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Sammanfattning 
Projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd (KollaKoll) har under åren 2017-
2021 utvecklat och testat samverkan mellan kollektivtrafik, privatpersoner och 
plattformsaktörer som erbjuder delandetjänsten samåkning på landsbygden. Det har 
gjorts för att skapa bättre möjligheter för fler att resa på landsbygden. Då pandemin 
påverkade både resmönster och genomförandet av användarstudier har KollaKoll inte 
kunnat undersöka hinder för användning av tjänsterna på ett tillfredställande sätt inom 
alla fyra pilotprojekt och framför allt inte om det finns något som skulle kunna göra det 
mer attraktivt och möjligt att använda samåkning och kollektivtrafik mer frekvent.  

För att öka sannolikheten att integrerade kollektivtrafik- och samåkningstjänster 
implementeras och används på landsbygden syftar det här projektet till att komplettera 
tidigare forskning genom att utforska de systemperspektiv som inte belysts tillräckligt. 
Fokusgrupper i två av orterna som deltog i KollaKoll-projektet har deltagit i detta projekt. 
Resultatet från fokusgrupperna visar att en fungerande kollektivtrafik hamnar högt på 
agendan med ett mer tillgänglig och behovsstyrt utbud jämfört med dagsläget. 
Kollektivtrafiken är en förutsättning för samåkning. Även cykelinfrastruktur behövs för 
att kunna ta sig till en kollektivtrafik och/eller – samåkningshållplats. Behovet av en 
normförändring lyftes för att samåkning och kollektivtrafik inte ska uppfattas som 
avvikande utan del i ett rationellt och normalt beteende. Det behövs en tydlighet från 
samhället varför olika åtgärder sker, en uthållighet och att det erbjuds alternativ som 
fungerar för att bryta bilnormen. Till sist lyftes behovet av nationella transformativa 
förslag/styrmedel som minskar bilens attraktionskraft till fördel för mer hållbara 
resealternativ. Exempel på sådana styrmedel är ökade skatter på drivmedel, 
avståndsbaserad skatt (km-skatt) och förändrade system till avdrag för resa till och från 
arbetet.  

 

  



 Rapport C 708  Integrerad kollektivtrafik och samåkning på landsbygd – möjligheter och utmaningar ur ett 
användarperspektiv   

 

5 

Summary 
The project Collaborative public transport for living countryside (KollaKoll) has during 
the years 2017-2021 developed and tested cooperation between public transport, private 
individuals and platform actors that offer ride-sharing services in the countryside. It has 
been done to create better opportunities for more people to travel in rural areas. As the 
pandemic affected both travel patterns and the implementation of user studies, KollaKoll 
has not been able to investigate obstacles to the use of the services in a satisfactory manner 
within all four pilot projects, and especially not whether there is anything that could make 
it more attractive and possible to use carpooling and public transport more frequently. 

In order to increase the likelihood that integrated public transport and carpooling services 
are implemented and used in rural areas, this project aims to complement previous 
research by exploring the system perspectives that have not been sufficiently highlighted. 
Focus groups in two of the localities that participated in the KollaKoll project have 
participated in this project. The results from the focus groups show that a functioning 
public transport is high on the agenda, with a more accessible and need-based offer 
compared to the current situation. Public transport is a prerequisite for carpooling. Bicycle 
infrastructure is also needed to be able to get to a public transport and/or carpool stop. 
The need for a changed norm was highlighted so that carpooling and public transport 
should not be perceived as deviant but part of rational and normal behavior. There is a 
need for clarity from society as to why various measures are being taken, persistence and 
that alternatives are offered that work to break the car norm. Finally, the need for national 
transformative proposals/policies that reduce the attractiveness of the car in favor of more 
sustainable travel options was highlighted. Examples of such instruments are increased 
taxes on fuel, distance-based tax (km tax) and changed systems for deductions for travel 
to and from work. 
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Pilotprojekt med samåkning för ökad 
tillgänglighet på landsbygd 
Projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd (KollaKoll) har under fyra år (2017-
2021) utvecklat och testat samverkan mellan kollektivtrafik, privatpersoner och 
plattformsaktörer som erbjuder delandetjänsten samåkning på landsbygden. Det har 
gjorts för att skapa bättre möjligheter för fler att resa på landsbygden genom att 
komplettera kollektivtrafikutbudet med samåkning. Landsbygder har som regel 
begränsat kollektivtrafikutbud och infrastruktur för gång och cykel vilket gör att 
bilberoendet är stort. Samåkning är tänkt att komplettera resmöjligheterna och därigenom 
öka tillgänglighet för alla invånare. Att öka det hållbara resandet har också funnits med 
som motiv till satsningar på samåkning, även om ökad tillgänglighet i form av ökat antal 
resmöjligheter har varit huvudmotiv (Hult, Perjo, Smith, 2021).  

KollaKoll-projektet inkluderade fyra pilotprojekt (DalMaaS, KomILand, Hämta och 
Mobilsamåkning) där olika typer av organisatoriska lösningar för samåkning har testats i 
olika landsbygdstrakter i Sverige. I två av piloterna har byarnas samhällsföreningar själva 
tagit initiativ till att starta en samåkningstjänst (DalMaaS i Skattungbyn och 
Mobilsamåkning i Broddetorp), och i två piloter har 
kollektivtrafiken/kollektivtrafikmyndigheten tagit initiativet (KomILand och Hämta). 
Samåkning har kombinerats med andra mobilitetstjänster i två av pilotprojekteten. 
Genom att inkludera pilotprojekt med olika typer av organisationsform ville KollaKoll-
projektet undersöka uppfattningar om hur samåkning och andra mobilitetstjänster ska 
organiseras, vilka roller och ansvar olika aktörer kan/bör ha för mobilitetstjänster och vad 
som bör beaktas i en affärsmodell. Projektet ville också belysa möjligheter och svårigheter 
med samåkningstjänster i landsbygdskontext och vad det finns för potential att minska 
klimatpåverkan genom samåkning på landsbygd.  

Ingen av de fyra pilotstudierna som undersökts inom KollaKoll-projektet har lyckats få till 
en kritisk massa aktiva användare som blivit bestående på en nivå som gjort det möjligt 
att hålla tjänsterna i gång under en längre tid, oavsett vem som drivit dem och hur de har 
förhållit sig till den traditionella kollektivtrafiken. Coronapandemin, relativt korta 
projekttider och bristande teknisk mognad (plattformarna) har troligtvis varit starkt 
bidragande orsaker till detta, även om andra orsaker också går att finna. I studien 
konstateras också att inget av de testade organisationssätten framträder tydligt som ett 
bättre alternativ, men att det är viktigt att bygga på lokala behov och att involvera 
samhällsföreningar och invånare när samåkning och andra mobilitetstjänster på 
landsbygden ska utvecklas. Kollektivtrafikmyndigheterna är enligt studien en fortsatt 
viktiga aktörer i denna utveckling, men kollektivtrafikmyndighetens roll och ansvar i 
relation till samåkning och andra mobilitetstjänster är inte klarlagd. (Hult, Perjo, Smith, 
2021) Vad gäller affärsmodell så konstateras att kundsegment och rådighet över fordonet 
behöver beaktas mer noggrant i framtida samåkningstjänster. (Lygnerud & Nilsson, 2020)  
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Figur 1: De fyra pilotprojekten inom KollaKoll 
 

Då pandemin påverkade både resmönster och genomförandet av användarstudier har 
KollaKoll inte kunnat undersöka hinder för användning av tjänsterna på ett 
tillfredställande sätt inom alla pilotprojekt. Det fanns också frågeställningar som inte 
adresserades helt och fullt inom KollaKoll-projektet. Vi saknar till exempel kunskap kring 
om det finns några incitament och styrmedel som skulle kunna göra det mer attraktivt 
och möjligt att använda samåkning och kollektivtrafik mer frekvent. Vi saknar också 
kunskap kring vad kollektivtrafiken kan och får göra rent juridiskt i relation till 
samåkning. Detta är två områden som behöver utredas för att kunna säga något om 
integrerad kollektivtrafik och samåkning (se definition nedan) är möjligt och om det 
uppfattas som ett reellt alternativ för resor av boende på landsbygden och appellera till 
ökad användning. 

Detta projekt vill komplettera och bygga vidare på resultaten från tidigare projekt. Det 
sker utifrån de fem systemperspektiven för att nå systeminnovation som Vinnova lyfter 
som viktiga för att kunna nå målen i Agenda 2030 på transportområdet. Alla fem 
systemperspektiv adresseras oftast inte.  Målet med Vinnovas utlysning inom hållbar 
mobilitet är att ge möjlighet till befintliga eller precis avslutade projekt att utforska och 
analysera sina projekt utifrån alla fem systemperspektiv. Det görs för att kunna identifiera 
vad som behövs för att kunna implementera lösningen som kan bidra till hållbar 
mobilitet. (Vinnova, 2021) De fem systemperspektiven, och hur projektet förhållit sig till 
dessa, beskrivs i avsnittet Metod nedan. 

IVL | PRESENTATIONSTITEL

Ini�a�v från by Ini�a�v från kollek�vtrafikaktör

Endast samåkning – ingen samverkan
mellan kollek�vtrafiken och privata
pla�ormsaktörer

Mobilsamåkning i Broddetorp

Mobilsamåkning�llhandahåller
samåkningstjänst

Sep 2013-sep 2018

Hämta i Torhamn

Blekingetrafiken �llhandahåller samåkningstjänst
inom egen regi

Mars-april  2018

Samåkning som en av flera
mobilitetstjänster på pla�ormen –
samverkan mellan kollek�vtrafiken och
privata pla�ormsaktörer

DalMaaS i Ska�ungbyn

Freelway �llhandahåller samåkningstjänst för
privatpersoner och Dalatrafik synliggör ”dolda
serviceresor” via Freelways pla�orm

Nov 2018 –pågår (pausad under pandemin)

KomILand i Skaraborg (Broddetorp , Lundsbrunn,
Timmersdala)

Västra Götalandsregionen �llhandahåller en
pla�orm och en sammanhållen tjänst för
kombinerad mobilitet

Kollek�vtrafiken och mobilitetsaktörer erbjuder
sina tjänster på pla�ormen, samåkning ingår (men
samåkning stoppades under pandemin)

Okt 2020 – juli  2021 (under pandemin)
Nystart hösten 2022
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Definitioner  
I KollaKoll-projektet (Hult, 2021) användes de här definitionerna:  
Samåkning sker när två eller flera personer, åker tillsammans i samma fordon, delar av 
eller en hel sträcka. Privatpersonen som äger fordonet upplåter lediga platser för andra 
resenärer. Samåkning är kollaborativ, det vill säga bygger på samverkan och resursen 
delas.1  

Med integrerad kollektivtrafik och samåkning menas här en tjänst där användaren 
erbjuds både kollektivtrafik och samåkning i en gemensam lösning via samma gränssnitt 
(exempelvis en app) där information, bokning och fakturering ska kunna ske.   

Syfte  
För att öka sannolikheten att integrerade kollektivtrafik- och samåkningstjänster 
implementeras och används på landsbygden syftar det här projektet till att komplettera 
tidigare forskning genom kompletterande undersökningar, och genom att utforska de 
systemperspektiv (se Metod) som inte belysts tillräckligt. Utifrån systemperspektivet är 
det flera frågeställningar inom KollaKoll-projektet som identifierats som centrala barriärer 
men som inte tidigare blivit adresserade. Vi har här valt att koncentrera oss på en 
frågeställning som ligger i gränslandet mellan systemperspektiven ’beteende, kultur och 
värderingar’ och ’policy och regler’.  

Frågorna som behandlas i denna rapport handlar om vad som krävs för att en integrerad 
kollektivtrafik- och samåkningstjänst ska uppfattas som ett reellt alternativ av boende på 
landsbygden, appellera användning och kunna påverka resebeteenden för ökad 
användning?  

- Vad skulle kunna få landsbygdsinvånare att dela privata fordon, samåka och 
använda en ny typ av kollektivtrafik som utöver bussar och tåg även inkluderar 
andra typer av mobilitetstjänster? 

- Finns det policyförändringar som kan skapa incitament som leder till ökad 
spridning och beständig användning av en integrerad kollektivtrafik och 
samåkningstjänst? 

- Hur kan sådana incitament och policyförändringar utformas för att de ska 
uppfattas som både ekonomiskt hållbara och rättvisa?  

 

1 Det finns andra definitioner av samåkning som är snarlika. Enligt Trafikanalys till exempel 
beskriv samåkning så här ”En annan typ av delningstjänst på transportområdet är samåkning, 
d.v.s. att flera personer som ska till samma resmål, eller åt samma håll, åker i samma bil. I det 
typiska fallet kör föraren sin egen bil och låter andra personer åka med, gratis eller mot betalning.” 
(Trafikanalys, 2016, s.19)  
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Metod 
Fem systemperspektiv för systeminnovation 
För att nå de globala målen i Agenda 2030 på transportområdet krävs, enligt 
Vinnova, bland annat systeminnovationer. Vinnova utgår från fem systemperspektiv 
som oftast behöver adresseras för att kunna nå en systeminnovation; 1. Teknik, 
produkter och processer, 2. Affärsmodeller och upphandling, 3. Infrastruktur, 4. 
Policy och regelverk och 5. Beteende, kultur och värderingar (Vinnova, 2021). Denna 
studie bygger på att dessa perspektiv ska adresseras för ett holistiskt 
systemperspektiv.   

Vad vet vi – vad behöver vi undersöka mera? 
KollaKoll-projektet har adresserat vissa av systemperspektiven, men inte alla. I listan 
nedan beskrivs resultaten från Kollakoll-projektet i relation till systemperspektiven – 
särskilt lyfts de luckor som finns kvar att fylla.  

1. Teknik, produkter och processer är den aspekt som haft störst fokus i KollaKoll. Nya 
typer av tjänster som med hjälp av digital teknik knyter samman kollektivtrafik och 
samåkning har utvecklats, testats och analyserats i samverkan mellan akademi, 
kollektivtrafikmyndigheter och privata tjänsteleverantörer.  

2. Affärsmodeller och upphandling har berörts inom KollaKoll. De viktigaste 
slutsatserna var att fallstudierna inte har beaktat samtliga delar i en affärsmodell, till 
exempel är kundsegmentet oklart och tillgången på fordon för att genomföra tjänsterna är 
inte säkrad.  Frågor som kom upp som viktiga att titta vidare på efter pilotstudierna var 
hur stadigvarande intresse från användare och fordon kan säkerställas. Incitament för att 
bättre engagera så väl konsumenter som prosumenter (det vill säga personerna både 
producerar och använder tjänsten samåkning) behöver utvecklas.  

3. Infrastruktur har inte varit ett prioriterat perspektiv i KollaKoll då de lösningar som 
utvecklats, testats och analyserats framför allt ämnar att bättre utnyttja den befintliga 
kollektivtrafiken, fordonsparken och vägnätet.  

4. Policy och regelverk har inte heller varit i fokus i KollaKoll. De begränsningar som 
bland annat kollektivtrafiklagen, kommunallagen och regler kring upphandling och 
konkurrens sätter för kollektivtrafiken har dock återkommande framhållits som barriärer. 
Ett användarperspektiv på policyförändringar för att skapa incitament att använda 
samåkning har inte heller varit i fokus.  

5. Beteende, kultur och värderingar har undersökts inom KollaKoll. Resultaten visar på 
stora utmaningar till följd av det låga kundunderlaget, de spridda målpunkterna och det 
utbredda bilberoendet på landsbygden. Det innebär dock inte att det inte finns potential. 
KollaKoll-projektet har till exempel inte undersökt hur styrmedelsförändringar och andra 
incitament skulle kunna bidra till beteendeförändringar.  
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Systemperspektivet har i denna studie i ett första skede använts som utgångspunkt och 
struktur för att identifiera kunskapsluckor och kunna mejsla fram våra huvudfrågor som 
denna studie ska fokusera på. I ett andra skede har systemperspektivet använts som ett 
verktyg och strukturmall för att identifiera vad användarna anser behövs för att kunna 
använda en integrerad kollektivtrafik och samåkning.      

Två kompletterande fokusgrupper  
Vi har genomfört fokusgrupper i två av de byar som under KollaKoll projektet har testat 
en samåkningstjänst. Detta gjordes för att utifrån de kunskaper vi redan har, tillsammans 
med invånare, försöka fylla i de luckor som kvarstår gällande:    

• Vilka faktorer styr resmönster i de valda byarna?  

• Vilka möjligheter finns det att åstadkomma förändring i form av ökad samåkning 
och nyttjande av kollektivtrafik? 

• Vilken potential finns att öka samåkning och användning av kollektivtrafik med 
olika typer av incitament, åtgärder och policyförändringar? 

• Hur bör incitament utformas så att de uppfattas som rättvisa? 

Fokusgrupperna genomfördes i två steg. Vid första tillfället låg fokus på att kartlägga 
resmönster och vad som utgör möjligheter och hinder för användningen av 
samåkningstjänster och kollektivtrafik idag. Vid andra tillfället låg fokus på att fördjupa 
diskussionen om exempelvis policy och incitament som skulle möjliggöra för förändring. 
De fem systemperspektiven har använts som en utgångpunkt i diskussionen med 
fokusgrupperna och även för att analysera resultatet från fokusgrupperna. Frågorna som 
ställdes och de främst uppgifterna som deltagarna ställdes inför presenteras i samband 
med resultatsammanställningen.  

Samtliga fokusgrupper genomfördes digitalt på Teams. De spelades inte in, då vi ville att 
deltagarna skulle känna sig fria att uttrycka sig som man ville (vår erfarenhet är att 
inspelning kan hämma kreativitet och ”provpratande”), men det som sades under 
diskussionerna antecknades av en av de deltagande arrangörerna. Vid oklarheter har 
intervjupersoner kontaktats och fått säkerställa att vår notering/tolkning av deras 
uttalanden varit korrekt. Värt att notera är dock att upplägget möjliggjorde att 
diskussionen återkom till ämnen som avhandlats tidigare – då noteras detta i 
resultatsammanställningen under rätt temarubrik snarare än under rätt Workshop. 

Broddetorp och Skattungbyn – inga genomsnittliga byar 
Broddetorp och Skattungbyn är båda byar som har en lokal gemenskap, och redan 
upparbetat engagemang i olika lokala frågor, bland annat relaterade till miljö och sociala 
aspekter. De har engagerade personer med både förmåga, tid och möjlighet att lägga på 
engagemang för byns gemensamma intresse. Båda byarna har tidigare engagerat sig för 
att praktiskt möjliggöra och själva ordnat finansiering för en samåkningstjänst på 
respektive ort. Byarna ska därmed ses som progressiva föregångare, snarare än 
genomsnittliga företrädare för svenska byar på landsbygden. Som kvalitativa fallstudier 
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kan de betraktas som två exempel på ”kritiska fall” (Flybierg 2006) det vill säga: det som 
inte fungerar i dessa byar kommer därmed med stor sannolikhet ha sämre förutsättningar 
att fungera i ”genomsnittsbyn” med sämre lokal sammanhållning, tillit, lägre 
utbildningsbakgrund och digitaliseringsgrad mm. Alla förutsättningar som litteraturen 
sedan tidigare pekat ut som viktiga parametrar för samåkning.  

Vi rekryterade alltså byarna och fokusgruppsdeltagare med den uttalade ambitionen att 
få så mycket information som möjligt från ett begränsat fall. Vi försökte också rekrytera 
deltagare till fokusgrupperna med så stor spridning på deltagarna som möjligt gällande 
ålder, kön, bilinnehav etc. Detta lyckades delvis – men vi noterar att fokusgrupperna 
saknade de riktigt unga, och att grupperna på båda ställena dominerades av personer 
med akademisk bakgrund. Många av dem har dessutom ett engagemang för frågan om 
att möjliggöra mer miljövänliga transporter på sina respektive orter. Detta påverkar 
naturligtvis intervjupersonernas perspektiv, och är något man måste beakta när man 
tolkar resultaten. I Broddetorp deltog tre personer, två kvinnor och en man i åldrarna 39 
till 72 år. I Skattungbyn deltog fyra personer, tre män och en kvinna i åldrarna 62 till 77 år.  

 

Resultat från fokusgrupperna 

Hinder för samåkning  
Redan kända hinder för samåkning från tidigare forskning liksom från användarstudier i 
KollaKoll presenterades för fokusgrupperna. Detta för att fördjupa bilden av vilka hinder 
som fokusgrupperna upplever som störst eftersom två av pilotprojekten sammanföll med 
coronapandemin och inte med säkert gav alla svar på hinder för en stadigvarande 
användning av samåkning. Dessa kända hinder presenterades som utgångpunkt för 
diskussionen med möjlighet att komplettera bilden med ytterligare hinder. De fick sedan 
prioritera hindren.  
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Figur 2. Fokusgruppernas fick prioritera hinder föranvändning av samåkning   
 
Broddetorps fokusgrupp menade att det låga utbudet av samåkningsresor och att det är 
tekniskt och administrativt krångligt att använda tjänsten var de två största hindren. 
Det låga utbudet av resor beror på flera saker enligt slutsatser från KollaKoll-projektet; 
det är få som reser samma sträckor vid samma tidpunkt, informell samåkning existerar 
parallellt med formell samåkning vilket minskar antalet bokningsbara resor i tjänsten 
samt att det administrativa momentet att lägga in resor gör att få spontana resor läggs in i 
samåkningstjänsten.    

I Skattungbyn är det normen och enkelheten att åka bil själv som identifieras som det 
dominerade hindret tillsammans med ett lågt utbud av samåkningsresor.  Samåkning 
kanske inte ingår i normen i dagens samhälle resonerar fokusgruppen, det finns helt 
enkelt för få incitament att samåka.  

Båda orterna nämner också tidspassning som ett hinder för samåkning. Det bygger på att 
passagerare är tidsflexibla och att förare kan ange en exakt tid för avfärd. Bilpendlare som 
inte vet när de kan åka från jobbet avstår att lägga in hemresan och passagerare behöver 
komma både fram och tillbaka om samåkning ska vara ett alternativ. Ett stort hinder för 
samåkning till och från jobbet, som fokusgruppen nämner, är också att folk vill passa på 
och göra ärenden på vägen hem, resor sker inte alltid bara från punkt A till punkt B. 

Skattungbyn nämnder också kostnaderna (särskilt för pensionärer) och otryggheten. Att 
samåkning upplevs dyr har att göra med att samåkning adderas till kollektivtrafikresan 
som ofta utgör en del av hela sträckan.  
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Utöver tidigare identifierade hinder i KollaKoll identifierades även betydelsen av 
kopplingen till kollektivtrafik för att samåkning ska kunna fungera. Kollektivtrafiken 
är viktig både för att erbjuda funktionen samåkning eftersom kollektivtrafiken kan ge 
uthållighet i ett samåkningssystem så att det inte bara blir ett tidsbegränsat projekt.  
Dessutom påpekar fokusgrupperna behövs ett större utbud kollektivtrafikresor och 
anropstyrda resor som gör att samåkning kan fungera och komplettera kollektivtrafiken. 
Passagerare behöver komma både fram och tillbaka om samåkning ska vara ett alternativ.  

 

Hinder för kollektivtrafik 
Samåkningstjänsten har i både Broddetorp och Skattungbyn uppstått för att komplettera 
kollektivtrafiken. Vad finns det då för hinder att använda kollektivtrafiken? Även här 
presenterades kända hinder som utgångpunkt för diskussionen med möjlighet att 
komplettera bilden med ytterligare hinder.  

 

 
Figur 3. Fokusgruppernas fick prioritera hinder för användning av kollektivtrafik   
 
I Broddetorp är det samstämmigt överens om att för få resor i kollektivtrafikutbudet är 
det största problemet tillsammans med att tidtabellerna inte är anpassade efter 
behoven. Bussturerna är inte synkade med tåget i den större staden och det går bara tre 
turer om dagen, en på morgon och två på eftermiddagen, och turerna på eftermiddagen 
går med 40 minuters mellanrum.   
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De lyfter även att det är krångligt och tidsödande att använda kollektivtrafiken 
eftersom det är få turer. Det är också svårt att ställa cykel vid hållplats i Varnhem, och 
krångligt att ta sig med cykel och bil 2-3 km och parkera. Det är också för dyrt med 
kollektivtrafik. Kostnaden har betydelse för användning, om den var billigare eller gratis 
skulle den användas mer.    

I Skattungbyn är det fler hinder som nämns. Det största hindret är att det är krångligt 
och tidsödande, till exempel om man missar bussbytet och får stå två timmar och vänta 
på vintern och att det är olika appar i varje region. Att det är dyrt med kollektivtrafik, 
särskilt för pensionärer, nämns som ett stort problem. Med dyrt menas främst att 
kostnaden för kollektivtrafiken inte anses prisvärd i förhållande till bilens 
marginalkostnader. Utbudet av resor är okej för den som arbetspendlar, problemet är 
övriga tider och på kvällar. Den anropostyrda trafiken borde vara mer flexibel och köra 
till dörren. Kollektivtrafikens hela upplägg är ett hinder och kollektivtrafik behöver 
tänka i företagsmässiga principer (i stället för förvaltningsmässigt) utifrån resenärers 
perspektiv. Ett helhetsperspektiv behövs vad gäller kommunikation och service.  Till 
exempel räknas taxi inte till kollektivtrafik, så alla kommuner har inte en taxifunktion. 
Normen är också ett problem, man åker bil för att det är lätt och för att det är normen. 
Som exempel på bilnorm nämns att anställda i kommun och region har möjlighet att köpa 
kollektivtrafikkort på nettolöneavdrag. Nyanställda får dock inte alltid inte den 
informationen. Däremot informerar arbetsgivaren om parkeringsplats för de förutsätter 
att man åker bil. Följden blir låg kännedom om förmånen hos arbetsledare och 
arbetstagare.  

Dalatrafik (regionen) ordnar hållplatsen, kommun har satt dit cykelställ men det är igen 
samordning dem emellan. Tak över cykelställ vid hållplats hade varit bra så cykeln inte 
blir blöt.  

Upphandlingar som inte fungerar. Det finns inte någon långsiktighet i systemet och 
upphandling i kollektivtrafiken gör att busschaufförer ständigt byter arbetsgivare. Att 
upphandla trafik med avtal på 10 år där trafikföretaget själv ska stå för fordon och 
avskrivning som är på 15 år går inte ihop.  
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Olika incitament för att öka samåkning och 
kollektivtrafikresande 
 

 

Figur 4. Fokusgruppernas förslag på incitament enligt de fem systemperspektiven. 

Fokusgrupperna fick se bilden med de fem systemperspektiven och svara på följande 
frågor. ”Vad för konkreta förändringar krävs för att kollektivtrafik och 
samåkningstjänster ska kunna användas mer frekvent av dig och dina grannar?” ”Vad för 
konkreta incitament skulle kunna öka samåkning/kollektivtrafikanvändning (givet att det 
skulle finnas ett ok utbud av resor)?”  

De båda fokusgruppernas förslag på förändringar och vad som skulle fungera som 
incitament för att öka sannolikheten att använda samåkning och kollektivtrafik redovisas 
i relation till de fem systemperspektiven.  

Tjänstens utformning: ”Det ska vara lika enkelt som att ta fram bilnycklarna” 
Det viktigaste incitamentet vad gäller samåkningstjänstens utformning anser 
fokusgruppen i Broddetorp är att det är lätt och smidigt att lägga in resor och att det går 
snabbt att lägga in även spontanresor. Det ska vara lika enkelt som att ta fram 
bilnycklarna. Det skulle främja användning tror de. De nämner en förenklad matchning 
om två eller flera personer vill åka ungefär samma tid/sträcka. De ställer sig positiva till 
förslaget att önskemål om samåkning som sker på ungefär samma tid och sträcka men 
inte matchas i samåkningstjänsten (till exempel om alla lagt in önskemål om att resa men 
ingen erbjuder sin bil för resan) skulle kunna bli en anropstyrd kollektivtrafikresa om 
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samverkan fanns mellan samåkningstjänsten och kollektivtrafiken. Tjänstens utformning 
är dock det som diskuteras minst i fokusgrupperna.          

Infrastruktur: Kollektivtrafik är en förutsättning för samåkning  
Något som fokusgrupperna trycker mycket på är att kollektivtrafik och anropstyrd trafik 
måste finnas som grund för att samåkning ens ska vara ett alternativ. Om en person 
samåker ena sträckan men inte har möjlighet att samåka den andra sträckan så faller 
samåkningsalternativet för den dagen om det inte finns något annat alternativ, som 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kan också ge uthållig långsiktighet om 
samåkningstjänsten erbjuds av kollektivtrafiken, så att det inte bara blir ett projekt menar 
grupperna.  I Skattungbyn lyftes att det är ett viktigt incitament är att det finns tillräckligt 
kvalitet och att samåkningstjänster i sig inte kostar något. Det är ett ansvar som det 
offentliga har att se till att samåkningstjänsten finns och inte kostar något. 

Det behövs ett basutbud av kollektivtrafik som går att använda och är anpassat efter 
behoven. En mer flexibel och behovsstyrd kollektivtrafik efterfrågas. Samåkning kan 
komplettera kollektivtrafiken men inte ersätta den. Som nämnts tidigare så upplever 
fokusgrupperna att det går för få kollektivtrafikturer, den är inte anpassad efter viktiga 
byten och det är krångligt och tidsödande att använda kollektivtrafiken. Skattungbyn 
nämner att de anser att kollektivtrafiken inte levererar en tillräckligt bra tjänst. Till 
exempel varierar prissättning och kvalitet mellan regioner, vilket försvårar resor mellan 
regionerna. De efterlyser därför en större nationell samordning samtidigt med en allmän 
höjning av servicenivån där användaren är i fokus. 
 
Även kopplingen till cykling tas upp. De resonerar kring det höga priset på drivmedel 
och att det innebär att man snart måste transportera sig på andra sätt; med cykel/elcykel, 
moped eller häst. Till det behövs cykelvägar. Ska kollektivtrafik och samåkning användas 
så måste cykling till hållplatsen/samåkningsplats fungera och cykeln måste kunna stå 
skyddad för väder och vind och kunna vara stöldskyddad. Helst ska man också kunna 
ladda cykeln också.  Vi frågade om bygdeväg (även kallad 2 minus 1-väg), det vill säga en 
väg med relativt låga trafikflöden där ett av bilkörfälten tas bort och ersätts med 
avgränsade vägrenar med plats för cykel och gång. De såg det som ett möjligt alternativ 
som skulle kunna fungera för att cykel på ett tryggare sätt skulle kunna användas från 
och till en busshållplats. 
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Beteende, kultur och värderingar: Helhetsgrepp för transporter för att 
förändra bilnormen 
Fokusgruppen i Skattungbyn vill se en tydlig vision för framtidens klimatsmarta och 
transporteffektiva samhälle från politikens håll. De efterfrågar ett helhetsgrepp för 
transportsystemet och att kollektivtrafiken görs om och blir kundorienterad och även 
inkludera landsbygden. Det behövs samtidigt åtgärder som minskar bilanvändandet. 
Varken Skattungbyn eller Broddetorp anser att landsbygden på riktigt omfattas i den 
visionen. Som exempel nämner fokusgruppen i Broddetorp att det är absurt att ge 1000 kr 
till bilägare och samtidigt dra ned på busslinjer. Fokusgrupperna, särskilt i Skattungbyn, 
påpekar att det hos många sker oreflekterat att använda bilen för att bilen är norm. 
Normförändringen behöver de offentliga bistå med. I det lägger de båda byarna att 
kollektivtrafiken behöver ändras och att det behöver underlätta för andra alternativ som 
samåkning, cykling och gång.  
 
Höjda drivmedelspriser är något som båda fokusgrupperna nämner kan vara en 
katalysator och som de upplever ändå får folk i deras närhet att tänka till kring 
resalternativ, och att välja samåkning och kollektivtrafik om det går. I Skattungbyn 
märkts inte förändringen ännu, där måste priset antagligen gå upp ännu mer även om 
folk sneglar mer mot kollektivtrafiken. Att belöna dem som använder cykel till hållplatsen 
är också något som tas upp och behöver förstärkas och att arbetsgivare inte bara nämner 
parkering för nyanställda utan även talar om möjligheter med nettolöneavdrag för 
kollektivtrafikkort.  
 
Det krävs också uthållighet i systemet för det tar tid att ändra vanor. Broddetorps 
fokusgrupp poängterar att det är viktigt att vara tydlig med varför man gör olika 
satsningar så att folk blir medvetna och att samhället vågar stå för de värderingarna. 
Samhällen utvecklas för att folk tvingas till andra resvanor. Som exempel nämns bilfria 
söndagar i Holland. När man ser över sina resvanor är det viktigt att det finns alternativ 
som kan användas.   

Ekonomi och regelverk:  Rättvisa incitament och regelverk som är 
transformativa 
Vad gäller ekonomiska incitament och regelverk är rättvisa för landsbygder viktigt för 
fokusgrupperna liksom att det leder till omställning av transportsektorn i enlighet med 
klimatmålet.  

Rättvist och socialt hållbart 
Begreppet rättvisa utvecklas på två sätt, en bekvämlighetsrättvisa och en ekonomisk 
rättvisa. Båda fokusgrupperna är inne på ekonomisk rättvisa utifrån en geografisk aspekt. 
Någon slags samordning över hela landet kan leda till ekonomisk rättvisa för resor. 
Bekvämlighetsrättvisan är svårare att uppnå då det inte går att köra buss en gång i 
halvtimmen till byar på landsbygd resonerar en deltagare i fokusgruppen. En annan 
menar att kravspecifikation inte får vara för styrt efter folkmängd. Det går att tänka sig 
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samma servicegrad men med olika lösningar, till exempel tunnelbana i Stockholm och 
taxi i glesbygd. 

Fokusgrupperna fick frågan om hur en omställning av transportsystemet, som kan 
medföra högre drivmedelskostnader, kan genomföras på ett sätt som ger acceptans och 
upplevs rättvist och socialt hållbart. Bland annat fick de frågan om de vid höjda kostnader 
för bilkörning föredrar kompensation med generella åtgärder som till exempel riktas till 
alla bilägare eller om kompensation bör ske mer selektivt till de med störst behov. En 
annan tänkbar kompensationsmöjlighet som nämndes var att intäkter från ökade skatter 
används för att finansiera omställningen, till exempel genom utbyggnad av alternativ som 
laddinfrastruktur för elbilar. Broddetorp och Skattungbyn föredrar då generella styrmedel 
och kompensationsåtgärder som stärker andra transportsätt än privatbil, såsom 
kollektivtrafik och samåkning och önskar vidare att stärka generella system som 
socialbidrag, barnbidrag etc. i stället för att sänka skatten/minska kostnaderna för de som 
kör bil. De nämner också att det är viktigt att beakta olika grupper. Som exempel nämns 
att rättviseaspekten för olika åldrar är viktig så att digitala samåkningstjänsten ändå går 
att använda för de som inte använder mobiltelefon/digitala system. 

Incitament 
Priset på kollektivtrafik tar båda fokusgrupperna upp. Billigare kollektivtrafik skulle ge 
fler resor tror de. Största problemet med priset är att ökningen på biljettpriserna för 
kollektivtrafiken har överstigit ökningen av inflation och bensinpriset. Att inte öka 
kollektivtrafikpriset mer än annat är viktigt. Skillnaden i pris mellan bil och 
kollektivtrafik måste också bli större, till kollektivtrafikens fördel.  

Incitament som båda fokusgrupperna ser skulle främja både samåkning och att åka med 
kollektivtrafik är höjningen av drivmedelspriset. Prishöjningen på grund av kriget i 
Ukraina är kännbar för många och det gör att fler drar ner på resor och börjar sneglar på 
alternativ som kollektivtrafik och samåkning, även de som tjänar mer. I Skattungbyn 
märkts inte förändringen ännu, där måste priset antagligen gå upp ännu mer även om 
folk sneglar mer mot kollektivtrafiken. De nämner även höjd skatt på drivmedel som ett 
alternativ för att skapa ett incitament för att åka mer kollektivtrafik och samåka.  

Skattungbyn trycker på att adekvat kostnadssystem behövs för vägtrafiken i stort. Att 
avgiftsbelägga trafik utifrån de problem som orsakas snarare än att bara beskatta för att få 
intäkter. En kilometerskatt som är differentierad utifrån till exempel geografi och bilens 
miljöprestanda kan då vara intressant för fokusgrupperna eftersom det ur 
klimatsynpunkt låter vettigt. Broddetorp påpekar att kilometerskatt eventuellt skulle slå 
orättvist för vissa landsbygder där det är långa avstånd. Det som upplevs som rättvist för 
fokusgrupperna har att göra med att landsbygder är mer bilberoende och för 
fokusgrupperna är det viktigt att denna skillnad avspeglar sig i de skatter och avgifter 
som presenteras. De tycker därför att landsbygdsbilister ska ha bättre villkor än 
stadsbilister.  

Båda fokusgrupperna uppfattar förslaget om det nya förslaget till reseavdrag (Fi 
2021/03460) som uppmuntrar samåkning som ett bra incitament i rätt riktning. Förslaget 
innebär att resenären får göra en skattereduktion baserat på bland annat avstånd från 
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bostad till arbete i stället för det gamla systemet som byggde på kostnader för pendlingen. 
Det nya systemet innebär därför att om fyra personer samåker får samtliga möjlighet till 
samma skattereduktion. (Fi 2021/03460) I oktober 2022 presenterade dock regeringen ett 
nytt förslag som innebär en återgång till det gamla systemet. (Fi 2022/02813) 

Vi frågade om presentkort som incitament, men de tror inte så mycket på presentkort som 
ett sätt för att öka samåkning. Presentkort kan säkert vara motiverande för vissa grupper 
som pensionärer säger de i Broddetorp men generellt sett är den typen av ekonomiska 
incitament inte något som diskuteras som en bred lösning.  

Diskussion 
Projektet har haft som ansats att studera och analysera hur samåkning (och andra 
mobilitetstjänster) på landsbygd ska kunna integreras och stärkas i kombination med 
kollektivtrafiken. Arbetet har byggt vidare på tidigare forskning inom KollaKoll-projektet 
för att kunna komplettera befintlig kunskap. Frågeställningen inom KollaKoll-projektet 
som identifierats som central barriär men inte tidigare adresserats ligger i gränslandet 
mellan ’beteende, kultur och värderingar’ och ’policy och regler’.  

Till exempel har efterfrågan på policyförändringar och incitament studerats. En tydlig 
ingång i projektet har också varit att lägga fram och testa intresse för och potential av 
konkreta förbättringar av samåkning som tjänst och dess koppling till kollektivtrafiken. 
Förslag som förts fram och diskuterats är om det finns flera samåkningsönskemål utan 
matchning skulle kollektivtrafiken kunna registrera detta och automatisk lägga upp en 
anropsstyrd kollektivresa. Ett annat förslag som varit uppe för diskussion är om en 
frivillig samåkningstjänst knuten till kollektivtrafiken skulle kunna kopplas till en 
resegaranti. Till exempel om samåkningschauffören ställer in den bokade resan. 

Efter genomförda fokusgrupper är resultatet att deltagarna inte främst önskar 
förbättringar av samåkningstjänster i sig och dess koppling till kollektivtrafiken. De 
prioriterar inte heller att få riktade egna ekonomiska incitament för att uppmuntra 
samåkning. I stället hamnar en fungerande kollektivtrafik högt på agendan. I det 
begreppet innefattas ett basutbud av kollektivtrafik som är mer tillgänglig och 
behovsstyrd utifrån jämfört med dagsläget. Kollektivtrafiken behöver på så vis vara basen 
och garanten för att en uthållig samåkningstjänst ska kunna existerar över tid i 
glesbygdens samhällen. Även kostnaden för kollektivtrafiken tas upp som en viktig fråga 
där priset behöver vara konkurrenskraftigt i förhållande till bilen samt tas ut på ett logiskt 
sätt. För en fungerande kollektivtrafik behöver vidare infrastruktur för cykling förbättras 
för att säkert kunna ta sig till en kollektivtrafik och/eller - samåkningshållplats och lämna 
cykeln säkert och väderskyddat.  

Andra frågor som lyftes högt var behovet av en normförändring för att samåkning och 
kollektivtrafik inte ska uppfattas som avvikande utan del i ett rationellt och normalt 
beteende. Bilnormen uppfattas som stark och kommer ta tid att förändra och det kommer 
behövas en tydlighet från samhället varför olika åtgärder sker, en uthållighet och att det 
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erbjuds alternativ som fungerar. Man önskar en tydligt kommunicerad politisk vision om 
omställningen till ett fossilfritt transportsystem som man kan vara en del av.  

Till sist lyftes behovet av nationella transformativa förslag/styrmedel som minskar bilens 
attraktionskraft till fördel för mer hållbara resealternativ som gång, cykel, kollektivtrafik 
och samåkning. Exempel på sådana styrmedel är ökade skatter på drivmedel samt även 
en avståndsbaserad skatt (km-skatt) som kan vara baserad på typ av fordon samt lokala 
förutsättningar.  Det förändrade system till avdrag för resa till och från arbetet som 
nyligen aviserats av regeringen ansågs vara positivt för samåkning. Samtidigt var 
bedömningen att de ökade drivmedelspriserna (till följd av bland annat 
världsmarkandsläget kriget i Ukraina) borde ha effekt på resandet även om man inte sett 
några direkta effekter själva.  

Det innebär att fokusgrupperna önskade inriktning på åtgärder som i huvudsak återfinns 
inom systemperspektiven infrastruktur (kollektivtrafikutbud och cykelmöjligheter), 
beteende, kultur och värderingar samt ekonomiska incitament och regelverk. Policy och 
regelverk fanns med i projektets inledande ansats tillsammans med beteende, kultur och 
värderingar medan infrastruktur inte tillmätts samma betydelse. En parallell kan här dras 
till utvärdering av mobilitetstjänster i stadsbebyggelse. I projektet Kompark (Holm & 
Ivansson, 2022) gjordes en större enkät med ett 50-tal svarande medelstora till större 
svenska kommuner. En fråga som ställdes var vilka faktorer i omgivningen som påverkar 
bedömningen av parkeringstal för flerbostadshus i er kommun. Den enskilt viktigaste 
faktorn hos kommunerna visade sig vara tillgång till kollektivtrafik. Det rankades högre 
än tillgång till cykelinfrastruktur, offentlig service eller andra mobilitetstjänster. I en 
utvärdering (Sprei et al., 2021) av sänkta parkeringstal i Sverige, Tyskland, Österrike och 
Schweiz lyfts, som en framgångsfaktor, en kombination av förutsättningar fram för att 
möjliggöra god tillgänglighet och ett vardagsliv utan bil. Det gäller då till exempel 
tillgång till kollektivtrafik och service. För att åstadkomma en förändring finns det alltså 
tecken på att, såväl på landsbygd som i stadsbebyggelse, ha en väl avvägd mix av faktorer 
och förutsättningar och att inte lägga för stort fokus på enbart mobilitetstjänsterna. 

Önskemålen från fokusgrupperna handlar om att göra resalternativen anpassade efter 
behoven. I KollaKoll-projektet lyfter samtliga intervjuade aktörer vikten av att inkludera 
byarna i utformningen av mobilitetstjänsten så att det anpassas efter lokala 
förutsättningar och behov. (Hult, Perjo, Smith, 2021). Det borde rimligen inkludera 
mobilitet i stort och omfatta även utformningen av kollektivtrafikutbudet. När mobilitet 
för landsbygd utformas missas ofta att det också är av vikt att utgå från olika behov så att 
inte någon grupp exkluderas, till exempel unga, äldre, olika socioekonomiska 
förutsättningar och personer med funktionsnedsättning. (Hult et al., 2021) Landsbygden 
är ingen homogen målgrupp utan olika byar och samhällen har olika förutsättningar och 
behöver därför anpassade lösningar. Det är därför mer passande att prata om 
landsbygder. 

Slutligen är det värt att poängtera att byarna som deltagit i studien är att ses som 
progressiva föregångare. Det som inte fungerar i dessa byar har med stor sannolikhet 
sämre förutsättningar att fungera i ”genomsnittsbyn”.  
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Rekommendationer för fortsatt 
arbete 
Ta fram förslag för ett basutbud av kollektivtrafikresor samt anropsstyrd behovsstyrd 
trafik. Koppla basutbudet till en (generell) samåkningstjänst för mindre samhällen och 
orter. Men involvera invånarna så att kollektivtrafik och samåkningstjänsten utformas 
efter lokala behov och förutsättningar och för alla, det vill säga ta reda på behov hos 
ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning etc.   

Underlätta för cykling på olika sätt; väder- och stöldskydd vid hållplats samt säker 
cykling till och från till hållplats.  

Undersök effekterna på färdmedelsval, reslängder med bil samt samåkning med hänsyn 
till högre drivmedelspriser. 

Utred en omläggning av vägtrafikens beskattning där delar av dagens 
drivmedelsbeskattning kan växlas mot en avståndsbaserad beskattning (km-skatt) som 
kan differentieras utifrån till exempel geografi och vägfordons miljö- och 
klimatprestanda. 
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