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Förord

Sverige hade ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2018 och  
Energimyndigheten fick då ansvaret för projektet Hållbara nordiska städer 
med fokus på klimatsmart mobilitet medan Trafikverket fick ansvaret för 
delprojektet Dialogmöten, erfarenhetsutbyte samt rekommendationer om att 
skapa förutsättningar för attraktiva och klimatsmarta transporter i städer. 
Projektets syfte är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja 
omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och 
stadsregioner och ta vara på erfarenheter i nordiska länder genom dialog. 

Rapporten Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar har 
tagits fram år 2019 av Ramboll Sverige AB på uppdrag av Trafikverkets  
delprojekt som ett av flera områden inom klimatsmart mobilitet. Ramboll 
Sverige AB svarar för innehållet med beskrivningar av utmaningar,  
exempel och rekommendationer från de nordiska länderna om bland annat 
ekonomiska styrmedel, samverkan och samordning med kollektivtrafiken. 
Rapporten, med en längre engelsk summering för övriga länder, har  
beställts av Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet.

Ulrika Wennergren
Trafikverket
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1. Mobility as a service.

Delad mobilitet i Norden  
– utmaningar och möjliga lösningar

Denna rapport är en del av delprojektet ”Attraktiva och klimatsmarta 
transporter i städer”, inom det övergripande projektet ”Hållbara nordiska 
städer med fokus på klimatsmart mobilitet”, ett projekt under ledning av 
Energimyndigheten och som finansieras av Nordiska Ministerrådet.

Introduktion och syfte
Syftet med den här studien är att sammanställa utmaningar, erfarenheter 
och rekommendationer för hur delningstjänster för bil och cykel kan bidra 
till hållbara transporter i nordiska städer. Studien är baserad på en litteratur-
översikt, branschintervjuer och kartläggning av hur det ser ut kring delad 
mobilitet i de nordiska länderna idag samt goda exempel. Ett webbinarium, 
Shared mobility in the Nordic countries - challenges and success stories, genom-
fördes också med deltagare från Norge, Danmark, Finland och Sverige, 
med syfte att utbyta erfarenheter om delad mobilitet. 

Fokus i studien är på delningstjänster för bil och cykel som är allmänt 
tillgängliga genom digitala system, medlemskap och självservice. För bil 
inkluderar detta bildelningstjänster som Business to Consumer (B2C) och 
Peer-to-Peer (P2P). Studien inkluderar inte konventionell biluthyrning utan 
stället icke-stationära bilpooler där bil oftast hyrs för kortare perioder och 
att bilarna kan hämtas upp och lämnas av medlemmarna dygnet runt på 
flera platser i staden. I B2C-fall (bilpool) ägs bilarna av ett företag medan  
i P2P-system är det privatpersoner som är bilägare och hyr ut sina bilar till 
andra. Ytterligare exempel på delningstjänster som är inkluderade i denna 
studie avser cyklar och elsparkcyklar. I likhet med biltjänsterna är det bara 
de system som är tillgängliga för allmänheten via digitala system, medlem-
skap och självservice som ingår. Därför inkluderas inte bemannad stations-
uthyrning.

Delad mobilitet är en växande sektor i de nordiska länderna, och både 
bil- och cykeldelning finns i alla fem länder. P2P är det snabbast växande 
segmentet av bildelningstjänster. Elsparkcyklar är en växande sektor  
men privatägda bilar är normen.

Utmaningar
Delad mobilitet anses ha en potential för att möjliggöra en mer effektiv 
användning av resurser, öka tillgängligheten och leda till ett skifte från  
privatägda bilar till kombinerad mobilitet (MaaS1). Problemen med privat-
bilismen, såsom höga halter av föroreningar och trängsel, förekommer 
främst i större städer och det är även här som delad mobilitet har den 
största potentialen. Å andra sidan finns det flera utmaningar att övervinna 
innan det är möjligt att uppnå denna potential. De utmaningar som presen-
teras här är främst från ett företagsperspektiv.

Gemensamma utmaningar för både bil- och cykeldelning är dels den  
rådande normen av privat bilägande, dels behovet av en välfungerande  
kollektivtrafik. Det senare är viktigt, eftersom det utgör en grund för  
hållbar mobilitet och att det är en generell utmaning att få kollektivtrafik 
och delningstjänster att komplettera varandra för att gemensamt erbjuda 
ett alternativ till privatägda bil.
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Utmaningar för bildelning – Bilpool (B2C)
1. Mentala hinder – psykosociala faktorer
I intervjustudien har det framförts att olika typer av mentala barriärer är 
en utmaning för att nå en ökad bildelning. Vanans makt är stor och för de 
flesta människor i Norden ses privatägd bil som norm. Dessutom finns det 
fortfarande många statusaspekter kopplat till bilägande.

2. Brist på erfarenhet
Nära kopplat till de mentala hindren är bristen på erfarenhet ett hinder 
för de allra flesta att använda bilpool. För även om de flesta vet att bilpoo-
ler finns så är kunskapen om olika varianter och hur man använder dessa 
tjänster  
i praktiken låg.

3. Privat ägande av bilar – uppfattas som för billigt och enkelt
En av de största utmaningarna, enligt intervjuerna, är att det uppfattas som 
både för billigt och enkelt idag att äga en bil, vilket även framhävs  
i litteraturen.

En av de största barriärerna för ökningen av bildelningstjänster är den redan 
gjorda investeringen i en privatägd bil. En bil, som redan är inköpt, uppfattas 
som ett billigt transportmedel när den används dagligen.2

Det nordiska länderna har dock kommit olika långt inom denna utmaning. 
Nybilspriset är högre i Danmark, Norge och Finland, jämfört med Sverige. 
Detta är en möjlig förklaringsfaktor till att andelen hushåll utan egen bil  
är betydligt högre i Danmark än i Sverige. En annan aspekt är att varken 
kostnaden för att använda en privatägd bil eller parkeringsavgifter åter-
speglar de verkliga samhällsekonomiska kostnaderna.

4. Oklar lagstiftning
Från delningsaktörernas perspektiv ses en del av lagstiftningen som orätt-
vis och otydlig. Ett exempel är momsen där kollektivtrafiken och taxi har 
en lägre skattesats (6 – 12%) jämfört med bildelning som har samma skatte-
sats som annan biluthyrning (25%). Ett annat exempel är att lagstiftning 
och administration kring parkeringsböter och olika former av vägavgifter 
inte är anpassad för bildelning.

5. Tillgång till attraktiva parkeringsplatser
Den begränsade tillgången till parkeringsplatser i bra och synliga lägen för 
bildelning beskrivs som en utmaning i alla de nordiska länderna.

6. Begränsad laddningsinfrastruktur
Allt fler bildelningsföretag inriktar sig på elbilar. En utmaning för att utöka 
denna tjänst är den bristfälliga utbyggnaden av laddningsmöjligheter.

7. Hög konkurrens
Inom denna sektor är konkurrensen mycket stor. Detta kan å ena sidan 
driva utvecklingen framåt, men å andra sidan också betyda att företagen 
ofta har små marginaler och svårt att gå med vinst. Flera företag har lagt 
ner sina tjänster i de nordiska länderna på grund av bristande lönsamhet.

Utmaningar för bildelning – P2P
P2P-system delar flera av utmaningarna med de för traditionella bilpooler, 2. Laine et al (2018), p. 47. Översatt till svenska.
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till exempel mentala hinder samt bristande erfarenhet och kunskap. En 
ytterligare utmaning som uppfattas som ett stort hinder för att P2P ska 
kunna utvecklas är kopplade till skatter och lagstiftning. Till exempel upp-
fattas det som problematiskt att det inte finns någon skattebefriad inkomst 
för den som hyr ut sin bil eller om dessa belopp är för låga, eftersom detta 
minskar incitamentet för privatpersoner att dela sin bil. Detta är främst ett 
problem för användarna, men i det långa loppet kan bli ett problem även 
för P2P-företagens perspektiv. En tidigare utmaning var att hitta lämpliga 
försäkringar, men tack vare ett samarbete mellan ett par stora försäkrings-
bolag och bildelningsföretagen har denna utmaning lösts.

Utmanar för delningstjänster av cykel- och elsparkcyklar
För cykeldelning finns det flera faktorer som påverkar möjligheten för 
dessa att växa, till exempel stadskontexten, i vilken form delningen sker 
samt vilken aktör som ligger bakom tjänsten. Trots denna mångfald av 
förutsättningar så har ändå vissa huvudsakliga utmaningar identifierats, 
större skillnader finns mellan städer inom samma land än mellan länderna. 
Undantaget är Island med svårare förutsättningar kring demografi, geografi 
och resevanor. Några av de identifierade utmaningarna presenteras här.

Som användare finns det ofta flera tjänster att välja mellan som fungerar 
på olika sätt, exempelvis betalningssystem och appar. Faktum är att olika 
lösningar till viss del kan stimulera ökad användning. Som en potentiell 
användare kan det uppdelade transportlandskapet göra det svårt att kom-
binera olika transportsätt på ett smidigt sätt. Speciellt i förhållande till 
den privatägda bilen kan de delade mobilitetstjänsterna i kombination med 
kollektivtrafik framstå om ett komplicerat alternativ. Samordning och inte-
gration, både fysiskt och digitalt, med kollektivtrafiken är en av de största 
utmaningarna. Samt samordningen mellan alla olika aktörer.

En särskild utmaning för stationsbaserade lånecykelsystem är tillgången 
på attraktiva parkeringsplatser i staden där det finns hög konkurrens  
om markanvändningen. Bra offentliga upphandlingar har också varit en 
utmaning i flera nordiska länder. Vidare är det också viktigt att ha ett 
storskaligt system för cykeldelningen för god tillgänglighet och användar-
upplevelse.

Specifika utmaningar för elsparkcyklar och andra system som är icke- 
stationära är huvudsakligen acceptans och lagstiftning. Aspekter som  
säkerhet, parkering, fordonets livslängd och ansvar kan vara problematiska.  
I vissa europeiska städer har elsparkcyklarna förbjudits på grund av upp-
levda problem av lokala myndigheter, och regleringar av användning av 
dem har genomförts i flera nordiska städer.

Exempel på lösningar på de beskrivna utmaningarna
1. Mobilitetspunkter och reserverade parkeringsplatser för bildelning
Det första exemplet är utmaningen att få till attraktiva parkeringsplatser för 
bil- och cykeldelning. I Bergen skapades den första så kallade mobilitets-
punkten i Norge. Detta är en plats som sammankopplar delningsbilar från 
tre aktörer med kollektivtrafik och stadens lånecykelsystem. De visuellt 
synliga och reserverade parkeringsplatserna för delningsbilarna hjälper 
också till att marknadsföra deras närvaro.

2. Flexibla parkeringstal
En annan utmaning för bildelning att växa är att det idag är enkelt att äga 
och köra en personbil, brist på erfarenhet av bildelning och parkering. En 
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politisk åtgärd som tar upp alla dessa utmaningar är flexibla parkeringtal.  
I samband med att bostäder och verksamheter byggs ut finns det goda  
möjligheter att göra det mindre attraktivt med privatägd bil och mer 
attraktivt med tjänster för delad mobilitet. Flexibla parkeringstal används 
därför av många kommuner för att byggherrar ska kunna minska antalet 
parkeringsplatser som vanligtvis krävs i utbyte mot mobilitetstjänster. Ett 
exempel på detta är i Malmö och Cykelhuset Ohboy, där cirka 50 lägen-
heter byggdes utan parkeringsplatser. På detta sätt kunde byggherren spara 
pengar genom att inte bygga parkering och istället inkludera mobilitets-
tjänster (bilpoolsmedlemskap, cykelanpassning, sponsrad kollektivtrafik-
kort) i boendekostnaden.

3. Lösningar för att samlade mobilitetstjänster
Bristen på en gemensam digital plattform för olika mobilitetstjänster 
adresseras i Danmark i Rejseplanen som kombinerar kollektiv- och tåg-
trafik. En utveckling av denna tjänst inkluderar även delad mobilitet via  
en plattform som kallas MinRejseplan. Ett annat exempel på denna typ  
av tjänst är appen Whim som finns i Helsingfors, detta är den första och 
hittills mest omfattande MaaS-lösningen i den nordiska kontexten. 

4. Myndigheter som användare av bilpooler
En utmaning för att nå bäring i affärsmodellen för bilpooler är att få en 
så jämn beläggning över dygnet som möjligt. Flera bilpoolsföretag möter 
denna utmaning genom att samarbeta med företag för att använda sin bil-
flotta för tjänsteresor på dagtid. Detta är också ett sätt för lokala, regionala 
eller nationella myndigheter att stötta bildelning. Ett exempel på detta är 
Arbetsförmedlingen i Sverige. 
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Kommunal nivå Upphandla bilpool för de anställdas tjänsteresor.

Planera för blandade, täta städer med fokus på gång, cykel och 
kollektivtrafik. 

Implementera flexibla p-tal vid nybyggnation med syfte att pla-
nera in bildelning samt göra privat bilägande mindre attraktivt.

Använd parkering som ett styrmedel för minskad privatbilism – 
höjda parkeringsavgifter, minskat utbud och samnyttjande.

Upplåt mark för bil- och cykeldelning i attraktiva lägen. Under-
lätta för bildelning genom reserverade parkeringsplatser. 

Utveckla samverkan med såväl myndigheter på andra nivåer 
som leverantörer av delningstjänster kring hur delad mobilitet 
kan underlättas.

Regional nivå Upphandla bilpool för de anställdas tjänsteresor.

Integrera bil- och cykeldelning som en utökad del av kollektiv-
trafiken, samordning digitalt såväl som fysiskt.

Utveckla samverkan med såväl myndigheter på andra nivåer 
som leverantörer av delningstjänster kring hur delad mobilitet 
kan underlättas.

Nationell nivå Etablera en juridisk definition av bildelning som möjliggör för 
kommuner att reservera kostnadsfri parkering för bilpooler och 
på andra sätt gynna bildelning.

Investera i infrastruktur för kollektivtrafik.

Sänk momsen för bildelning till liknande nivåer som taxi/kol-
lektivtrafik och frånta bilpoolsbilar från trängselskatter.

Öka privatbilens relativa kostnad gentemot bildelning så att det 
blir mer kostsamt att äga och köra bil, främst i städer. Etablera 
ett milersättningssystem som gynnar hållbara transporter.

Gör inkomster från P2P-bildening skattebefriat upp till ett visst 
inkomsttak. 

Upphandla bilpool för de anställdas tjänsteresor.

Utveckla samverkan med såväl myndigheter på andra nivåer 
som leverantörer av delningstjänster kring hur delad mobilitet 
kan underlättas.

Rekommendationer
Slutligen ges några generella rekommendationer om hur offentliga aktörer 
kan arbeta vidare för att stödja utvecklingen av delad mobilitet. Rekom-
mendationerna är baserade på den översikt som gjorts gällnade nuläge och 
utmaningar, och har stöd i aktuell forskning. Förutsättningarna varierar 
för de nordiska länderna såsom exempelvis lagstiftning och städernas 
utformning. Myndigheter har också kommit olika långt i arbetet med att 
stödja hållbara delningstjänster. Samtidigt är utmaningarna mycket lika 
och rekommendationerna hålls här på en övergripande nivå för att vara 
relevanta för alla nordiska länder.
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English summary – Shared mobility

This report is part of a subproject called Dialogue meetings, exchanges of 
experiences and recommendations to create attractive and climate-smart 
transportation in cities, within the overarching project Sustainable Nordic 
Cities with Focus on Climate Smart Mobility, one of Sweden’s projects  
within the Nordic Council of Ministers.

Introduction and purpose
The purpose of the study presented here is to synthesize challenges, expe-
riences and policy recommendations on how shared mobility services for 
bikes and cars can contribute to sustainable transport in Nordic countries. 
The study is based on a literature review, interviews with representatives 
from the shared mobility sector and a survey of the current situation as 
well as good examples from the Nordic countries. A webinar, Shared  
mobility in the Nordic countries - challenges and success stories, was also 
held with participants from Norway, Denmark, Finland and Sweden, with 
the purpose of exchanging experiences on shared mobility. 

The focus in the study is mobility services for cars and bikes which are 
shared and publicly available via a digital system, membership and  
self-service. For cars this includes Business-to-Consumer (B2C) and  
Peer-to-Peer (P2P) carsharing types. This does not include conventional 
car rental places, but instead non-stationary carpools which can be both 
roundtrip (i.e. picking up and leaving the car at the same spot) or one-way 
(i.e. picking up and leaving the car anywhere within a certain area). In 
B2C cases, a firm owns the cars while P2P individuals are the car owners, 
renting out their cars to others. Furthermore, both sharing schemes for 
bikes and electric scooters were included in this study but limited to short 
term rent. Similar to the focus on carsharing, only those that are publicly 
available via a digital system, membership and self-service were included. 
Hence, stationary bike rental companies were not included. 

Shared mobility services are a growing segment in the Nordic countries, 
and both carsharing and bike sharing are available in all five countries.  
P2P is the fastest growing segment of carsharing. Electric scooters are 
available in all countries except Iceland. Even if this is a growing sector, 
the privately-owned car is still the norm.

Challenges
Shared mobility is seen to have the potential to enable a more efficient use 
of resources, increase accessibility and cause a shift from privately-owned 
cars to mobility as a service (MaaS1). Problems with private-car ownership, 
e.g. high levels of pollution and congestion, occurs mainly in larger cities 
and it is also here that shared mobility services hold the greatest potential. 
On the other hand, there are several challenges to overcome before it is 
possible to achieve these potentials. The ones presented here are mainly 
from a business perspective.

Common challenges for both car and bike sharing are the prevailing 
norm of private car ownership and the need for a well-functioning public 
transport system. The latter is important, since it constitutes a basis for 
sustainable mobility and it is in general a challenge to get public transport 
and shared mobility services to complement each other to jointly offer an 
alternative to privately owned cars.

1. MaaS – a system, in which a comprehensive range 
of mobility services are provided to customers by 
mobility operators (Heikkilä 2014)
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Challenges for car sharing – B2C1
1. Mental barriers - psychosocial factors
In the interviews conducted, different kinds of mental barriers were stated 
as a challenge for the increased use of carpooling. The power of habit is 
strong and for most people in the Nordic region, privately owned cars is 
seen as the norm. In addition, there are still many aspects of social status 
associated with car ownership.

2. Lack of experience
Closely connected to mental barriers is the lack of experience of using  
carpooling among the vast majority. Because even if most know that  
carpooling exists, the knowledge of different varieties of carpooling  
and how to use it in practice is low. 

3. Private ownership of cars – perceived too cheap and easy
One of the main challenges for carpooling, from the interviews, is that it 
is perceived to be both too cheap and easy today to own a car. This is also 
supported in the literature.

“The investment in car ownership that has already been made is one of the 
greatest barriers for growth of car or ride sharing services. A car, once  
acquired, is perceived as a cheap means of transport when used on a day to 
day basis”2 

There is, however, a difference amongst the Nordic countries on this chal-
lenge. The price of a new car is higher in Denmark, Norway and Finland, 
compared to Sweden. It has been suggested that this is one explanatory 
factor for why there are more households without cars in Denmark than in 
Sweden. Another aspect is that neither the cost of using a privately-owned 
car or the parking fees are reflecting the true socio-economic cost. 

4. Unclear legislation
From the perspective of the carsharing actors, part of the legislation is seen 
as unfair and unclear. One example is the value added tax, where public 
transport and taxis have a lower tax rate (6–12 %) compared to carsharing 
services which have the same tax rates as other car rental services (25 %). 
Another example is that the legislation and administration on parking fines 
and different kinds of road tolls are not adapted for carsharing. 

5. Access to attractive parking lots
The limited access to attractive and available parking lots for carpools is 
described as a challenge in all the Nordic countries. 

6. Limited charging infrastructure
More and more carsharing companies focus on electric vehicles.  
A challenge for expanding this service is the limited access to charging 
infrastructure. 

7. Intense competition
In this sector the competition is very high. This can, on one hand, drive  
development forward but on the other hand, this also means that the 
companies often have small margins. Several companies have closed down 
their services in the Nordic countries due to lack of profitability. 

2. Laine et al (2018), p. 47
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Challenges for car sharing – P2P
For P2P carsharing several of the challenges are similar to those of B2C, 
such as mental barriers and lack of experience of sharing. An additional 
challenge that is perceived as a major obstacle for P2P to develop is linked 
to taxes and legislation. This is primarily a problem for the users but in 
the long run, this can become a problem even from the perspective of the 
P2P companies. For example, it is perceived as problematic that there is no 
tax-exemption on the income for those who rent out their car or if these 
amounts are too low, since this reduces the incentive of individuals to share 
their car. A previous challenge was to find suitable insurance, but thanks to 
cooperation between a couple of large insurance companies and carsharing 
companies, this challenge has been solved. 

Challenges for bike sharing and electric scooters
For bike sharing there are several factors influencing potential growth, 
such as the city context, the type of sharing scheme and which actor owns 
the scheme. However, the challenges are to a large extent similar in the 
Nordic countries, with greater difference between cities than countries. 
The exception is Iceland due to more difficult conditions regarding  
demography, geography and travel habits. Some of the main challenges 
identified are presented here.

As a user, there are often several services to choose from, but with differ-
ences such as different payment systems. Indeed, a variety of solutions  
can to some extent stimulate increased use. As a potential user however, 
the divided transport landscape can make it difficult to combine different 
modes of transport in a smooth way. Especially in relation to the  
privately-owned car, the shared mobility services in combination with 
public transport can appear to be a complicated alternative. The coordina-
tion and integration, both physical and digital, with public transport is one 
of the main challenges. As well as the coordination between all different 
actors on the shared mobility market. 

A specific challenge for station-based bike sharing is the availability of 
attractive parking places in urban areas where there is high competition 
on land use. Good public procurement has also been a challenge in several 
Nordic countries. Furthermore, it is also important to have a large-scale 
bike scheme for good accessibility and a user-friendly experience, including 
also an even allocation of bikes throughout the city. 

Some specific challenges for electric scooters and other schemes which 
are non-stationary are mainly on acceptance and legislation. Aspects such 
as safety, parking, lifespan of the vehicles and responsibility can be prob-
lematic. In some European cities the electric scooters have been banned 
due to such incidences, and regulations on the use of them have been  
implemented in several Nordic cities. 

Examples on solutions to the described challenges
1. Mobility Points and reserved parking spaces for carsharing
The first example is on the challenge of obtaining attractive parking spaces 
for car and bike sharing. In Bergen the first so called Mobility Point was 
created in Norway. This is a place where carsharing from three different 
actors, public transport as well as the city’s bike sharing scheme are  
connected. The reserved parking spaces for carsharing at this mobility 
point also helps to promote carsharing by visualizing their presence. 
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2. Flexible parking requirements 
Another challenge that exist for carsharing to grow is the ease of owning 
and driving a private car, lack of experience and parking availability. One 
policy measure that addresses all these challenges is flexible parking  
requirements. When constructing new housing and office buildings, there 
are good opportunities to make it less attractive for privately-owned cars 
and increase the attractiveness for services for shared mobility. Flexible 
parking requirements are therefore used by many municipalities to reduce 
the number of parking spaces that are usually required in exchange for 
shared mobility services by the developer. One example of this is in Malmö 
and Cykelhuset Ohboy, where approximately 50 apartments where built 
without any parking spaces. The usual cost of parking spaces was instead 
diverted to include carpooling membership, bike adjustments and subsi-
dized public transport cards that are covered in the rent of the apartments.

3. Solutions to gather mobility services
Lack of a common digital platform for different mobility services is  
addressed in Denmark via Rejseplanen, which combines public transport 
with train services. A development of this service is including shared  
mobility via a platform called MinRejseplan. Another example of this kind 
of service is the application is Whim in Helsinki, which is the first and most 
comprehensive MaaS-solution in the Nordics.

4. Authorities as users of carpools
A challenge for carpool systems to increase usage beyond the usual peak 
hours is to increase the distribution of use throughout the day. Several  
carpool companies are addressing this challenge by collaborating with 
companies to use their fleet for business travels during daytime. This is also 
one way for local, regional or national authorities to support car pooling. 
One example of this is Swedish public employment service in Sweden.

Recommendations
This section gives general recommendations on how public actors can work 
further to support the development of shared mobility. The recommenda-
tions are based on the overview that has been made of the current situation 
and challenges, and they are supported by current research. The conditions 
in Nordic countries vary in, for example, legislation and urban design. 
Authorities in the Nordics have also addressed the different challenges of 
shared mobility services in different ways. At the same time, the challenges 
are highly similar and the recommendations are kept here at a general level 
to be relevant to all Nordic countries.
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Municipal level Procure carpooling for employees’ business trips.

Urban planning for mixed, dense cities with focus on 
walking, cycling and public transport.

Implementing flexible parking requirements for new housing, 
with the aim to integrate carsharing and make private  
ownership less attractive.

Use parking as a policy measure – increase fees, promote 
co-use, and decrease the supply.

Provide land for car and bike sharing in attractive locations. 
Facilitate car sharing through reserved parking spaces.

Develop collaboration on how shared mobility can be  
facilitated, with authorities at other levels as well as  
providers of shared mobility services.

Regional level Procure carpooling for employees’ business trips.

Integrate car and bike sharing into public transport, both 
digital and physical.

Develop collaboration on how shared mobility can be  
facilitated, with authorities at other levels as well as  
providers of shared mobility services.

National level
Establish a legal definition of carsharing that enables  
municipalities to reserve free parking for carpools and in 
other ways promote carsharing.

Invest in infrastructure for public transport.

Decrease the VAT for carsharing to the same levels as taxis 
and public transport and exempt carpooling vehicles from 
congestion charges.

Increase the relative costs of private cars towards carsharing 
so it becomes costlier to own and drive a car, mainly in cities. 
Implement a mileage compensation system that benefits 
sustainable transport.

Introduce tax exemptions on revenues from P2P car sharing 
up to a certain income ceiling. 

Procure carpooling for employees’ business trips.

Develop collaboration on how shared mobility can be  
facilitated, with authorities at other levels as well as  
providers of shared mobility services.
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1. Inledning

1.1. Uppdrag och genomförande 
Ramboll har på uppdrag av Trafikverket tagit fram denna rapport om delad 
mobilitet i de nordiska länderna. Bakgrunden till uppdraget är Sveriges 
ordförandeskapsprojekt ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimat-
smart mobilitet” som består av fem delprojekt. Trafikverket ansvarar för 
delprojekt nummer 3: ”Dialogmöten, erfarenhetsutbyte samt rekommen-
dationer om att skapa förutsättningar för attraktiva och klimatsmarta 
transporter i städer.” Inom detta delprojekt anordnar Trafikverket flera 
erfarenhetsutbyten mellan de nordiska länderna där ett område är just 
delad mobilitet – ämnet för denna rapport. 

1.2. Syfte och upplägg
Syftet med rapporten är att sammanställa utmaningar, erfarenheter och 
rekommendationer kring hur delningstjänster för bil och cykel kan bidra 
till hållbara transporter i städer. Inledningsvis har en kartläggning gjorts 
av nuläget gällande utbredning, aktörer och varianter av delningstjänster i 
de nordiska länderna. Därefter har utmaningar för en ökad tillväxt av delad 
mobilitet studerats. Detta har gjorts dels genom en kunskapsgenomgång av 
aktuellt forskningsläge och dels genom en intervjustudie med företrädare 
för delningsföretagen. Baserat på kartläggning, litteraturöversikt, bransch-
intervjuer och goda exempel avslutas sedan rapporten med policyrekom-
mendationer för den nordiska kontexten.

Inom detta uppdrag har också ett erfarenhetsutbyte genomförts med del - 
tagare från de nordiska länderna. En kort sammanfattning av erfarenhets-
utbytet, som skedde i form av ett webbinarie, finns i bilaga B, sidan 42.

Bakomliggande intentioner
Varför är delad mobilitet fortfarande en så pass liten företeelse? Vad krävs 
för att fler ska gå över från privat bil till delad mobilitet? Och vad kan  
offentliga aktörer göra för att driva på en sådan utveckling? Denna rapport 
ger inte någon helhetsbild över det omfattande fält som delad mobilitet är. 
Men genom att visa på vilka utmaningar som finns i den nordiska kontex-
ten och samtidigt presentera goda exempel och policyrekommendationer 
hoppas vi att rapporten ska kunna utgöra ett diskussionsunderlag för den 
fortsatta utvecklingen. 
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2. Delad mobilitet  
– Varianter och begrepp 

Delad mobilitet
Delad mobilitet syftar till olika sätt att samutnyttja fordon där användaren 
inte själv äger fordonet1. Samutnyttjandet av fordon kan ske antingen  
parallellt i form av exempelvis samåkning och taxi eller sekventiellt med  
en användare åt gången som i fallet med bilpooler och lånecyklar. Denna 
rapport omfattar den senare varianten och behandlar delningstjänster 
både för bil och cykel som är allmänt tillgängliga. 

Delad mobilitet är ett snabbt växande fält med en mängd olika varian-
ter och lösningar. För att klargöra vad denna rapport omfattar beskrivs 
härnäst vilka delningstjänster som finns för bil respektive cykel och vilka 
varianter som ingår i denna studie. 

Delningstjänster för bil
Med delningstjänster för bil menas delningsbilar som är allmänt tillgäng-
liga genom digitala system, medlemskap och självservice. Ett företag kan 
ha en fordonsflotta som visserligen delas mellan olika medlemmar men som 
är sluten och därmed inte uppfyller kriteriet om allmän tillgänglighet. Inte 
heller traditionell biluthyrning via station räknas här som en delningstjänst 
då detta, till skillnad från bilpooler, inte bygger på självservice. En annan 
skillnad mellan stationshyra och bilpool är att bilpoolsbilar vanligtvis  
också hyrs för kortare tidsperioder (t.ex. per timme eller minut istället 
för per dag eller vecka) samt att bilarna kan hämtas upp och lämnas av 
medlemmarna dygnet runt på ett flertal platser runt om i staden. Ofta ses 
bildelning som synonymt med just bilpooler där företag äger fordon som 
privatpersoner får tillgång till genom medlemskap (B2C). Men faktum 
är att det finns fler varianter av delningstjänster för bil vilket illustreras i 
Figur 1. 

Cooperatives B2C
Business -to-Consumer

P2P
Peer-to-Peer

Carsharing types

RT
Roundtrip

OW
One-way

Figur 1. Olika former av bildelning. Münzel et al (2018). 1. I grundbegreppet delad mobilitet kan också 
kollektivtrafik i olika former inkluderas. Denna 
rapport är dock avgränsad till sekventiella 
delningstjänster för bil och cykel och omfattar alltså 
inte kollektivtrafik.
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I denna studie inkluderas förutom traditionell bilpool B2C även den snabbt 
ökande delningstjänsten Peer to Peer (P2P). Till skillnad från traditionell 
bilpool ägs bilarna här av privatpersoner som delar sina bilar med andra 
privatpersoner via en digital plattform. Anledningen till att P2P inkluderas 
i denna studie, trots att de egentligen inte helt uppfyller delningskriteriet 
om självbetjäning beror på att P2P i dagsläget är den snabbast växande 
formen av delningstjänst för bil sett till antalet medlemmar. Dessutom  
har tekniken utvecklats och i nuläget implementeras så kallad key less-
solutions som möjliggör självbetjäning även för P2P-bilar.

Sammanfattningsvis ingår alltså både delningstjänsterna bilpool (B2C) 
och P2P i denna studie. Kooperativ behandlas bara i den mån de uppfyller 
kriterierna kring allmän tillgänglighet. Som framgår av Figur 1 så finns det 
inom traditionell bilpool dessutom två underkategorierna som kan vara bra 
att känna till. Fast bilpool (roundtrip) innebär att bilen hämtas upp och 
lämnas på samma parkering. Flytande bilpool (one way) innebär att bilen 
kan hämtas upp och lämnas var som inom staden eller annat avgränsat 
område. Det kan också vara en variant där användaren är hänvisad till att 
parkera vid specificerade parkeringszoner men att bilen kan hämtas och 
lämnas i olika zoner (ibland även kallad punkt-till-punkt).

Delningstjänster för cykel
Delningstjänster för cykel brukar definieras som korttidsuthyrning av 
cyklar som är allmänt tillgängligt och baserat på IT-lösningar, självbetjä-
ning och medlemskap (som kan variera från en enstaka uthyrning till ett 
årslångt medlemskap). Utifrån denna definition framgår att delningscyklar 
inte inkluderar traditionell cykeluthyrning med bemannade stationer. 
Dessutom visar definitionen att delningscyklarna ska vara allmänt till-
gängliga och alltså inte vara avgränsade för en avskild grupp likt boende 
i ett specifikt hus eller anställda på ett visst företag. Definitionen liknar 
den för bildelning och liksom för bildelningstjänster så kan cykeldelningen 
delas upp i fasta och flytande system. Oavsett om delningstjänsten bygger 
på fasta stationer, är fritt flytande eller utgör ett mellanting med zoner så 
kan användarna i realtid se tillgänglighet till cyklarna genom mobilapp och 
hemsida. 

Lånecyklar: När man talar om en delningstjänst med ett större antal 
cyklar som kan hämtas och lämnas i olika stationer runt om i staden brukar 
begreppet lånecykel eller lånecykelsystem användas. Ibland används 
även begreppen hyrcykel eller hyrcykelsystem för att beskriva denna 
tjänst (ej att förväxla med bemannad stationsuthyrning). Lånecyklar har 
traditionellt sett varit upphandlade av offentliga aktörer samt uppbyggda 
kring fasta stationer där man som användare kan hämta och lämna i valfri 
station. 

Elsparkcyklar: En delningstjänst som ökat stort det senaste året och fått 
stor uppmärksamhet i media är de elsparkcyklar som placerats ut i städer 
runt om i Norden och övriga Europa. I juridisk mening befinner sig dessa 
sparkcyklar många gånger i en gråzon mellan elcykel och moped. I Sverige 
beror exempelvis klassificeringen på vilken hastighet och motorstyrka som 
fordonet har. I denna rapport utgår vi dock från att dessa fordon är cyklar. 
Vidare passar delningstjänsterna för elsparkcyklar väl in på beskrivningen 
av delad mobilitet. Ibland används det bredare begreppet mikromobilitet 
för att beskriva elsparkcyklar. I denna studie beskrivs de dock som just 
elsparcyklar. 
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3. Delningstjänsternas roll  
för en hållbar mobilitet 

Transportsektorn står inför stora förändringar de kommande åren där 
trender som automatisering, internet of things samt delningsekonomins 
utveckling kan komma att påverka sättet vi reser på2 . Delad mobilitet har 
sammantaget en stor potential att möjliggöra ett mer effektivt resurs-
utnyttjande, en ökad tillgänglighet och en överflyttning från privatägda 
fordon till kombinerande mobilitetslösningar. Problemen med dagens  
nivåer av privatbilism är som störst i våra städer och det är också i just 
städer som delningstjänsterna i nuläget bedöms ha störst potential att bidra 
till ett mer hållbart transportsystem. 

Figur 2 visar ett exempel på hur den ökande efterfrågan på bilinfrastruktur 
genererar mer biltrafik och förnyade krav på infrastruktur. Exemplet med 
trängsel kan likaväl bytas ut mot utbyggnaden av mer parkeringsytor som 2. K2 (2018)
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bidrar till ännu mer biltrafik och nya krav på mer parkeringytor. Som illus-
treras i figuren kan delad mobilitet vara en del i att bryta den fortsatta in-
låsningen i bilberoende strukturer och hitta en annan väg framåt än dagens 
samhällsplanering som i stor utsträckning utgår från ”buisness as usual”. 

Figur 2. ”Black hole theory” som visar på inlåsningen i bilberoende strukturer och utmaningen att bryta 
den ohållbar utveckling. Figur framtagen av Michael Johansson, Lunds universitet.

Ett annat perspektiv på den roll som delningsekonomin kan ha i ett håll-
bart transportsystem visas i Figur 3. Figuren visar hur övergången från 
privatägda fordon till delade fordon behöver förstås som en del av ett större 
sammanhang där samverkan behövs mellan samhällsplanering, teknik-
utveckling och beteendeförändringar. Som ett komplement till de generella 
perspektiv som presenterats här behandlas nyttan med bildelning respektive 
cykeldelning mer detaljerat i avsnitt 3.1 och 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Betydelsen av delad mobilitet i omställningen till en klimatsmart mobilitet. Figur framtagen av 
Michael Johansson, Lunds universitet.
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3.1. Nyttan med bildelning
Genom att bildelning kan påverka både bilinnehav och bilanvändning kan 
stora samhällsnyttor uppnås med alltifrån minskat parkeringsbehov till 
minskad klimatpåverkan. Dessa vinster illustreras också i Figur 4. Studier 
har visat att varje bilpoolsbil kan ersätta åtminstone fem privatägda,  
något som har stor påverkan på parkeringsefterfrågan i och med att en bil  
i genomsnitt står parkerad 23 timmar per dygn.3 Beräkningar för de  
nordiska länderna visar dessutom att hushåll som ersätter privatägd bil 
med bildelning kan minska sitt biltransportarbete med 40–45 procent och 
sina växthusgasutsläpp med 130–980 kg CO2 per år.4 Sammantaget finns 
det gott om underlag som visar att medlemmar i en bilpool minskar sitt 
bilresande till förmån för mer hållbara färdmedel.5

Bilpoolsbilar är dessutom ofta säkrare, modernare och har generellt lägre 
utsläpp än genomsnittet för privatägda bilar. På individnivå kan med-
lemskap i bilpool också vara en stor ekonomisk besparing jämfört med 
privat bilägande.6 De flesta studier kring nyttan med bildelning utgår från 
traditionell bilpool B2C. Effekterna av P2P är inte i lika stor utsträckning 
studerad. Det finns dock studier som pekar på att denna form av bildel-
ning i större utsträckning används som en ersättning för stationsbaserad 
biluthyrning och inte används för att ersätta privat bilägande i lika stor 
utsträckning.7 

Figur 4. Nyttan med bildelning. Figur framtagen av Michael Johansson, Lunds universitet.

3.2. Nyttan med cykeldelning
Ersätter cykeldelning bilresor?
Delade mobilitetstjänster har generellt en potential att minska andelen 
biltrafik och bilägande samtidigt som tillgängligheten bibehålls. Men  
effekterna skiljer sig åt mellan delningstjänster för bil respektive cykel.  
Studier som gjorts på olika lånecykelsystem i Europa visar att även om 
dessa ersätter bilresor till viss del så ersätter cykeldelningen i första hand 
resor som annars skulle ha skett med kollektivtrafik eller gång.8,9 Forsk-
ningsläget kring elsparkcyklar är än så länge högst begränsat, men mycket 
tyder på att det även här är kollektivtrafikresor/gång som ersätts eller att 
de används för nöje och på så vis ökar det totala resandet. 

Viktiga ytterligare funktioner och tjänster som behöver samordnas
Kollektivtrafik Gång och cykel Taxi/delade fordon Hemleverans
•Buss •Elcyklar •Autonoma fordon •Internet (näthandel)
•Tåg •Lastcyklar 
•Järnväg

Minskat  
bilägande

Minskad  
bilanvändning

Utökad  
tillgänglighet

Utökade  
offentliga ytor

Minskad lokal och  
global miljöpåverkan

Bildelning

FÖRDELAR

3. Goldmann M. & Steorn N. (2017) 
4. Laine et al (2018) 
5. Trafikanalys (2016) 
6. Nyblom & Åkeman (2014) 
7. Share north (2019) 
8. K2 (2018)  
9. Trafikanalys (2016)  
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Samtidigt som andelen bilresor som ersätts på ett direkt plan är låg så bör 
det påpekas att cykeldelningstjänster ändå kan fylla en viktig funktion i 
städer samt bidra till ett mer hållbart transportsystem. Exempelvis kan 
cykeldelningstjänster fungera som ett komplement till kollektivtrafiken 
genom att erbjuda en lösning för ”last mile”-problematiken. Cykeldelning 
kan nämligen utvidga kollektivtrafikens räckvidd och kan därmed stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bil.10 

Både komplement och konkurrent till kollektivtrafik
Samtidigt som cykeldelning kan fungera som ett komplement till  
kollektivtrafiken så kan delningstjänsten också fungera som en konkurrent. 
Elsparkcyklar och lånecykelsystem har i studier visat sig konkurrera med 
stadsbusstrafiken (som har liknande reseavstånd) medan det för tåg,  
spårvagn och tunnelbana i större utsträckning visat sig fungera som ett  
komplement.11 Konkurrenssituationen behöver dock inte i alla samman-
hang ses som negativ. I vissa fall kan det vara önskvärt att delningstjänster 
för cykel avlastar kollektivtrafiken under rusningstid.12 

Sammanfattningsvis kan konstateras att cykeldelning både kan fungera som 
ett komplement och en konkurrent till kollektivtrafiken. Utfallet beror på 
den lokala kontexten, hur kollektivtrafiken och cykeldelningen är utformad 
samt hur samverkan mellan kollektivtrafik och cykeldelning ser ut.13 

Effekter av att satsa på cykeldelning
Oavsett om delningstjänsten utgör en konkurrent eller ett komplement till 
kollektivtrafiken i en viss stad så möter cykeldelningen en efterfrågan på 
mobilitet inom städer. Genom att erbjuda en flexibel mobilitetslösning kan 
delningscyklar vara en del i att kunna välja bort bilresor. Studier har också 
framhävt hur städers satsningar på lånecykelsystem bidragit till en ökad 
andel cykelresor. Ett resultat som har stora samhällsekonomiska vinster 
genom bland annat förbättrad folkhälsa.14,15 

Vidare kan cykeldelningstjänster bidra till att normalisera cykling och 
synliggöra konflikter mellan biltrafik och cykeltrafik – något som i förläng-
ningen kan bidra till ökade satsningar på cykelanpassad infrastruktur.  
Att underlätta för cykeldelning gynna ett flertal grupper, studier har 
nämligen visat att lånecykelsystem används av såväl tillfälliga besökare 
och inpendlare som stadens egna invånare.16 Återigen bör påpekas att den 
forskning som finns till allra största del är fokuserad på de mer traditionella 
formerna av lånecykelsystem och inte på flytande former av cykel delning 
likt elsparkcyklar. Beroende på vilken typ av cykeldelningstjänst som  
diskuteras så kan såväl samhällsnyttan som utmaningarna variera. 

10. K2 (2018)  
11. Graehler, M (2018) 
12. K2 (2018)  
13. Trafikanalys (2016)  
14. Think Denmark (2016)  
15. Nikitas, A (2016)  
16. OBIS (2011) 
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4. Delad mobilitet i  
de nordiska länderna

I avsnitt 4.1 och 4.2 presenteras den kartläggning som gjorts gällande del-
ningstjänster för bil respektive cykel i de nordiska länderna. Inledningsvis 
ges här en kort beskrivning av de trender som ses inom delad mobilitet i 
Norden. 

Generellt sett är delad mobilitet ett växande område vilket också exempli-
fieras i Figur 5 där exemplet gäller traditionella bilpooler i Sverige.  
Ökningstakten för just denna delningsvariant är upp emot 30 procent per 
år i Trafikverkets klimatscenarier, se ÅF (2018)
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Figur 5. Antal medlemmar över tid i de större svenska bilpoolerna (2030.miljobarometern.se). 

Delad mobilitet är sammantaget ett område på frammarsch och de senaste 
åren har allt fler delningstjänster etablerats i de nordiska länderna. Men 
samtidigt som det finns en positiv utveckling med ökande medlemstalen så 
bör det också poängteras att privatägda fordon alltjämt är normen. I fallet 
med bildelning så visar Figur 6 på hur begränsad företeelsen med delning 
faktiskt är i nuläget i jämförelse med privat bilägande. Siffrorna bakom 
denna figur illustrerar hur stor utmaningen är och kan ses som en bak-
grund till diskussionen om utmaningar och lösningar i kap 5, 6 och 7. 

Figur 6. Antal personbilar och bilpoolsbilar i Sverige 2019.

I diskussionen hur delad mobilitet utvecklas i Norden så visar Figur 7 på 
ett kompletterande perspektiv till tidigare figurer. Den utveckling som i 
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stor utsträckning både förutspås och förespråkas inom persontransporter 
generellt är steget från privatägda fordon mot delade mobilitetslösningar 
som tillhandahålls genom digitala lösningar. 

Utvecklingen är självfallet varken så linjär eller tydlig som pilen i figuren 
indikerar. Snarare pågår en diversifiering av marknaden för persontran-
sporter där de privatägda fordonen kompletteras och i viss utsträckning 
ersätts av andra lösningar. Likväl visar Figur 7 och Figur 8 på ett relevant 
perspektiv som offentliga aktörer behöver förhålla sig till. Vad krävs för att 
den utvecklingen som vi redan idag ser med fler delningstjänster och  
MaaS-lösningar17 ska ske på bredare front? Hur väl korrelerar delningstjäns-
ternas utveckling med målen om en hållbar mobilitet? Och vilken roll kan 
eller bör offentliga aktörer ha i utvecklingen? Detta är viktiga frågor som 
myndigheter på alla plan behöver beakta när delad mobilitet diskuteras.

Produkt
Privat bil

Produkttjänst
Biluthyrning

Mobilitet  
som tjänst
All mobilitet  
genom en app

DIGITALT

FYSISKT

ÄGANDESKAP TILLGÅNG

System av  
produkttjänster 
Bildelning  

17. MaaS – Mobility as a service, brett definerat som  
“a system, in which a comprehensive range of 
mobility services are provided to customers by 
mobility operators” (Heikkilä 2014). Kombinerad 
mobilitet är ett annat begrepp som ibland används 
synonymt med MaaS.

DIGITALT

FYSISKT

ÄGANDESKAP TILLGÅNG

Figur 7. Illustration över en möjlig utvecklingen för våra mobilitetslösningar.

Figur 8. Illustration över en möjlig utveckling för mobilitetslösningar (bil).
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4.1. Delningstjänster för bil
Delningstjänster för bil förekommer i samtliga nordiska länder även om 
utbredningen och användningen ser olika ut. Tabell 1 visar förekomsten 
av varianter av bildelningstjänster som identifierats i denna studie under 
våren 2019. 

På nationell nivå är det generellt en eller två kommersiella bilpoolsaktörer 
som dominerar och återfinns i flera städer i de nordiska länderna. Lokalt 
förekommer det att vissa kooperativa bilpoolsaktörer kan växa sig stora.  
I Danmark är det Lets go som täcker flest städer. I Sverige och Norge är det 
Sunfleet respektive Hertz bilpool som har störst täckning. I Finland finner 
denna studie inte en lika tydlig dominans av en aktör utan olika aktörer 
dominerar i olika städer, och på Island har endast en bildelning (B2C) iden-
tifierats, Zipcar. Detta är ögonblicksuppgifter som ändrar sig över tid. När 
det gäller utbredningen inom länderna så finns bildelning i såväl större som 
medelstora städer och i vissa fall även på mindre orter (även om utbudet är 
koncentrerat till huvudstäderna och andra större städer). Återigen avviker 
Island från denna beskrivning eftersom bildelning av demografiska skäl 
endast finns i Reykjavik. 

SVERIGE NORGE FINLAND DANMARK ISLAND

B2C - fast Ja Ja Ja Ja Ja

B2C – flytande Ja Nej Ja Ja Nej

Kooperativ Ja Ja Ja Ja Nej

P2P Ja Ja Ja Ja Ja

Tabell 1. Förekomst av bildelningsvarianter i respektive land, mars 2019.

LAND INVÅNARE PERSONBILAR BILAR PER PERSON

Sverige 10 000 000 5 000 000 0,50

Norge 5 400 000 2 700 000 0,50

Finland 5 500 000 2 700 000 0,49

Danmark 5 700 000 2 500 000 0,44

Island 340 000 240 000 0,71

Tabell 2. Antal personbilar totalt per land och person.

4.2. Delningstjänster för cykel
I begreppet cykeldelning ingår som tidigare nämnts både de mer etablerade 
lånecykelsystemen och den nyare varianten med elsparkcyklar. Konceptet  
med lånecykelsystem har funnits länge där de första initiativen kom i 
Amsterdam på 1960-talet. Men det är först de senaste 15 åren som utveck-
lingen tagit fart, något som kan relateras till de IT-baserade lösningar som 
skapats för identifiering av användare och cyklar. Gemensamt för såväl de 
fasta som flytande delningstjänsterna för cykel är att den nya tekniken  
underlättat utvecklingen där såväl användare som operatörer exempelvis 
kan se var cyklarna finns och enkelt få tillgång till dessa. 

När det gäller elsparkcyklar så är detta ett betydligt nyare fenomen än  
de traditionella lånecykelsystemen. Även om elsparkcyklar numera är  
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 18. Trafikanalys (2016)

etablerade (om än livligt debatterat) i många städer runt om i Europa så 
var det först under 2018 som elsparkcyklarna introducerades i europeiska 
städer. Elsparkcyklarna finns numera i alla nordiska, Island undantaget.  
I många större och medelstora städer finns det i nuläget ett flertal aktörer 
som konkurrerar om användarna. Redan innan elsparkcyklarna introdu-
cerades under 2018 och 2019 med aktörer som Voi och Lime fanns andra 
flytande delnings-tjänster i de nordiska länderna likt Donkey Republic. 
Dessa har dock inte fått ett lika stort genomslag varken sett till användning 
eller i medial uppmärksamhet.

Stationsbaserade lånecykelsystemen återfinns i alla nordiska länder, även 
Island. Den vanligaste driftsformen är att de lokala myndigheterna upp-
handlar lånecykel-systemen och att de sedan drivs av företag inom reklam 
som sköter dessa i utbyte mot reklamplatser i stadens offentliga miljöer.18 
Tidigare har de stationsbaserade lånecykelsystemen främst funnits i de 
större städerna men på senare år har även medelstora nordiska städer 
investerat i lånecykelsystem. Ett mellanting mellan de stationsbaserade 
lånecykelsystemen och de flytande delningstjänsterna är de så kallade zon-
systemen. Dessa delningstjänster kräver inte en dockningsstation men har 
likväl vissa parkeringszoner. Denna form av cykeldelningstjänster har än så 
länge inte fått någon spridning i den nordiska kontexten. 

De delningstjänster för cykel som finns i de nordiska länderna skiljer sig åt 
på ett flertal punkter. Exempelvis gällande vilka aktörer som tillhanda håller 
tjänsten, hur betalningssystem ser ut och hur kopplingen till kollektiv-
trafiken fungerar. Vissa av systemen är mer inriktade på turister medan 
andra har ett tydligare fokus på pendling i sin utformning och samverkan 
med kollektivtrafiken. 

När det gäller betalsystemen utgår vissa av delningstjänsterna från en  
betalning per minut och tillfälle (likt elsparkcyklar) medan andra får 
användas fritt en viss tid i utbyte mot en symbolisk avgift för medlemskap 
(gäller för flertalet stationsbaserade lånecykelsystem). Aktörerna bakom 
cykeldelningstjänsterna varierar i allt från kommuner och kollektivtrafik-
aktörer till reklamföretag, start-ups och flygbolag. Sammantaget är  
”delningstjänster för cykel” ett rörligt område där mycket händer i de  
nordiska länderna just nu. Den snabba utvecklingen och mångfalden av 
lösningar skapar dock vissa utmaningar som genomgången i avsnitt 5 visar. 
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Figur9. Bra exempel på lösning av  
”Plats i staden” vid kollektivtrafiknod.  
Foto: Filip Arnehed.



DELAD MOBILITET I NORDEN – UTMANINGAR OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR 27

5. Utmaningar

Delningstjänster för bil och cykel har som tidigare nämnt en stor potential 
att bidra till ett mer hållbart transportsystem. Eftersom delad mobilitet 
än så länge är en så pass liten företeelse är det relevant att studera vilka 
barriärer som finns för att delningstjänsterna ska kunna växa och i större 
utsträckning tillhandahålla hållbara mobilitetslösningar. I avsnitt 5.1  
redovisas utmaningar för bildelning utifrån ett leverantörsperspektiv.  
I avsnitt 5.2 presenteras sedan utmaningar för cykeldelning. 

Inlåsning i bilberoende strukturer
Samtidigt som utmaningarna till viss del skiljer sig åt för bil- respektive  
cykeldelning så finns det också ett flertal gemensamma förutsättningar 
för att dessa delningstjänster ska kunna fungera väl och utgöra ett reellt 
alternativ till den privatägda bilen. Samhället behöver i större utsträckning 
anpassas för ett liv utan privatägd bil och den fysiska planeringen har en 
viktig roll att spela här. Den inlåsning som gjorts i bilberoende samhälls-
strukturer är en stor utmaning för att delad mobilitet ska kunna växa. 

Kollektivtrafik och blandade städer
En generell förutsättning som har stor betydelse för delningstjänsternas 
utveckling är kollektivtrafikens omfattning och kvalitet. Kollektivtrafik 
utgör nämligen en viktig grund för hållbar mobilitet och det är en generell 
utmaning att få kollektivtrafik och delningstjänsterna att komplettera  
varandra för att gemensamt erbjuda ett alternativ till privatägd bil. I nuläget 
är det främst i de större städerna som den välutbyggda kollektivtrafiken 
finns och det är också där potentialen för delad mobilitet är som störst. 
Vidare är det en generell utmaning att skapa täta och blandade städer som 
är anpassade för gång och cykel i så stor utsträckning som möjligt. Detta är 
nämligen förutsättningar som har stor betydelse för att delad mobilitet ska 
fungera väl och få en jämn beläggning över veckans alla dagar, kvällar och 
helger. 

5.1 Utmaningar för bildelning
Nedan presenteras 7 kategorier av utmaningar för att bildelningstjänster 
ska kunna växa i de nordiska länderna. Utmaningarna som beskrivs här 
ger inte nödvändigtvis en helhetsbild utan ska snarare förstås som viktiga 
delaspekter från ett företagsperspektiv. Kategoriseringen av utmaningar 
bygger alltså på de intervjuer som gjorts med bildelningsaktörerna.  
Samtidigt så känns många perspektiv igen från litteraturen vilket ger ett 
stöd åt den kategorisering som gjorts.

I kategoriseringen här har ingen åtskillnad gjorts mellan länderna. Detta 
baseras på att utmaningarna i stor utsträckning har bedömts vara liknande 
– något som också den genomförda intervjustudien ger ett tydligt stöd för. 
Dock tar sig utmaningarna olika uttrycksform i olika sammanhang vilket 
kan variera både mellan länderna och inom länderna beroende på en rad 
faktorer. Exempelvis kan möjligheten att leva utan egen bil variera stort 
mellan olika geografiska sammanhang. 

5.1.1. Utmaningar för bildelning: traditionell bilpool (B2C)
Mentala hinder - psykosociala faktorer 
Utöver de fysiska hinder som nämndes i inledningen till detta avsnitt så 
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finns det också en rad mentala hinder för att bildelning ska kunna växa. Ett 
återkommande tema som leverantörerna tog upp i intervjustudien var just 
hur olika former av mentala barriärer försvårar utbredningen av bilpooler. 
Vanans makt är stor och för de flesta i Norden ses privatägd bil alltjämt som 
norm. Även om det finns tecken på att bilnormen är på väg att utmanas hos 
nya generationer så lever många förväntningar alltjämt kvar. Den som har 
ett arbete eller familj förväntas också av många ha en egen bil. 

Dessutom finns det fortfarande många statusaspekter kopplat till bil-
ägande. Att äga en bil kan såklart för vissa kan vara associerat med problem 
och höga kostnader, men för andra kan det finnas starka känslomässiga 
band till privat bilägande. Den kanske viktigaste psykosocial faktor som 
i nuläget utgör ett hinder för bildelning är att den privata bilen i mycket 
högre grad anses ge flexibilitet och frihet. Just eftersom samhället i hög  
utsträckning är uppbyggt kring privatbilism kan dessa föreställningar 
också få stöd i praktiken. 

Erfarenhet och allmän kännedom 
Nära kopplad till de mentala hindren finns det faktum att de festa faktiskt 
saknar erfarenhet av att använda bilpool. Även om en stor andel av befolk-
ningen känner till att bilpooler finns så är kännedomen om vilka varianter 
som finns och hur det fungerar i praktiken låg. Steget från privat bil till 
delad bil blir mycket större om du saknar både kunskap och erfarenhet av 
delningstjänster.

För billigt och enkelt med privatägd bil 
En av de största utmaningarna, som också nämndes i samtliga intervjuer 
är att det i nuläget faktiskt är för billigt och enkelt med privatägd bil. 
Även i litteraturen framhävs just de ekonomiska barriärerna som särskilt 
avgörande för delningstjänsternas utveckling i Norden.19 Samhället är inte 
bara anpassat för privat bilägande rent fysiskt utan även ekonomiskt är det 
alltjämt fördelaktigt att äga en egen bil. 

“The investment in car ownership that has already been made is one of the 
greatest barriers for growth of car or ride sharing services. A car, once ac-
quired, is perceived as a cheap means of transport when used on a day to day 
basis” 20

Det faktum att bilens verkliga samhällskostnader inte synliggörs innebär, 
i kombination med övriga hinder, att privat bilägande fortsatt ses som ett 
självklart val för många. Tjänstebilar, milersättning och parkering är tre 
exempel där privatbilism gynnas ekonomiskt vilket utgör ett hinder för att 
bildelning ska kunna växa. De nordiska länderna har dock kommit olika 
långt inom denna utmaning. Jämförelser mellan länderna visar att nybils-
priset i Danmark och Norge är betydligt högre än i Sverige vilket innebär 
ökade incitament för bildelning. Även i Finland är inköpspriset högre än i 
Sverige, om än inte på samma nivå som i Danmark och Norge. Inköpspriset 
är också en möjlig förklaringsfaktor till att andelen hushåll utan egen bil är 
betydligt högre i Danmark än i Sverige.21 I sammanhanget kan dock upp-
märksammas att inköpspriset för elbilar är kraftigt subventionerat i Norge. 
Detta leder å ena sidan till en hög andel elfordon i nybilsförsäljningen. Men 
å andra sidan innebär denna subventionering en fortsatt inlåsning i privat-
bilism. 

I fallet med parkering handlar det om att parkeringsavgifterna sällan 
motsvarar den verkliga kostnaden för markanvändningen. När flerbostads-

19. Laine et al (2018) 
20. Laine et al (2018) sid 47 
21. Acea (2018)
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hus byggs läggs stora delar av bilparkeringens anläggningskostnad in i 
den totala boendekostnaden, istället för att den som använder parkeringen 
betalar den faktiska kostnaden. Detta innebär att privat bilägande subven-
tioneras. När det gäller exemplet med tjänstebilar så är detta ett förmåns-
system som gynnar privatbilismen på ett problematiskt sätt och minskar 
kollektivtrafikens kundunderlag.22 

Orättvis och oklar lagstiftning 
En utmaning som de intervjuade delningsaktörerna lyft fram är att lag-
stiftningen, ur deras perspektiv, ses som orättvis och i vissa sammanhang 
oklar. Moms är ett exempel som lyfts fram där kollektivtrafik och taxi 
har en betydligt lägre moms (6-12 procent) än bildelning som istället har 
samma momssats som annan biluthyrning (omkring 25 procent). Denna 
lagstiftning försvårar utbredningen av bildelning eftersom såväl delnings-
tjänsternas lönsamhet och prissättning för användarna påverkas negativt. 

Andra exempel som lyfts fram är att lagstiftning och administration kring 
parkeringsböter och olika former av vägavgifter inte är anpassad för bil-
delning. I Finland lyfts tillvägagångssättet för körkortskontroll fram som 
ett exempel på administration som försvårar deras verksamhet. 

Tillgång till parkering i bra lägen 
Parkering utgör på olika sätt hinder i utvecklingen av bildelning. Parkering 
i bra lägen är en förutsättning för att användarna ska vilja använda bildel-
ning och synliga parkeringsplatser kan dessutom fungera som en mark-
nadsföring för tjänsten. I nuläget beskrivs parkering som ett hinder  
i samtliga nordiska länder.

Hur parkeringslagstiftningen ser ut varierar mellan länderna. Vidare skiljer 
det sig åt mellan städerna på vilket sätt som parkering är en utmaning.  
I exempelvis Helsingfors har de lokala myndigheterna märkt upp parke-
ringsplatser specifikt för bilpoolsbilar vilket underlättar bilpoolsaktörernas 
verksamhet. I många andra fall tycks brist på parkering och kostnaden  
för densamma utgöra ett stort hinder för delningsföretagen. Båda dessa 
faktorer med låg tillgång till parkering samt höga kostnader beskrivs som 
en del av förklaring till att två större operatörer lagt ner sin verksamhet i 
Stockholm under de senaste åren.23 

Laddningsinfrastruktur 
Allt fler bildelningsföretag inriktar sig på elbilar. Ett flertal aktörer har en-
dast elbilar i sin fordonsflotta, något som är särskilt utbrett i Norge. Detta 
innebär att laddnings-infrastruktur blir en viktig faktor för att delningsak-
tören ska kunna tillhandahålla en välfungerande tjänst. I nuläget ses den 
bristfälliga utbyggnaden av laddningsmöjligheter som ett hinder för att bil-
delning med inriknting på eldrivna fordon ska kunna utvecklas i stor skala. 

Hög konkurrens inom branschen 
Inom bildelningsbranschen finns idag en stor konkurrens. Något som å ena 
sidan kan driva utvecklingen framåt men som å andra sidan innebär att 
delningsföretagen många gånger har små marginaler och svårt att gå med 
vinst. De intervjuade aktörerna framhåller hur det finns en konkurrens 
inom bildelningsbranschen både mellan traditionella bilpoolsaktörer B2C 
och gentemot P2P-bildening. Som tidigare nämnt har ett flertal aktörer lagt 
ner sin verksamhet i de nordiska länderna på grund av bristande lönsam-
het.24 Inte minst i den danska kontexten beskrivs P2P konkurrera med B2C 
till följd av de skattebefriade inkomstbelopp som finns för P2P-uthyrare. 

22. Laine et al (2018) 
23. Drive Sweden (2018) 
24. Laine et al (2018)
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Att starta upp en bilpoolsverksamhet är både kostsamt och riskfyllt där  
ett stort antal fordon måste köpas in och underhållas samtidigt som ett  
välutvecklat system för bokning, betalning och påfyllnad av drivmedel 
måste finnas redan vid uppstart.25 Sammantaget är det en utmaning att  
få affärsmodellen för traditionell bilpool att bli prismässigt konkurrens 
kraftigt gentemot privat bilägande. 

5.1.2. Utmaningar för bildelning: P2P 
Utmaningarna som P2P-aktörerna ser för att deras delningstjänster ska 
kunna växa i antal medlemmar och användning har många skärningspunkter 
med de utmaningar som listats för bildelning B2C. I och med att  
P2P-tjänsterna är så pass nya finns exempelvis stora utmaningar kring 
mentala barriärer samt bristande erfarenhet och kunskap. 

Ett annat område som upplevs som ett stort hinder för att P2P ska kunna 
utvecklas är de hinder som finns kopplat till skatter och lagstiftning. Egent-
ligen är detta främst ett problem för användarna men i förlängningen blir 
detta ett problem även ur P2P-företagens perspektiv. Exempelvis upplevs 
det som problematiskt när skattebefriade inkomstbelopp saknas för den 
som hyr ut sin bil eller om dessa belopp är låga eftersom detta minskar 
privatpersoners incitament att dela sin bil. Problematiken både kring de 
mentala barriärerna och lagstiftningen tycks vara mindre i Danmark där 
P2P varit etablerad under en längre tid än i exempelvis Sverige.

Tidigare har det varit en stor utmaning för P2P-branschen att lyckas ordna 
passande försäkringar. Detta har dock ändrat sig sedan ett par stora försäk-
ringsbolag börjat samarbeta med delningsföretagen. Likaså framhåller  
de intervjuade P2P-företagen hur teknikutvecklingen kring nyckelöver-
lämning med ”key less technology” överbygger vissa av de barriärer som 
funnits för P2P-bildelning. 

5.2. Utmaningar för cykeldelning
Som beskrivet i kapitel 4 så finns det en mängd olika cykeldelningstjänster i 
den nordiska kontexten. Vilka utmaningar som finns för att cykeldelnings-
tjänster ska kunna växa varierar utifrån en rad faktorer. Bland annat har 
det betydelse vilken stadskontext som diskuteras, i vilken form delningen 
sker samt vilken aktör som ligger bakom delningstjänsten. Trots denna 
mångfald av förutsättningar så har ändå vissa huvudsakliga utmaningar 
kunnat identifierats i denna studie. Utmaningarna är i stor utsträckning 
de samma för de nordiska länderna (större skillnad finns mellan städerna 
inom samma land). Dock bör påpekas att Island avviker med svårare  
förutsättningar kring demografi, geografi och resvanor.

Till skillnad från ”bildelningens utmaningar” så utgår de huvudsakliga 
utmaningar som listas här nedan inte från ett renodlat företagsperspektiv. 
Istället presenteras en samlad bedömning kring cykeldelningens utmaningar 
för att kunna växa och bidra till en ökad andel hållbara transporter i våra 
nordiska städer. En vidare diskussion om lösningar för- och rekommenda-
tioner kring dessa utmaningar presenteras i avsnitt 6 och 7. 

Fragmenterat transportlandskap
Som potentiell användare av cykeldelningstjänster så finns det ofta ett flertal 
möjliga tjänster att välja på, åtminstone i större och medelstora städer. 
Inom cykeldelningsbranschen finns nämligen en konkurrens där varje 
enskild tjänst har sin egen app och sitt eget betalsystem. På bilden till höger 
syns fyra olika delningstjänster med fyra separata system. 25. K2 (2018)
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Visserligen kan en mångfald av lösningar i viss mån stimulera en ökad 
användning. Men som potentiell användare kan det uppdelade transport-
landskapet försvåra möjligheten att på ett smidigt sätt kombinera olika 
transportsätt för att skapa en resa från dörr till dörr. Särskilt i förhållande 
till den privata bilen kan cykeldelningen i kombination med kollektivtrafik 
framstå som en komplicerad lösning.26 

Samordning med kollektivtrafik
Cykeldelningen har som tidigare nämnts en potential att fungera som en 
förlängning av kollektivtrafiken och erbjuda flexibla lösningar för ”hela 
resan-perspektivet”. Men att skapa en cykeldelning och kollektivtrafik 
som stärker varandra och gemensamt utgör ett alternativ till bilen är idag 
en stor utmaning. I många fall konkurrerar kollektivtrafiken och cykel-
delningen om samma kunder och de olika tjänsterna saknar för det mesta 
sammankoppling. I EU-projektet OBIS slutrapport ”Optimering av låne-
cykelsystem i europeiska städer” lyfts just samordning med kollektivtrafiken 
fram som en central utmaning för välfungerande cykeldelning.27 

Att delningstjänster för cykel kan integreras med kollektivtrafiken rent 
fysiskt är ett steg på vägen. Direkt närhet mellan kollektivtrafiknoder å ena 
sidan och stationer eller zoner för cykeldelning å andra sidan är önskvärt. 
Dessutom är det önskvärt att få till en integrering mellan systemen digi-
talt så att användarna enkelt kan kombinera kollektivtrafiken och cykel-
delningen. En sådan samordning kan låta enkel i teorin men är i praktiken 
en utmaning eftersom det många gånger är olika aktörer som tillhanda-
håller kollektivtrafik respektive cykeldelning samt ytterligare andra aktö-
rer som planerar och utvecklar den fysiska miljön. Blandningen av offent-
liga och privata aktörer som tillhandahåller tjänsterna gör utmaningen än 
mer påtaglig. Likaså försvåras samordningen av fragmentering som finns 
inom cykeldelningen idag. 

Specifika utmaningar för stationsbaserade lånecykelsystem
När det gäller de stadstäckande lånecykelsystem som finns i ett större antal 
nordiska städer så finns det en rad utmaningar. Här ges endast en kort 
överblick med några få exempel:

-Plats i staden. I den urbana kontexten finns en konkurrenssituation om 
markanvändningen. Särskilt vid attraktiva målpunkter är konkurrensen 
om markanvändningen stor och här är det särskilt viktigt att cykeldelning 
ges yta. För att få till tidigare nämnda sammankoppling mellan kollektiv-
trafik och cykeldelning är aspekten kring plats och synlighet i staden extra 
viktig. 

-Upphandling. I ett flertal nordiska städer har det varit en utmaning att  
få till en god upphandling. För att operatören ska ha ett intresse för hög  
användning och god kvalitet på systemet måste incitament för detta  
inkluderas i upphandlingen. Om systemets kvalitet brister minskar sanno-
likheten för att utöka kundunderlaget. 

-Tillräcklig omfattning. När en stad satsar på att utveckla ett lånecykel-
system kan det framstå som ett rimligt alternativ att påbörja satsningen i 
mindre omfattning. Dock är det önskvärt att få till en stor skala på cykel-
systemen redan från början för att möjliggöra en god användarupplevelse.

-Jämlik fördelning. Ytterligare en utmaning som relaterar till ”tillräcklig 
omfattning” och ”plats i staden” är att lyckas skapa en jämlik fördelning 

26. Trafikanalys (2016) 
27. OBIS (2011) 
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av lånecykelsystemet. I praktiken finns en koncentration av stationer som 
riskerar leda till att vissa områden eller grupper exkluderas. Samtidigt kan 
en sådan exkludering vara förenlig med att skapa en hög användning. Att 
lyckas uppnå både ett klimatsmart och jämlikt system på samma gång kan 
vara en stor utmaning. 

Specifika utmaningar för elsparkcyklar
När det gäller elsparkcyklar och andra helt flytande system finns det i 
nuläget utmaningar kring bland annat juridik och acceptans. Säkerhet, 
uppställning, fordonens livslängd och ansvarsfrågor är några av de aspek-
ter som kan uppfattas som problematiska med denna delningstjänst. I vissa 
städer runt om i Europa och USA har elsparkcyklarna förbjudits helt till 
följd av de problem som de lokala myndigheterna ser med dessa mobilitets-
tjänster. Även i flera nordiska städer har regleringar införts för hur elspark-
cyklarna kan användas.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Acceptans och regleringar utgör en utmaning för delningsföretagen. Här ett kollage över 
några alarmerande rubriker från media.

Att elsparkcyklarna kan hämtas och lämnas var som helst i staden ger en 
stor flexibilitet för användarna. Samtidigt som detta underlättar användar-
nas mobilitet så kan denna flexibilitet också ses som en utmaning från ett 
stadsutvecklingsperspektiv. Exempelvis finns det en risk att uppställningen 
av dessa fordon kan försämra tillgängligheten för person med funktions-
nedsättningar. För de lokala myndigheterna kan uppställningen av elspark-
cyklar också innebära att ägandeskap och kontroll av den offentliga miljön 
försämras. I nuläget är kunskapsnivån kring elsparkcyklarnas effekter låg 
vilket kan utgöra en utmaning i sig när offentliga aktörer ska utveckla  
förhållningssätt och eventuella regleringar. 

Om elsparkcyklarna ska kunna växa i antal krävs inte bara ett kundunderlag 
av användare utan också en viss acceptans från myndigheter. Denna accep-
tans bygger i sin tur på att elsparkcyklarna faktiskt ses bidra till en positiv 
utveckling där nyttan med en flexibel mikromobilitet överväger problemen. 
För såväl delningsföretagen som offentliga aktörer är det därför en stor 
utmaning framöver att i samverkan hitta lösningar och lämpliga nivåer för 
eventuella regleringar. 
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6. Exempel från Norden

I detta avsnitt presenteras några goda exempel på hur utmaningarna för 
delad mobilitet kan bemötas. Exemplen är tänkta att ge inspiration och 
fungerar som komplement till de sammanfattande rekommendationer som 
ges i avsnitt 7. 

Mobilitetspunkter och reserverade parkeringsplatser för bildelning
Genom att reservera parkeringsplatser för bilpooler i attraktiva lägen ökar 
sannolikheten för att bildelningstjänster blir välanvända. Reserverade  
parkeringsytor är också ett sätt att synliggöra och marknadsföra bildelning. 
I Figur 11 syns Norges första så kallade mobilpunkt, en fysisk lösning för  
att sammankoppla olika hållbara mobilitetslösningar. Vid mobilpunkten 
sammankopplas bland annat delningsbilar från tre aktörer, kollektivtrafik 
samt stadens lånecykelsystem.

Flexibla parkeringstal
Några av de utmaningar som finns för att bildelning ska kunna växa  
handlar om parkering, brist på erfarenhet samt att det är för enkelt  
och billigt med privatägd bil. Ett verktyg som bemöter samtliga dessa 
utmaningar är flexibla parkeringstal. I samband med att bostäder och olika 
typer av verksamheter byggs ut finns det goda möjligheter att både göra  
det mindre attraktivt med privatägd bil och mer attraktivt med tjänster  
för delad mobilitet. 

Flexibla parkeringstal används av många kommuner för att byggherrar ska 
kunna reducera det antal parkeringsplatser som vanligtvis krävs i utbyte 
mot mobilitetsinsatser. Dessa kan exempelvis vara att införa bilpoolsmed-
lemskap, synliggöra parkeringens verkliga kostnad och reservera parkering 
för delningstjänster. I Figur 13 syns Cykelhuset Ohboy i Malmö där det 
flexibla parkeringstalet används för att kunna bygga ett 50-tal lägenheter 
helt utan bilparkeringsplatser. På detta sätt har byggherren kunnat spara 
stora summor som annars hade gått till bilparkering samtidigt som bil-
poolsmedlemskap, cykelanpassningar och sponsrade kollektivtrafikkort 
inkluderas i boendekostanden.

Lösningar för att samla mobilitetstjänster
Ett flertal av de utmaningar som listats i avsnitt 5 berör på olika sätt den 
bristfälliga digitala sammankopplingen mellan olika mobilitetslösningar.  
I Danmark är Rejseplanen en välkänd tjänst som samlar kollektivtrafik och 
tågtrafik i en och samma plattform för hela landet. På detta sätt blir det 
enklare för resenärer att både få en överblick över vilka resval som finns 
samt kombinera olika mobilitetslösningar. Som ett steg mot en mer MaaS-
integrerad lösning har också försök gjorts med att integrera taxi, samåk-
ning och andra privata mobilitetslösningar i plattformen MinRejseplan. 

Det första och hittills mest omfattande steget mot en MaaS-lösning i den 
nordiska kontexten är Whim i Helsingfors. Applikationen lanserades i 
slutet av 2016 och för första gången sammankopplas ett flertal av stadens 
möjliga mobilitetslösningar i en enda app och med ett enda abonnemang. 
Genom detta kan användaren kombinera och betala för kollektivtrafik, taxi, 
biluthyrning samt bil- och cykeldelning. Whim och andra MaaS-tjänster 
brukar ibland beskrivas som transportsektorns Netflix och som användare 
kan du välja på olika abonnemang med olika månadskostnad beroende på 

Figur 12. Norges första mobilpunkt i Bergen.  
Foto: Lars Ove Kvalbein.

Figur 11. Reserverad parkering för delningsbilar  
i Bergen. Foto: Michael Johansson. 
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Figur 14. Danska Rejseplanen.

28. Ramboll (2019)

Figur 13. Cykelhuset Ohboy i Malmö. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor.

vilket behov av mobilitet du har. MaaS innebär dock inte automatiskt en 
ökning av bildelning- och cykeldelning, i fallet med Whim så visar en upp-
följande studie att dessa typer av delningstjänster utgör en högst begränsad 
del av användarnas totala resande.28 Likväl kan MaaS-lösningar likt Whim 
vara viktiga verktyg i övergången från privatägd bil till olika former av 
delad mobilitet. 

Myndigheter som användare
För traditionell bilpool finns som tidigare nämnt utmaningar i att få  
bäring i affärsmodellen. En del av utmaningen handlar om att få en så jämn 
beläggning över dygnet som möjligt. Flera bildelningsföretag, däribland 
Sunfleet, riktar sig till arbetsplatser som ett komplement till sina privata 
användare. Genom att knyta arbetsplatser till sig kan delningsbilarna få 
beläggning även under dagtid och en större fordonsflotta kan erbjudas 
även till de privata användarna. Myndigheter på såväl lokal, regional som 
nationell nivå har möjligheten att stötta utvecklingen av bildelning på detta 
sätt. Svenska Arbetsförmedlingen utgör ett gott exempel. Sedan 2009 har 
Arbetsförmedlingen valt att upphandla Sunfleet istället för att endast ha 
en egen fordonsflotta, något som inneburit att Sunfleet kunnat utöka sin 
fordonsflotta samt etablera sig på fler orter. 
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7. Rekommendationer

I detta avsnitt ges generella rekommendationer kring hur offentliga aktörer 
kan arbeta vidare för att stödja utvecklingen av delad mobilitet i de  
nordiska länderna. Rekommendationerna baseras på den översikt som 
gjorts gällande nuläge och utmaningar och har stöd i aktuell forskning. 

Förutsättningarna varierar för de nordiska länderna gällande alltifrån lag-
stiftning till städernas utformning. Myndigheterna i de olika länderna har 
också kommit olika långt i arbetet med att stödja utvecklingen av hållbara 
delningstjänster. Samtidigt är utmaningarna i grund och botten de samma 
och rekommendationerna hålls här på övergripande nivå som har relevans 
för samtliga nordiska länder.

Kommunal nivå Upphandla bilpool för de anställdas tjänsteresor.

Planera för blandade, täta städer med fokus på gång, cykel och 
kollektivtrafik. 

Implementera flexibla p-tal vid nybyggnation med syfte att pla-
nera in bildelning samt göra privat bilägande mindre attraktivt.

Använd parkering som ett styrmedel för minskad privatbilism – 
höjda parkeringsavgifter, minskat utbud och samnyttjande.

Upplåt mark för bil- och cykeldelning i attraktiva lägen. Under-
lätta för bildelning genom reserverade parkeringsplatser. 

Utveckla samverkan med såväl myndigheter på andra nivåer 
som leverantörer av delningstjänster kring hur delad mobilitet 
kan underlättas.

Regional nivå Upphandla bilpool för de anställdas tjänsteresor.

Integrera bil- och cykeldelning som en utökad del av kollektiv-
trafiken, samordning digitalt såväl som fysiskt.

Utveckla samverkan med såväl myndigheter på andra nivåer 
som leverantörer av delningstjänster kring hur delad mobilitet 
kan underlättas.

Nationell nivå Etablera en juridisk definition av bildelning som möjliggör för 
kommuner att reservera kostnadsfri parkering för bilpooler och 
på andra sätt gynna bildelning.

Investera i infrastruktur för kollektivtrafik.

Sänk momsen för bildelning till liknande nivåer som taxi/kol-
lektivtrafik och frånta bilpoolsbilar från trängselskatter.

Öka privatbilens relativa kostnad gentemot bildelning så att det 
blir mer kostsamt att äga och köra bil, främst i städer. Etablera 
ett milersättningssystem som gynnar hållbara transporter.

Gör inkomster från P2P-bildening skattebefriat upp till ett visst 
inkomsttak. 

Upphandla bilpool för de anställdas tjänsteresor.

Utveckla samverkan med såväl myndigheter på andra nivåer 
som leverantörer av delningstjänster kring hur delad mobilitet 
kan underlättas.

Tabell 3. Sammanfattande rekommendationer för myndigheter på olika nivåer.
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Ekonomiska styrmedel
Rekommendationerna i Tabell 3 bemöter på olika sätt de utmaningar som 
beskrivits i avsnitt 5. Utmaningen ”För billigt och enkelt med privatägd bil” 
är särskilt viktig att bemöta i arbetet för ett mer hållbart transportsystem. 
Samtidigt som det finns en omfattande inlåsning i ett bilberoende sam-
hälle så har de offentliga aktörerna en stor potential att utmana de fysiska, 
mentala och ekonomiska strukturer som fortsätter att gynna privatbilism. 
Rekommendationerna här rör exempelvis en förändrad skattepolitik där 
bildelning görs mer attraktivt samtidigt som privatbilismen i större ut-
sträckning får bära sina samhällskostnader. De ekonomiska styrmedlen är 
av stor betydelse.

Att som offentlig aktör gynna bildelning kan i nuläget vara svårt ur flera 
perspektiv. Ett viktigt första steg för att offentliga aktörer ska kunna reser-
vera parkering och på andra sätt gynna bilpooler med administrativa och 
ekonomiska styrmedel är att det finns en juridisk definition på plats som 
möjliggör detta.

Samverkan en viktig nyckel
Ett flertal av rekommendationerna som tas upp i tabellen handlar på ett 
eller annat sätt om samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Häri 
finns stora utmaningar framöver där förverkligandet av MaaS-lösningar 
förutsätter omfattande samverkan samt kritiska perspektiv. Frågor kring 
vilka aktörer som tillhandahåller tjänster, via vilka plattformar och på 
vilka sätt är centrala för den fortsatta utvecklingen. Redan idag finns en  
utveckling där gränserna mellan kollektivtrafik och andra former av  
samutnyttjande av fordon suddas ut. I takt med att nya former av delad  
mobilitet utvecklas blir såväl samverkan som de kritiska frågorna om  
vilken utveckling som är önskvärd allt viktigare. 

Sammankoppling med kollektivtrafiken
När det gäller specifikt cykeldelning så bedöms den viktigaste utmaningen 
vara ”Samordning med kollektivtrafiken” oavsett om det handlar om flytande 
eller fasta system. Här föreslås att kommunala och regionala aktörer samar-
betar för att sammankopplingen, såväl fysiskt som digitalt, ska bli tydligare 
så att cykeldelningens potential att stärka kollektivtrafiken och ”hela resan 
perspektivet” nyttjas fullt ut. Delningstjänster generellt behöver en tydligare 
sammankoppling sinsemellan och mot kollektivtrafiken. Återigen bedöms 
alltså samverkan mellan olika nyckelaktörer vara en del av lösningen på de 
problem som finns idag. Exempelvis behövs samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer kring hur nya former av cykeldelning behöver regleras.

Satsningar för framtiden
En stor fråga framöver är vilka typer av delningstjänster som de offentliga 
aktörerna särskilt bör försöka gynna. De starkast växande trenderna just 
nu, P2P-bildelning och elsparkcyklar, är inte nödvändigtvis de tjänster som 
har störst potential för att skapa ett mer klimatsmart transportsystem. 

Avslutningsvis kan konstateras att flera av de rekommendationer som 
föreslås i Tabell 3 inte berör delningstjänster på ett direkt plan. Exempelvis 
nämns satsningar på utökad kollektivtrafik och mer funktionsblandade och 
täta städer. Detta har sin grund i att delad mobiltiet behöver förstås ifrån 
ett vidare perspektiv. Samtidigt som det är av stor vikt med satsningar 
som underlättar för delad mobiltet så är det viktigt att poängtera att en 
ökad användning av delningstjänster för bil och cykel inte är ett mål i sig 
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utan ett medel för att nå ett mer hållbart transportsystem. För att delad 
mobilitet i större utsträckning än idag ska kunna bidra till att fler kan möta 
sitt mobilitetsbehov utan en privatägd bil behövs en fortsatt utveckling av 
såväl hållbara stadsstrukturer som en attraktiv kollektivtrafik. En positiv 
utveckling av kollektivtrafiken och stadens fysiska strukturer går nämligen 
hand i hand med en ökad användning av delade mobilitetslösningar. 

Vägen framåt för den mångfald av delningstjänster som finns är kantad 
av utmaningar och frågor. Denna rapport har uppmärksammat några av 
dessa utmaningarna och presenterat möjliga lösningar och viktiga frågor. 
På detta sätt är rapporten tänkt att utgöra ett underlag i diskussionen om 
hur offentliga aktörer kan agera för delad mobilitet och på bästa sätt kunna 
bidra till ett mer hållbart transportsystem. 
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Bilagor

Bilaga A – Intervjuade personer & identifierade operatörer
I Tabell 4 redovisas vilka personer som har ingått i intervjustudien. Ett 
större antal delningsföretag har givits möjligheten att delta men avböjt.  
Exempelvis finns inga representanter från delningsföretag på Island då 
dessa valt att inte delta. Bland de som intervjuats finns en övervikt av 
svenska representanter men sett till antalet kontaktade företag i helhet 
finns en jämn fördelning mellan länderna (utom för Island där det totalt 
sett finns väldigt få delningsföretag). 

INTERVJUADE  
PERSONER YRKESROLL

FÖRETAG/ 
ORGANISATION LAND

Peter Arnfalk Forskare Lund Universitet Sverige

Michael  
Johansson

Forskare Lunds Universitet Sverige

Vanessa  
Svensson

Ansvarig  
Byggprojekt

Sunfleet Sverige

Olof Holmberg Affärsutvecklings-
chef

Sunfleet Sverige

Caroline Hjelm Marknadsansvarig Voi Sverige, Norge, 
Danmark, Finland

Fredrik Karlberg Operativ chef SnappCar Sverige, Danmark

Mikael Kilter VD Moveabout Sverige, Danmark, 
Norge

Klara Bergqvist Marknadsansvarig Go More Sverige, Danmark, 
Norge

Christian  
Rohmann

Marknadsansvarig LetsGo Danmark

Eivind Thorne Operativ chef Hertz Bilpool Norge

Morten  
Munch-Olsen

Direktör Bilkollektivet Norge

Janika Öhman Operativ chef Bloxcar/Share it Finland

Elina Toiminen Marknadsansvarig GoNow/24Rent Finland

Tabell 4. Intervjuade personer.

I Tabell 5 redovisas resultatet av en internetsökning som gjordes i mars 
2019. Detta är inte en fullständig förteckning över vilka bildelningsföretag 
som finns utan ett resultat över de företag som vi lyckats identifiera. Likväl 
har sökningen bidragit till att ge en överblick över vilka större bilpools-
aktörer som finns i de nordiska länderna, något som också legat till grund 
för vilka som kontaktats för intervjustudien. När det gäller de mindre lokala 
kooperativen så har betydligt fler aktörer hittats på den svenska markna-
den, något som förmodligen är ett resultat av språkliga förutsättningar för 
sökningen. I studien har dock fokus legat på de större bildelningsaktörerna 
och där tycks majoriteten av de större företagen ha identifierats. Samtidigt 
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bör poängteras att detta ger en ögonblicksbild för mars 2019. En uppföljning i juni 
visade att någon aktör lagts ner, att andra aktörer gått samman och att ytterligare 
andra aktörer tillkommit på delningsmarknaden. 

SVERIGE

NAMN TYP WEB

Moveaboat B2C http://www.moveabout.se/

Sunfleet B2C https://www.sunfleet.com/

Bilpoolen.nu B2C http://www.bilpoolen.nu/

Gomore P2P+ https://gomore.se/

SnappCar P2P https://www.snappcar.se/

Sambil.se P2P http://www.sambil.se/

Aimo One-way https://aimosolution.com/

Zipcar B2C https://www.zipcar.se/

Stockholms bilpool Kooperativ https://www.stockholmsbilpool.se/

Halmstads bilpool Kooperativ https://www.halmstadsbilpool.se/

Bilpool i väst Kooperativ http://www.bilpoolivast.se/varfor.html

Lunds bilpool Kooperativ http://www.lundsbilpool.nu/

Vinterviken bil.se Kooperativ https://www.vintervikenbil.se/

Björkhagens bilpool Kooperativ https://bjorkhagensbilpool.se/

Sundsvalls Bilpoolare Kooperativ http://www.sundsvallsbilpolare.se/

Bilpoolarna i Uppsala Kooperativ http://bilpoolarna.se/offentlig/

Björkstadens Miljöbilpool Kooperativ http://www.miljobilpool.se/

Falu bilpool Kooperativ http://www.falubilpool.nu/

Norrtälje bilpool Kooperativ https://www.norrtaljebilpool.se/

Bilpool i Sala Kooperativ http://www.bilpoolisala.se/

Sundbybergs bilpool Kooperativ http://sundbybergsbilpool.se/

Meterns bilpool Kooperativ https://meternbilpool.wordpress.com/

Ålidhems bilpool Kooperativ http://trafikkonsult.se/alidhem.html

Varbergs bilpool Kooperativ http://www.varbergsbilpool.se/

Angereds bilkooperativ Kooperativ http://www.angeredsbilkooperativ.se/

Karlstads bilkooperativ Kooperativ https://www.karlstadsbilkooperativ.org/

Färnebo bilkooperativ Kooperativ http://trafikkonsult.se/farnebo.html

Bagargåerdens bilkooperativ Kooperativ http://bagarbil.com/

Masthuggets bilkooperativ Kooperativ http://www.masthuggetsbilkooperativ.se/

Alingsås bilkooperativ Kooperativ http://www.alingsasbilkooperativ.se/

ISLAND

NAMN TYP WEB

Zipcar B2C https://zipcar.is/

Caritas P2P https://caritas.is/

Carrenters P2P https://carrenters.is/Tabell 5. Resultat av sökning på 
bildelningstjänster mars 2019.
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DANMARK

NAMN TYP WEB

Delebilen Hertz B2C https://www.delebilen.dk/

Drive Now One-way https://www.drive-now.com/dk

Green mobility One-way http://www.greenmobility.com/dk/

TADAA B2C https://www.tadaacar.dk/boligforening

Snappcar P2P https://www.snappcar.dk/

GoMore P2P (more) https://gomore.dk/

Greenabout B2C http://www.greenabout.dk/

Bryggebilen Koopertiv http://bryggebilen.dk/

LetsGo Koopertiv https://letsgo.dk/da/

Albertslund delebil Koopertiv https://www.albertslund-delebil.dk/

Koge delebil Koopertiv http://www.koege-delebil.dk/

Lyngby delebil Koopertiv https://www.lyngby-delebil.dk/

Munksogaard delebil Koopertiv http://delebil.munksoegaard.dk/

Nordsjællands delebil Koopertiv https://www.nsjd.dk/

Silkeborg delebilklub Koopertiv http://www.silkeborgdelebilklub.dk/

FINLAND

NAMN TYP WEB

CityCarClub B2C https://citycarclub.fi/

Drive Now One-way https://www.drive-now.com/fi/fi

OP Bilpool B2C https://op-yhteisauto.fi/

Bloxcar P2P https://bloxcar.fi/

GoNow One-way https://www.gonow.fi/

24Rent B2C https://www.24rent.fi/

NORGE

NAMN TYP WEB

Move About B2C http://www.moveabout.no/

Hyre, Oslo P2P https://www.hyre.no/

Go more P2P https://gomore.no/

Nabobil P2P https://nabobil.no/

Hertz bilpool B2C https://www.hertzbilpool.no/

Avis Now/OBOS B2C https://www.avis.no/avisnow

Zipcar (OBOS) B2C https://www.zipcar.no/

Bilkollektivet i Oslo Kooperativ https://bilkollektivet.no/nb/

Trondheims bilkollektiv Kooperativ https://trondheim-bilkollektiv.no/nb/

Bildeleringen, bergen Kooperativ https://bildeleringen.no/en/



DELAD MOBILITET I NORDEN – UTMANINGAR OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR42

Bilaga B – Sammanfattning av webbinariet
Som en del av uppdraget genomfördes 12 juni ett webbinarie, det vill säga 
ett online-seminarium via Skype. Ett 20-tal inbjudna personer deltog i 
webbinariet och samtliga nordiska länder utom Island fanns represente-
rade bland deltagarna. Temat för webbinariet var liksom för rapporten 
”Delad mobilitet i Norden” och utvalda delar av rapporten presenterades. 

Till största del utgjordes webbinariet av presentationer av- och diskussioner 
mellan arrangörerna från Ramboll och medarrangör Michael Johansson 
(forskare vid Lunds Universitet). Men för att skapa interaktion fick del-
tagarna också svara på ett flertal frågor under webbinariet. Dessutom hade 
deltagarna möjlighet att ställa frågor och komma med kommentarer via 
Skypes kommentarsfunktion och via diskussioner.

Eftersom webbinariet bara kunde pågå en begränsad tid och deltagarna 
hade olika bakgrund och förkunskaper gavs en översiktlig bild över det 
breda fält som ”Delad Mobilitet i Norden” utgör. Särskilt fokus låg på ut-
maningar och goda exempel för traditionell bilpool, även om också andra 
former av delad mobilitet likt P2P-bildelning och elsparkcyklar diskutera-
des. Som en inledning till webbinariet gavs en presentation kring samhälls-
nyttan med delad mobilitet och som en avslutning gavs rekommendationer 
om hur offentliga aktörer kan stödja en ökning av delningstjänster för bil 
och cykel. 

Figur 15. Exempelbild från presentationen under webbinariet.
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