. Ett fokus på helheten och ett gemensamt mål i frågan och inte 

endast på ekonomiska vinster är också en viktig faktor. 

 

Att bildelning inte är en universal lösning för alla är Holmgren relativt övertygad om, 

däremot tror han att det är högst möjligt att generellt få ner parkeringstalet till så låga nivåer 

som 0,4 bpl/lgh. Orsaken enligt honom är att individer har skilda behov och det ligger i 

bildelnings natur att begränsa ineffektiv användning. Framförallt bör också satsningar vid 

arbetsplatser göras då det finns behov för bil i tjänsten men resan till och från arbetet kan 

ske på andra sätt. På så sätt ökar man effektiviteten med delning både privat och i arbetet. 

Däremot har Holmgren svårt att se hur en parkeringsnorm skall kunna reduceras helt. Dels 

är det svårt att få igenom, juridiskt, och dels så kanske det fungerar med de som initialt 

flyttar in men hur det skall lösas med nästa part efter en försäljning ställer han sig frågande 

till. Sen spelar även läget roll för den potential bildelning har för att vara effektiv. Holmgren 

nämner här som exempel att kollektivtrafik och andra färdmedel är starka indikatorer på hur 

väl en bilpool används. Han säger även att det finns potentiella synergier att ta del av vid 

samarbeten mellan till exempel kollektivtrafik och bildelning. Däremot framhåller han att 

han haft svårt att över huvud taget få till en dialog med Skånetrafiken. Till exempel nämns 

ett stort område som skall byggas söder om Malmö vilket skulle kunna integreras bättre 

genom samarbeten, men idag finns inga sådana. 

 

5.5.5.4 Brukarna 

Brukarunderlaget består av en enkätundersökning utförd av Malmö stad under december 

2012. Undersökningen gick till så att kommunen genom byggherrarna delade ut enkäter till 

totalt cirka 500 hushåll varav 136 stycken svarade på enkäten, vilket innebär runt 25 procent 

svarsfrekvens. Frågorna har formulerats av Anna Stjärnkvist på stadsbyggnadskontoret i 

Malmö stad, hon har även sammanställt materialet till statistik. Frågeformuläret kan läsas 
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som Bilaga 2 i detta arbete. Sammanställningen har gjorts i form av femton cirkeldiagram 

vilket försvårar en visuell presentation i texten därför kommer de mest intressanta svaren 

från undersökningen att tas upp. Att endast cirka 25 procent svarade på enkäten kan ses 

som ett problem då det kan vara så att de som inte kände att de bidrog med brukardata helt 

enkelt avstod från att svara. Detta skulle kunna leda till att enkätsvaren blir obalanserat 

positiva eller negativa, beroende på utfallet. Det bör också nämnas att fler undersökningar 

är att vänta då en del av parkeringsavtalet var att periodiskt ta fram brukarunderlag och 

utvärdera parkeringsmodellen. 

 

Resultatet av enkäten framhåller att de svarande är 2,05 personer per hushåll och att 47 

procent av dessa bor i mindre lägenheter i form av 1:or och 2:or. Parkeringsbehovet bland 

de svarande uppgår till 0,6 bpl/lgh varav 48 procent parkerar i garage inom kvarteret och 10 

procent i parkeringshus. Enligt parkeringsavtalet skall de siffrorna vara 70 respektive 30 

procent. Det betyder att på grund av omgivande förutsättningar parkerar många på andra 

platser än de avsedda för projektet. Främst beror det på att en stor markparkering ligger 

intill området med lägre parkeringskostnader, enkäten visar även att en fjärdedel av de 

svarande väljer parkeringsplats efter kostnad. Denna markparkering kommer med tiden att 

försvinna då den utgör plats för ett framtida byggprojekt. Av de svarande så har 47 procent 

ingen bil i hushållet och av de resterande har väldigt få mer än en bil. Det är speciellt positivt 

med tanke på att nära 75 procent av de som inte är bilägare idag har några planer på att 

skaffa bil inom de närmsta åren. 

 

Även om alla boende teoretisk är medlemmar i bilpoolen och deras medlemsavgifter betalas 

av byggherregruppen, oavsett om de är registrerade eller ej, har bara lite mer än hälften av 

de svarande anslutit sig till bilpoolen. Av dessa använder bara 20 procent poolbilen oftare än 

en gång per månad vilket är en positiv siffra. Sammanfattningsvis kan man från de svarande 

se att bil- och parkeringsbehovet hålls på en relativt låg nivå, givet de geografiska och 

kollektivtransportmässiga förutsättningarna. Av de svarande är endast en fjärdedel på något 

sätt missnöjda med bil- och cykelparkeringen vilket får ses som ett positivt betyg på 

utformningen från ett brukarperspektiv.  

 

5.5.6 Brukardata i Fullriggaren 

Då det kan vara intressant att veta mer om brukargraden samt förhållandena för 

bildelningstjänsten i Fullriggaren så har data insamlats från operatören Sunfleet. Som 

utgångspunkt har operatören en målsättning att ingen har längre än 500 meter till en 

poolbil. Orsaken till det nämner de är att de ser en avsevärd minskning i upplevd 

tillgänglighet för brukaren.  

 

Olof Holmgren på Sunfleet nämner även att en optimal brukargrad generellt är 17-25 

brukare per fordon med en täckningsgrad av 20-30 procent per dygn (vilket innebär 60-65 

procent dagtid) och att sådana siffror är en bra modell för att täcka de kostnader som uthyra 
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innebär. Angående anslutningsgraden så ser Holmgren det som rimligt att uppnå cirka 40 

procent av hushållen i Fullriggaren med dagens standard och förutsättningar. Som tidigare 

nämnts pekar han på låga parkeringstal ned till 0,4 bpl/lgh som möjliga. Det förutsätter att 

vissa inte använder bil för sitt mobilitetsbehov överhuvudtaget utan lånar, hyr och delar på 

andra sätt. 

 

 
Figur 7: Visar Västra hamnen med några av de närliggande stationerna. Här är garaget i Fullriggaren och Vimpelgatan 27 
specifikt utmärkt. (Källa: Sunfleet, 2013) 

 

I närområdet finns cirka tio poolstationer, illustrerat i Figur 7, där parkeringshuset i 

Fullriggaren och stationen vid Vimpelgatan 27 kan ses ovan på kartan. Dessa två stationer 

står för cirka 90 procent av brukandet av poolbilar i närområdet vilket Tabell 10 visar. Ett 

genomsnitt av användargraden från september 2012 då de flesta bostäderna var inflyttade, 

fram till februari 2013, har tagits fram för att visa detta och visas i tabellen. 

  

Fullriggaren 

Vimpelgatan 27 
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Område Hyror/månad 
Fordon i 

bruk/månad 
Totalt körd 

sträcka/månad 
Hyrestid per 
hyra/månad 

Körd 
sträcka/hyra 

Fullriggaren 113 st. 537 h 4931 km 4 h 43,6 km 

Västra 
hamnen 
(Totalt) 

126 st. 605 h 5455 km 4 h 43,3 km 

Tabell 10: Visar sammanställda siffror över brukargraden i Fullriggaren kontra Västra Hamnen i helhet mellan september 
2012 och februari 2013. (Källa: Sunfleet, 2013) 

 

Ungefär en tredjedel av de inflyttade är anslutna till bildelningstjänsten och denna grupp 

står för en förhållandevis stor del av operatörens totala biluthyrningar per månad. Det 

framkommer också att hyrtiden är relativt kort samt att medelhyran knappt överstiger fyra 

mil. Brukare använder således tjänsten för kortare ärenden både kilometer och tidsmässigt. 

Vid en jämförelse med totalsiffror för Malmö som marknad så står de ovan nämnda siffrorna 

även i detta fall för över 90 procent av brukargraden. Det skall dock nämnas att införandet 

av dessa två pooler innebar en stor ökning totalt på operatörens Malmömarknad. 

  



 

63 
 

6  Analys 
Analyskapitlet ämnar sammanfatta de empiriska data som insamlats och jämföra 

dessa. Därefter görs en koppling och diskussion mot övergr ipande teori kring 

kollektiva nyttigheter och huruvida bildelning kan klassas som kollektiv vara.  

 

6.1 Jämförelse mellan rapporterna och fallstudien 

För att kunna ge en bild av hur rapporternas syn och fallstudiens utformning 

överensstämmer så görs nedan en jämförelse på fem punkter. Intentionen är att beröra så 

många möjliga kopplingar som bildelningstjänster kan påverka och ser hur väl de 

överensstämmer eller skiljer sig åt. Det kan vara intressant att se i fall om projektet har, i den 

mån det är möjligt att studera, implementerat för bildelning, viktiga aspekter. 

 

6.1.1 Brukare 

Rapporterna ger en relativt samlad bild av brukarbasen. Den visar att åldersgruppen är 

relativt ung, har ett fokus på kostnader, bekvämlighet och någon sorts miljöaspekt. Åldern 

spelar här en intressant faktor, majoriteten börjar använda bildelning vid 25-26 års ålder, 

vilket korrelerar väl med svenska siffror som gör gällande att många mellan 18-26 saknar 

körkort. Intressant är också storleken på hushåll. Snittet, som ligger runt två personer per 

hushåll, visar på att yngre utan barn samt ensamstående är en stor grupp. Vid en jämförelse 

med enkäten i Fullriggaren ser vi att det ligger nära de data som finns för området vilket 

konfirmerar bilden. BCS och Trafikverket menar att ekonomi är det viktigaste motivet till att 

man blir medlem vilket korrelerar med Tobias Schaefers analys om brukarmotiv. Detta kan 

ha stor inverkan och troligen ge större möjligheter till att bredda kundbasen då den inte 

bygger på altruism utan utilitarism. Om det vore ett krav på användare att ha altruism som 

huvudmotiv skulle man troligen uppleva högre transaktionskostnader. TCRP-rapporten pekar 

också på att majoriteten av befintliga brukare ser fordonet snarare som ett färdmedel än 

som en statussymbol vilket även det faller in under utilitaristiska motiv och påvisar att det 

skett en kulturell förändring från den altruistiska första generationen som anammade 

bildelning under 70-, 80- och 90-tal. Något som kan vara negativt för utvecklingen är att de 

främst överrepresenterade grupperna som använder bildelningstjänster är välutbildade med 

relativt hög inkomst. Låginkomsttagare som egentligen har högst behov av att sänka sina 

transportkostnader jämfört är således underrepresenterade. Det kan bero på att 

etableringen av bildelningstjänster möjligen sker där operatörerna ser att det finns ett bra 

underlag. Däremot kan det också vara så att den välutbildade gruppen med relativt hög 

inkomst har lättare att testa nya koncept och tekniker då de har resurser att ”slösa” och inte 

måste vända på varenda krona för att få ekonomin att gå runt. Det finns väldigt få data på 

den grupp som inte väljer att pröva bildelning vilket försvårar en djupare analys av 

helhetsbilden. Troligen beror framgångar med bildelning på hur vida känt det är för 

potentiella brukare. Många känner idag inte till de vinster som kan göras och 

spridningsgraden av tjänster är i Sverige relativt låg. För optimala förhållanden krävs högre 
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fokus på information om kostnads och bekvämlighetsaspekter. Utöver det så nämner TCRP-

rapporten att före detta brukare ofta gått igenom en livsförändring vilket har ökat 

transaktionskostnaden för att endast ha tillgång till poolbil. I BCS skrift pekar de på 

ekonomiska förutsättningar och idén om samutnyttjande starka barriärer. Det är i stort 

samma bild som Schaefers analys ger, däremot ger han en mer positiv bild av utvecklingen 

och en mainstreaming av tjänsterna. 

 

Relaterat till projektet så ser vi att de ger en positiv bild av potentialen hos bildelning. 

Åkesson menar att beteendeförändringen är den starkaste faktorn till att inte fler använder 

tjänsten, vilket inte nödvändigtvis skiljer sig från de svar som andra gett kring brukarmotiv. 

Även operatören pekar på att potential finns för ökad brukarbas. Holmgren menar att 

bekvämligheten är en viktig faktor, framförallt lokalisering av parkering så att den hamnar 

nära brukare. Vi kan se att Fullriggaren korrelerar på några punkter med den bild som ges i 

rapporterna, även om det finns möjlighet att utveckla frågeställningarna vid framtida 

enkäter för att bättre besvara behov för brukare och icke-brukare, vilket nu är en tydlig brist.  

 

6.1.2 Användningsgrad/samarbeten 

Det råder delade meningar mellan rapporterna kring beläggningsgraden. BCS visar en relativt 

låg siffra runt 25 procent vilket kan antyda att det är för låg beläggning om vi jämför med att 

Trafikverket menar att den bör ligga runt 60-65 procent för att användas maximalt. TCRP 

nämner som sagt inga siffror för beläggning. Det är en stor diskrepans mellan dessa två 

rapporter. De data som fåtts genom intervjun med Olof Holmgren på Sunfleet pekar på att 

båda dessa siffror överensstämmer. En bra täckning ligger mellan 20-30 procent per dygn 

vilket innebär cirka 60-65 procent under dagtid. Problematiskt i Fullriggaren är att dessa 20-

30 procent till stor del täcks upp av helghyror, vilket gör bilarna underutnyttjade under 

vardagar, speciellt dagtid. Detta är något som troligen skulle behöva understödjas för 

framtida bildelningsprojekt då en framgångsfaktor för bilpooler är att användargraden har 

ett brett fokus på blandade verksamheter som kundbas. I allmänhet så uppfyller 

parkeringslösningen både målet med att sänka parkeringstalet och användargraden, även 

om det enligt operatören är möjligt att förbättra beläggningen. Positivt är att 

parkeringslösningen har varit en lyckad investering för samtliga parter. 

 

Samutnyttjande och samarbeten kan ha en positiv effekt på hur välutnyttjade 

bildelningstjänsterna kan bli. Blandade kundbaser nämns som en viktig faktor för detta. I 

Fullriggaren har vi sett att kundbasen primärt är privatpersoner och att detta har haft 

inverkan på beläggningsgraden som uppgår till 20-30 procent. Det ligger nära det värde som 

nämns i BCS rapport men långt ifrån det optimum som Trafikverket nämner. Som tidigare 

nämnts så har dock utformningen på projektet bieffekten att operatören kan ha lite fler bilar 

än vad som vanligen skulle ställts ut. Det medför troligen att fler känner sig manade att 

pröva i kombination med fritt medlemskap i fem år. Utöver samutnyttjande så finns det även 

möjlighet till samarbeten mellan olika transportmedel. Alla rapporterna visar att sådant 
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mellan just bildelning och kollektivtrafik kan ge stora vinster för båda parter. Även Holmgren 

nämner detta som något eftersträvansvärt men menar att han haft svårt att få till något 

sådant i Skåne. Vad som kan utläsas av detta är en outnyttjad resurs som saknar något 

tydligt och väl fungerande exempel att följa. Även paketprissättning ses som ett effektivt 

medel, i och med det finns möjligheter till ökad andel kollektivtrafik och bildelning. Däremot 

så måste detta balanseras på ett sätt som inte möjliggör onödiga resor med bil bara för att 

det är lättillgängligt.  

 

6.1.3 Utformningskrav och lokalisering 

Utformningen är som vi sett en viktig faktor för bildelningstjänster. Bekvämligheten, ett 

viktigt brukarmotiv, bygger nästintill enbart på utformningen av tjänsten. De två tydligaste 

fysiska utformningskrav som framgår i rapporterna är närhet till kollektivtrafik och 

parkeringsutformning. Trafikverket pekar på en svaghet i och med att gatumark inte kan tas i 

anspråk specifikt för bildelningstjänster, något som Holmgren också påpekar är ett stort 

problem, då parkeringsfrågan idag är den viktigaste punkten för att tillgodose brukarbehovet 

och operatörens möjlighet att synas. Malmö stad har även de tagit fasta på att parkering och 

kollektivtrafik är viktiga faktorer för utvecklingen av bildelningstjänster. Vi kan se det dels 

genom parkeringsnormen som framtagits och dels i och med att parkeringstalen sänkts 

ytterligare i Hyllie-projektet. Det tyder på att kommunen kopplar ökad andel kollektivtrafik 

till ökad potential för bildelning och fler användare av dessa transportsätt. Bekvämlighet 

kommer även genom de tekniska system som operatörer har för bokning och information. I 

Fullriggaren visar enkätundersökningen endast att brukarna är nöjda. I Fullriggaren hade 

möjligen parkeringsplatserna kunnat spridas ut till fler platser som hade en högre radial 

täckning, för att öka både tillgängligheten för de som idag bor längst bort från poolbilar samt 

att täcka in redan befintliga och framtida boende i angränsande områden. Här finns 

potential för fördjupade frågeställningar kring upplevelsen av de tekniska systemen tillika 

den optimala placeringen av fordonen. Speciellt för de som är mindre positivt inställda till 

bildelning men som skulle kunna tänka sig att börja använda tjänsten för sina behov.  

 

Samtliga rapporter nämner att ett stort problem för spridningen av bildelning beror på att 

lagen inte är utformad för att ackommodera parkeringslösningar för poolbilar, då den är 

skriven för att inte ge individuella fördelar i ett allmänt tillgängligt system. Innebärande att 

alla parkeringsplatser skall vara allmänt tillgängliga och inte reserverade, på allmän 

platsmark. Då bildelning kan ses som en kollektiv nytta missgynnas den således systematiskt 

i och med detta. I Fullriggaren har man dels löst detta problem genom byggandet av ett 

centralt parkeringshus. Denna lösning kan till viss del täcka de behov som finns på 

utformning och lokalisering då garaget är öppet och tillgängligt för allmänheten till skillnad 

från ett underjordiskt garage kopplat till en specifik fastighet. Däremot så försvinner vissa av 

de effekter som flera källor pekar på är förutsättningar för maximala effekter från 

bildelningen. Av dessa är troligen synligheten och tillgängligheten i gatuplanet den viktigaste 

då bilarna blir mindre överskådliga inne i en byggnad. Även den fysiska tillgängligheten 
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påverkas i och med att poolplatserna lokaliseras till en eller två punkter istället för mindre 

utspridda platser. Trafikverket menar att gatumark bör kunna göras tillgänglig för detta, 

vilket även operatören pekar på som största problem. På så vis skulle utformningsproblem 

kunna få en mer välutformad lösning samt att etableringar i existerande områden skulle 

underlättas. I Fullriggarens fall så hade en lokalisering på privatägd kvartersmark kunnat 

användas som parkeringslösning. 

 

6.1.4 Parkeringsbehovet 

Att undersöka om det är möjligt att sänka andelen parkeringsplatser genom 

bildelningstjänster är ett huvudsyfte för detta arbete. Då parkeringsplatser tar mark i 

anspråk påverkar det både kostnader för brukare som vi ser ifrån exempel i Malmö stads 

parkeringsnorm men även i form av plats som möjligen skulle kunna ha andra syften såsom 

rekreationsytor eller infrastruktur för kollektivtrafik och cykel. Trafikverket nämner ett 

exempel på noll-norm i Freiburg. Även om det finns parkeringskrav så kan dessa friskrivas 

genom ägarens fria val. Det kan vara en möjlig parkeringslösning, men problem med 

långsiktighet och försäljning kan uppstå då parkeringsplatser måste byggas i de fall någon 

som har parkeringsbehov flyttar in. I Fullriggaren så nämns en noll-norm som icke 

eftersträvansvärd av just de anledningarna, långsiktighet och ekonomi. De anser att en mer 

balanserad modell är eftersträvansvärd, från alla parters håll. Förändringar sker då med små 

steg istället för stora kliv, vilket kan vara positivt då de boende och arbetande kan hinna 

vänja sig vid förändringarna. Att vissa städer ställer sig skeptiska till sänkta parkeringsnormer 

får anses vara en naturlig effekt av att väldigt lite data existerar på hur sådana lösningar 

fungerar på lång sikt. Det är troligen anledningen till att det är stora privata aktörer som 

figurerar på marknaden idag samt att dessa lokaliserar sig centralt där många kan 

samutnyttja resurserna till en högre grad än i glesare och mer monokulturella förhållanden. I 

Malmö har implementering av bilpool tydligt kopplats till en möjlighet att sänka 

parkeringstalet vilket får ses som ett steg i rätt riktning mot ett bredare och mer 

mångfacetterat transportsystem. Här eftersträvas en sänkning baserat på vissa uppfyllda 

krav och vi kan se att man i och med projektet i Hyllie har tagit ännu ett steg mot lägre 

parkeringsbehov. Vi ser också att byggherrarna till viss del förespråkar ännu lägre 

parkeringstal då det till stor del gagnar dem. Det handlar om att hitta en balans mellan 

långsiktiga och kortsiktiga vinster, för byggare, förvaltare och brukare då ingen vill eller skall 

behöva ta kostnaden att behöva bygga om en dålig lösning efter att den blivit 

implementerad. Förhoppningsvis sprider sig den modell som använts i Malmö till fler 

kommuner och beslutsfattare så att fler tester och långsiktiga satsningar utförs. Det är dock 

viktigt att arbeta med att utvärdera resultaten från främst Fullriggaren men även Hyllie när 

det projektet står klart, då en förutsättning för att kunna bredda användandet av bildelning 

bygger på att få fram så generella och tydliga utformningskrav som möjligt. 

 

Gällande parkeringsutformning är kantstensparkering på gatumark eller synlig från gatan 

enligt många källor den bästa placeringen, kraven är att platsen behöver vara väl synligt och 
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tillgängligt för brukarna. Utöver det så behöver poolparkeringsplatser etableras där brukarna 

kan nå dem och det minskar motståndet för exempelvis modalt byte, det vill säga i närhet till 

noder, stationer och målpunkter. Däremot så kan starka åsikter om re-lokalisering av 

befintliga parkeringsplatser yttras från dem som inte är användare av bildelningstjänster och 

vars parkeringssituation försvåras. Parkeringslösningar och parkeringsförordningar är ett 

problem även i det amerikanska fallet. Där är den största faktorn zonering och dess krav på 

utformningen av parkeringar. Ett återkommande problem är att bildelning anses vara en 

oprövad och en relativt ny företeelse och att det inte finns standardiserade lösningar för hur 

förordningar skall tolkas för att kunna möjliggöra parkeringslösningar för poolbilar. Ett 

exempel som tas upp är att stadsförvaltningar blivit anklagade för att privatisera gatumark 

om ett bildelningsföretag är den ämnade slutanvändaren. Däremot är det ingen skillnad från 

hur till exempel uppsamlingsplatser för taxibilar utformas, på basis att det tjänar 

allmänhetens intresse. Att till viss del kunna frångå parkeringsnormer tas upp som en viktig 

aspekt då det är i en reduktion av antalet parkeringsplatser den största nyttan på 

markutnyttjande kan göras.  

 

6.1.5 Bilägande och färdmedelsval 

Påverkan på brukares färdmedelsval är en viktig fråga för hur väl bildelning fyller sitt syfte 

som ett komplement i ett större transportsystem. Främst så nämns hur brukare tar till sig 

tjänsten, med en provperiod då de fortfarande har kvar sin bil, i de fall de äger en. Det 

innebär större användning av bil initialt, därefter följer en ökad anpassning till andra 

transportsätt, mycket på grund av de tydliga kostnaderna. Resterande moment innefattar 

strategival och ett förändrat resandemönster. Synsätten skiljer sig dock mellan europeiska 

och amerikanska ögon. Det kan bero på att europeiska städer överlag har bättre 

förutsättningar för kollektivtrafik samt att de stora avstånd som råder i och med 

suburbanism gör bilen till en starkare faktor i det amerikanska fallet. En tydlig koppling till 

färdmedelsval och förändrade rörelsemönster har hjälpt till i utformningen av Fullriggaren. 

Vi kan se från intervjuer och underlag att en viktig faktor var att satsa på bildelningstjänsten 

långsiktigt genom ett femårigt avtal med operatören. Sunfleet pekar på att det ger större 

handlingsfrihet och att de kan satsa mer resurser på den specifika poolen då vissa av 

kostnaderna är täckta genom den avtalsskrivna medlemsavgiften. Det ger också en möjlighet 

för brukare att vänja sig vid en service och att bilar oftare finns tillgängliga, vilket visat sig ge 

dem än mer fördelar gentemot bilägande. Däremot finns idag ingen utredning som påvisar 

hur väl parkeringslösningen fallit ut kopplat till förändrat färdmedelsval, något som också är 

svårt att genomföra då området är nyetablerat och brukarmönster troligen skiljer sig 

avsevärt från tidigare då marken användes till småskalig industri.  

 

När vi kommer till frågan huruvida bildelningstjänster ger stora effekter på bilägande är 

svaren inte entydiga. Klart är att bildelning har en minskande påverkan på andelen bilägare 

bland brukare, däremot är det inte säkerställt hur stor denna effekt är. Det nämns siffror 

mellan 21-27 procent, Trafikverket har dock inte gett någon prognos för detta, siffrorna får 
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anses vara relativt grova men väl underbyggda av det befintliga underlaget brukare. Ser vi på 

teorierna kring brukarmotiv så påverkar kostnad och bekvämlighet i stor grad. I och med 

denna koppling påverkar således kunskapen om delningstjänsters nyttor samt de tids- och 

kostnadsvinster som kan göras stor roll. För att kunna göra rationella och gynnsamma val så 

måste även en bredare kunskap kring vilka individuella vinster delningstjänster ger. Därför 

bör kunskap kring bildelning spridas i större utsträckning än det gör idag. Detta sker dock när 

delningstjänster blir allt vanligare via brukare till potentiella brukare men kan troligen göras 

ännu mer påtagligt med räkneexempel på kostnader mellan olika alternativ. 

 

En tydlig faktor som nämns kring bilägande är att det påverkar färdmedelsvalet. Det är svårt 

att utröna om orsaken är att folk som går med i bilpooler har en inställning att inte äga bil 

eller om tjänsterna är så pass väl utformade att folk gör sig av med sin bil. Troligen är 

resultatet en mix av dessa två förhållningssätt och de data som tas fram baseras på aktiva 

brukare av tjänsterna vilket indikerar att dessa är relativt nöjda med tjänsterna och att den 

uppfyller deras specifika behov. Som nämnts tidigare så är det ett stort problem för analyser 

av effekter från potentiella brukare och mer tillämpbart för de effekter som kan förväntas 

från aktiva brukare. Angående förväntade effekter så nämner TCRP-rapporten att det finns 

en grov kalkyl som kan räkna ut påverkan på antal minskade bilar, vilket kan vara en hjälp vid 

etablering av parkeringslösningar i nya projekt eller för den delen i befintliga lägen. Värt att 

nämna är dock att dessa siffror baseras på befintliga brukare. Denna grupp kan bestå dels av 

early adopters, mer mainstreambrukare eller en mix av båda grupperna och rapporterna ger 

bilden att olika grupper till viss del har skilda brukarmotiv. Däremot visar teorin kring 

brukarmotiv på mer generella data, om än på gruppen befintliga brukare. Således kan vi 

endast göra antaganden att tillgång och användning av bildelning påverkar bilägandet. Vi kan 

ifrån de data insamlade i Fullriggaren se att de som svarat på enkäten i mer än en tredjedel 

av hushållen permanent valt bort bilen. Tyvärr finns inga jämförande data från liknande 

projekt utan bil- och cykelpool. Sammanfattningsvis pekar det på att denna 

parkeringslösning dels har goda förutsättningar att påverka bilinnehavet och dels att 

tjänsten blir alltmer normaliserad och rör sig från nisch till mainstream. Vilket i sin tur kan 

påverka färdmedelsval och transportmönster. 

 

6.2 Lärdomar från projektet Fullriggaren 

De empiriska fynden påvisar en tydlig avsaknad av standardiserade tillvägagångssätt för 

implementering av bilpooler i både svenska och utländska förhållanden. Här kan projektets 

utformning ge vissa byggstenar för implementering i andra städer och fungera som ett 

testverktyg, då många kommuner verkar sakna detta. Det tydligaste problemet med 

avsaknad av standardiseringar av parkeringsallokering är att kommuner inte kan upplåta 

gatumark för sådana tjänster vilket försvårar en ökad utbredning, något som flera källor 

påtalar. Just en ökad utbredning skulle vara dels intressant och dels behövlig för att kunna 

studera bildelningstjänsters potential. Om större möjligheter skulle ges till ökat antal 

etableringar så skulle även marknaden för operatörer såväl som brukare kunna expandera. I 
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det material som har studerats för denna rapport framgår en ovisshet kring hur en ökning av 

andelen brukare skall genomföras och framförallt vilken nytta bildelning kan vara. Bildelning 

blir mer accepterat och normaliserat då fler använder det och troligen skulle större fokus 

läggas på dess nyttor i de fall då fler använde tjänsterna. Det krävs att lösningar testas, 

speciellt i större projekt där tjänsten kan systematiseras och skapa goda förutsättningar på 

lokalisering och utformning som den rådande lagstiftningen inte ger underlag till. Vad vi kan 

se är att projektet i stort har en relativt hög brukargrad och att operatörens behov täcks, i 

alla fall initialt av inkomster från brukare och de betalda medlemsavgifterna. Operatören är 

även nöjd med utvecklingen även om parkeringssituationen möjligen kan lösas på ett sätt 

som gynnar bildelningstjänsten ytterligare. 

 

Just den rådande lagstiftningen kan ses som ett potentiellt problem. Det existerar 

svårigheter med att använda de föreskrifter vilka omöjliggör uthyrande av kommunal mark, 

till vad som kan klassas som en kollektiv nytta. Även om bildelning inte klassas som en 

entydig kollektiv nytta så leder ett effektivt transportsystem till större nytta för många än 

personbilen gör, sett till hur många som potentiellt kan ta del av nyttan. Då har 

bildelningstjänster potentiellt stora bekymmer med att uppnå ett eller möjligen två av de 

fyra viktigaste brukarmotiven, nämligen bekvämlighet och till viss del livsstilsmotivet som 

understödjer altruistiska beslut. Bekvämlighet klassas som ett huvudsakligt brukarmotiv 

tillsammans med den ekonomiska nyttan och utgör en viktig faktor för hur befintliga och 

framtida brukare upplever användandet och närheten till tjänsten. Tittar vi specifikt på 

befintliga områden istället för nyproducerade så existerar således inga instrument för att 

idag bygga en modell som i Fullriggaren. En parkeringslösning och modell som kan användas 

i befintliga stadsområden skulle vara en extra värdefull resurs, speciellt med tanke på att 

byggnader och strukturer är långlivade och svårföränderliga. Det finns således ingen 

möjlighet att ålägga någon fastighetsägare att erbjuda en annan parkeringslösning än den 

existerande, vilket kan tyckas problematiskt med tanke på föregående mening. För 

bildelningstjänster är det negativt då operatörer etablerar sig på de platser som finns möjliga 

istället för de som kanske skulle vara mest värdefulla ur ett transportmässigt perspektiv. Det 

bör även problematiseras kring operatörens roll. I fallet Fullriggaren så var de endast en 

passiv part som har ett uppdrag att fylla åt byggherrarna och åt brukarna för kommunens 

räkning. Det gör dem till en viktig kugge för en fungerande lösning. Att denna fungerar är 

självklart viktigt för dem då de är beroende av att brukare känner tilltro för deras tjänst samt 

att den positivt påverkar tillgängligheten. Operatören behöver nödvändigtvis inte vara en 

privat aktör, det skulle möjligen vara lika bra att bygga en kommunal öppen pool för 

användning i flera projekt. Däremot är själva storleken på systemet viktig, vilket nämndes av 

ett antal källor. Systemet byggs upp på flexibilitet och möjlighet för brukare att använda 

bildelningstjänster från samma operatör på andra orter såväl som att systemets storlek 

möjliggör fler lokala platser i fall det finns en stor operatör. Problematiskt kan vara 

monopolsituationer vilka inte gynnar brukare eller transportsystemet då det minskar viljan 

att använda delningstjänster gentemot att äga bil själv.  
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Frågan om bildelning är en nisch som kommer att förbli en sådan eller i fall den blir allt mer 

mainstream sätts på sin spets då Malmö stad i sin parkeringspolicy dels tror på ökat 

bilinnehav och dels på minskat bilanvändande. Det är problematiskt då en tydlig indikation 

hade varit att påstå att med tanke på bilbranschens kris, att färre tar körkort i ung ålder och 

en ökad urbanisering skulle peka mot en ökad tilltro till både minskat bilägande (genom ökat 

antal bilpooler) och minskat bilanvändande (genom fokus på cykel och kollektiva tjänster). 

Allt fler källor pekar mot att bildelning anses vara mer och mer mainstream och att 

potentialen är hög att fånga upp transportbehov genom användning av sådana tjänster. Vi 

kan även se detta i Fullriggaren med en stor andel brukare inom bilpoolen. 

Framgångsfaktorn visar sig till stor del bero på kunskap om att bilpoolen finns, hur den 

fungerar och att den kan ersätta bilägande för vissa grupper. Positivt är att ett projekt som 

Fullriggaren genomförts och att fler planeras, då de ger både ledtrådar och varnar om 

fallgropar för hur lyckade lösningar i Sverige kan se ut. Nu finns tyvärr inga djupare analyser 

av utfallet från Fullriggaren och dess effekt och påverkan på till exempel bilinnehav, 

färdmedelsval och användningsgrad gjorda förutom att det fallit väl ut. Däremot har 

parkeringslösningen påverkat parkeringstalet nedåt och tar om inte annat mindre plats än en 

konventionell parkeringslösning, vilket kommer alla parter till nytta då minde mark behöver 

användas eller att fler funktioner får plats på mindre yta. Bilinnehavet har också påverkats 

nedåt då parkeringsplatser står tomma och tjänsten i kombination med ändrade 

transportbehov och färdmedelsval ger goda effekter. Dessutom visar den vägen för andra 

aktörer; såsom kommuner, byggherrar, allmänhet och operatörer att utvecklingen går att 

påverka på ett positivt sätt.  

 

6.3 Kollektiva nyttor och bildelning 

Vissa källor menar att bildelning bidrar starkt till den kollektiva nyttan.100 Ett entydigt svar är 

inte helt enkelt att ge då tjänsten påverkas på många sätt av utformning och andra krav. Om 

vi går tillbaka till teorin kring kollektiva nyttigheter ser vi bland annat att det inte är tal om 

en genuint kollektiv vara som uppfyller både kravet på ickerivalitet och icke exkluderbarhet, 

då formandet av en klubb för att begränsa användandet av resursen är en förutsättning för 

bildelningstjänster. Tittar vi specifikt på allmänningens dilemma så blir resursen infrastruktur 

överutnyttjad när den skapar köer, på grund av att det är en fritt tillgänglig resurs. Ett möjligt 

sätt att hantera detta är någon sorts reglering av hur man kan ha tillgång till resursen. Blir 

det svårare att tillgå resursen blir det troligare att transaktionskostnader för alternativ till 

privatbilen sjunker. Det är en grundläggande förutsättning mot ett mer effektivt utnyttjat 

transportnät, förutsatt att fokus ligger på att få så högt flöde, antal människor, som möjligt 

genom snittet.  

 

                                                           
100

 CARSHARING, B. 2010. The State of European Car-Sharing. Intelligent Energy Europe. 
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Figur 8: Visar vilka roller som olika transportsätt är bäst utformade för 
inom ett effektivt transportsystem. (Källa: Eget verk) 

När det kommer till specifikt bildelning är frågan då vad som utgör resursen i 

sammanhanget. Utifrån teorin så nämns både tillgången till bil och infrastrukturen där bilen 

kan användas som resurser vilket gör förhållandet relativt komplext. Om endast tillgången 

till bil är den kollektiva nyttigheten så försvinner till viss del infrastrukturens roll från 

ekvationen. Om den endast handlar om tillgång till infrastruktur är förhållandet däremot 

omvänt. Infrastrukturen är inte exkluderbar men däremot skapas en rivalitet kring utrymmet 

på den och kvaliteten sjunker för alla vid köbildning och långsamma flöden. Vi bör alltså se 

på begreppet bildelning som både en klubbvara (exkluderbar samt icke rivaliserande) och en 

allmän vara (icke exkluderbar samt rivaliserande). För att jämföra den kollektiva nyttan kan 

vi säga att när bilen som privat vara används med en kollektiv vara som infrastrukturen är, 

uppfyller den privata varan färre kollektiva krav än klubbvaran gör. Då fler kan ha tillgång till 

klubbvaran än den privata varan, givet likställda kostnader, behov och tillgänglighet. Troligen 

leder även användandet av klubbvaran bil till ökat användande av en annan klubbvara 

nämligen kollektivtrafik eller andra privata varor, till exempel cykel, vilket belastar den 

allmänna varan mindre och ökar tillgängligheten till den för de som har faktiska behov att 

använda den. Det kan således finnas ett behov av att definiera mobilitet som nyttan då den 

kräver både infrastruktur och en bilresurs (privat eller klubbvara). En sådan definition skulle 

möjligen förenkla vissa kvantitativa beräkningar av bildelning som kollektiv nytta, det vill 

säga ge oss en jämförande siffra av mobiliteten mellan att äga bil och dela bil. Däremot 

skulle en sådan definition av bildelning möjligen kunna förminska rollen av kompletterande 

transportsätt, som är uttalade behov, och är nödvändiga för en väl utformad och fungerande 

bildelningstjänst. 

 

Bildelning är som tidigare nämnt en del i ett större system. Ensam så har bilpoolen ingen 

större effekt på våra transportvanor. Det är när den kombineras med gång, cykel och 

kollektivtrafik som den blir ett effektivt bidrag. Genom att behandla resurserna som delar i 

ett system, kan de uppta nischer där de fungerar mest effektivt. Figur 8 delas in i de mest 

förekommande transportsätten med hänseende på när de är mest effektiva. Figuren är 

indelad på axlarna:  

 Kostnad – Tillgänglighet 

 Flexibilitet – Avstånd. 

Axlarna skall ses som motfaktorer, 

det vill säga, högt upp innebär hög 

kostnad och låg tillgänglighet. På den 

andra axeln ger flexibilitet 

avståndskänslighet. Axlarna påverkar 

även varandra för transportsättet. 

Taxi är inte speciellt effektiv på långa 

avstånd men har samtidigt en relativt 

hög flexibilitet. Cykel och speciellt 

gång påverkas som vi sett kraftigt av 
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avståndsfaktorn men innebär låga kostnader för brukaren och har därför hög flexibilitet och 

tillgänglighet. Kollektivtrafik är dyrare än cykel och gång men kan i vissa fall ha mindre 

trängselpåverkan sett till ytbehov. Däremot är kollektivtrafik effektivare på stora avstånd, 

även om det kostar flexibilitet. Bildelning (betecknat H, för hyrbil) har lägre kostnader vid 

samma avstånd som taxi och ligger nära krysset, tillgängligheten är också lägre än andra 

transportsätt då det kräver körkort. Figuren skulle rent teoretiskt kunna endast ha 

transportsättet personbil i mitten, då personbilen täcker alla avstånd och är extremt flexibel, 

men endast på individnivå. Krysset indikerar således ett välbalanserat transportsätt som 

ingen enskild transport uppnår, då de är komplement till varandra. 

 

En förutsättning som vi sett från både teorier och empiri är att förhålla sig till 

transportbehov som ett system hellre än separata kapacitetsbehov. Till stor del använder 

både klubbvaror (kollektivtrafik) och privata varor (privatbilar) samma transportinfrastruktur 

och det är tydligt vilken som är mest effektiv baserat på kapacitet och flöde. Däremot kan vi 

se att det vid vissa tillfällen finns behov att använda bilen som resurs och att ett beroende av 

den leder till onödig användning och belastning av infrastrukturen. Bildelningstjänster kan då 

fylla ett behov av resursen bil då denna är mest effektiv utan att låsa fast användaren i ett 

ägande som denne sedan känner ett behov av att maximera användandet av på grund av 

höga investeringskostnader. På så sätt frigör bildelningstjänster många krav på användare, 

givet att deras transportbehov och rörelsemönster kan uppfyllas av andra kompletterande 

transportmedel. Viktigt att komma ihåg är att alla komplement också måste ges utrymme i 

planeringen då behov mellan individer kan skilja sig stort. Att anpassa och begränsa behovet 

att äga och använda bil till vardagspendling kan ses som det största målet med ett effektivt 

transportsystem då stor effektivisering av ytbehov och miljömål kan uppnås.  

 

Vi har sett att bildelningstjänster inte endast kan ha en påverkan på transportinfrastrukturen 

utan även påverka markutnyttjandet, främst genom minskat behov av parkeringsyta i de fall 

där ett systematiskt arbete skett och anpassats till de kollektiva effekter som bildelning kan 

utgöra. Detta får ses som en ökning av den kollektiva nyttan utanför diskussionen kring 

transportinfrastruktur. I kombination med denna så är bildelning ett potent verktyg för att 

nå transport- och markutnyttjandemål genom reducering av parkeringsbehov, minimering av 

skadlig miljöpåverkan och främjande av transportorienterad utveckling (TOD). Detta tar även 

TCRP-rapporten upp som de största generella nyttorna med bildelning.  

 

Oavsett om dessa förändringar sker på grund av att allt fler ser kollektiva nyttor och en 

möjlighet att överbrygga transaktionskostnader för att stödja dess nyttor eller om de bara är 

en sekundär effekt av en större ekonomisk omdaning, är resultatet detsamma; att vi genom 

individuella och utilitaristiska beslut bidrar positivt till altruistiska och kollektiva nyttor 

påverkar inte utfallet utan bara analysen om hur vi kan nå ännu bättre resultat. 
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7  Slutsatser 
Huvudsyftet är att presentera ett svar till de huvudsakliga frågeställningarna. Utöver 

det så kommer även slutsatser kring de empiriska data som undersökts att ges.  

 

7.1 Frågeställning och svar 

Syftet med arbetet är att studera och belysa de potentiella miljövinsterna, kollektiv nytta 

och platsbehov som kan komma ifrån implementation av bilpooler inom planering. Rent 

generellt kan vi se att bildelningskonceptet innehar kollektiva nyttor, främst då byggprojekt 

kan reducera behoven för parkering och öka nyttorna från delade resurser. För att tydligare 

besvara syftet presenteras huvudfrågeställningarna åter nedan med en sammanfattning 

kopplad till respektive fråga. 

 

Vilken nytta kan bildelning vara som en del av en parkeringslösning att påverka behovet 

av parkeringsplatser, bilägande och färdmedelsval? 

 

Bildelning kan fungera som en del i ett om inte effektivt i alla fall effektivare 

transportsystem. Däremot ställs det vissa krav på utformning av bildelningstjänster och det 

är inte sagt att en lösning fungerar lika bra på alla platser. Krav ställs även på operatören och 

att de uppfyller den roll som inger ett förtroende hos brukarna, långsiktighet och 

målmedveten förbättring av tjänsten är viktig för spridning. En spridning innebär också att 

potentialen för utnyttjande av bildelning som parkeringslösning ökar. Ekvationen är relativt 

enkel, fler brukare ger större förtroende för tjänsten vilket i teorin leder till ökad användning 

inom både planeringen och som parkeringslösning. Delningstjänster kan ha stor påverkan på 

parkeringstalet som vi sett utan att för den delen beröva boende, arbetande med flera från 

mobilitet. Med det följer ökad färdmedelsfördelning och minskat bilägande när möjligheten 

att använda bildelning ökar, då den ersätter behovet att äga bil för vissa grupper. Tillgång till 

tjänsten påverkar således till ett mindre efterfrågan av bilägande och i och med det sjunker 

efterfrågan av parkeringsplatser. Det är däremot svårare att säga hur stor denna grupp 

potentiellt är. Bildelning påverkas också av tillgänglighet till kompletterande 

transportlösningar och det är en viktig kugge för att utfallet skall bli en lyckad 

parkeringslösning. Således är bildelning en del i ett effektivare transportsystem än ett som 

fokuserar på planering för privatbilism. 

 

Hur väl är Fullriggaren utformat för att kunna användas som en modell för 

parkeringslösningar? 

 

Projektet har tydligt potential att användas som modell som utformning för 

parkeringslösningar. Styrkorna i modellen ligger främst i ett fokus på bildelningstjänstens 

effekt på parkeringstalet beror på omgivande omständigheter såsom närhet och 

tillgänglighet till god kollektivtrafikförsörjning, cykelmöjligheter och dess 
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parkeringsmöjligheter. I projektet sänktes parkeringstalet med 30 procent vilket är en stor 

påverkan på både ekonomi och platsanspråk. Båda dessa aspekter påverkar de boende 

positivt, förutsatt att det erbjuds alternativ, vilket bildelning i kombination med cykel och 

kollektivtrafik gör. Parkeringsnormen innehåller riktvärden och fasta övre och undre gränser 

vilket skapar en bild av överskådlighet för alla medverkande parter, till skillnad mot fallet då 

sådana saknas vilket ger en bild av godtycklighet i fall till fall. Detta är hjälpsamt för fortsatt 

användning av denna sorts parkeringslösningar. Den stora svagheten för en modell som skall 

appliceras i andra kommuner kan möjligen ligga i att projektet vilar på 

byggherregemenskapen. Den är någorlunda unik i Malmö och fungerar till stor del på att 

kommunen äger marken som skall bebyggas. Detta bör däremot inte utgöra ett stort 

problem för att kunna påverka en utveckling mot mer effektiva transportsystem och sänkta 

parkeringstal om arbetet sker systematiskt. Det är alltså möjligt att mäta och jämföra 

projekts förutsättningar när flera liknande har genomförts vilket underlättar både för Malmö 

och andra kommuner då ökat underlag skapas. Projektets utformning är inte optimal i 

jämförelse med teorin och det underlag som presenterats, den är heller inte dålig då den är 

kopplad till platsen och ger fördelar med tillgång till en flexibel parkeringsanläggning, givet 

de juridiska förutsättningarna i Sverige. Däremot saknas det underlag med mer 

undersökande och riktade frågor från brukare och operatören. Båda parter är viktiga för 

utfallet då de påverkar det dagliga utbytet av tjänster och mobilitet. Möjligen kan Malmö 

stad inkorporera ett bredare underlag i framtida brukarutvärderingar då detta kan ge en 

tydligare bild av vilka brukarmotiv som uppfylls och om förändringar till nästkommande 

projekt behöver implementeras. 

 

7.2 Nisch eller norm 

Vad som förefaller intressant är att kommunen i sina parkeringsnormer påpekar att de tror 

på ett ökat bilägande. Något som antingen beror på att bildelning är en nischprodukt på 

grund av att den bara appliceras i nya projekt eller att det råder tvivel kring hur stor inverkan 

en sådan utveckling kan ha på bilägandet. Om detta beror på en olycklig formulering eller 

inte så kan det påverka viljan att genomföra nya projekt. På många plan samspelar teori och 

praktik angående bildelnings utveckling och potential. Rapporterna ger en relativt samlad 

bild av bildelningstjänster globalt. Den forskning som genomförts har till stor del riktat sig 

mot och för brukare, hur de som grupp kan växa. Vad vi kan se genom sammanställning av 

rapporterna är att de tendenser gentemot en ny ekonomi som teorier påvisar påverkas av 

geografiska effekter. Att bildelningstjänster huvudsakligen etableras i centrala och 

kollektivtrafiknära lägen avgränsar effekten av kollektiva nyttor och gemensam konsumtion. 

Avståndet spelar roll för bildelning på ett sätt som inte förutsätts i den virtuella världen som 

existerar på internet. Teknik och större grad av uppkoppling har dock hjälpt till med den 

potentiella spridningen av bildelningstjänster då brukare kan få information uppdaterat på 

minutbasis. Det faktum att bilägande sjunker över tid förutsatt att individen stannar kvar i 

bilpoolen kan indikera att bildelning i än större grad kan påverka denna tendens. Även data 
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från Fullriggaren påvisar en hög andel av de som inte har bil har behov av att skaffa en samt 

att många av de som har bil faller in i kategorier som kan påverkas göra andra färdmedelsval.  

 

Beslutsfattare, tjänstemän, byggherrar och operatörer är som vi kan se överens om 

bildelningstjänsters effektivitet och funktion, om än till olika grad. Teorier pekar på att 

delningstjänster inte längre är en nisch utan allt mer glider in mot huvudfåran. Fler 

efterfrågar delningstjänster och ser både individuella och kollektiva nyttor med denna tjänst. 

Vi kan också se att man i Malmö stad snappat upp det faktum att bildelning kan användas för 

att effektivt påverka parkeringsbehovet och en minskad andel bilresor. Viktigt är dock att 

inte glömma bort att beteendeförändringar kan vara avgörande för hur väl alternativ till 

biltransporter mottas. Därför är det nog viktigt att inte utmåla någon befintlig 

användargrupp, såsom privatbilister, som bov utan att fokusera på de positiva effekter som 

kan fås genom att öka valmöjligheten för individen att göra goda val, förutsatt att vi arbetar 

med de instrument som finns tillgängliga idag där en fokuserad begränsning av 

bilanvändande inte är aktuell. 
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8  Framtida forskning i ämnet 
Under tiden som denna undersökning genomförts har vissa frågor som fallit utanför 

den avgränsning som arbetet krävt uppkommit. De har därför inte kunnat undersökas 

närmare. De presenteras under denna rubrik som möjliga områden för framtida 

forskning. 

 

Denna masteruppsats har behandlat ämnet bilpooler specifikt inom planering. Vad 

författaren känner till så har inte mycket forskning gjorts inom detta specifika ämne. 

Speciellt inte på svenska förhållanden och förutsättningar. 

 

Utifrån vad som funnits tillgängligt har arbetet anpassats för att fylla det ursprungliga syftet, 

att undersöka bildelningstjänster konsekvenser inom planeringen. Det efterfrågas dels större 

underlag i form av projekt, dels en förutsättningslös forskning kring bildelning och kollektiva 

resurser.  

 

Intressant hade varit att kunna genomföra en jämförelse mellan projektet och ett med 

liknande förutsättningar där bilbehovet/användandet undersöks, för att få fram mer 

kunskap kring hur potentiellt effektivt ett sådant projekt kan vara med hänseende på 

kollektiv nytta och parkeringsbehov. 

 

Arbetet har behandlat till stor del vad som är allmänt känt kring brukarmotiv. Däremot 

saknas en samlad bild för hur och varför bildelningstjänster kan och bör utformas för att 

växa. Bilden av delning som ny ekonomi är till viss del inte generellt vedertagen och skulle 

kunna underbyggas av mer kunskap i området. 

 

Då ämnet är tvärvetenskapligt, dels teknisk-, dels ekonomi- och dels psykologivetenskap har 

det varit svårt att komma till ett explicit jämförbart svar. Ämnet skulle gynnas av en djupare 

undersökning till dessa specifika frågor. Troligen skulle en sådan forskning leda till mer 

komparativa svar och modeller att applicera inom planeringen. 

 

Frågeställningen har inte berört miljöaspekten på djupet då den inte påverkat huvudmotiven 

att använda bildelningstjänster. Intressant vore att se en komparativ studie av vilken effekt 

användning av bildelningstjänster och dess komplement kontra bilpendling har för att påvisa 

miljömässiga korrelationer. 
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9  Öppen diskussion 
Jag ville ha möjlighet att diskutera möjliga utfall eller alternativa framtidskoncept 

kopplat till utveckling av och inom delningstjänster. Det skall ses som en möjlighet 

att frikoppla från det vi idag tror oss veta om det nuvarande behov och mo tiv som 

ligger till grund för den aktuella brukarbasen och dess förutsättningar.  

 

Under tiden som arbetet vuxit fram har intressanta aspekter som rör bildelningstjänster 

uppkommit. Dels så har vissa frågor väckts vid handledarmöten med Sverker Hansson på 

Sweco, dels så har frågeställningar om framtida behov uppkommit då ämnet blivit allt mer 

tillgängligt och bekant. Huvudsakligen har två frågor uppstått, dessa är däremot nära 

besläktade med varandra. Den första fokuserar på hur parkeringsanläggningar kan utformas 

för att vara föränderliga och modulerbara över tid. Den andra rör långsiktighet och påverkan 

på utformningskrav, det handlar om att kontemplera kring vilka förutsättningar som kan 

förväntas finnas i framtiden. 

 

Kring parkeringsanläggningar så har vi uppenbart lyft fram en gemensamhetsmodell som 

Fullriggaren är. Andra projekt på flertal platser har påbörjats med liknande utformning. 

Frågan som vi kan ställa oss är om vi tror på samma parkeringsbehov i framtiden? 

Förutsätter vi att bildelningstjänster växer till att bli norm snarare än undantag så kan vi 

också förvänta oss ett helt annat behov av parkeringslösningar. Stora förluster fås genom att 

bygga ned parkeringsanläggningar som sedan inte kan omvändas till produktiva volymer. Det 

vill säga, användas för ett annat syfte när de inte behövs som parkeringsanläggningar. Bör vi 

då istället satsa på en modell med modulerbara parkeringslösningar i ytplanet? Föreställ att 

en del av ett kvarter byggs som en parkeringsanläggning där parkering och laddning av 

fordonet sker automatiskt. Denna konstruktion kan antingen vara integrerad i de 

omkringliggande huskropparna eller bestå av en enkelt flyttbar modullösning. Vad detta då 

tillåter är att när en minskat behov för parkering uppstår så kan denna yta/volym ersättas 

med boende, kontor, handel, rekreationsyta eller annan verksamhet som saknas i 

närområdet. Dessa skulle kunna byggas upp relativt tätt och kunna förändra behovet utifrån 

de strukturer som råder vid just en viss tid. De volymer som vanligtvis blir till 

parkeringsanläggningar i nutida projekt skulle kunna etableras som effektiva ytor som har en 

utformning som är tillämplig för de ändamål som verksamheten kräver. Att inte behöva 

bygga nedåt medför också att kostnader i projekt sjunker. Något som är av stor nytta, 

speciellt då bostadspriser i tätbyggda områden är relativt höga. 

 

Den andra frågeställningen som också rör långsiktighet påverkar och påverkas också av 

parkeringsbehovet. Om vi som tidigare förställer oss att bildelning är en effektiviserad och 

vanlig företeelse för många stadsinvånare så kan vi ställa oss frågan om vilken roll 

personbilen har i en sådan framtid. Om det blivit så omständigt att äga bil och att varje dag 

underhålla och parkera den blivit till en börd mer än en nytta, kan vi då föreställa oss att vi 

istället delar på resurser eller att taxiverksamhet har tagit över stor del av vårt 
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mobilitetsbehov? Automatisering av bilar är redan en verklighet, nästa steg är att tillåta total 

automatisering och förflytta den mänskliga faktorn ifrån att köra ett fordon. En taxi- eller 

delningsservice uppbyggd kring en sådan idé skulle kunna beställas med korta ledtider och 

innebära att vi till och med får större mobilitet och ökad effektivitet då flera individer kan 

färdas till närliggande destinationer med samma fordon under samma tid. Ett sådant 

koncept kan drivas på energieffektiva fordon som används där de behövs då en central dator 

vet var alla intressenter för servicen befinner sig och kan optimera sina rutter för att kunna 

transportera kunden till den position de vill. För de behov där taxiservicen inte är tillräcklig 

fyller mer konventionella bildelningstjänster in, för mer specifika eller oplanerade resor kan 

klubbvaror finnas tillgängliga för nyttjande utan besvär att parkera och underhålla ett eget 

fordon. 

  



 

79 
 

9  Referenser 
A., S. S., MALLERY, M. A. & KINGSLEY, K. J. 2012. Personal vehicle sharing services in North America. 

Elsevier Ltd. 
ALGAR, R. 2007. Collaborative consumption. Available: http://www.oxygen-

consulting.co.uk/insights/collaborative-consumption. 
ASSOCIATION, C. What is carsharing? [Online]. Available: http://www.carsharing.org/about/what-is-

car-sharing/ [Accessed 2013-03-28]. 
ASSOCIATION, C. 2013. What is carsharing? [Online]. Available: 

http://www.carsharing.org/about/what-is-car-sharing/ [Accessed 2013-03-28 2013]. 
BOARD, T. R. 2005. Car-Sharing: Where and How It Succeeds In: PROGRAM, T. C. R. (ed.). Washington 

D.C.: Transportation Research Board. 
BOTSMAN, R. 2010. Collaborative Consumption [Online]. ABC. Available: 

http://www.abc.net.au/tv/bigideas/stories/2010/06/08/2920140.htm [Accessed 2013-04-
23]. 

BOTSMAN, R. & ROGERS, R. 2010. Beyond Zipcar: Collaborative Consumption. Available: 
http://hbr.org/2010/10/beyond-zipcar-collaborative-consumption/ar/1. 

BOVERKET. 2012. Planbestämmelser - Trafikområde [Online]. PBL kunskapsbanken. Available: 
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Anvandning-av-allman-
mark/Trafikomrade/ [Accessed 2013-04-16]. 

BRANDT, N. & PANDIS, S. 2009. Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka 
erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm? . Avdelningen för 
Industriell Ekologi. 

CARSHARING, B. 2010. The State of European Car-Sharing. Intelligent Energy Europe. 
CENTRALBYRÅN, S. 2012. Körsträcka (mil) per bil och perinvånare för åren 1999, 2000, 2005, 2008, 

2009, 2010 och 2011. 
CORNES, R. & SANDLER, T. 1996. The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, USA, 

Cambridge University Press. 
FRÖBERG, J. 2012. Statusen lämnade bilbranschen [Online]. Internet: Svenska Dagbladet. Available: 

http://www.svd.se/naringsliv/motor/bilbranschens-kris-gar-inte-att-stoppa_7720186.svd 
[Accessed 2013-04-02]. 

GHAURI, P. N. & GRØNHAUG, K. 2010. Research Methods in Business Studies, Harlow, Pearson 
Education. 

GORDON, H. S. 1954a. The Economic Theory of a Common-Property Research; The Fishery. The 
Journal of Political Economy, 62. 

GORDON, H. S. 1954b. The Economic Theory of a Common-Property Research; The Fishery. The 
Journal of Political Economy, 62, 124-142. 

HARDIN, G. 1968. The tragedy of the commons. Science, 162, 6. 
HOLMGREN, O. 2013-03-13 2013. RE: Intervju. 
IPSOS 2011. Byggherredialogen i Fullriggaren. Stockholm. 
KARLBRO, T. & LINDGREN, E. 2010. Markexplotering, Vällingby, Norstedts Juridik AB. 
LANDSTING, S. K. O. 2010. GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och 

mopedtrafik i fokus. Solna: SKL Kommentus AB. 
LJUNGBERG, C. 2013. Bilens roll blir en annan [Online]. Internet: Sydsvenskan. Available: 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/bilens-roll-blir-en-annan/ [Accessed 
2013-04-02]. 

LUNDIN, P. 2008. Bilsamhället, Stockholm, Instant Book. 
MILLARD-BALL, A. & SCHIPPER, L. 2010. Are We Reaching Peak Travel? Trends in Passenger Transport 

in Eight Industrialized Countries. Tansport Reviews, Vol 31, s. 357-378. 
NILSSON, G. 2013. PEAK CAR KRÄVER NY STADSPLANERING. nr 1. Available: http://www.movium-

slu.se/peak-car-kraver-ny-stadsplanering. 

http://www.oxygen-consulting.co.uk/insights/collaborative-consumption
http://www.oxygen-consulting.co.uk/insights/collaborative-consumption
http://www.carsharing.org/about/what-is-car-sharing/
http://www.carsharing.org/about/what-is-car-sharing/
http://www.carsharing.org/about/what-is-car-sharing/
http://www.abc.net.au/tv/bigideas/stories/2010/06/08/2920140.htm
http://hbr.org/2010/10/beyond-zipcar-collaborative-consumption/ar/1
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Anvandning-av-allman-mark/Trafikomrade/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Anvandning-av-allman-mark/Trafikomrade/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Anvandning-av-allman-mark/Trafikomrade/
http://www.svd.se/naringsliv/motor/bilbranschens-kris-gar-inte-att-stoppa_7720186.svd
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/bilens-roll-blir-en-annan/
http://www.movium-slu.se/peak-car-kraver-ny-stadsplanering
http://www.movium-slu.se/peak-car-kraver-ny-stadsplanering


 

80 
 

NYHETER, D. 2013. Allt färre nya bilar säljs [Online]. Internet: Dagens Nyheter. Available: 
http://www.dn.se/ekonomi/allt-farre-nya-bilar-saljs [Accessed 2013-04-02]. 

OLSON, M. 1971. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard 
University Press. 

OSTROM, E. 1990. Governing the commons, Cambridge, Cambridge University Press. 
PINE II, B. J. & GILMORE, J. H. 1998. Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review. 
ROWAN, D. 2011. Rentalship Is the New Ownership in the Networked Age [Online]. Wired Magazine. 

Available: http://www.wired.com/business/2011/02/rentalship-the-new-ownership/ 
[Accessed 2013-04-23]. 

SANDLER, T. & TSCHIRHART, J. 1997. Club theory: Thirty years later. Public Choice, 21. 
SCHAEFERS, T. 2013. Exploring carsharing usage motives: A hierarchical means-end chain analysis. 

Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 47, s. 69-77. 
SHAHEEN, S. A. & COHEN, A. P. 2012. Carsharing and Personal Vehicle Services: Worldwide Market 

Developments and Emerging Trends International Journal of Sustainable Transportation, 7. 
SIOUI, L., MORENCY, C. & TRÉPANIER, M. 2013. How Carsharing Affects the Travel Behavior of 

Households: A Case Study of Montre´ al, Canada International Journal of Sustainable 
Transportation, 7, 18. 

SL 2011. Fakta om SL och länet 2011 AB Storstockholms Lokaltrafik. 
STAD, M. 2007. VISION OCH FÖRUTSÄTTNINGAR KRING MARKANVISNING del av kv Bilen 4. In: 

FASTIGHETSKONTORET (ed.). Malmö: Malmö stad. 
STAD, M. 2009. AVTAL om parkeringslösning projekt Fullriggaren. In: STADSBYGGNADSKONTORET 

(ed.). Malmö: Malmö stad. 
STAD, M. 2010. Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö. In: 

STADSBYGGNADSKONTORET (ed.). Malmö: Malmö stad. 
SUNFLEET. 2013a. Historia [Online]. Available: https://www.sunfleet.com/om-sunfleet/historia/ 

[Accessed 2013-04-22]. 
SUNFLEET. 2013b. Sök bil [Online]. Available: https://www.sunfleet.com/ [Accessed 2013-04-02]. 
SWEDEN, B. Körkortstatistik [Online]. Available: http://www.bilsweden.se/ny_statistik/korkort 

[Accessed 2013-04-18]. 
TRAFIKVERKET. Resfria möten [Online]. Available: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-

transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-
pendlingsresor/Resfria-moten/ [Accessed 2013-04-03]. 

TRAFIKVERKET 2003. Gör plats för svenska bilpooler! PDF: Trafikverket. 
TRAFIKVERKET 2011. Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Trafikverket. 
TRAFIKVERKET 2012a. Cykelliv - om cyklar, hälsa och utrustning. Utgåva 2 ed.: Trafikverket. 
TRAFIKVERKET 2012b. Samlat planeringsunderlag Miljö – Delunderlag Luftkvalitet. Trafikverket. 
TRAFIKVERKET 2012c. Utvärdering av effektsamband för bilpool. 
UTREDNINGAR, S. O. 2012. Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett 

cyklingsperspektiv Stockholm: Elanders Sverige AB. 
WIKIPEDIA. E-möte [Online]. Available: http://sv.wikipedia.org/wiki/E-m%C3%B6te [Accessed 2013-

04-03]. 
WIKIPEDIA. 2013a. Allmänningens dilemma [Online]. Available: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nningens_tragedi [Accessed 2013-05-27]. 
WIKIPEDIA. 2013b. Bilpool [Online]. Available: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilpool [Accessed 2013-

05-27]. 
WIKIPEDIA. 2013c. Extern effekt [Online]. Available: http://sv.wikipedia.org/wiki/Externalitet 

[Accessed 2013-05-27]. 
WIKIPEDIA. 2013d. Gemensam nyttighet [Online]. Available: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_nyttighet [Accessed 2013-05-27]. 
WIKIPEDIA. 2013e. Kollektivt handlande [Online]. Available: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektivt_handlande [Accessed 2013-04-23]. 

http://www.dn.se/ekonomi/allt-farre-nya-bilar-saljs
http://www.wired.com/business/2011/02/rentalship-the-new-ownership/
http://www.sunfleet.com/om-sunfleet/historia/
http://www.sunfleet.com/
http://www.bilsweden.se/ny_statistik/korkort
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/
http://sv.wikipedia.org/wiki/E-m%C3%B6te
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nningens_tragedi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilpool
http://sv.wikipedia.org/wiki/Externalitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_nyttighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektivt_handlande


 

81 
 

YOUNG, M. 2001. Rational Games: A Philosophy of Business Negotiation from Practical Reason, 
Westport, CT, Quorom Books. 

ÅKESSON, L. 2013-03-21 2013. RE: Intervju. 

 

 

  



 

82 
 

10  Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Boendeenkät Fullriggaren 

 

 


