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Förord 
Projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd (Kollakoll) har genomförts i samverkan 
mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstads universitet, Freelway, Blekingetrafiken, Karlskrona 
kommun, Dalatrafik och Region Gävleborg. Projektet pågick från november 2017 till oktober 2021 
och finansierades av Vinnova. Karin Kindbom och Åsa Hult på IVL Svenska Miljöinstitutet har 
varit projektledare.  

Vi vill tacka alla i referensgruppen som gett värdefulla synpunkter. Referensgruppen har bestått av 
Skattungbyns samhällsutvecklingsförening, Broddetorpsortens intresseförening, Dalatrafik, 
Blekingetrafiken, Karlskrona kommun, Västtrafik, Samtrafiken, Västra Götalandsregionen, 
Freelway och Region Gävleborg, samt tidigare under projektet även Mobilsamåkning och 
Kättilsmåla intresseförening.  

Vi vill även tacka Vinnova för finansiering och extra stort tack till projektets handläggare Per 
Norman för gott samarbete.    

Göteborg, november 2021, Karin Kindbom och Åsa Hult 
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Sammanfattning 
Projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd (KollaKoll) har genomförts i samverkan 
mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstads universitet, Freelway, Blekingetrafiken, Karlskrona 
kommun, Dalatrafik och Region Gävleborg. Projektet pågick från november 2017 till oktober 2021 
och finansierades av Vinnova. 

Syftet med projektet var att utveckla och testa samverkan mellan kollektivtrafik, privatpersoner 
och plattformsaktörer som erbjuder den kollaborativa delandetjänsten samåkning på landsbygden 
för att öka tillgängligheten. Syftet var även att utveckla kunskap kring centrala frågor för projektet 
ur ett användar-, organisations-, affärsmodells- och miljöperspektiv. 

Fyra fallstudier ingick med olika organisatoriska lösningar för samåkning som tjänst. I två av dem 
erbjöds samåkning tillsammans med andra mobilitetstjänster.  

Ett konkret resultat av projektet är DalMaaS där en ny samåkningstjänst för kollektivtrafikens 
serviceresor har tagits fram i samverkan mellan kollektivtrafiken och en plattformsaktör. Resultat 
från projektet visar att fördelarna med samåkning i stor utsträckning handlar om sociala nyttor. 
Samåkning på landsbygden beräknas inte ge stora miljövinster för samhället i stort men kan ge en 
betydande minskning i klimatpåverkan för den enskilde. Samåkning på orter med under 1 000 
invånare möter särskilda utmaningar kopplat till bristen på kritisk massa av användare av 
samåkningstjänster.  

Projektet visar även att alla relevanta aktörer (som kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafik-
bolag, kommuner, boende och civilsamhällets representanter samt plattformsaktörer) ser kollektiv-
trafikmyndigheterna som fortsatt viktiga aktörer i utvecklingen av samåkning och andra 
mobilitetstjänster på landsbygden. Samtidigt menar många att kollektivtrafikmyndigheterna 
behöver bli bättre på att bygga på lokala behov i olika delar av sina regioner. Ytterligare slutsatser i 
projektet är att samtliga delar i en affärsmodell inte har beaktats och att tillgången på fordon för att 
genomföra samåkning inte är säkrad.  

Då genomförandet av projektet påverkades av Coronapandemin behövs det vidare forskning där 
samåkningstjänster testas under normala förhållanden som inte begränsas av pandemin. 
Samåkningstjänster behöver även testas i något större orter på landsbygden och i kombination 
med en utökad behovsstyrd kollektivtrafik för att undersöka potentialen i dessa fall. Forskning 
behövs också exempelvis om incitament och styrmedel för att dela och att använda samåknings-
tjänster. Även juridiska hinder kopplade till kollektivtrafikens ansvar och en affärsmodell som 
inkluderar kollaborativa tjänster behöver utredas. Ytterligare en fråga är hur tjänsterna kan bidra 
till att tillgodose en tillräcklig tillgänglighet för alla. För att ge bättre beslutsunderlag och 
ytterligare förstå effekten av samåkning bör fortsatta utvecklingsinsatser även inkludera pålitliga 
mätmetoder av sociala nyttor i samåkningstjänster. 
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Summary 
The project Collaborative public transport for living in the countryside (KollaKoll) has been carried 
out in collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute, Karlstad University, 
Freelway, Blekingetrafiken, Karlskrona municipality, Dalatrafik and Region Gävleborg. The project 
lasted from November 2017 to October 2021 and was funded by Vinnova. 

The purpose of the project was to develop and test collaboration between public transport, private 
individuals and technology providers (platform owners) that offer the service ridesharing in the 
countryside to increase accessibility. The purpose was also to develop knowledge about key issues 
for the project from a user, organizational, business model and environmental perspective. 

Four case studies were included with different organizational solutions for ridesharing. In two of 
them, ridesharing was offered together with other mobility services. 

A concrete result of the project is DalMaaS, where a new ridesharing service for public transport 
service trips has been developed in collaboration between public transport and an external 
technology provider. Results from the project show that the benefits of ridesharing are mainly 
about social benefits. Ridesharing in the countryside is not expected to provide major 
environmental benefits for the society as a whole but can be a significant reduction in the climate 
impact for the individual. Ridesharing in villages with less than 1,000 inhabitants faces special 
challenges linked to a lack of a critical mass of users of ridesharing.  

The project also shows that all relevant actors (such as public transport authorities, public transport 
companies, municipalities, dwellers, and civil society representatives as well as technology 
providers) see public transport authorities as continuing important actors in the development of 
ridesharing and other mobility services in the countryside. Simultaneously, many believe that 
public transport authorities need to be better at building on local needs in different parts of their 
regions. A further conclusion in the project is that all parts of a business model have not been 
considered and that the availability of cars to carry out ridesharing is not secured. 

The implementation of the project was affected by the Corona pandemic, further research is 
needed where ridesharing services are tested under normal conditions not limited by the 
pandemic. Ridesharing also need to be tested in slightly larger towns in rural areas and in 
combination with increased on demand public transport to investigate the potential in these cases. 
Research is also needed, for example, on incentives and policy instruments for sharing and using 
ridesharing. Furthermore, legal obstacles linked to public transport responsibility and business 
models that include collaborative services (shared mobility) need to be investigated. Another 
question is how the mobility services can contribute to satisfying sufficient accessibility for all. To 
provide a better basis for decision-making and further understand the effect of ridesharing, 
continued development efforts should also include reliable measurement methods of social 
benefits in ridesharing.  
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Begrepp som används i rapporten 
Delandetjänst innebär tjänster som man hyr, dela eller lånar. Även olika möjligheter att ta del av 
tjänster, byta och ge bort saker räknas in. 

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. Det är en kollaborativ tjänst 
privatpersoner emellan, som på engelska benämns peer-to-peer. 

Kollaborativ kollektivtrafik är vår benämning på organisatorisk samverkan mellan kollektiv-
trafiken och kollaborativt delande av mobilitet mellan privatpersoner (till exempel samåkning, 
hyra/låna ut sin egen bil som bilpool) som erbjuds via privata plattformsaktörer. 

Kollektivtrafik är det som i dagligt tal benämns som allmän kollektivtrafik och enligt EU:s 
kollektivtrafikförordning: ”persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds 
allmänheten fortlöpande och utan diskriminering”. Det är regionala kollektivtrafikmyndigheter 
(RKM) som ansvarar för att det finns en tillfredställande trafik inom länen. Inom kollektivtrafikens 
kan även anropsstyrd kollektivtrafik erbjudas. Den innebär att turen måste beställas av resenären 
och blir av enbart om någon beställer den. Oftast är det en taxi som utför turen i stället för en buss. 
På landsbygden är detta relativt vanligt. Kollektivtrafiken är en offentlig aktör, därför används det 
engelska uttrycket public i texten.   

Plattformsaktörer för mobilitetstjänster är privata- eller sociala företag som erbjuder en plattform 
(ofta en app) för att erbjuda till exempel samåkning som en tjänst. Genom plattformen hittar 
personer varandra och kan boka en samåkningsresa. Ibland samordnas även betalning via 
plattformen. Plattformsaktörer kan vara ensamma om att erbjuda mobilitetstjänster på plattformen 
men de kan även låta andra tjänsteleverantörer erbjuda sina mobilitetstjänster på den (se nedan). 
Plattformsaktörer benämns med den engelska beteckningen private i texten.    

Tjänsteleverantörer av mobilitetstjänster är de som erbjuder till exempel uthyrning av cyklar, 
uthyrning av bilar via en bilpool etc. Även kollektivtrafiken är en tjänsteleverantör. 

Mobilitet som tjänst (Mobility as a Service, MaaS) innebär att tjänsten transport är i fokus snarare 
än transportslaget. Det är en sammanhållen tjänst som erbjuder en individuellt anpassad 
transportlösning. Mobilitetstjänster kan transportera både människor och varor. Centralt är även 
att information och betalning kan integreras via ett gränssnitt (exempelvis en app). 

Kombinerad mobilitet/integrerade mobilitetstjänster  innebär att flera mobilitetstjänster knyts 
samman och tillgängliggörs via samma gränssnitt (exempelvis en app) där information, bokning, 
betalning och fakturering ska kunna ske. 
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Många bilar och lite kollektivtrafik 
på landsbygden 
Att få fler att åka med kollektivtrafik i stället för med egen bil är en del av lösningen för att minska 
klimatpåverkande utsläpp inom transportsektorn. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
(RKM) ansvarar för kollektivtrafiken och behöver hantera tillgänglighetsbehovet på landsbygden. 
Flera av dem har satt målet att andelen resor med kollektivtrafik ska fördubblas inom en snar 
framtid. Det är dock en utmaning att förse glest befolkade områden med bra kollektivtrafik. 
Samhällets kostnader för kollektivtrafiken ökar mer än resandet vilket kan vara ett hinder för att 
kunna expandera traditionell linjelagd kollektivtrafik i glest befolkad landsbygd. Knäckfrågan för 
att öka tillgängligheten är att hitta transportlösningar som inte enbart bygger på att erbjuda fler 
linjelagda bussturer.  

Det har under lång tid varit fokus på städer när det gäller forskning om miljömässigt hållbar 
mobilitet. Att utveckla hållbara mobilitetstjänster på landsbygden har helt andra utmaningar och 
förutsättningar. Kollektivtrafiken är som redan nämnts begränsad. Om man i stället utgår från 
resurser som redan finns (högt bilinnehav) när mobilitetslösningar utvecklas skulle det kunna ge 
en förbättrad tillgänglighet och möjlighet att resa på landsbygden. Om fordonen som finns 
används mer effektivt genom att till exempel samåkning skulle det även kunna minska klimat-
utsläppen. Samåkning skulle alltså potentiellt sett både kunna öka tillgängligheten på landsbygden 
och minska klimatutsläppen från personresor.  

Det pågår en utveckling i samhället mot att erbjuda mobilitet som tjänst för att ersätta eller 
komplettera den egna bilen. Samåkning mellan privatpersoner ingår inte i det som räknas som 
kollektivtrafik i dag. Vad som kan anses vara kollektivtrafikens ansvar för nya mobilitetstjänster på 
landsbygden och vem som i så fall skulle initiera samåkning och andra mobilitetstjänster som kan 
öka resmöjligheterna är inte självklart. Vilket ansvar och roll har RKM:er och olika parter för en 
kollektivtrafik som inkluderar samåkning som tjänst, där privatpersoner är både utförare och 
användare? Om kollektivtrafiken ska samverka med plattformsaktörer som erbjuder den 
kollaborativa delandetjänsten samåkning, hur kan de samverka och kring vad?  

Det är inte heller självklart hur affärsmodellen kan se ut om olika aktörer samverkar med kollektiv-
trafiken kring samåkning. Tjänsten samåkning bygger på att personer är villiga att ställa sina egna 
bilar till förfogande. Är befolkningen på landsbygden beredd att göra det och vad finns det för 
hinder och möjligheter för samåkning? Ytterligare en fråga av intresse är hur mycket man kan 
minska koldioxidutsläppen genom samåkning på landsbygden.  

Projektet KollaKoll tar avstamp i den pågående processen kring kollektivtrafikens omdefinierade 
roll.   

Projektet har sin grund i tre centrala utmaningar för landsbygden och kollektivtrafiken 

● Öka resmöjligheten för landsbygdens befolkning för ökad tillgänglighet.  
● Uppnå en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik på landsbygden. 
● Öka kollektivtrafikens marknadsandel och utveckla nya mobilitetslösningar på landsbygden för 

att kunna möta trafikens klimatutmaning. 
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Vinnovaprojektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd (KollaKoll) handlar om hur 
kollektivtrafik, privatpersoner och plattformsaktörer som erbjuder den kollaborativa delande-
tjänsten samåkning kan förhålla sig till varandra och samverka på landsbygden för att öka 
tillgängligheten. Syftet med projektet är att utveckla och testa samverkan mellan dessa aktörer 
samt utveckla kunskap kring följande centrala frågor för projektet:   

- Vad finns det för motivation, hinder och möjligheter att samåka på landsbygden?  
- Vad finns det för uppfattningar om hur samåkning och andra mobilitetslösningar på 

landsbygden ska organiseras? Vilka roller och ansvar kan olika aktörerna ha för mobilitet 
på landsbygd, inklusive samåkning?  

- Vilka faktorer bör beaktas när en affärsmodell för samåkning och andra mobilitetstjänster 
för landsbygden utvecklas? 

- Vad finns det för potential att minska klimatpåverkan genom att samåka på landsbygd?   
 

Projektgenomförande  
Fyra fallstudier ingår med olika organisatoriska lösningar för samåkning som tjänst. I två av dem 
erbjuds samåkning tillsammans med andra mobilitetstjänster. De fyra fallstudierna och hur de 
organiseras beskrivs inledningsvis.  

Därefter följer kapitlet Individ och beteende som belyser motivation, hinder och möjligheter för 
boende på landsbygden att samåka. Tre delmoment har genomförts: en metaanalys med fokus på 
användaren vid samåkning, en intervjustudie samt en enkätstudie om samåkning.  

Kapitlet Organisationsmodeller belyser frågan om uppfattningar om hur samåkning och andra 
mobilitetslösningar på landsbygden kan organiseras. För att undersöka de olika organisations-
modellerna intervjuades representanter från kollektivtrafikmyndigeter, kollektivtrafikbolag, 
kommuner, plattformsleverantörer, tjänsteleverantörer samt representanter från lokalföreningar 
från de fyra olika fallstudierna. 

Kapitlet Affärsmodeller syftar till att skapa förståelse kring faktorer som bör beaktas när man 
utvecklar en affärsmodell för samåknings- och andra mobilitetstjänster för landsbygden. En 
litteraturgenomgång inom området har genomförts, liksom en kartläggning av affärsmodellerna 
för de fyra fallstudierna genom intervjuer med representanter för dem.    

Kapitlet Miljöanalys innehåller två analyser av potentiella miljöeffekter av samåkning. Den 
första visar den teoretiska potentialen för minskad klimatpåverkan om samåkningstjänster 
används på liknande sätt i alla svenska orter som liknar orterna i fallstudierna. Den andra 
analysen illustrerar vilken effekt en samåkningstjänst kan ha på individens klimatpåverkan.  

Rapporten avslutas med ett kapitel om projektets samlade slutsatser, reflektion och förslag 
på vidare forskning. 
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Figur 1. Aktuella orter i KollaKolls fallstudier. 

Fyra olika sätt att organisera samåkning på landsbygd  
Hur förhåller sig mobilitetsaktörer och kollektivtrafik till varandra?   
Fyra fallstudier ingår med olika organisatoriska lösningar för samåkning som tjänst på lands-
bygden. I två av dem erbjuds samåkning tillsammans med andra mobilitetstjänster. 

Initiativet till samåkning kommer i två fall från samhällsföreningar i byar och i två fall från 
kollektivtrafikaktörer (region eller kollektivtrafiken). I de fall när en by har tagit initiativet till 
samåkningstjänsten använder de en privat fristående plattformsaktör för att utveckla byns sam-
åkningstjänst. När initiativet kommer ovanifrån erbjuder kollektivtrafiken tjänsten och står för 
plattformen (även om tjänsten rent praktiskt förmedlas via plattformsaktörer). 

Samåkning kan erbjudas som den enda tjänsten eller som en av flera mobilitetstjänster. 

Fallstudie 1, Mobilsamåkning (Broddetorp): En privat plattformsaktör tillhandahåller sam-
åkningstjänst på landsbygden, fristående från kollektivtrafiken. Private – peer-to-peer-lösning.  

Fallstudie 2, Hämta (Torhamn): Kollektivtrafiken tillhandahåller samåkningstjänst. Public – peer-
to-peer-lösning. 
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Fallstudie 3, DalMaaS (Skattungbyn): En privat plattformsaktör samverkar med kollektivtrafiken 
och tillhandahåller två olika samåkningstjänster via den privata plattformen. Private – public –
peer-to-peer-lösning.  

Fallstudie 4: KomILand (Skaraborg):  Regionen tillhandahåller en plattform för kombinerad 
mobilitet där samåkning ingår. Public– private – peer-to-peer-lösning.  

Samåkning har varit ingången i projektet men andra mobilitetstjänster ingår också. Samåkningen i 
fallstudie 1 och 2 fanns, eller var planerad, innan projektet KollaKoll startade. I fallstudie 3 har 
samverkan mellan kollektivtrafiken och en privat plattformsaktör utvecklats och testats inom 
ramen för KollaKoll. Samåkningstjänsten mellan privatpersoner var dock planerad innan KollaKoll 
i fallstudie 3. Fallstudie 4 utgörs av Vinnovaprojektet KomILand där en region erbjuder en platt-
form och testar en kombinerad mobilitetstjänst för landsbygden. Broddetorp är en av tre orterna 
som ingår i fallstudie 4. Broddetorp har alltså testat samåkning både via Mobilsamåkning 
(fallstudie 1) och som del av en kombinerade mobilitetstjänster i konceptet KomILand 
(fallstudie 4). 

Tabell 1. Sammanställning av fallstudier. 

Fall-
studie 

När? Startad 
av 

Mobilitets-
tjänst 

Antal användare Integrering 
i app/webbapplikation 

Mobil-
samåkning 
 
 

Sep 2013  
– Sep 2018 

Bybor Samåkning  • Cirka 80 
registrerade 
användare 

• 28 personer 
samåkte 
regelbundet 

 

• Sök-, boknings- och 
betalningsfunktion 
integrerat i en webb-
applikation 

• Kollektivtrafikens 
tidtabell visades 
i samma vy som sam-
åkningsresorna 

Hämta Mar 2018  
– Apr 2018 

Blekinge-
trafiken 

Samåkning och 
kollektivtrafik  

• 61 registrerade 
användare 

• 147 resor erbjöds 
 

• Sök- och boknings-
funktion integrerat i en 
webbapplikation. 

• Djuplänk till kollektiv-
trafikens app 

DalMaaS Nov 2018 
 – pågår 
 

Bybor Samåkning och 
samåkning i 
kollektivtrafikens 
specialresor: 
sjukresor, 
färdtjänst, 
skolresor  

• 34 registrerade 
användare 

• Begränsad 
användning, 
stoppad under 
pandemin 

 

• Sök- och boknings-
funktion integrerat i en 
app 

KomILand Okt 2020 
 – pågår 
 

Västra 
Götalands-
regionen 

Kollektivtrafik, 
bildelning, 
byabuss, taxi, 
elcyklar, 
låna/hyra ut 
privata 
släpkärror etc. 
(samåkning 
stoppad pga 
pandemin) 

• 95 registrerade 
användare 

• 34 registrerade 
köp av resor 

• Begränsad 
användning 
bland annat på 
grund av 
pandemin 

 

• Sök-, boknings- och 
betalningsfunktion 
integrerat i en app, 
utom för taxi och 
bildelning som var 
djuplänkade  
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Fallstudierna  
Mobilsamåkning (Broddetorp) 
Broddetorp ligger i Falköpings kommun i Västra Götalandsregion och har cirka 200 invånare i 
tätorten och 800 inklusive omgivningar. I tätorten finns affär och skola och på vårarna besöks orten 
av turister under transäsongen. De tre större orterna Falköping, Skövde och Skara ligger i olika 
riktningar, alla på cirka två mils avstånd från Broddetorp.  

Initiativet att starta samåkning kom från engagerade bybor i Broddetorps miljökommitté som hade 
hört talas om plattformsaktören Mobilsamåkning. 2013 startade samåkning med Broddetorportens 
intresseförening som projektägare och tjänsten förmedlades av Mobilsamåkning. Plattforms-
leverantören och representanter för byn utvecklade och anpassade samåkningen efter byns 
önskemål. Konceptet byggde på att det lokalt fanns byadministratörer som bland annat godkände 
medlemmar och gjorde reklam för samåkningstjänsten. Mobilsamåkning hade en webbapplikation 
för att söka, boka och betala samåkning och både förare och passagerare kunde lägga in önskemål 
om samåkning.  

Medlemskap krävdes för att använda tjänsten som var för en sluten grupp, som en by. 
Kollektivtrafikens resor visades i samma vy som samåkningsresorna för att ge en överblick över 
alla resealternativ, men inga resor med kollektivtrafiken kunde bokas eller betalas via 
Mobilsamåkning eftersom ingen samverkan fanns med kollektivtrafiken. Samåkningstjänsten 
finansierades inledningsvis helt av den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Falköpings 
kommun. Mobilsamåkning användes i fem år i Broddetorp, orten ingick därefter som en av tre i 
KomILand-projektet (beskrivs nedan). Första året samåkte 28 personer regelbundet i Broddetorp. 
Med tiden blev det färre och 2018 upphörde tjänsten när Mobilsamåkning lade ner sin verksamhet. 
Totalt var det cirka 80 registrerade användare i Broddetorp. Anledningarna till avtagande 
samåkning i Broddetorp går det att läsa mer om i kapitlet Individ och beteende.   

Hämta (Torhamn) 
Torhamn med cirka 600 invånare ligger i Karlskrona kommun i Blekinge. I byn finns en mataffär. 
Det går bara en väg till närmsta större ort, Jämjö 12 km bort, med affär och skola. Det är cirka tre 
mil till Karlskrona. 

Våren 2018 utvecklade och testade Blekingetrafiken en prototyp till samåkningstjänst under ett par 
månader i Torhamn. Tjänsten förmedlades genom en webbapp där användare kunde registrera, 
söka och boka samåkning, men inte betala. All eventuell ersättning för resan sköttes privat mellan 
förare och passagerare. Appen inkluderade en länk till kollektivtrafikens egna app. Tjänsten var 
gratis, öppen för alla och inget medlemskap krävdes. Endast förare kunde lägga in resor, 
passagerare kunde inte önska resor. Invånarna i Torhamn var inte aktivt inkluderade i 
utvecklingen av samåkningstjänsten utan ombads främst att ge återkoppling på appen. Syftet med 
testet var att undersöka om en app för samåkning kan komplettera kollektivtrafiken på lands-
bygden och därmed öka tillgängligheten. Under testperioden hade tjänsten 61 registrerade 
användare, varav en stor del äldre personer. 147 resor registrerades men hur många samåknings-
resor som faktiskt genomfördes går inte att säga. I Blekingetrafikens utvärdering framkom att 
incitament saknades att använda Hämta, det upplevdes svårt att komma ihåg att använda appen 
och förstå hur den skulle användas. Passagerare ville även kunna lägga in önskemål om resor.  
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DalMaaS (Skattungbyn) 
Skattungbyn har cirka 300 invånare och ligger i Orsa kommun i Dalarna. Det finns affär, skola och 
en folkhögskola i byn. Till Orsa är det cirka 16 km.  

Initiativet till samåkning mellan bybor kom från Skattungbyns samhällsutvecklingsförening. Den 
fick kontakt med plattformsleverantören Freelway, som utvecklade och anpassade samåknings-
tjänsten tillsammans med representanter från byn. För samåkning mellan privatpersoner kan både 
chaufförer och passagerare lägga in önskemål om resor i den slutna gruppen. Lokalt finns det 
byadministratörer/informatörer som godkänner medlemmar och hjälper till med bokning av resor 
om någon saknar möjlighet att göra det själv. Skattungbyns samhällsutvecklingsförening är 
projektägare för samåkning mellan privatpersoner och byn bekostar samåkning via landsbygds-
utvecklingsmedel, resorna är gratis. Orsa kommun stöttar initiativet på flera sätt, ekonomiskt 
indirekt via byutvecklingsmedel. 

Som ett resultat av projektet KollaKoll utvecklade Dalatrafik tillsammans med Freelway en ny 
tjänst för samåkning med Dalatrafiks serviceresor på samma plattform. Där görs det möjligt att 
merutnyttja fordon som ska göra en serviceresa (färdtjänst, sjukresor eller skolresor) till eller från 
Skattungbyn. Även om de båda tjänsterna erbjuds på samma plattform är det två olika processer 
och tydligt olika ägarskap, men med gemensam lansering. Samåkning mellan privatpersoner 
startade i november 2018, Dalatrafiks samåkning med serviceresor i juni 2019. Båda tjänsterna 
kunde sökas och bokas i en gemensam app, betalning var inte integrerat i appen. Dalatrafiks egen 
tjänst kom aldrig igång ordentligt på grund av både interna organisationsproblem och pandemin. 
Enligt Freelway var 34 personer registrerade för samåkning, som användes mycket begränsat 
innan det pausades på grund av pandemin. Tolv serviceresor lades upp som erbjudande från 
Dalatrafik men ingen av dem utnyttjades. Trots det är Freelway och Dalatrafik överens om att de 
har lyckats. Tjänsten finns, tekniken fungerar och inblandade parter har lärt sig mycket om själva 
processen. Planen är att starta om samåkningstjänsterna efter pandemin, det är oklart om det blir 
av. Dalatrafik vill utveckla båda tjänsterna och utreda regelverk och villkor kring samverkan med 
samåkning och ansvar ifall den ursprungliga serviceresan inte skulle bli av och någon vill åka med.  

KomILand (Skaraborg) 
Ett demonstrationsprojekt för kombinerad mobilitet genomfördes i tre mindre orter i Skaraborg i 
Västra Götalandsregionen: Timmersdala (cirka 900 invånare), Lundsbrunn (cirka 900 invånare) och 
Broddetorp (cirka 200 invånare i tätorten och cirka 800 inklusive omgivningar). Broddetorp har 
tidigare använt Mobilsamåkning (se avsnittet Mobilsamåkning ovan). Orterna valdes efter en 
nomineringsprocess där kommuner i Skaraborg fick ange orter som hade behov av resalternativ 
och där kommunerna bedömde att det fanns möjlighet att engagera byarna att delta.  

KomILand är en regional plattform för kombinerad mobilitet som är tänkt att göra det möjligt för 
orter att kombinera mobilitetstjänster efter behoven i respektive by. Västra Götalandsregionen står 
för kostnaderna för plattformen och för en konsulent som fungerar som ambassadör för KomILand 
i byarna (informerar och stöttar användare). Efter en förstudie utvecklades en prototyp som har 
testats i de tre byarna. Invånarna har deltagit i möten, identifierat tillgänglighetsbehov och önskat 
tjänster. Det har delvis varit ett samskapande mellan projektet och representanter för byarna. 
Förutom kollektivtrafik finns två typer av bildelningstjänster byabuss (en el-minibuss som kan 
hyras) samt grannbilen (en tjänst där privatpersoner hyr ut sina egna bilar), cykeldelning, en tjänst 
för delning av verktyg (till exempel släpvagnar) och taxi. Dessutom har en samåkningstjänst 
förberetts men aldrig introducerats på grund av covid-19-pandemin. Varje tjänsteleverantör står 
för sin egen tjänst men tjänster kan bokas och betalas via en app. Taxi och bildelning är i stället 
djuplänkade. Projektet startade under pandemin (oktober 2020 till juni 2021) och ingen av 
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tjänsterna har använts i någon större utsträckning. 95 personer var registrerade användare (i de tre 
orterna totalt) och sammanlagt finns 34 registrerade köp av tjänster. På grund av att tjänsterna inte 
har kunnat testas under normala förhållanden kommer projektet att förlängas i två år. Broddetorp 
fortsätter medan Timmersdala och Lundsbrunn har valt att avsluta sitt deltagande. Fler orter ska 
testa KomILand-tjänsterna i Västra Götalandsregionen under den förlängda testperioden. Det finns 
rapporter med resultaten från den avslutade perioden, se [50] och [51].  

 

Oförutsedda händelser som påverkat projektet 
Tanken från början var att Mobilsamåkning tillsammans med Blekingetrafiken skulle utveckla och 
testa samverkan kring samåkning i Blekinge. Mobilsamåkning skulle också utifrån önskemål i 
Broddetorp utveckla minst en ny tjänst och testa flera tjänster tillsammans, så kallad kombinerad 
mobilitet. Under projektets gång lade Mobilsamåkning ner sin verksamhet. Projektet fick en ny 
inriktning. I stället tillkom DalMaaS som ett direkt resultat av KollaKoll-projektet.  

KomILand, som bland annat bedrevs i Broddetorp, tillkom som fallstudie för att täckta in test av 
kombinerad mobilitet där bland annat samåkning och andra delandetjänster ingick i utbudet av 
mobilitetstjänster. 

Mobilsamåkning och Hämta avslutade sina verksamheter under 2018. Covid-19-pandemin har 
försenat och stoppat samåkningstjänsterna i DalMaaS och KomILand. Ingen undersökning kring 
organisationsformens betydelse för förtroende och möjlighet att använda samåkning och andra 
mobilitetstjänster har därför kunnat genomföras. Inte heller har beräkningarna av hur mycket 
koldioxidutsläppen kan minska genom samåkning kunnat genomföras baserat enbart på 
fallstudierna.  
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Individ och beteende 
Om samåkning ska kunna ha en potential att öka tillgängligheten på landsbygd krävs det att det 
finns användare. Samåkning från användarens perspektiv har undersökts på flera sätt med syfte 
att öka kunskapen om motivation, hinder och möjligheter att samåka. En metaanalys av befintlig 
forskning genomfördes av Margareta Friman och Lars Olsson på Karlstads universitet. Detta 
följdes av en intervjustudie i en av fallstudieorterna (Broddetorp) av Åsa Hult och Åsa Nyblom på 
IVL. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna låg sedan till grund för Margareta Friman och Lars 
Olssons enkätundersökning som genomfördes i två av fallstudierorterna (Broddetorp och 
Skattungbyn).  

Användarperspektiv och metoder för datainsamling  
I våra studier har vi använt flera olika teoretiska perspektiv för att fånga användarens upplevelser. 
Det har handlat om att identifiera hinder för människor att samåka, motivation till förändrade 
resvanor och möjligheter för olika grupper att bibehålla, utöka eller byta till hållbart resande i form 
av samåkning och kollektivtrafik på landsbygden.  

Projektet startade med en metaanalys med fokus på användaren vid samåkning. Syftet var att 
kartlägga känd kunskap samt att undersöka vilka faktorer som verkar vara av större betydelse för 
användarna när de väljer samåkning. En metaanalys innebär att man bearbetar och sammanställer 
resultat från redan publicerade vetenskapliga artiklar. Genom att statistiskt väga samman flera 
originalstudier får man ett större observationsmaterial och kan på så sätt dra säkrare slutsatser än 
vad som är möjligt i en enskild studie.  

Teoretiskt utgår våra studier från människors val att samåka eller inte (se figur 2). Detta val kan till 
viss del kan förklaras av externa och inre faktorer. Externa situationsberoende faktorer har i vår 
studie definierats som barriärer. De antas ha en negativ effekt på möjligheten att samåka. Inre 
psykologiska faktorer har definierats som individuella motiv att samåka. De antas ha en positiv 
effekt på samåkning. Valet att samåka eller inte kan också förklaras av sociodemografiska 
variabler. Det finns studier som antyder att yngre samåker i högre utsträckning än äldre och att 
män samåker mer än kvinnor. Ett viktigt delsyfte har därför varit att även öka kunskapen om vilka 
sociodemografiska faktorer som kan spela roll för samåkning. Valet att samåka antas resultera i ett 
antal upplevelser som vi har valt att studera utifrån tillfredsställelser och upplevelser av hur enkelt 
det är att leva det liv man vill med samåkning (upplevd tillgänglighet i figur 2). 
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Figur 2. Barriärer, motiv och upplevelser av samåkning. 

 
I syfte att fånga individuella motiv och barriärer för samåkning identifierades först ett antal 
vetenskapliga artiklar i ämnet. Vår studie (Olsson, Maier och Friman, 2019) inkluderar studier 
mellan 2014 och 2018 som rapporterar en samåkningsintervention, beteendeförändringsmått 
och/eller individuella preferenser.  

Efter sökprocessen inkluderades 17 studier från Nordamerika, Europa och Asien, med mellan 51 
och 500 000 deltagare, i metaanalysen. Flertalet studier var genomförda i syfte att förstå bakom-
liggande nyckelfaktorer för samåkning samt skäl och egenskaper hos personer som samåker.  

I den andra fasen genomförde vi en enkätstudie digitalt under hösten och vintern 2019-2020. En 
länk till en webbenkät distribuerades till boende som registrerat intresse för samåkningstjänster i 
två av fallstudierna, Broddetorp och Skattungbyn. Enkätfrågorna fokuserade på sociodemografiska 
variabler, resvanor, upplevelser av och motiv till samåkning, upplevd tillgänglighet med 
samåkning, barriärer och drivkrafter för ökad användning samt behov och utformning av nya res- 
och transporttjänster.  

Intervjuer har dessutom genomförts på plats i Broddetorp under våren 2018 med fyra aktiva och 
fyra passiva användare av samåkning med tjänsten Mobilsamåkning. En av intervjuerna med en 
Broddetorpsbo genomfördes i Stockholm av praktiska skäl. Syftet med intervjuerna var att fånga 
upp berättelser om användning eller icke-användning av samåkning. Vi ville särskilt fånga motiv 
för användning, och upplevelser av hinder och möjligheter för användning av Mobilsamåkning. 
Av de åtta intervjuade är fem kvinnor och tre män. Två är ungdomar, fyra personer är 60 år eller 
äldre och två är medelålders.  

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att viktiga frågeområden identifierats och listats 
i en intervjuguide, men att formuleringar och ordning på frågor anpassades till varje intervju-
situation. Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Därefter analyserades de i en 
iterativ process där vi kontinuerligt växlade perspektiv mellan de forskningsfrågor som 
formulerats inför intervjuerna och de teman som under analysen framträdde i materialet.  
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Samåkning från användarens perspektiv 
Resultat från metaanalys 
Margareta Friman och Lars Olsson, Karlstads universitet  

Vi har ställt frågan vad är det som påverkar användaren att vilja samåka. Som ett första steg 
genomförde vi en metaanalys av vetenskapligt granskade forskningsresultat publicerade åren 2014 
– 2018. Resultatet visade att omtanke om miljön inte är en avgörande faktor för att samåka även om 
dess betydelse ökat något i senare studier. Valet att samåka bestäms snarare av andra faktorer, som 
arbetssituationen. Vid samåkning till arbete bestäms möjligheten och viljan till stor del av arbets-
tider, parkeringsmöjligheter och kostnader för att parkera. Reskostnaden spelar också viss roll där 
samåkningen gynnas av att man kan dela på kostnaden. Densitet är också en viktig faktor. Ju fler 
som bor inom ett geografiskt område desto enklare verkar det vara att organisera för samåkning. 
Denna slutsats stärktes i vår genomlysning av Hämta-projektet (Olsson & Friman, 2019) där brist 
på framgång delvis kunde förklaras av fåtalet möjliga användare inom det geografiska 
närområdet.  

Vi fann också att forskare med intresse för samåkning alltmer inriktar sina studier på psykologiska 
faktorer. Sådana studier har definitivt ökat sedan 2013. Psykologiska faktorer inkluderar bland 
annat upplevd tid för samåkning. Det gäller till exempel tid för avstämning med inblandade 
medresenärer, planering av resrutt och tidhållning. Andra psykologiska faktorer handlar om tillit 
till medresenärer och möjlighet till socialt umgänge. En högre tillit och ett högre intresse för socialt 
umgänge ökar sannolikheten för att samåka. 

Flera tidigare studier visar att demografiska faktorer, som kön, ålder och antalet personer i ett 
hushåll, inte har någon betydelse för samåkning.  

Sammanfattningsvis visade fem års publicerad forskning att potential för ökad samåkning bör 
utvecklas i samverkan med arbetsgivare som har möjlighet att samordna arbetstider. Samtidigt 
som samåkning bör uppmuntras och formerna utvecklas bör möjlighet till parkering minska. 
Antalet personer och hur man bor i förhållande till varandra kan också vara en faktor värd att 
överväga i bedömning av möjlighet till samåkningstjänster inom ett geografiskt område. En 
slutsats är att samåkning lämpar sig bättre i större städer än på landsbygd med få potentiella 
samåkare som kan matchas ihop. Eftersom tillit och möjlighet till social interaktion är betydelse-
fulla faktorer bör man fundera över och utveckla samåkningstjänster som tar fasta på trygghets-
skapande åtgärder. En sådan åtgärd kan vara att skapa forum och mötesplatser för arbetstagare 
som är intresserade av att testa samåkning. 
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Resultat från kvalitativ intervjuundersökning i Broddetorp 
Åsa Hult och Åsa Nyblom, IVL Svenska Miljöinstitutet 

I Broddetorp har intervjuer genomförts kring motiv för användning, och upplevelser av hinder och 
möjligheter att använda Mobilsamåkning.  

Mobilsamåkning har av informanterna använts främst till pendlingsresor till jobb och skola. Både 
aktiva och passiva användare var väldigt positiva till konceptet. Samtliga nämnde miljöfördelar 
och ekonomi som huvudsaklig anledning till att använda Mobilsamåkning. De flesta nämnde 
också ökad tillgänglighet – att få tillgång till fler resmöjligheter sågs som en viktig positiv faktor, 
speciellt för dem som inte hade tillgång till bil.  

Något som kanske inte var det primära skälet till att börja använda mobilsamåkning, men som 
många lyfte som positivt, var det sociala i att samåka. Att man genom systemet fick åka bil 
tillsammans med folk i bygden som man inte pratat med/på länge, hur sammanhållningen i 
bygden på så sätt stärktes, och att pendlingen till jobbet blev roligare. Samma tre motiv till att 
samåka nämner tillfrågade i KomILand [50] och i Hämta [52]. 

En annan faktor och viktig fördel för samåkningstjänster på landsbygden är att det finns en social 
tillit. De intervjuade i Broddetorp tyckte att det kändes tryggt att samåka eftersom ”alla känner 
eller känner till varandra”. Även om man kanske inte känner dem personligen, så känner man 
någon som känner personen i fråga.  

Samåkning är också något som man redan gör. Det finns en vana av att försöka samordna resor, 
och de intervjuade såg fördelar att genom systemet kunna hitta fler resor – och fler att resa 
tillsammans med – än i dag när samåkning oftast sker med grannar eller organiseras genom 
föreningar. Tidigare forskning visar att det är lättare att bygga ut eller modifiera ett befintligt 
beteende än att skapa ett helt nytt. En sådan beteendemodifiering illustreras av att samåkning till 
föreningsmöten först organiserades per telefon (som de alltid gjort). Sen, när man bestämt vem 
som skulle köra, lades resan in systemet och folk bokade sig. 

Det fanns flera hinder för att använda Mobilsamåkning. För det första, för att användare ska kunna 
hitta lämpliga resor i systemet krävs en kritisk massa av resor. I Broddetorp försvårades detta av 
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det geografiska läget. Byn ligger mitt emellan de tre huvudorterna Skara, Skövde och Falköping. 
Det gör att det är få användare som ska åt samma håll. Vissa sträckor har i perioder varit livs-
kraftiga när det gäller arbetspendling, men det har varit sårbart för att någon faller ifrån genom 
byte av jobb, flytt eller ändrade arbetstider och vanor. Med tiden har antalet samåkningsresor 
minskat för att nästan avta helt. Många av de aktiva användarna i Broddetorp cyklar under vår och 
sommar viket gör att det även finns en årstidsbunden variation på mängden resor i systemet.  

Ett annat hinder var att det upplevdes som lite krångligt att använda systemet för vissa typer av 
resor. Det administrativa momentet i att lägga upp resor och utformningen av systemet gjorde att 
mobilsamåkning i Broddetorp främst användes för regelbundna pendlingsresor. Spontana resor 
kom mycket sällan in, vilket minskade antalet resor totalt i systemet.   

I intervjuerna framkommer att ”inofficiell” samåkning förekommer utanför bygdens officiella 
samåkningssystem. Man hjälps åt att skjutsa barn till fotbollsträning och orkestrar, eller åker med 
in till stan när grannen ändå ska åka. Det händer att samåkning samordnas via sociala medier eller 
sms-grupper. Det finns också samåkning som var etablerad innan Mobilsamåkning startade och 
aldrig gick in i systemet. De intervjuade noterar att om man redan hittat varandra – antingen 
genom systemet eller utanför – så finns det eventuellt inte så mycket skäl att vara kvar: ”Men om 
man hittar varandra och slipper systemet, så tror jag att det är en så pass stor fördel så att man nog gärna 
kastar ut … man överger, för man slipper administrationen och man slipper kanske en viss kostnad också.” 

Även liftning förekommer. Liftning eller privat ”inofficiell” samåkning kan på sätt och vis 
underminera förtroendet för det officiella systemet om registrerade Mobilsamåkningsanvändare 
dessutom liftar och samåker utan att registrera sina resor. ”...man lakar ur förtroendet för systemet 
genom att stå och lifta. Så får man in liftningen i systemet, då kan man hjälpa helheten, tänker jag.” 

Den informella samåkningen är inte uppstyrd med betalning utan är mer tjänster och gentjänster. 
Den bygger enligt de intervjuade på att man gör upp betalning eller kör ibland och åker med 
ibland så att ingen tjänar på den andra. Den logiken gäller inte i Mobilsamåkning som även sköter 
betalning mellan förare och passagerare. Den som hela tiden kör i Mobilsamåkning kan upplevas 
tjäna pengar på den andra framkommer i intervjuer. 

När vi frågade varför de passiva användarna hade slutat använda systemet framkom ännu en 
faktor: man måste kunna lägga in en tidpunkt för avresa och sedan hålla sig till den. Om arbetet 
gör att man inte riktigt vet när man kommer att kunna komma iväg då fungerar det inte att ha folk 
i bilen på väg hem.  

De intervjuade ger förslag på hur tjänsten Mobilsamåkning skulle kunna utvecklas för att öka 
möjligheten till samåkning. Förslagen handlar främst om att systemet borde känna av att fler lagt 
in resor/önskemål på samma del/sträcka och förenkla matchningar. Det kan också integreras med 
andra sociala medier med notiser och tips om nya inlagda resor som borde passa ens resmönster.  

Resultat från enkätstudie i Broddetorp och Skattungbyn 
Margareta Friman och Lars Olsson, Karlstads universitet  

Som ett fördjupande case genomfördes en enkätstudie som distribuerades digitalt under hösten 
2019 och vintern 2020 med alla boenden som registrerat intresse för samåkningstjänster i 
Broddetorp (n=19) och Skattungbyn (n=11). Enkäten innehåll både kvantitativa frågor och 
kvalitativa öppna frågor där personerna fick skriva egna svar. Resultaten visar att det är stor 
spridning i erfarenheter av samåkning (se tabell 1), men att majoriteten av respondenterna inte är 
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frekventa samåkare. Då det är en begränsad enkätstudie med få svar bör dock svaren tolkas med 
viss försiktighet.  

Tabell 2. Beskrivning av hur ofta samåkning används som färdsätt. 

 
Ort 

 
Broddetorp Skattungbyn 

Hur ofta samåker du? Antal svar Antal svar 

Flera gånger varje vecka 1 (6 procent) 3 (27 procent) 

Någon gång per vecka 2 (12 procent) 2 (18 procent) 

Någon gång per månad 6 (35 procent) 3 (27 procent) 

Några gånger per år 3 (18 procent) 1 (9 procent) 

Nästan aldrig  5 (29 procent) 2 (18 procent) 

Ej besvarat 2 - 

Summa 17 (100 procent) 11 (100 procent) 

 
En kvalitativ analys visar att även om individerna samåker olika frekvent är skälen att göra det 
relativt samstämmiga, där miljö och ekonomi framstår som starkast medan sociala skäl och 
altruism i form av att hjälpa andra följer tätt efter. Intressant att notera är sociala skäl är viktiga 
medan trygghet inte är ett framträdande motiv, vilket identifierats som viktigt i tidigare studier.  
En förklaring kan vara att fallstudierna har genomförts på orter med få invånare där man redan 
känner till varandra i högre utsträckning jämfört med i större städer. 

På frågor kring personliga värderingar kopplat till samåkning är det stor spridning i svaren kring 
betydelsen av moralisk förpliktelse, känslor kopplat till samåkning och intentioner att samåka mer. 
Mer samstämmiga svar finner vi kring instrumentella värden, som funktionen och enkelheten med 
samåkning relaterat till vardagspusslet, där uppfattningen är att samåkning förknippas med 
svårigheter. Positivt är att de flesta upplever att det finns ett socialt stöd från omgivningen om man 
skulle välja att samåka mer. Att funktionalitet med samåkning kan upplevas vara ett hinder 
uttrycktes tydligt av dessa två respondenter:  

”Samåkning kommer aldrig vara ett gångbart alternativ eftersom du inte har några garantier på 
när någon åker. Undantaget om man kan till exempel samåka till jobb eller så exakt samma tid, 
men där finns det ofta bussavgångar så ingen behöver bil. Men för alla övriga resor är det svårt.” 

”På grund av bristande kollektivtrafik måste jag ofta lifta eller försöka se om någon ska åka via vår 
samåkningsgrupp. Vi är väldigt många i gruppen men det är trots det ganska svart att få ride just 
när man behöver det. Det är lättare att lifta. Om jag bokar tider måste jag hela tiden försöka synka 
dem med kollektivtrafiken. Ibland måste jag avstå pga att det inte funkar tidsmässigt.”  

Det fanns en genomgående skepsis kring förutsättningarna och behoven av samåkning på lands-
bygden. Risker med att exempelvis regional och kommunal kollektivtrafik går in och stöttar denna 
typ av tjänst uttrycktes. Tankar från en respondent speglar detta: 



 Rapport C 649  Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd  – lärdomar från Vinnova-projektet 
KollaKoll 

 

22 

”Om man skulle få till en såpass stor massa att man kan ha garanterade avgångar och tider som 
man kan lita på. Men detta skulle bara gå på större orter och där finns kollektivtrafik. Personligen 
har jag väldigt svårt att se samåkning som ett reellt alternativ och kan snarare se hur det stjälper i 
de situationer där det redan är skral kollektivtrafik. Kommunerna kan då se det [samåkning] som 
ett sätt att spara pengar, och i stället försämras resandet ytterligare.” 

Trots identifierade problem och begränsningar med samåkning uttrycker majoriteten (70 procent) 
ändå att tillgång till en samåkningstjänst är den åtgärd som de själva tror skulle få dem att samåka 
oftare. Det gavs också flera kreativa förslag kring hur man skulle kunna utforma eller vidare-
utveckla en sådan tjänst, där betydelsen av enkelhet och ekonomiska incitament för förare 
påpekades. Ett förslag fokuserade på målgrupp och att en tjänst på landsbygden bör öppna för 
möjligheter att kunna inkludera fler tillfälliga användare. Så här uttryckte sig en respondent: 

”Vi har mycket turism i området, de har svårt att ta sig runt. Ett samåkningssystem borde vara 
lätt att använda även om du är tillfällig besökare. Informationstavlor bör finnas på busshållplatser 
och info-points. Det här vore ett bra sätt att skapa interaktion mellan boende och turister. Tror det 
skulle göra det lättare för ett nytt system att överleva om man bjuder in fler till det. Då behöver 
det gå att få åtminstone engelska i ev. app/hemsida och gå att betala på annat sätt än swish.”  

Sammanfattning av resultat från intervjuer och enkäter 
Sammanfattningsvis visar analyserna av samåkning i Broddetorp och Skattungbyn på den 
problematik som upplevs med samåkning på landsbygden: praktiska och funktionella brister kring 
samåkningens möjlighet att handskas med vardagspusslet, administrativt krångel att lägga upp 
resor i en app och att nå upp till en kritisk massa av resor och få en varaktighet i samåkandet.   

Samtidigt andas de en viss optimism kring framtida samåkningstjänster som ett komplement, och 
kring viljan att samåka mer med utgångspunkt i att det är socialt och bra för miljön och ekonomin. 

Det positiva är att samåkning är något man redan gör. Det finns dock en risk att den informella 
samåkningen kan undergräva det formella samåkningssystemets funktion. Men det är också en 
grund för att kunna öka den formella samåkningen, det är alltid lättare att bygga ut eller modifiera 
ett befintligt beteende än att skapa ett helt nytt. Positivt är också att det generellt upplevs finnas ett 
socialt stöd från omgivningen att öka samåkningen vilket kan vara en viktig förutsättning för 
beteendeförändring på sikt.  

Uppföljande studier bör genomföras för att till fullo förstå hur samåkningen upplevs och nyttjas av 
boende på landsbygden och vilken potential det finns att den ska öka. Några faktorer som bör 
undersökas vidare är vilka möjligheter som finns i något större byar, om samåkningen kan öka 
med mindre administration för att registrera resor och med olika incitament, som ekonomiska 
belöningar för att samåka eller ökade kostnader för drivmedel.    
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Organisationsmodeller 
Liisa Perjo och Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Fallstudierna representerar olika sätt att organisera samåkning och kombinerade mobilitets-
lösningar, både i utveckling och i drift. En central fråga för projektet är att ta reda på hur sam-
åkning och andra mobilitetslösningar på landsbygden kan organiseras. För att undersöka de olika 
organisationsmodellerna intervjuades representanter för kollektivtrafikmyndigheter, kollektiv-
trafikbolag, kommuner, plattformsleverantörer, tjänsteleverantörer samt lokalföreningar från de 
fyra olika fallstudierna. Totalt genomfördes 19 semistrukturerade intervjuer under perioden april 
2018 till februari 2021.  

Här redovisas resultat från intervjuerna med fokus på organisationsmodellerna i fallstudierna. 
Syftet var att ta reda på intervjupersonernas uppfattningar om hur samåkning och andra mobilitets-
lösningar på landsbygden ska organiseras. I intervjuerna diskuterades frågor kring ansvar och 
roller för olika aktörer för mobilitet på landsbygden generellt och frågor med specifikt fokus på 
samåkning.   

Roller och ansvarsfördelning 
Tabell 3 sammanfattar organisationsmodellerna i de olika fallen. I två av fallen (Mobilsamåkning 
och DalMaaS) byggde modellen på initiativ från byaföreningar, medan kollektivtrafikaktören var 
initiativtagaren i två fall (Hämta och KomILand). I två fall (Mobilsamåkning och Hämta) erbjöds 
endast samåkning och tjänsterna byggde inte på samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
som en viktig komponent. I Hämta erbjöds samåkningsplattformen av kollektivtrafiken och i 
Mobilsamåkning av en plattformsaktör. I DalMaaS och KomILand var däremot samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer centralt. I alla studerade fall var dessutom rollen för privatpersoner 
viktig då samåkningslösningarna byggde på att privatpersoner ville och kunde samåka och dela 
sina privata resurser (bilar). 

Tabell 3: Fallstudiernas organisationsmodeller  

 Initiativ från by Initiativ från kollektivtrafikaktör 

Endast samåkning – 
ingen samverkan 
mellan kollektiv-
trafiken och privata 
plattformsaktörer 

Mobilsamåkning (Broddetorp) 
Mobilsamåkning tillhandahåller 
samåkningstjänst. 

Hämta (Torhamn) 
Blekingetrafiken tillhandahåller 
samåkningstjänst inom egen regi. 

Samåkning som en 
av flera mobilitets-
tjänster på samma 
plattform – 
samverkan mellan 
kollektivtrafiken 
och privata tjänste/ 
plattformsaktörer  

DalMaaS (Skattungbyn) 
Freelway tillhandahåller samåkningstjänst 
för privatpersoner och Dalatrafik 
synliggör ”dolda serviceresor” som 
samåkningsresor via Freelways plattform. 
 

 KomILand (Skaraborg)  
Västra Götalandsregionen tillhandahåller 
sammanhållen tjänst för kombinerad 
mobilitet, samåkning ingår.  
VGR tillhandahåller en plattform, 
Västtrafik och flera tjänsteleverantörer 
erbjuder sina tjänster via plattformen. 

 

Kollektivtrafikmyndigheter/bolag hade en roll i varje fallstudie. Rollen varierade dock från att 
endast erbjuda finansiering (Mobilsamåkning) till att initiera och ensam leda sitt pilotprojekt 
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(Hämta). Flera intervjuade reflekterade kring utmaningar kopplat till kollektivtrafik-
myndigheternas roll i att arbeta med mobilitetslösningar bortom den traditionella kollektiv-
trafiken. Dessa intervjupersoner uppfattade att kollektivtrafiken ofta saknar innovationsförmåga 
och tradition av samverkan med andra aktörer. Även interna motsättningar inom kollektivtrafik-
myndigheters organisationer beskrivs, där vissa tjänstemän och beslutsfattare vill utveckla 
erbjudandet medan andra vill att myndigheter fortsätter att fokusera på att erbjuda just kollektiv-
trafik.  

Trots att kommuner inte initierade eller ledde några av pilotfallen uppfattades de ändå som viktiga 
aktörer för att möjliggöra ökad tillgänglighet på landsbygden. I pilotfallen fungerade kommuner 
som länkar mellan kollektivtrafikmyndigheter på regional nivå och lokala byar eftersom de 
uppfattades ha bättre kontakter till byarna och bättre kunskap om deras förutsättningar och 
möjligheter. I praktiken valde kommuner ut passande byar till pilotförsök alternativt höll kontakt 
med och spred information till byborna. Kommunal finansiering erbjöds också i två av fallen 
(DalMaaS och Mobilsamåkning) även om finansieringen som byföreningen mottagit från 
kommuner inte varit öronmärkt för just mobilitetslösningar i fallet med DalMaaS. 

Gemensamt för alla fallstudierna var att de byggde på samåkning och ibland andra delandetjänster 
(som att hyra ut sin egen bil som bilpool), därmed var privatpersoner viktiga då intresse och 
möjlighet att dela resor var en förutsättning. Dock finns det en variation i hur mycket och i vilka 
faser privatpersoner och lokalföreningar involverades. I Hämta var lokalbefolkningens roll 
begränsad i utvecklingsfasen, den inkluderades först när samåkningsappen skulle testas. I 
Mobilsamåkning och DalMaaS tog lokala föreningar initiativ och agerade även beställare av 
samåkningstjänsten. Det gjorde att de hade direkt kontakt med plattformsleverantörerna som även 
engagerade sig i längre processer för att ta fram lösningar tillsammans med föreningarna. Att 
invånarna var organiserade just i lokalföreningar betonades som viktigt framför allt av kollektiv-
trafikmyndigheterna. I KomILand involverades byarna för att identifiera tillgänglighetsproblem 
och önska tjänster som skulle testas. Det var ett samskapande, men mer begränsat än i Mobil-
samåkning och DalMaaS. KomILand-byarna hade gärna involverats mer i utformningen av 
tjänsterna och projektet.   

Två små plattformsleverantörer var viktiga aktörer i Mobilsamåkning och DalMaaS där de 
utvecklade nya lösningar tillsammans med byns invånare. De uppfattade samarbetet som 
nödvändigt för att kunna ta fram lösningar baserade på lokala förutsättningar och kontrasterar 
detta mot kollektivtrafikens ”one-size-fits-all”-lösningar som inte uppfattades som tillräckliga. 
Dock uppfattar plattformsleverantörer samarbetet även som utmanande då det har krävts stora 
resurser och tagit längre tid än vad som är fördelaktigt för små företag. I KomILand har även 
andra tjänsteleverantörer varit med i projektet men de flesta har inte haft något aktiv roll i 
projektet.   

Framtida roller 
Intervjuerna handlade även om hur aktörerna ser på hur organisationsmodellerna ska utformas för 
att kunna möjliggöra kollaborativa mobilitetslösningar på landsbygden. Det finns ingen enhetlig 
uppfattning om detta eller hur ansvarsfördelning mellan aktörer bör fördelas.  

De flesta intervjupersonerna delade uppfattningen att kollektivtrafikmyndigheterna bör fortsätta 
ha en roll när framtida mobilitetslösningar bortom traditionell kollektivtrafik utvecklas. Framför 
allt personer från kommuner och kollektivtrafikmyndigheter såg det som viktigt att mobilitets-
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lösningar erbjuds som en del av kollektivtrafiken. Detta kopplades till det offentligas ansvar att 
säkerställa tillgänglighet i alla delar av regioner, inte bara i städer.  

Intervjupersonerna hade dock olika uppfattningar om ifall kollektivtrafikmyndigheterna bör leda 
utvecklingen av nya tjänster. En person i en av byarna såg kollektivtrafik och samåkningstjänster 
som två olika system som kan och bör finnas bredvid varandra, men där samåkning mellan 
privatpersoner inte ska drivas av kollektivtrafikmyndigheten. Det finns även farhågor kopplat till 
att mobilitetstjänster som leds av kollektivtrafikmyndigheter får ett uppifrån-och-ner-perspektiv 
där platsspecifika behov inte beaktas. 

Kommunernas roll som länk mellan byarna och kollektivtrafikmyndigheterna betonades när 
framtida organisationsmodeller diskuterades. Detta är i linje med hur kommunernas roll formades 
i fallstudierna. Dock föreslår en plattformsleverantör att kommunerna ska ta en mer aktiv roll i att 
främja tillgängligheten på landsbygden – att de bör se landsbygdsmobiliteten som en central 
landsbygdsutvecklingsfråga, lika viktig som exempelvis bredbandsuppbyggnad. 

Den viktiga roll som lokalsamhällen har i utvecklingen och driften av kollaborativa mobilitets-
lösningar betonades av de intervjuade från alla aktörsgrupper. Särskilt när bybornas egna resurser 
delas genom samåkning i privatbilar behövs naturligtvis ett lokalt intresse. Men att utgå från 
lokala behov som identifierats av byborna själva uppfattas som viktigt även i samband med 
utveckling och drift av andra mobilitetstjänster. För att de nya tjänsterna ska uppfattas som trygga 
och trovärdiga betonas vikten av lokala eldsjälar som driver initiativet lokalt, förmedlar 
information och fungerar som kontaktpersoner. Dock är den generella uppfattningen att den 
offentliga sektorn i någon mån måste vara ansvarig för driften för att försäkra kontinuiteten och för 
att inte bli beroende av gratis ideell arbetskraft. Konkreta lösningar för hur det ska lösas saknas 
men kommunens viktiga roll för att förankra lokalkännedom nämns i flera fall.  

I fallstudierna betonades betydelsen av aktiva lokalföreningar där de intervjuade offentliga aktörer 
i många fall uppfattade dem som en förutsättning för att mobilitetslösningar eller tjänster ska 
kunna utvecklas. Några av kollektivtrafikrepresentanterna betonade att utvecklingsprojekt för 
mobilitet på landsbygden inte går att genomföra i byar där samverkansstrukturer, som 
byföreningar, inte är starka. Även mobilitetsleverantörerna uppfattar lokala eldsjälar som en 
förutsättning för att utveckla nya mobilitetslösningar som bygger på lokala behov och delning 
mellan privatpersoner. 

Reflektion 
Inget av de fyra organisationssätten framträder tydligt för de intervjuade aktörerna som vägen att 
gå. Trots att ingen av dem hade en tydlig uppfattning om hur kollaborativa mobilitetslösningar bör 
organiseras ansåg de alla att kollektivtrafikmyndigheterna bör fortsätta ha en roll tillsammans med 
kommuner och lokala föreningar i byarna. Alla betonade vikten av att involvera aktörer på alla 
nivåer, från regional nivå till byar, för att säkerställa att lösningar som utvecklas och genomförs 
motsvarar faktiska tillgänglighetsbehov. 

Användningen av samåkning har av olika skäl varit begränsad (se kapitlet Individ och beteende). 
Pandemin har dessutom begränsat möjligheten till samåkning och andra mobilitetstjänster i både 
DalMaaS och KomILand. Hämta pågick under en mycket begränsad tid och samåkningen hann 
inte komma igång. Det går därför inte att dra några slutsatser om användning av samåkning och 
andra mobilitetstjänster i relation till organisationsformen. Däremot har samhällsföreningarna varit 
mycket involverade i utformningen av tjänsterna när initiativet kommit ifrån byarna själva 
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(Mobilsamåkning och DalMaaS). De intervjuade i alla fyra fallstudierna är överens om att invånare 
i byar bör involveras när samåkning och andra mobilitetstjänster på landsbygden ska utvecklas, så 
att lösningarna utformas och anpassas efter lokala behov i stället för att vara generella lösningar.  

Flera intervjuer tog upp pågående diskussioner om en förändrad roll för kollektivtrafik-
myndigheterna. Detta kan även kopplas till generella förändringar i relationen mellan offentliga 
och privata aktörer där offentliga aktörer mer och mer agerar som samordnare i nätverk. Trots att 
den utvecklingen har pågått länge verkar kollektivtrafikmyndigheterna fortfarande uppfattas som 
ovana att samarbeta med andra eller utgå från behov hos olika användargrupper.  

Det som skiljer fallstudiernas organisationsmodeller från typiska offentlig-privat-samverkans-
modeller är invånarnas centrala roll. Samarbeten där offentliga resurser kombineras med företags 
och privatpersoners resurser har kallats för Public-Private-People partnerships – privatpersoner 
agerar som både producenter och konsumenter och blir “prosumenter”1. Lösningar där 
tillgänglighet på landsbygden bygger på, och kräver, aktiva invånare kan dock även 
problematiseras när de jämförs med mobilitetslösningar i städer. En intervjuperson menar att det 
kan ifrågasättas om en prioritering av samåkning skulle riskera att göra landsbygdens mobilitet till 
landsbygdsbornas eget ansvar och leda till att kollektivtrafiken ytterligare minskar, samtidigt som 
stadsborna erbjuds färdiga tjänster som de inte behöver organisera själva.  

Förutom att dela privata resurser i form av bilar bygger de flesta fallstudierna även på att lokala 
invånare i föreningar tar hand om exempelvis administration i bokningssystem för samåkning eller 
rekrytering av användare. Flera intervjupersoner uppfattar byföreningarnas roll som så central att 
lösningarna inte går att utveckla i byar där föreningsstrukturer saknas. Intervjupersonerna 
reflekterar inte kring risker i att öka skillnader i tillgänglighet genom att erbjuda vissa tjänster till 
byar där föreningsstrukturer finns och att exkludera områden som saknar socialt kapital i form av 
organiserade föreningar. För vidare läsning om motiv, roller och ansvar i KollaKoll hänvisas till en 
artikel på temat [53].  

 

  

 

1 Eckhardt, J. (2020). Mobility as a Service for public-private partnership networks in the rural context: Dissertation. 
https://cris.vtt.fi/en/publications/mobility-as-a-service-for-public-private-partnership-networks-in- 
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Affärsmodeller 
Anna Nilsson och Kristina Lygnerud, IVL Svenska Miljöinstitutet  

Detta kapitel syftar till att skapa förståelse kring faktorer som bör beaktas när man utvecklar en 
affärsmodell för samåknings- och andra mobilitetstjänster för landsbygden. En litteratur-
genomgång på temat affärsmodeller för mobilitetstjänster och en kartläggning av affärsmodellerna 
för de fyra fallstudierna har genomförts. De faktorer som identifierats diskuteras utifrån 
litteraturen.  

Litteraturgenomgången gav en överblick över tidigare studier och projekt inom området affärs-
modeller för samåkning på landsbygden. Utifrån den analyserades innehållet i intervjuerna. De var 
semistrukturerade och materialet analyserades utifrån ramverket Business Model Canvas som 
används för att undersöka affärsmodeller. 

För att ta fram vetenskapliga artiklar och rapporter användes framför allt söktjänsten Google 
Scholar. De sökord som använts är ride sharing, car sharing, rural area, mobility as a service, business 
model. Litteraturgenomgången presenteras i sin helhet i bilaga A.  

Semistrukturerade intervjuer   
Semistrukturerade intervjuer innebär att man utgår ifrån frågeområden snarare än detaljerade 
frågor. På så vis kan intervjuaren ha ett mer naturligt samtal med den intervjuade utan att styra för 
mycket. Syftet är att få den intervjuade att ge sitt perspektiv och berätta så mycket som möjligt. De 
inledande frågorna utgår ofta ifrån en mall och är öppna frågor. Intervjuaren kan därefter ställa 
följdfrågor, anpassa frågorna eller förtydliga dem. [1]. 

Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes under våren och hösten 2019 per telefon eller 
videokonferens. Intervjuguiden (se bilaga B) skickades ut i förväg. Intervjuaren förde anteckningar, 
som sammanställdes direkt och sändes till respondenterna för validering. Respondenterna är, eller 
var, projektledare för de fyra fallstudierna och representerade aktörerna Mobilsamåkning, 
Freelway, Dalatrafik, Blekingetrafiken samt Skaraborgs Kommunalförbund.  

För Skattungbyn (DalMaaS) intervjuades både Freelway och Dalatrafik då den plattform som 
testas inkluderar både samåkning mellan privatpersoner och samåkning med Dalatrafiks 
vanligtvis ”dolda resor” på Freelways plattform. Svaren baserades främst på erfarenheter från den 
inledande fasen, eftersom fallstudierna pågår. För Broddetorp (Mobilsamåkning) och Torhamn 
(Hämta), där fallstudierna är avslutade, bygger respondenternas svar i stor utsträckning på de 
utvärderingar som gjorts. I Skaraborg (KomILand), där fallstudien pågår (uppstart), bygger 
respondenten framför allt på den förstudie som gjorts av Berg et al, [2].   

Resultat enligt Business Model Canvas 
Frågeområdena i den intervjuguide som har använts utgick ifrån Business Model Canvas, ett 
ramverk med nio olika block och som används för att på ett strukturerat sätt förstå olika 
affärsmodeller. Det valdes då det är en allmänt känd och lättillgänglig modell för olika 
intressentgrupper. Fyra av blocken rör kunden och beskriver kundsegment, kanaler som används 
för att nå kunderna, kundrelationer och värdeerbjudandet. Tre av blocken rör aktiviteter som 
måste genomföras för att kunna leverera ett värde, resurser som behövs för att skapa värdet och de 
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nödvändiga samarbeten som behövs för att leverera en produkt eller en tjänst. De sista två blocken 
anger huvuddragen i kostnadsstrukturen som värdeleverantören åtar sig samt inkomststrukturen 
vid genomförd försäljning [3]. Alla blocken som utgör Business Model Canvas illustreras i tabell 4.   
 
Tabell 4: Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Samarbetspartners 
Nyckel-
aktiviteter 

Värde-
erbjudande 

Kundrelationer Kundsegment 

“Vem kan hjälpa dig?” “Hur gör du det?“ ”Vad gör du?” 
“Hur interagerar 
ni?“ 

“Vem hjälper du?” 

 
Nyckelresurser Det är här  

analysen börjar 

Kanaler 
 

”Vad behöver du?“ “Hur når du dem?“ 

Kostnadsstruktur Intäktsströmmar 
“Vad kommer det kosta?“ “Vad kommer du tjäna?“ 

 

Följande avsnitt redogör för och jämför de fyra konceptens affärsmodeller samt de faktorer som 
bör beaktas i affärsmodeller för samåkningstjänster och andra mobilitetstjänster för landsbygden. 
I bilaga C finns resultatet för varje enskilt koncept. En kvantifiering av olika faktorer i konceptens 
affärsmodeller ses i tabell 5, med en förklaring av varje ruta i tabellen efteråt. 

Tabell 5: Identifierade faktorer i de fyra konceptens affärsmodeller. Antal förekomster i hakparenteser. 

Samarbetspartners 
Lokal intresse- eller 
samhällsförening  
[4/4] 
Offentliga aktörer 
[4/4] 
Plattforms-
utvecklare [2/4] 
Ambassadörer [3/4] 

Nyckel-
aktiviteter 
Utveckla, drifta, 
underhålla 
plattform [4/4] 
Lansering: möten 
och aktiviteter 
[4/4] 
Fakturering [1/4] 
Kundsupport 
[1/4] 
Introducera nya 
rutiner [1/4] 

Värde-
erbjudande 

Kundrelationer 
Nära/lokal närvaro 
[4/4] 
Trygghet: sluten 
grupp, varumärke 
[3/4] 
”Egen grej” [1/4] 
 

Kundsegment 
Pensionärer [3/4] 
Föräldrar till 
minderåriga utan bil 
[2/4] 
Arbetspendlare [2/4] 
Föreningar [1/4] 
 

Miljö [3/4] 
Resande utanför 
kollektiv-trafiken 
[3/4] 
Ekonomi [2/4] 
Socialt [2/4] 
Alternativ till 
egen bil [2/4] 
Inget värde [1/4] 

Nyckelresurser 
Plattform [4/4] 
Fordon* [4/4] 
Tjänste-
leverantörer [1/4] 

 

Kanaler 
Lokal intresse- eller 
samhällsförening 
[4/4] 
App eller 
kundsupport [2/4] 
Ambassadörer [3/4] 

Kostnadsstruktur Intäktsströmmar 
Abonnemang [2/4] 
Tar ej betalt [1/4] 
Avgift för att få finnas på plattformen [1/4] 

Utveckla, drifta, underhålla plattform [4/4] 
Lansering: möten och aktiviteter [4/4] 
Kundsupport [2/4] 
Fakturering [1/4] 

* Resursen fordon nämns inte i intervjuerna men är en förutsättning för att samåkning ska fungera.  
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Värdeerbjudande: Med värde avses värdet för slutanvändaren. Tre av koncepten trycker på att de 
erbjuder sina slutanvändare ett komplement till den konventionella kollektivtrafiken och två att 
det är ett alternativ till privatbilism. Slutanvändarna av tjänsterna eller plattformarna trycker i tre 
av fallen på värden som miljö (delade resurser, hållbara transporter), i två av fallen på ekonomi 
(reducerade kostnader för mobilitet) samt i två på sociala aspekter (ökad sammanhållning, socialt 
att dela resan, viktigt att hjälpas åt). I ett av fallen ansåg dock slutanvändarna att det inte fanns 
något mervärde alls. 

Kundrelationer och kanaler: I samtliga fall tycks lokalt engagemang, lokal närvaro och en tät 
kunddialog varit av stor vikt för att bygga relationer med kunderna. Fysiska möten med lokala 
intresse- eller samhällsföreningar har hållits i samtliga fallstudier, men i tre av dem har även 
ambassadörer använts för att skapa förtroende och relationer. De har antingen varit kontrakterade 
av fallstudierna (i ett av fallen) eller kontaktpersoner i respektive ort. Ett av fallstudierna lyfter att 
det är viktigt att ha med användarna tidigt i utvecklingen av lokala tjänster eller plattformar, för att 
de då får en känsla av att det är deras ”egna” produkt. Att samla in användarnas synpunkter 
genom applikationerna eller en kundsupport har nämnts som viktiga kommunikationskanaler för 
två av koncepten, i dessa kanaler har framförallt frågor om användarvänlighet lyfts. I tre av 
fallstudierna har trygghet nämnts som en viktig aspekt. Trygghet har skapats genom att det har 
varit slutna grupper för samåkningen och att användarna känner andra som är med, men i ett fall 
också att de som stått bakom plattformen haft ett välkänt varumärke som står för kvalitet och 
förtroende. 

Kundsegment: Användarna har inte kartlagts i fallstudierna men de tänkta slutanvändarna är 
framför allt boende på landsbygden eller i områden med lägre befolkningstäthet. I två av fallen 
nämns arbetspendlare. Av dem som deltagit på möten har en stor del varit äldre personer, men det 
är oklart om det är de som i slutändan har använt tjänsterna. Dock nämns de som en målgrupp i 
tre av fallen. Yngre utan körkort nämns också som en potentiell målgrupp i ett av koncepten, 
liksom föreningar, exempelvis den lokala fotbollsföreningen. Plattformarna har antingen varit för 
en sluten grupp med krav på koppling till orten eller öppen för alla.  

Nyckelpartners: Betydelsefulla samarbetspartners i samtliga koncept har varit lokala intresse- eller 
samhällsföreningar, i tre av fallen också kontrakterade ambassadörer eller lokala ambassadörer 
(individer från samhällsföreningen eller utsedda av aktörer i fallstudien) som tagit ett större ansvar 
för att exempelvis marknadsföra, hantera administration eller handleda användare. I två av 
koncepten, där aktörerna inte själva har utvecklat plattformarna har plattformsutvecklare varit 
nyckelaktörer att samarbeta med. I samtliga fall har regionala eller kommunala aktörer stöttat 
testerna ekonomiskt eller med andra resurser. 

Nyckelaktiviteter: Viktiga aktiviteter som genomförts av samtliga koncept är utveckling av en 
plattform i form av en webb- eller mobilapplikation. Möten med lokala intresseföreningar har varit 
viktiga för att utveckla tjänsterna på plattformarna och mobilisera användare. Andra aktiviteter är 
kundsupport, framför allt från dem som stått bakom plattformarna, samt fakturering i det enda 
konceptet där plattformsleverantören tagit ansvar för att sköta betalningen mellan samåkarna. 

Nyckelresurser: I samtliga fall är en plattform, antingen en webb- eller mobilapplikation, en av de 
viktigaste resurserna. För de två aktörer som själva skött utvecklingen av plattformen är utvecklare 
dessutom en viktig resurs. Tjänsteleverantörer som kan erbjuda mobilitetstjänster på 
plattformarna, exempelvis kollektivtrafiken, är viktiga om de inte är en direkt samarbetspartner. 
Fordonen som används för samåkningen nämns inte i någon av intervjuerna (de kan antas vara 
underförstådda), men är en viktig förutsättning och nyckelresurs.  
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Kostnadsstruktur: De största kostnaderna för samtliga koncept är utveckling, drift och underhåll 
av plattformarna samt de möten och aktiviteter som aktörerna har med lokala representanter och 
intresseföreningar. Kostnader för fakturering, kundsupport och arbete kring att få till nya rutiner i 
den ordinarie verksamheten har också nämnts i varsitt fall. 

Intäktsströmmar: Intäktsströmmarna skiljer sig åt mellan koncepten och det har varit ett 
laborerande med hur intäkter ska tas in. Ett av koncepten tar ut en abonnemangsavgift av byn som 
använder plattformen, den har dock rört sig från att vara en stor fast kostnad till att i stället bli en 
rörlig avgift per resa. I ett annat fall har plattformsleverantören just nu en abonnemangskostnad 
upp till ett visst antal användare, och därefter en högre fast kostnad för fler användare. I ett tredje 
koncept, där aktören bakom plattformen vänder sig till olika mobilitetstjänsteleverantörer, finns 
tankar kring att dessa ska betala en mindre avgift för att få finnas på plattformen. I den fjärde 
affärsmodellen, där den ordinarie kollektivtrafikleverantören står för plattformen, menar de att 
deras kostnader för tjänsten ska vägas upp av ett ökat resande med kollektivtrafiken.  

Vilka faktorer är viktiga att beakta i affärsmodellerna? 
De faktorer som identifierats i intervjuerna för de fyra koncepten har placerats i respektive ruta i 
Business Model Canvas och kvantifierats utifrån hur ofta de återkommer.  

I rutan för samarbetspartners är exempelvis lokala intresse- eller samhällsföreningar samt 
offentliga aktörer återkommande teman. Nyckelaktiviteter är framförallt utveckling, drift och 
underhåll av plattformen samt möten och aktiviteter som genomförts för att lansera tjänsterna och 
plattformarna. I rutan nyckelresurser står plattformen och fordonen i fokus. De värden som 
identifierats under värdeerbjudande är flera, men i ett av fallen uttryckte slutanvändarna att de 
inte såg något mervärde eller nytta med en samåkningstjänst. Hos de koncept där det fanns ett 
värde till slutkund dominerar miljö och resande utanför kollektivtrafiken. I området 
kundrelationer betonas en nära kunddialog och lokal närvaro. Det återspeglas också i den kanal 
som är dominerande: lokala intresse- eller samhällsföreningar. Vilket kundsegment som tjänsterna 
vänder sig till är mer splittrat. Pensionärer är mest frekvent nämnt, men en reservation bör göras 
för att det framförallt är de som visat intresse för tjänsterna men kanske inte i slutändan använt 
dem. När det kommer till kostnadsstruktur har framför allt plattformen, fysiska möten och andra 
lanseringsaktiviteter varit kostnadsdrivande i samtliga koncept. Avseende intäktsströmmar har de 
fyra koncepten valt olika vägar och ingen faktor är dominerande.  

Sociala och tekniska möjliggörare 
Sammantaget är det två viktiga grupper av faktorer som återfinns i affärsmodellerna för de fyra 
samåkningskoncepten: sociala respektive tekniska möjliggörare.  

Sociala möjliggörare handlar om den acceptans för tjänsten som uppstår genom relationen mellan 
tjänsteleverantören och slutanvändarna. Den tycks framförallt skapas genom en nära samverkan 
med lokala intresse- eller samhällsföreningar, men även genom de fysiska möten som hålls i 
samband med lansering och under utveckling av tjänsterna. I ett av koncepten uttrycks det som 
den lokala samhällsföreningens känsla av att ha skapat en ”egen grej”, vilket kan ses som ett 
extremt uttryck för det lokala värdet. Den lokala kännedomen är något som också lyfts fram i 
tidigare studier, exempelvis av Paulsson and Johansson [4]. Den nära relationen skapar i sig en 
trygghet, ett resultat av rätt sociala möjliggörare. Trygghet är också en viktig social möjliggörare. 
Förutom att den är ett resultat av en nära relation med slutanvändarna tycks den också ha skapats 
genom att samåkningen sker i en sluten grupp där användarna sedan tidigare har kännedom om 
varandra, men också genom att plattformen levereras av ett företag eller en organisation med ett 
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välkänt varumärke. Förtroendekapital som en möjliggörare har tidigare lyfts av bland annat 
Olsson, Maier [5]. 

Tekniska möjliggörare i de fyra koncepten är de plattformar där samåkningstjänsterna finns samt 
fordonen som används för samåkningen. Fordonen är en komplex nyckelresurs eftersom de är en 
förutsättning för att samåkning överhuvudtaget ska fungera, men skapar beroenden i affärs-
modellen eftersom ägaren av samåkningstjänsten inte fritt förfogar över dem. Resursen fordon är 
inte fri. Tidigare studier har pekat på det positiva i att mobilitetstjänster som fokuserar på att 
erbjuda en plattform snarare än fordon inte blir så beroende av nyttjandegraden av fordonen som 
används [6]. Denna studie visar dock på andra sidan av myntet: i och med att nyckelresursen 
fordon inte är fri i de affärsmodeller där plattformen står i fokus blir det ett sårbart koncept som i 
hög grad är beroende av de användare som den lyckas attrahera. I tidigare internationella försök 
med samåkning på landsbygden har det också varit en stor utmaning att få ett tillräckligt stort 
underlag med frivilliga samåkare för att kunna upprätthålla en servicenivå som skapar ett värde 
för användarna [7]. 

Värdet för slutanvändarna 
En annan viktig förutsättning för samåkningstjänsterna eller mobilitetsplattformarna är att 
slutanvändarna upplever att det finns ett värde med dem. Det som nämnts här är framför allt 
miljönyttan samt möjligheten att transportera sig utöver vad kollektivtrafiken erbjuder. Dessa 
nyttor har nämnts i studier av bland annat Sarasini and Langeland [6] samt av Olsson, Maier [5]. 
I en av de fyra fallstudierna i KollaKoll upplevde slutanvändarna att det inte fanns något värde, 
och därmed blir det också svårt att attrahera både fordon och passagerare. Värdet för 
slutanvändarna tycks också ha varierat över tid. I den fallstudie som löpte under en längre period 
ändrades förutsättningarna exempelvis i och med att tidigare samåkare började att cykelpendla 
under delar av året.  

Det är också oklart om koncepten har kostnadstäckning. I ett av fallen har verksamheten lagts ned 
på grund av just otillräcklig kostnadstäckning, i övriga tre är det ännu oklart. Offentliga aktörer 
har i stor utsträckning indirekt eller direkt finansierat koncepten, och det återstår att se om de kan 
bära sig ekonomiskt eller om ett fortsatt stöd krävs. Det är redan tydligt att det finns ett antal 
aktiviteter och resurser som kommer att driva kostnader, framför allt plattformen och lanserings-
aktiviteter. Det tycks också bli någon typ av avgift eller abonnemang som kommer att fungera som 
en intäktskälla.   

Samarbete mellan privata och offentliga aktörer 
De fallstudier som ingått i projektet KollaKoll är exempel på olika grad av samarbete mellan 
privata och offentliga aktörer. Det hävdas ofta att privata, vinstmaximerande aktörer är mer 
effektiva i att minimera kostnader [8, 9], medan offentliga aktörer snarare syftar till att öka sitt 
värde för allmänheten på både kort och lång sikt [10]. De värden som skapas för en landsbygds-
befolkning genom samåkningstjänster eller mobilitetsplattformar, exempelvis miljönytta och 
mobilitet, överensstämmer med den offentliga sektorns syfte.  

Med tanke på de osäkerheter som finns, exempelvis genom att fordonen är en komplex nyckel-
resurs och svårigheten att få kostnadstäckning, kan man hävda att det krävs någon typ av 
offentligt-privat samarbete för att få det att fungera. Det privata och offentliga kan komplettera 
varandra i ett samarbete kring en tjänst eller plattform. Det privata kan bidra med sin upplevda 
effektivitet och det offentliga med legitimitet, som kan skapa förtroende – vilket är nog så viktigt 
för att få koncepten att fungera. I denna studie har det också visat sig vara av stor vikt att avsätta 
resurser för lansering vid starten av mobilitetstjänsterna. Offentliga aktörer har i denna fas haft en 
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viktig roll för att skapa förtroende där man vill lansera tjänsten, men också för att bidra med 
resurser.  

På landsbygden är transportalternativen färre, kollektivtrafiken begränsad och avstånden upplevs 
som för långa för att promenera eller cykla [5]. Det värde som samåkningstjänster och mobilitets-
plattformar erbjuder handlar i stor utsträckning om ökad flexibilitet för att kunna transportera sig 
på andra tider och rutter än de kollektivtrafiken erbjuder. Då är det viktigt att inte glömma bort 
vilket transportsätt som dessa tjänster faktiskt konkurrerar med, och som också erbjuder en stor 
flexibilitet: privatbilen. Med tanke på att en större andel personer på landsbygden nyttjar privat-
bilen för sina resor än de som bor i stadsområden [11] och infrastrukturen för att stödja nya 
tekniker för mer miljövänlig privatbilism, exempelvis publika laddstolpar för elfordon, är 
begränsad på landsbygden [6] behövs andra lösningar för att nå nationella mål för minskad 
miljöpåverkan från transportsektorn. Dessa lösningar måste vara ekonomiskt hållbara.  

Vi har studerat fyra olika affärsmodeller för samåkning och mobilitetsplattformar. En grund-
förutsättning tycks vara att affärsmodellen innehåller de sociala och tekniska möjliggörare som 
identifierats i detta arbete, samt att det finns ett upplevt värdeerbjudande för slutanvändaren. Vi 
finner att mycket fokus lagts på att förstå behovet och de olika intressentgrupperna, vilket är 
viktigt. Nästa steg för en effektiv tjänst bör dock vara att säkra fordonen. De är den viktigaste 
resursen i hela samarbetet och samåkningskonceptet faller om det inte finns en tydlighet kring hur 
plattformen säkrar att fordon är tillgängliga när en resa efterfrågas. Det tycks också finnas ett 
behov av någon form av offentligt-privat samarbete eller att någon av dessa aktörer tar ett större 
ansvar för att driva tjänsterna vidare bortom projektstadiet. Utan dessa ingredienser verkar det 
inte vara relevant att fundera på en fortsättning för samåkningstjänster och mobilitetsplattformar 
för landsbygden som en möjlig väg att minska miljöpåverkan från transportsektorn. 
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Miljöanalys  
Cecilia Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Detta avsnitt innehåller två analyser av potentiella miljöeffekter av samåkning. Den första 
visar den teoretiska potentialen för minskad klimatpåverkan om samåkningstjänster 
användes på ett liknande sätt i alla svenska orter som liknar orterna i fallstudierna. De totala 
utsläppen av klimatgaser från svenska personbilar skulle kunna minska med som mest 0,5 
procent, beroende på hur stor andel av invånarna som använder tjänsten och hur ofta de 
väljer att samåka i stället för att ta egen bil. Analysen baseras på data över registrerade 
användare av samåkningstjänsterna (n=184) och enkätsvaren från den digitala enkäten i 
Broddetorp och Skattungbyn (n=28). Med tanke på det begränsade antalet användare och 
respondenter och det självselekterade urvalet med orter som är pionjärer inom samåkning är 
det osannolikt att underlaget är representativt för mindre svenska orter. Den potentiella 
miljöeffekten bör snarare ses som en maximal skattning av eventuell utsläppsminskning. 

Den andra analysen illustrerar vilken effekt en samåkningstjänst kan ha på individens 
klimatpåverkan. För den enskilde som samåker kan den minskade klimatpåverkan vara 
väsentlig även om potentialen är liten för totala minskade utsläpp. Den som bor i en mindre 
svensk ort utanför storstäderna kan minska utsläppen från privat konsumtion med runt 5–20 
procent. I vilken utsträckning samåkningsresan ersätter en privat bilresa är avgörande för 
utsläppsminskningen. 

Det är vanligt att samåkning sker även utan digitala samåkningstjänster, exempelvis när två 
grannar samåker till samma arbetsplats. Den typen av samåkning ingår inte i analysen.  

Underlag från fallstudierna 
Fallstudieområdena utgörs av fyra mindre orter med 150–900 invånare. I användarenkäten 
(se tabell 2) svarade två femtedelar av de respondenter som samåkte att de gjorde det någon 
gång per månad. Två femtedelar samåkte flera eller någon gång per vecka. Av alla 
respondenter svarade en fjärdedel att de nästan aldrig samåkte. Baserat på enkätsvaren är en 
lägre skattning att den som samåker gör det ett par gånger i månaden och en högre skattning 
att samåkning sker ett par gånger i veckan.  

Antalet registrerade användare i fallstudierna varierade mellan 5 och 20 procent av 
invånarna på respektive ort, vilket är betydligt lägre än andelen som uppgav i enkäten att de 
samåkte. Som jämförelse hade liknande tjänst på schweiziska landsbygden 22,5 procent av 
befolkningen som registrerade användare efter tre års testperiod [38]. Även antalet 
genomförda resor i samåkningsapparna var färre än antalet enligt enkäten. I snitt skedde 
strax under en resa per användare och månad i appen. Det är fler än i den schweiziska 
tjänsten snittet var 0,2 resor per användare och månad [38]. Baserat på intervjustudierna finns 
det flera förklaringar varför antalet resor i apparna skulle kunna vara en underskattning av 
samåkandet, se avsnittet om samåkning från användarens perspektiv. 

Sammantaget antar vi för beräkningarna av potentialen för minskade utsläpp att mellan 
5 (låg skattning) och 20 procent (hög skattning) av alla invånare kan tänkas använda en 
samåkningstjänst. Dessa kommer att samåka mellan en gång per månad (låg skattning) och 
två gånger per vecka (hög skattning).  
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Antal användare av samåkningstjänster på landsbygd 
Eftersom alla fallstudier är gjorda i orter med färre än 1 000 invånare antar vi att resultaten 
inte kan generaliseras till större orter. Sammanlagt bor ungefär 830 000 personer i 
svenska tätorter eller småorter med 150–1 000 invånare [39,45]. I offentlig statistik har en 
tätort per definition minst 200 invånare medan ”småorter” har 50–199 invånare (som 
Broddetorp). Invånare som bor i en tätort eller småort som ligger i någon av de tre storstads-
kommunerna, eller på en mindre ö utan fast broförbindelse antas inte ingå i målgruppen och 
utesluts därför från gruppen an möjliga användare.  

Antalet möjliga användare är då mellan 40 000 och 165 000, om 5–20 procent av invånarna 
antas använda tjänsten. Bland dem finns ett antal som inte kan köra bil, utan endast samåker 
med andra. I dessa fall kommer samåkningsresan inte ersätta en resa som annars hade gjorts 
med egen bil. Då statistik saknas över de registrerade användarnas ålder och körkorts-
innehav, antas lika stor andel av användarna vara över 18 och inneha körkort som genom-
snittet för liknande kommuner och län [42,46]. Det innebär att 25 000–80 000 användare har 
möjlighet att resa med egen bil, i stället för att samåka. De användare som är över 18, har 
körkort och bor i dessa områden antas ha tillgång till bil. 

Antal resande och potentiell utsläppsminskning 
Om 25 000 användare gör en resa i månaden och 80 000 användare gör två resor i veckan 
skulle i teorin mellan 618 000 och 16,6 miljoner bilresor per år kunna ske genom samåkning 
i stället för med egen bil. För att beräkna den potentiella utsläppsminskningen måste detta 
sättas i relation till alla resor som görs i området.  

Den nationella resvaneundersökningen mäter resandet hos befolkningen mellan 6 och 84 år. 
Bilresandet beräknas genom att varje invånare antas resa på samma sätt som den genom-
snittliga invånaren i den kommungrupp invånaren hör till enligt resvaneundersökningen 
2019 [41].2 En genomsnittlig bilresa för boende i kommuner utanför storstäderna är 49,8 
kilometer. Det är något längre än medelsvenskens bilresa som är 41,3 kilometer. Däremot gör 
invånarna utanför storstäderna något färre bilresor per person, 0,64 resor jämfört med ett 
nationellt medel på 0,66. Det bor 760 000 personer mellan 6 och 84 år i mindre byar utanför 
storstäderna som genomför totalt 176 miljoner resor.  

De 176 miljoner resor som görs av boende i mindre orter genererar utsläpp på 0,95 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter (1,2 miljoner ton om man inkluderar utsläpp från tillverkning och 
distribution av bränslet). Om 618 000–16,6 miljoner av dessa resor kan ersättas med 
samåkning innebär det att utsläppen kan minska med 0,35–9,4 procent, om den genom-
snittliga samåkningsresan är lika lång som snittresan. Statistiskt sett är en samåkningsresa 
sannolikt kortare än medelresan, eftersom ett fåtal längre fritidsresor drar upp medellängden 
på svenska bilresor. I Falun är exempelvis medianresan med bil en vardag 8 kilometer, 
jämfört med medelresan som är 17,6 kilometer [47].  

För att kompensera för detta antar vi att den typiska samåkningsresan är något kortare än 
medelreslängden för alla bilresor (49,8 km) I stället utgår beräkningen från den genom-
snittliga service- och inköpsresan som är 17 procent kortare än medelbilresan. Detta innebär 

 

2 Kommungruppsindelningen som används är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där kommuner delas in i nio grupper 
baserat på geografi. 
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att den potentiella utsläppsminskningen från samåkning är mellan 2 750 och 73 700 ton 
koldioxidekvivalenter. Det motsvarar mellan 0,03–0,7 procent av de totala utsläppen från 
svenska personbilar.  

Under beräkningen har flera antaganden gjorts som innebär att spannet förmodligen är något 
i högsta laget. Exempelvis ersätts sannolikt inte alla samåkningsresor med bil, men baserat på 
projektet är det inte möjligt att beräkna substitutionsgraden. Sannolikt kan utsläppen från 
personbilar minskas med högst 0,5 procent, och förmodligen betydligt mindre än så. 

I beräkningen har vi tagit hänsyn till statistik över i vilken utsträckning bensin- och diesel-
bilar förekommer i kommuner utanför storstäderna, och hur hög bränsleförbrukningen 
i olika kommuner är jämfört med en svensk medelbil [48].  

Samåkningstjänster lär inte minska bilinnehavet 
Baserat på resultaten i projektet är det osannolikt att de som bor i mindre orter väljer att sälja 
sin bil eller avstår att köpa en bil som en konsekvens av att det finns en samåkningstjänst. 
Antalet samåkningsresor är begränsat och det finns inget underlag att anta att det totala 
antalet bilar skulle minska som en konsekvens av samåkningstjänsten. Utsläppen från 
tillverkning av bilar förblir alltså oförändrat.   

 

Samåkande Sune och Spontana Sally 
Följande exempel illustrerar hur individen kan sänka sina utsläpp genom samåkningen. De 
beskriver två resenärer, Sune och Sally, som är löst baserade på resultat från projektet. 

Samåkande Sune är engagerad i byaföreningen. Han gillar att organisera, lägger in sina 
planerade resor i samåkningsappen och uppskattar att småprata under resorna. Sune 
samåker i snitt två gånger i veckan. Om han inte hade kunnat samåka hade Sune använt egen 
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bil för resan. Alla samåkningsresor går till grannorten 2 mil bort, där det finns en större 
matvarubutik och annan service, vilket också är syftet med Sunes resor. Genom att ersätta en 
egen tur-och-returresa med samåkning kan Sune minska utsläppen med upp till 0,9 ton 
koldioxidekvivalenter per år. Om hans privata konsumtionsbaserade utsläpp är desamma 
som den genomsnittliga svenskens (4,9 ton) bidrar samåkandet till att minska Sunes privata 
konsumtionsutsläpp med ungefär en femtedel.  

Spontana Sally samåker två gånger per månad. Resan är i snitt 5 mil enkel väg, men varierar 
mellan 1 och 10 mil. Sally reser oftast på helgen för att besöka en hantverksmässa, gå på bio 
eller göra andra nöjesärenden. Sally är inflyttad till byn, men har lärt känna de flesta andra 
bybor. Eftersom hon redan känner de andra byborna vågar hon följa med när det dyker upp 
en spännande resa i samåkningsappen, men hon hade inte valt att samåka med någon hon 
inte känner. Om inte Sally hade kunnat samåka, hade hon i ungefär hälften av fallen tagit 
egen bil och gjort motsvarande resa. De resterande resorna hade antingen inte blivit av, eller 
så hade Sally tagit bussen efter att ha cyklat till busshållplatsen. 

 Samåkande Sune Spontana Sally 

Samåkningsfrekvens 2 gånger per vecka 2 gång per månad 

Genomsnitt längd för samåkning 
enkel resa 

20 km 50 km 

Bil Bensindriven SAAB 9-5  
(0,79 l/mil) 

Dieseldriven Volvo XC60 
diesel (0,73 l/mil) 

Utsläpp från bilresande utan samåkning 1,8 ton CO2e/år 1,4 ton CO2e/år 

Utsläpp från bilresande med samåkning 0,9 ton CO2e/år 1,2 ton CO2e/år 

Totala utsläpp från transporter 1,9 ton CO2e/år 1,64 ton CO2e/år  
(som medelsvensken) 

Totala privata konsumtionsutsläpp 4,88 ton CO2e/år 4,88 ton CO2e/år 

Minskning av totala privata konsumtions-
utsläpp till följd av samåkning 

19 procent 4 procent 

 

Beräkningsförutsättningar: 
Sunes bil har samma utsläpp som en genomsnittlig svensk bensinbil 2019 och Sallys bil har 
samma som en genomsnittlig svensk dieselbil [49]. Utsläpp från utvinning och produktion av 
bränsle (well-to-wheel) är inräknade, och andelen biodrivmedel i bensin och diesel motsvarar 
svenskt medel 2019 (5 procent i bensin och 27 procent i diesel). Bränsleförbrukningen är 
verklig förbrukning i trafik och inte förbrukning enligt körcykel.  

Sallys enkelresa är lika lång som den genomsnittliga bilresan för boende utanför de tre 
storstadskommunerna [41]. Sunes resa är kortare än snittresan med bil och motsvarar ett 
medelvärde av resor mellan de byarna i KollaKolls fallstudier och närmaste huvudort 
(Skattungbyn-Mora, Broddetorp-Falköping, Torhamn-Karlskrona). Det är i linje med att 
inköps- och serviceresor med bil i snitt är 23 procent kortare än medelresan med bil [41].  

Konsumtionsbaserade utsläpp gäller för 2018, där hushållens privata konsumtion uppgår till 
4,88 ton CO2e per person och år [44]. De totala konsumtionsbaserade utsläppen är 8,06 ton 
CO2e per person och år och inkluderar även offentlig konsumtion samt investeringar [44].   
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Slutsatser, reflektion 
och vidare forskning 
Vi har i projektet studerat fyra fallstudier. Ett konkret resultat av projektet är DalMaaS där en ny 
samåkningstjänst för kollektivtrafikens serviceresor har tagits fram i samverkan mellan kollektiv-
trafiken och plattformsaktören. På samma plattform erbjöds även en samåkningstjänst för privat-
personer som tagits fram i samverkan mellan plattformsaktören och samhällsföreningen med stöd 
från kommunen.  

Även om resmöjligheterna har ökat genom samverkan mellan olika aktörer har användningen av 
samåkning och övriga mobilitetstjänster av olika skäl varit begränsad i alla fyra fallstudierna. 
Pandemin påverkade och stoppade samåkningen i både DalMaaS och KomILand. Det går därför 
inte att dra några slutsatser om användningen av samåkning och andra mobilitetstjänster i relation 
till organisationsformen.  

Projektets viktigaste slutsatser är sammanfattningsvis: 

● De viktigaste skälen till att samåka på landsbygden är miljö och ekonomi följt av sociala skäl.  
● Samåkning och mobilitetstjänster på landsbygden möter särskilda utmaningar, bland annat 

brist på kritisk massa av användare. 
● Fördelarna med samåkning handlar i stor utsträckning om sociala nyttor, som möjligheten att 

umgås med andra, ökat välbefinnande och mer pengar till annat.  
● Inget av de fyra organisationssätten framträder tydligt som vägen att gå för de intervjuade 

aktörerna. Däremot finns det en samstämmighet i att involvera samhällsföreningar och 
invånare när samåkning och andra mobilitetstjänster på landsbygden ska utvecklas, så att 
lösningarna utformas och anpassas efter lokala behov. Den lokala förankringen har varit mest 
framträdande i de fallstudier där byarna själva initierat samåkningen.  

● Alla aktörer ser kollektivtrafikmyndigheterna som fortsatt viktiga aktörer i utvecklingen av 
samåkning kopplat till andra MaaS-tjänster på landsbygden, samtidigt som de behöver bli 
bättre på att bygga på lokala behov i sina regioner tillsammans med kommuner och lokala 
föreningar. 

● Fallstudierna har inte beaktat samtliga delar i en affärsmodell, till exempel är kundsegmentet 
oklart och tillgången på fordon för att genomföra tjänsterna är inte säkrad.  

● Samåkning på landsbygden av den storlek som förekommer i den här studien beräknas inte ge 
stora miljövinster. För den enskilde som samåker kan den minskade klimatpåverkan vara 
väsentlig även om potentialen är liten för minskade utsläpp i samhället i stort. Detta innebär att 
offentlig intervention behöver motiveras utifrån andra faktorer som tillgänglighet snarare än 
miljövinster för landsbygd med få invånare. 

Vidare forskning krävs där samåkningstjänster testas under normala förhållanden (inte begränsade 
av en pandemi), i något större orter och i kombination med en utökad behovsstyrd kollektivtrafik. 
Forskning behövs också exempelvis om incitament och styrmedel för att dela och att använda 
samåkningstjänster. Även juridiska hinder kopplade till kollektivtrafikens ansvar och affärsmodell 
som inkluderar kollaborativa tjänster behöver utredas. Ytterligare en fråga är hur tjänsterna kan 
bidra till att tillgodose en tillräcklig tillgänglighet för alla. För att i framtiden ge ett bättre besluts-
underlag och ytterligare förstå effekten av samåkning bör fortsatta utvecklingsinsatser även 
inkludera pålitliga mätmetoder av sociala nyttor i samåkningstjänster. 
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Varför används samåkningstjänsterna? 
Enligt intervjuer och enkätstudien i projektet använder landsbygdsborna samåkningstjänster 
framför allt av miljöskäl och ekonomiska skäl. Även sociala skäl och möjligheten att träffa andra 
människor angavs som orsaker. Det ska dock noteras att ingen av samåknings/MaaS-tjänsterna 
nådde en hög användning under tiden för KollaKoll-projektet (två av dem har egentligen aldrig 
använts under normala förhållanden utan sammanföll med covid-19-pandemin).  

Samåkning sker på många platser oavsett om formella samåkningssystem finns eller inte. Det 
tyder på att samåkning i sig kan vara en lösning för att öka tillgängligheten. En del praktiska 
problem med bokning via formella system identifierades av användare, men samtidigt menar 
majoriteten av dem som svarade på enkäten att tillgång till en samåkningstjänst skulle få dem att 
samåka oftare. Incitament för att använda just formella tjänster i stället för att informellt 
koordinera samåkning återstår dock att undersöka vidare.  

En slutsats från projektet är att fördelarna med samåkning i stor utsträckning handlar om sociala 
nyttor, som ökat välbefinnande eller möjligheten att umgås med andra. Den privatekonomiska 
kostnaden för samåkning kan inkluderas i sociala nyttor i ett vidare perspektiv, till exempel 
möjligheten att delta i sociala aktiviteter när kostnaden är lägre än privata bilresor. 

Utmaningar för samåknings- och andra MaaS-tjänster på landsbygden 
Samåkning och MaaS på landsbygden möter särskilda utmaningar, bland annat bristen på kritisk 
massa av användare (i orter med under 1 000 invånare) och brist på incitament att samåka via 
formella samåkningssystem.  

En möjlig anledning till att samåkning inte använts i hög grad kan vara att orterna i fallstudierna 
har för få invånare för att få till formell samåkning som fungerar över tid, men mer kunskap i 
frågan krävs. Högt bilinnehav är en ytterligare utmaning för samåkning och MaaS-tjänster på 
landsbygden. Det kan behövas ytterligare undersökningar, exempelvis kring om samåkning skulle 
fungera i dessa orter om det fanns en kollektivtrafik som garanterade att det går att ta sig hem, till 
exempel genom utökad behovsstyrd kollektivtrafik, om samåkning bara fungerar ena sträckan.  

En annan utmaning är att informell samåkning existerar parallellt med formell. Om den informella 
samåkningen inte läggs in i det formella systemet urholkas det på sikt då det är svårt att få träff på 
resor. Potentialen för att öka den formella samåkningen på landsbygden via incitament är oklar. 
Samåkning kommer inte av sig självt bara för att en samåkningstjänst finns. Det är svårt att få till 
även i städer. Utan incitament och garanti att ta sig båda sträckorna är det svårt att öka 
samåkningen. Antagligen skulle det behöva testas vilka incitament som omvärldsfaktorer kan 
innebära – exempelvis ändrat behov av resor (som under pandemin) i kombination med styrmedel 
som högre drivmedelspriser, färre parkeringsplatser, reseavdrag som gynnar samåkning och 
någon form av subventioner för dem som delar resor.   

Särskilda förväntningar på kollektivtrafikmyndigheterna  
Projektets intervjustudier och analys visar att alla aktörer uppfattar det som nödvändigt att 
kollektivtrafikmyndigheter är involverade i samåkning- och mobilitetstjänster på landsbygden. 
Detta är delvis kopplat till en rädsla för att sådana tjänster kan leda till att kollektivtrafiken dras in. 
Men även till att det kanske inte finns kostnadstäckning för helt privata tjänster som samåkning 
och att det därför krävs offentlig finansiering för att säkerställa tillgängligheten. Vissa aktörer 
pekar också på att det är kollektivtrafikens uppdrag att tillgodose och finansiera tillgänglighet i 
regionen som helhet, även på landsbygden. Trots att ingen av de intervjuade hade en tydlig 
uppfattning om hur samåkning och mobilitetstjänster generellt bör organiseras relaterat till 
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organisationsmodellerna delade de synpunkten att kollektivtrafikmyndigheter bör fortsätta ha en 
roll, tillsammans med kommuner och lokala föreningar i byarna.  

Ett viktigt återkommande perspektiv är att kollektivtrafikmyndigheterna behöver bli bättre på att 
säkerställa att deras tjänster motsvarar faktiska behov i olika delar av regionen, i stället för att 
använda samma lösningar överallt. Behoven och förutsättningarna är olika. Att alla parter – 
kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsbygdsbor – involveras vid utformningen av 
tillgänglighetsökande tjänster uppfattades som viktigt.  

Många aktörer betonade betydelsen av organiserat lokalt civilsamhälle som en förutsättning för 
samarbete mellan myndigheter och landsbygdsbor. Dock ser vi att detta kan riskera att leda till 
ojämlikhet om åtgärder för ökad tillgänglighet endast erbjuds i byar där det finns socialt kapital i 
form av föreningsliv. Det finns skäl att driva på en utveckling för ökad tillgänglighet och ett sätt är 
att några byar/bygder går före i utvecklingen av olika tillgänglighetslösningar. Det är dock viktigt 
att vara medveten om risker för ojämlikhet vid utveckling av samåkning och andra MaaS-tjänster 
på landsbygden.  

Flera oklarheter kring affärsmodeller 
Fallstudierna har inte beaktat samtliga delar i en affärsmodell, till exempel är kundsegmentet 
oklart och tillgången på fordon för att genomföra tjänsterna är inte säkrad. Fordonen är den 
viktigaste resursen i hela samarbetet kring samåkning. Konceptet faller om det inte finns en 
tydlighet kring hur tjänsten säkrar att de är tillgängliga när en resa efterfrågas. Det faktum att 
fordonen ägs av privatpersoner och att aktören som erbjuder samåkningstjänsten inte har tillgång 
till dem gör affärsmodellen sårbar och i hög grad beroende av att attrahera användare. Nästa steg 
för en effektiv tjänst bör vara att säkra fordonen. Incitament i sammanhanget för prosumenter att 
dela sina resurser skulle behöva testas.   

Med tanke på antalet användare behövs troligen också någon form av offentlig-privat samverkan 
för samåkningsplattformar (och MaaS-tjänster generellt) för att få dem att gå runt ekonomiskt. 

Samåkning på landsbygden innebär inte stora miljövinster 
Miljön är ett av användarnas viktigaste skäl till att samåka. Samtidigt visar projektets beräkningar 
att samåkning på landsbygden inte innebär stora miljövinster för samhället om tjänsterna används 
på liknande sätt i alla svenska orter som liknar orterna i fallstudierna, det vill säga upp till 1 000 
invånare. Som mest beräknas de totala utsläppen av klimatgaser från svenska personbilar kunna 
minskas med 0,5 procent.  

Men beräkningarna visar att samåkning kan ha en väsentlig effekt på individens klimat-
påverkan trots att potentialen är liten för samhället i stort. I vilken utsträckning samåknings-
resan ersätter en privat bilresa är avgörande för utsläppsminskningen. Det innebär att 
offentlig intervention behöver motiveras av andra faktorer än miljövinster, som ökad 
tillgänglighet och resmöjlighet.  
 
Orterna i studien är små. Hur klimatpåverkan kan sänkas på landsbygd med något fler 
invånare och potentiellt större samåkningsmöjligheter i kombination med ett något bredare 
kollektivtrafikutbud har inte beräknats i den här studien. 
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Vidare forskning behövs efter pandemin 
● Samåkningstjänster behöver testas under mer normala förhållanden som inte begränsas av 

covid-19-pandemin, som varit fallet i flera av fallstudierna i KollaKoll-projektet.  
● Orter som är något större än fallstudieorterna skulle också behöva studeras för samåkning och 

MaaS-tjänster och då särskilt i kombination med en utökad behovsstyrd kollektivtrafik. 
● Potentialen för att via incitament öka samåkningen på landsbygden är oklar. Det behövs 

ytterligare forskning kring vad som skulle få fler att dela resurser och att använda formella 
samåkningstjänster i stället för att samåka informellt. Ekonomiska incitament som högre 
drivmedelspriser, färre parkeringsplatser, nya reseavdraget som gynnar samåkning och någon 
form av subventioner för dem som delar resor  behöver utredas. 

● För vidareutveckling av befintliga lösningar behöver juridiska hinder kopplade till kollektiv-
trafikens ansvar och affärsmodell som inkluderar kollaborativa tjänster utredas. Det handlar till 
exempel om kollektivtrafiklagen, kommunallagen och regler kring upphandling och 
konkurrens för kollektivtrafiken. 

● Ytterligare en fråga är hur tjänsterna kan bidra till att ge en tillräcklig tillgänglighet för alla på 
landsbygden. För att ge ett bättre beslutsunderlag och ytterligare förstå effekten av samåkning i 
framtiden bör fortsatta utvecklingsinsatser även inkludera pålitliga mätmetoder av sociala 
nyttor av samåkningstjänster. 
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Bilaga A: Affärsmodell 

Litteraturgenomgång 
Sverige har som mål att reducera klimatpåverkan [12]. En tredjedel (33 %) av de nationella 
utsläppen av växthusgaser kommer ifrån inrikes transporter [13] och att minska användningen av 
fossila bränslen i vägtransportsystemen är en stor utmaning, nationellt som internationellt [14]. På 
den svenska landsbygden sker tre av fem resor (60 %) med bil, en andel som är betydligt högre än i 
städer där andelen är två av fem (40 %) [11]. Privatbilen ses som det mest effektiva transportsättet 
för arbetspendlare [15] och i allmänhet är bilen det dominerande transportsättet för individer som 
bor i mer glesbefolkade svenska regioner [16]. 

Tre möjliga utvecklingsvägar för det framtida transportsystemet har identifierats [6]. Den första 
förlitar sig på att tekniken ska bli mer hållbar, ofta refererat till som ”the greening of cars”, samtidigt 
som nuvarande vanor och kulturella inslag hålls intakta. Den andra vägen förordar att resvanor 
förändras på beteendenivå [17]. Den tredje utvecklingsvägen går under beteckningen Mobility as a 
Service, MaaS; intermodala mobilitetstjänster som genom att kombinera flera transportslag syftar 
till att ”sömlöst” transportera resenärerna dörr till dörr [6, 17, 18]. Mobility as a Service (MaaS) är 
på frammarsch bland annat i USA och Australien och i Europa är bland annat de nordiska 
länderna föregångare [19, 20]. Konceptet MaaS har möjliggjorts genom teknikutveckling, såsom 
mobilapplikationer, men är framförallt icke-tekniska innovationer som fokuserar på förändringar i 
resebeteenden [21], samt nya marknader och affärsmodellinnovation [22]. Kommersiella aktörer 
som erbjuder olika mobilitetstjänster experimenterar aktivt med olika affärsmodeller för att 
attrahera fler användare, men ännu har de inte lyckats skapa de sociala nätverk som krävs för att få 
till radikala förändringar kring transporter och resande [6]. 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad en affärsmodell är men [3] har formulerat det 
som följande: “A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers 
and captures value”. Kunder (värde, relationer och segment), resurser (infrastruktur, aktiviteter, 
partners och logistik) och kostnads- och inkomststrukturen till följd av val av kunder och resurser 
är generiska komponenter i en affärsmodell [3, 23]. Affärsmodeller ska inte blandas ihop med 
strategiska val på en produktmarknad som görs för att hantera konkurrens, då de snarare 
beskriver hur olika delar av en verksamhet hänger ihop [24]. Det är känt att affärsmodeller 
utvecklas över tid och en del studier förespråkar idén om att affärsmodellutveckling är ett verktyg 
för att förnya företag och att en bra affärsmodell kan säkra långsiktig konkurrenskraft och 
överlevnad. Framgångsrika företag tar hänsyn till förändrande förutsättningar i omgivningen 
genom att utveckla sina affärsmodeller [25]. Det råder ingen konsensus kring hur utveckling av 
affärsmodeller genomförs. Vissa forskare betonar att affärsmodellutveckling är ett resultat av en 
systematisk och strukturerad process [26]. Andra menar att det utgår från trial and error [27, 28]. 

I en studie av Sarasini and Langeland [6] analyserades 15 stycken mobilitetstjänsteleverantörer i de 
nordiska länderna och affärsmodellerna kategoriserades i tre primära kategorier som reflekterar 
organisationen eller företagets roll. Rollerna var integratör, licensierare och orkestratör. 
Organisationer som erbjuder bildelningstjänster och som tar hand om hela värdeleveransen till 
kund genom att själva äga fordonen som delas, definieras som integratörer. Dessa är framförallt 
aktiva inom business-to-business (B2B) och business-to-consumer (B2C) segmenten. Licensierare 
ger en tredjepart tillstånd att etablera bildelningssystem, detta handlar framförallt om B2B 
segmentet.  Organisationer som etablerar plattformar där fordonsägare kan dela sina fordon 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSX695fZrgDkmvJ2PvekTulCyM47w:1581587388568&q=licensierare&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiT9-eToM7nAhUnxosKHaaODfUQBSgAegQICxAq
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definieras som orkestratörer, dessa är framförallt aktiva inom peer-to-peer (P2P) och MaaS. Det är 
framförallt orkestratörerna som har återfunnits på landsbygdsområden [6]. 

Förutom att möjliggöra MaaS genom att kombinera flera mobilitetstjänster på en plattform, kan 
orkestratörerna också möjliggöra P2P-koncept som bildelning och samåkning [6]. Bildelning kan 
beskrivas som tillgången till en fordonsflotta på timbasis [29]. Värden som lyfts fram med 
bildelning är flexibiliteten i att kunna använda olika fordon för olika syften, bekvämligheten i att 
ha ett fordon med olika användningsområden samt den ekonomiska i att kunna använda ett 
fordon utan att behöva äga det [6]. Begreppet samåkning kan beskrivas som ett arrangemang där 
två eller fler människor delar på en privat ägd bil for en hel, eller del av en, resa och delar på 
förarens utgifter [30]. Konkreta fördelar med att samåka är bränslebesparing, förbättrad luftkvalitet 
och minskad trängsel [31-34]. 

I en nyligen publicerad studie, som sammanställt litteratur kring samåkning och samtidigt 
uppdaterat denna med nyare forskning [5], betonas att det framförallt är interna faktorer som 
påverkar individers val att dela sin resa med andra, t.ex. miljömedvetenhet, tilltro till andra 
personer samt bedömningen att man gör en tids- eller kostnadsbesparing. Även externa inter-
ventioner av tredje part, exempelvis reserverade körfält eller parkeringsplatser för samåkande, 
eller situationsbaserade faktorer såsom höga bränslepriser, har inverkan på valet att samåka [5, 35, 
36]. Demografiska faktorer har i sig inte någon inverkan på valet att dela resa, men påverkar de 
interna faktorerna. En extern faktor som belysts är befolkningstäthet; fler människor på en yta 
innebär ett större intresse för att dela bil eller resa [5]. Avseende befolkningstäthet är det inte känt 
om det har motsatt effekt i landsbygdsområden där transportalternativen är färre, kollektivtrafiken 
mer begränsad och avstånden för långa för att gå eller cykla. I den kontexten kan dock en låg 
befolkningstäthet vara en katalysator för samåkning. En faktor har också identifierats som stöd för 
samåkning på landsbygden; arbetspendling där en längre pendlingsresa ger incitament för att dela 
resa. I förstudien till projektet KomILand betonades också att det måste finnas ett värde som 
bedöms vara större än det upplevda värdet med att ta den egna bilen [2]. Förstudien identifierade 
också att sådana värden kan vara minskad miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet, minskade 
resekostnader samt ökat socialt utbyte. 

Ett antal piloter har genomförts i Sverige för att testa olika mobilitetstjänster för landsbygden. 
Piloterna har bland annat inkluderat: (i) att göra resor med skolbussar tillgängliga för allmänheten; 
(ii) koordinering av färdtjänster och sjukresor; (iii) samordning av transporter för olika passagerar-
grupper; (iv) alternering mellan olika fasta tidtabeller; (v) anropsstyrda transporter [37]. Tidigare 
projekt har bland annat gett insikter i (i) svårigheten att hitta förare och passagerare som vill dela 
resa; (ii) vikten av att sätta resenärens behov i fokus; (iii) värdet av lokal kännedom och 
engagemang [4]. Utmaningen med olika mobilitetstjänster som testats utanför Sverige har varit att 
det funnits begränsningar i kostnadstäckning samt att det saknats ett tillräckligt stort underlag 
med frivilliga förare och/eller passagerare [7]. Väldigt få studier har gjorts kring affärsmodeller [6]. 

Sverige har ett välutbyggt kollektivtrafiksystem som kommer att vara en viktig förutsättning i ett 
framtida, intermodulärt transportsystem. Landet beskrivs därtill redan som en föregångare inom 
MaaS. För att nå nationella klimatmål är en förändring av transporterna på landsbygden 
nödvändig. Förändringen kommer inte att ske om inte de nya lösningarna är ekonomiskt hållbara. 
Därmed fokuserar denna del av rapporten på att försöka förstå de faktorer som är av vikt för att 
skapa framgångsrika affärsmodeller för samåkning och MaaS i landsbygdsområden. I landsbygds-
områden är tillgången till infrastruktur som kan stödja nya fordonstekniker, såsom laddstationer 
för elbilar, begränsad vilket gör ett teknikskifte utmanande. I dessa områden skulle det dock kunna 
finnas potential för P2P eller MaaS lösningar. 
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Bilaga B: Affärsmodell 

Intervjuguide 
Information till intervjupersonen 

• Intervjun är en så kallad semistrukturerad intervju där ett antal förberedda frågor utgör 
utgångspunkter för diskussion. Under intervjuns gång kan frågorna formuleras om, 
strykas eller följas upp med nya frågor som uppstår. 

• Intervjun kommer inte att spelas in, intervjuaren kommer i stället att föra anteckningar 
under intervjun. 

• En sammanställning av intervjuanteckningarna kommer att skickas till intervjupersonen 
för godkännande.  

• Det som fås fram från intervjun kommer att användas i rapporten, men den intervjuade 
personens namn kommer inte att anges som källa. 

• Under intervjun kommer begreppet ”tjänsten” att användas, med det avses den 
mobilitetstjänst eller mobilitetskoncept som testats eller ska testas. 

Intervjufrågor som utgångspunkt för diskussion 

Introducerande frågor 
• Kan du kort beskriva mobilitetstjänsten/projektet? På sista sidan i den här guiden finns en 

beskrivning som har gjorts, stämmer denna? 
• Vad är din titel och vilken roll har du i mobilitetstjänsten/projektet? 

Värde för kund 
• Vilket behov är det som er tjänst fyller?  

o Vad är det som tjänsten kan ge användarna som de inte har idag? 
o Hur skiljer sig tjänsten från den som man kan gå genom t.ex. taxi och 

konventionell kollektivtrafik? 
• Vilka värden har användarna av tjänsten lyft fram? 

o Vilka värden utöver ekonomisk besparing? 

Kundsegment 
• Har tjänsten varit öppen för vem som helst, både vad gäller ”förare” och ”passagerare”? 
• Vem vänder ni er till med tjänsten? 
• Hur ser den typiske användaren av tjänsten ut, ”föraren” respektive ”passageraren”?  

Kommunikationskanal och kundrelationer 
• Hur når ni ut till potentiella användare av tjänsten? 
• Hur kommunicerar ni med befintliga användare av tjänsten? 
• Vad har varit viktigt i kommunikationen med potentiella, respektive befintliga, 

användare? 
o Är det någon speciell aspekt som varit viktig för användarna (exempelvis trygghet 

vid resandet?)? 

Intäkter och kostnader 
• Hur tar ni betalt för tjänsten? 
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• Hur ska tjänsten finansieras på längre sikt? 
• Vilka har varit de största kostnader för att lansera och driva tjänsten? 
• Vem har tagit kostnaderna?  
• Vad är drivkrafterna för att göra detta? Är det ekonomisk vinst eller något annat? 

Partners 
• Vilka aktörer har ni samarbetat med för att få ut tjänsten? 
• Vilka aktörer kommer att vara viktiga att samarbeta med på längre sikt? 
• Vad för typ av samarbete rör det sig om? 

Aktiviteter 
• Vilka aktiviteter behöver/behövde ni genomföra för att kunna lansera tjänsten? 
• Vilka aktiviteter behöver/behövde ni genomföra när tjänsten var i drift? 

Resurser 
• Vilka resurser krävs/krävdes för att genomföra de olika aktiviteterna? 
• På vilken typ av plattform har tjänsten funnits? Vem har varit ansvarig för att utveckla och 

underhålla denna? 
 

Bilaga C: Affärsmodell 

Värdeerbjudande 
Broddetorp 
Mobilsamåkning i Broddetorp är en organiserad peer-to-peer samåkningstjänst i en sluten grupp 
som ska fungera som komplement till den knappa kollektivtrafiken. Under testperioden användes 
tjänsten som mest dagligen av cirka 10 % av de registrerade användarna (7–8 personer av de 70-tal 
registrerade). Tjänsten var sårbar då den inte användes av så många. Under sommarhalvåret 
övergick många till cykelpendling. Detta i kombination med flexibla arbetstider, tre möjliga städer 
att arbetspendla till och samåkningsorganisering via andra kanaler (exempelvis Facebook) 
minskade samåkningsmöjligheterna via tjänsten. Testet har dock lett till ett annat synsätt i bygden 
- folk står gärna och liftar eller använder andra kanaler för samåkningskoordinering.  Användare i 
Broddetorp lyfter miljö och ekonomi som värden, samt det sociala i att samåka samt hur det skapar 
ytterligare social sammanhållning i bygden.  

Skaraborg 
I KomILand ska en mobilapplikation testas. Denna samlar flera mobilitetstjänster och biljetter på 
ett och samma ställe: kollektivtrafik, närtrafik, samåkning, minibuss som kan användas av alla i 
byn, bildelning, taxi och eventuellt även delad släpkärra, el-scooter/sparkcykel, organiserad 
samåkning (handlarrundan) och gemensam pakethämtning.  

Det är svårt att ha kommersiella lösningar för mobilitet på landsbygden då volymerna blir låga och 
det är inte lätt att attrahera tjänsteleverantörer som kan komplettera den linjelagda kollektiv-
trafiken. KomILand-appen kanske kan sänka tröskeln något för att tjänsteleverantörerna ska 
etablera sig på landsbygden. Värdet för slutanvändaren, dvs de boende på de tre orterna där 
konceptet ska testas, skiljer sig från värdet för plattformens egentliga kunder, dvs mobilitetstjänste-
leverantörerna som ska betala för att finnas på plattformen. 
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I regionen är kollektivtrafiken i hög grad fokuserad på starka stråk och olönsamma linjer riskerar 
ofta att läggas ned. Samtidigt måste aktören som står för kollektivtrafiken hitta lösningar som kan 
öka andelen hållbart resande, även på landsbygden. Kollektivtrafiken, och andra mobilitets-
lösningar, konkurrerar samtidigt med bilen och det vill mycket till för att folk ska sälja sin bil, men 
man kanske inte behöver ha en tredje bil när första barnet skaffar körkort. Samåkning eller delning 
av transporter har skett i alla tider, man gör det automatiskt – exempelvis kör någon annans barn 
till fotbollsträningen eller lånar ut sin släpkärra till grannarna eller vännerna. Har man en app för 
det blir det dock en större spridning och fler än bara dina vänner får tillgång till din släpkärra eller 
en plats i din bil. 

Kollektivtrafik som finns idag på landsbygden löser inte de mobilitetsbehov som människor har. 
Behoven in de tre byarna är likartade: man vill leva sitt liv och allt vad det innebär med att skjutsa 
barnen till fotbollsträningen, åka från och till jobbet, handla etc. Dock är förutsättningarna för att 
göra detta olika. Ena byn är väldigt glest befolkat i jämförelse med de andra och har inte så mycket 
kollektivtrafik, medan de två andra har så pass mycket kollektivtrafik att de inte får tillgång till 
närtrafik som en del av det ordinarie utbudet.  

Projektledaren för KomILand menar att det är svårt att formulera värden som har ett faktiskt värde 
för folk, bilen är helt enkelt för bra. Det som en mobilitetstjänsteleverantör skulle kunna trycka på 
är någon form av klimatångest, att man vägrar bil av hållbarhetsskäl eller att det finns ekonomiska 
skäl eller till och med transportation poverty, dvs att de faktiskt finns de som inte har råd med bil 
och därmed blir helt beroende av kollektivtrafiken. 

Torhamn 
Byn Torhamn har 600 invånare och ligger i Blekinge. Till byn går endast en väg. Närmsta större ort 
där det finns bra kollektivtrafik är Jämjö, där igenom går exempelvis E22 västerut. Idag är 
kollektivtrafiken uppbyggd kring tidtabeller och rutter. I Torhamn finns det idag sju turer åt ena 
hållet och åtta turer åt andra på den enda väg som går till Jämjö. Utöver kollektivtrafiken finns 
anropsstyrd trafik, skolskjutsar och närtrafik. Blekingetrafiken har testat olika turer, men det finns 
ingenting som passar alla och de boende i Torhamn tycker att kollektivtrafiken inte är tillräckligt 
bra. Pensionärerna vill exempelvis ha bättre förbindelser för att handla i Jämjö och för att åka till 
sjukhuset i Karlskrona utan att behöva vänta på kollektivtrafiken.  

Blekingetrafiken såg att det fanns ett behov av ett komplement till kollektivtrafiken som kan öka 
den upplevda tillgängligheten. I projektet Hämta var tanken att samåkning skulle kopplas ihop 
med kollektivtrafiken för att därmed få upp samordningen till kostnadseffektiva stråk, öka 
tillgängligheten på landsbygden samt minska miljöpåverkan.  

I byn Torhamn testade Blekingetrafiken under fyra månader den egenutvecklade webb-
applikationen Hämta, en egen samåkningstjänst för landsbygden. I planeringsverktyget Hämta 
kunde förare lägga in resor och därefter kunde passagerare önska samåkning. Utan förare fanns 
det alltså inga resor att tillgå. I appen fanns en karta där användarna kunde klicka sig in på 
hållplatser och där få realtidsinformation om stationer, hållplatser och bryggor samt en länk för att 
klicka sig vidare till Blekingetrafikens reseplanerare där användarna kunde göra biljettköp.  

Webbappen testades under fyra månader i Torhamn. Under testperioden hade tjänsten 61 
registrerade användare och 147 resor registrerades. Dock kan antalet resor ha varit lägre, det 
krävdes bara att en resa aktiverades för att den skulle registreras men om den genomfördes vet 
Blekingetrafiken inget om. Genom utvärdering genomförda på Blekingetrafikens uppdrag 
framkom att användarna inte såg någon nytta med tjänsten, den skapade inget mervärde, tekniken 
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var för krånglig och det finns enklare sätt att samåka (exempelvis genom Facebook eller sms). 
Många valde också att göra upp om nästa resa i bilen och använde därefter inte tjänsten mer.  

Skattungbyn 
Skattungbyn ligger i en glesbygdskommun. I glesbygd är det svårt att få ett tillräckligt resande-
underlag för att kunna erbjuda kollektivtrafik och därför är det bra att nyttja de fordon som ändå 
kör, därmed kan det erbjudas något för de som nästan inte har något och skapa nya resmöjligheter. 
Den kollektivtrafik som finns idag till Skattungbyn handlar om 4 dubbelturer fram och tillbaka till 
Orsa samt skoltrafik under skoldagar. Det som finns är alltså koncentrerat till skol- och arbetsdagar 
och det finns i stort sett ingenting på helger och kvällar. Arbetar man i Falun kan man vara där 
tidigast klockan 9:45 på vardagarna. Det gör det svårt att pendla med de kollektivtrafik-
förutsättningarna. Skattungbyns invånare såg ett behov av att kunna transportera sig och de tyckte 
helt enkelt inte att kollektivtrafiken räckte till. Samtidigt är privatbilismen väl spridd i 
Skattungbyn, och denna har blivit något av byns ”kollektiva trafik”. Byborna har hållit på med 
samåkning via sms, Facebook och telefon men tyckte inte att det blev tillräckligt effektivt så där 
kom Freelway in i bilden.  

I Skattungbyn är det också viktigt med miljöaspekten, vilket manifesteras genom engagemang 
inom självhushållning, hållbart jordbruk och liknande. Därtill kännetecknas byn av ett stort 
engagemang och att byborna hjälps åt på många, så samåkning är inte något konstigt egentligen. 
Ekonomin har inte varit i fokus som värde utan det elementära har varit att få till en effektivare 
transportservice. 

Kundrelationer och kanaler 
Broddetorp 
Projektet initierades av Broddetorportens intresseförening som varit drivande och webbapp-
likationen utvecklades i nära samarbete med personerna bakom konceptet Mobilsamåkning. 
Medverkande i projektet trycker på att det lokala samhället eller gemenskapen skapar en 
trygghetszon, och undrar om det verkligen går att skala upp denna typ av projekt. 

Skaraborg 
För att marknadsföra projektet och ha en dialog med byarna har aktörerna bakom tjänsten 
framförallt närmat sig dem genom lokala intresse- eller samhällsföreningar och haft 
”mobiliseringsmöten” som fokuserar på att validera vilka tjänster som kan vara intressanta samt 
för att kartlägga vilka mobilitetsbehov som finns. Styrelseordförandena i de olika föreningarna är 
också bra ambassadörer för KomiLand. Projektets aktörer har även haft kontakt med det lokala 
näringslivet.  

Förutom att vara med på bygdegårdsmöten och hos intresseföreningar används så kallade 
KomiLand-konsulenter. Dessa kommer från Studieförbundet Vuxenskolan och har ingen direkt 
tidigare koppling till byarna mer än att de jobbat mycket med landsbygdsfrågor. Studieförbundet 
har också startat upp en studiecirkel kring mobilitet som kommer att genomföras som en 
gemensam aktivitet med representanter för alla tre platser. Konsulentens huvuduppgift är att 
stödja den lokala mobiliseringen, bygga relationer med människorna lokalt och helt enkelt träffa 
folk. Lokal närvaro lyfts fram som en av de viktigaste aspekterna för att sprida information om 
plattformen. Konsulenterna blir också en viktig part för att det ska bli ett projekt som handlar om 
människor, och inte om en app eller andra tekniska lösningar. Via konsulenten kan aktörerna 
bakom tjänsten liksom via möten få in feedback på det arbete som görs. KomiLand-konsulenten 
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ska också vara den som framförallt marknadsför lanseringen i vår. Lanseringen kommer handla 
mycket om att vara på plats och i stor utsträckning vara eventbaserad: bygdegårdsmöten, stå i 
affären i byarna, ha utrullningskvällar då användare kan få hjälp med appen etc.  

Torhamn 
Testet Hämta i Torhamn kördes under fyra månader. Under perioden hade Blekingetrafiken ett 
antal informationsträffar och utbildningstillfällen tillsammans med samhällsföreningen och 
Karlskrona Kommun. Blekingetrafiken skickade också ut riktad information i brevlådorna i 
Torhamn. Kommunens landsbygdsutvecklare var behjälplig i att få kontakt med lokala aktörer och 
föreningar, exempelvis de två pensionärsföreningarna i Torhamn. 

Delprojektet med webbapplikationen Hämta såg Blekingetrafiken framförallt som en test där 
synpunkter samlades in till kommande projekt såsom projektet Kombinerad Mobilitet. Dels så 
plockade Blekingetrafiken in synpunkter i själva appen och dessutom följde de upp med en träff 
för intresserade. Projektdeltagarna samlade också in synpunkter kontinuerligt under testet. Det 
som användarna framförallt hade åsikter kring var appen. De tyckte att den var svår att använda, 
exempelvis var användargränssnittet inte så bra, och att logiken inte var helt rätt. Flera uttryckte 
också att det var svårt att komma ihåg att lägga in sin resa. Just enklare teknik och behovet av att 
hitta incitament för användarna att använda en samåkningstjänst är två av de viktigare 
erfarenheterna från projektet.  

Innan testet genomfördes gjorde Blekingetrafiken en kundundersökning och där framkom det att 
varumärket Blekingetrafiken var viktigt för att skapa trygghet. Därför valde de att själva utveckla 
appen. 

Många lyfte också att appen var för svår att använda, att den innehöll alldeles för många steg, och 
att det som potentiell passagerare inte gick att lägga upp önskningar om resor om det inte fanns en 
förare. Flera tryckte också på vikten av trygghet och efterfrågade mer information om de som 
använde appen. Därtill saknade användarna marknadsföring av initiativet och pekade på att de 
kanske hade använt applikationen mer om den hade synts mer. 

Skattungbyn 
Freelway hade en inledande workshop i byn då ett 30-tal personer var med (av byns 350 invånare). 
Det var den lokala samhällsföreningen som hade bjudit in till denna. Den lokala samhälls-
föreningen är också de som framförallt hjälper till att marknadsföra tjänsten, och de är bra 
ambassadörer då de själva initierade till samarbetet med Freelway. Det är framförallt två drivande 
personer inom den lokala samhällsföreningen som Freelway har haft kontaktat med. 

Projektledaren på Freelway trycker på att det är bra att hålla kommunikationen lokalt då byn mer 
får en känsla av att det är byns ”egna”. När Freelway har dragit igång på andra ställen har de 
också gjort det när initiativen kommit från byn själva, för att känna att det är något ”eget” verkar 
viktigt.  

Även projektledaren på Dalatrafik trycker på att det inte hade spelat någon roll hur bra produkten 
hade varit om det inte hade funnits något engagemang i byn. Engagemang och att jobba 
gemensamt med lokala aktörer redan från början skapar förtroende och har gjort att de kommit så 
långt som de har gjort i projektet. Dalatrafik har kontaktats av fler byar liknande Skattungbyn, men 
som ligger närmare centralorten (Falun eller Borlänge), i samband med att projektet fick 
uppmärksamhet i media så det finns intresse. 
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Freelway har framförallt två kanaler för att ta in feedback från användarna: lokala informatörer och 
supportmail/telefon. Det finns ett antal informatörer (även kallade ambassadörer i andra projekt 
Freelway har) i Skattungbyn som fungerar som administratörer och kan tjänsten extra bra. 
Informatörerna jobbar troligtvis på ideell basis, eventuellt med ersättning från den lokala 
samhällsföreningen eller liknande, men detta kan se olika ut på olika platser. Informatörerna tar in 
funderingar från användare lokalt, svarar direkt eller tar det vidare till Freelway. Via denna kanal 
kommer merparten av synpunkterna. Dessutom finns det en supportmail som tar emot en del 
feedback, samt en telefonsupport. Förutom dessa två kanaler har Freelway haft dialog med 
användarna genom workshops i Skattungbyn. 

I de områden Freelway arbetet i tidigare har det mest varit befolkningstäta områden där kartorna 
från Google Maps, som används i appen, är mer uppdaterade och detaljerade. I Skattungbyn var 
detta ett problem då kartorna där inte var lika bra, exempelvis var vägnamnen inte med i Google 
Maps. Detta innebar att Skattungbyn fick skapa och namnge sina egna hållplatser. Tillsammans 
med den lokala samhällsföreningen utvecklade Freelway två typer av hållplatser. Det är dels de 
som informatörerna valt ut med hjälp av de boende i byn. Dessutom kan man som användare 
också skapa egna unika hållplatser, kopplade till koordinater, som endast är synliga för andra då 
användarna lägger upp en transport. Detta är en funktion som utvecklades specifikt för 
Skattungbyn. Ofta har hållplatserna namn som är naturliga för de boende i byn, exempelvis 
”Midsommarfestplatsen” vilket skapar en stark känsla av att det är byns egen mobilitetstjänst. När 
Google Maps nu uppdaterat sina kartskikt och de har blivit mer detaljerade har Skattungbyn ändå 
valt att ha kvar sina egna hållplatser, just eftersom det skapar en känsla av att det är deras ”egna”. 
När Dalatrafik får in sina resor i appen kommer de i sin tur att lägga in sina egna kollektivtrafik-
hållplatser. 

I Skattungbyn sker samåkningen i en sluten grupp i appen, gruppen administreras av den lokala 
samhällsföreningen. De är väldigt generösa med vilka de släpper in i den slutna gruppen, men 
användarna måste ha någon anknytning till byn. På så sätt finns någon typ av kontroll på vilka 
som använder samåkningstjänsten, vilket i sin tur skapar en trygghet kring tjänsten och gör att 
användarna exempelvis vågar använda tjänsten för att skicka sina barn till fotbollsträningen. Just 
trygghetsaspekten har också lyfts fram i de andra samarbeten Freelway har. Även om vissa 
fördelar med en sluten grupp går om miste, exempelvis att fler matchningar är möjliga om appen 
är öppen för alla, ger en lokal hotspot som en by större matchningsmöjligheter.  

Den lokala samhällsföreningen har framförallt tryckt på vikten av användarvänlighet, dvs hur 
saker ska se ut i appen, vad som ska finnas där och inte, gränssnitt etc. I dialogen kring användar-
vänlighet har Freelway också varit mycket aktiva. Det som projektledaren på Dalatrafik vill lyfta 
fram är att tekniken möjliggör, men det ska vara relevant information och tydligt. 

Kundsegment 
Broddetorp 
I Broddetorp har det tidigare varit informell samåkning till en större arbetsplats i en närliggande 
stad. Mobilsamåkning i Broddetorp i sin tur har också framförallt använts för arbetspendling till 
två av de närliggande städerna. Användarna var tvungen att vara registrerade för att kunna 
använda appen, dvs den var sluten för Broddetorp. 

Skaraborg 
Slutanvändarna är de boende i de tre byarna. Föreningar, exempelvis fotbollsföreningen, eller 
semi-föreningar skulle kunna var användare av den eldrivna minibuss som projektet ska ställa ut i 
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byarna. Framöver kan tjänsterna som erbjuds på plattformen också vara av intresse för gymnasie-
ungdomar, en grupp som saknar körkort men som har höga krav på mobilitet. På mötet i 
Timmersdala sist var det också en grupp äldre personer på plats och dessa visade sig ha lite andra 
behov än de som varit aktiva tidigare, exempelvis tyckte de att det var allt för lite utrymme för 
dem i minibussen. 

Torhamn 
De som använde Hämta-applikationen var de boende på landsbygden, mer detaljerad information 
går inte att få. På informationsträffarna var det framförallt äldre, dvs pensionärer. Projektledaren 
på Blekingetrafiken tror att intresset från de äldre framförallt beror på att de åker lite mer 
oregelbundna tider medan yngre förvärvsarbetande i större utsträckning åker till jobbet då bussen 
redan går. 

Vem som helst kunde använda appen, den var inte öppen endast för boende i Torhamn. På så sätt 
kunde tjänsten också fånga upp fler boende längs vägen till Jämjö och därmed också få ett större 
underlag för samåkning.  

Skattungbyn 
Freelway har ingen statistik på vilka som använder appen så det är svårt att säga något om 
användarna. På de workshops Freelway haft i Skattungbyn har det varit en blandning av gamla 
och unga Skattungbyn är speciellt på så sätt att man har mycket inflyttning av unga till byn. 

Projektledaren på Dalatrafik tror att tjänsten framförallt kommer att användas av dem som har mer 
flexibilitet för sin restid – pensionärer. Kanske kommer den även att utnyttjas av ungdomar och 
barn eftersom den kan erbjuda en trygg typ av samåkning. 

Nyckelpartner 
Broddetorp 
Projektet initierades av Broddetorportens intresseförening som varit drivande. Appen utvecklades 
i nära samarbete med aktören bakom plattformen Mobilsamåkning. Västra Götalandsregionen och 
Falköpings Kommun stöttade ekonomiskt med bidrag till abonnemangsavgiften. 

Skaraborg 
Flera projektpartners ingår i KomILand. IVL och VTI följeforskar, VGR (Kollektivtrafik-
myndigheten) står för kostnaden för plattformen, Skaraborgs kommunalförbund projektleder, 
Samtrafiken har rekryterat en projektpartner för plattformen (Smart Resenär AB), Västtrafik är en 
av tjänsteleverantörerna och RISE utformar tjänsteutbudet. Västra Götalandsregionen är 
projektägare och finansiär tillsammans med Vinnova. Förutom dessa formella projektpartners så 
har projektet haft nära kontakt med intresseföreningar, lokala samhällsföreningar och näringsliv. 
Orterna har bland annat valts ut på basis av att det skulle finnas kapacitet för mobilisering, 
exempelvis i form av starka intresseföreningar. 

Torhamn 
De nyckelpartners Blekingetrafiken ser i arbetet med Hämta är eldsjälar, t.ex. PRO-ordföranden 
eller någon från idrottsföreningen, som kan gå i bräschen som användare av tjänsten. 
Blekingetrafiken har också jobbat nära kommunens landsbygdsutvecklare som har koll på lokala 
”influensers”. 
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Skattungbyn 
Det var Skattungbyns intresseförening som initierade ett samarbete med Freelway. Freelway och 
Skattungbyn drog igång en samåkningstjänst och när denna kom på plats blev även Dalatrafik 
intresserade [I samband med KollaKoll, red. anm.]. När Dalatrafik blev en del av samarbetet blev 
det ett projekt och Freelway inledde en utvecklingsfas för att kunna inkludera kollektivtrafiken och 
”dolda” resor i appen. Appen hade inte haft någon teknisk koppling till kollektivtrafik innan. 
Freelway har stått för plattformen. Den lokala samhällsföreningen genom byutvecklingsgruppen 
som är en mycket viktig samarbetspartner och vars engagemang har varit mycket viktigt. När 
Dalatrafik kom in i bilden togs emot positivt av de boende i Skattungbyn som upplever att 
Dalatrafik vill och tänker göra något mer. Dalatrafik kommer att vara en aktör i den slutna 
gruppen som finns för Skattungbyn. 

Orsa Kommun hjälper till att sprida projektet och projektet är väl förankrat med dem, men de är 
inte en formell part. De är intresserade av att lansera liknande saker i andra byar så det finns ett 
parallellt projektspår som inte ligger under DalMaaS. När Freelway och Dalatrafiken drog igång 
lanseringen i somras var det i första hand Orsa Kommun som såg till att det blev mediabevakning, 
de kontaktade reportrar etc. Projektledaren på Freelway menar att Orsa Kommun har haft en 
avgörande betydelse för spridningen. Orsa Kommun har också bistått med lokaler och kontakter 
men även med marknadsföring och hjälp med att stärka projektet. [Orsa Kommun står också för 
licensen för Freelway i två år, red. anm.]  

Nyckelaktiviteter 
Broddetorp 
Aktören bakom plattformen Mobilsamåkning utvecklade en lokal plattform för Broddetorp. De 
hade också ansvar för att skicka kvartalsvisa fakturor till samåkarna samt stå för kundsupport. För 
att utveckla plattformen hade de möten tillsammans med den lokala intresseföreningen. 
Intresseföreningen hjälpte exempelvis till att identifiera och att fysiskt märka ut de hållplatser som 
inte redan fanns.  

Skaraborg 
KomILand består av tre delar: 1) etablera en plattform för mobilitetstjänstleverantörer som är 
synlig för användarna i form av en app 2) Dra in tjänsteleverantörer till plattformen 3) Lokal 
mobilisering med hjälp av KomILand-konsulenter.  

Projektet försökte från början upphandla plattformen, men det gick inte. I stället har de tagit in en 
projektpartner som hade en plattform som det går att bygga vidare, och som redan innehåller en 
integration med vissa av de tjänster som projektet vill erbjuda.  

Torhamn 
Webbapplikationen utvecklades av Blekingetrafiken. Ett konsultföretag hjälpte till med 
utvecklingen av appen. Förutom utvecklingen har Blekingetrafiken också behövt tillägna resurser 
till lanseringen av appen för att kunna vara närvarande på orten. När webbappen har större 
spridning ser Blekingetrafiken också ett behov av att ha någon typ av supportfunktion för frågor 
kring Hämta. 

Skattungbyn 
De aktiviteter som kommer att behöva utföras när Dalatrafik är igång med användningen av 
Freelway blir framförallt att lägga upp resorna.  Dalatrafiks respondent ser en risk i att om det blir 
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allt för sällan, t.ex. en gång i veckan, kan trafikledningen glömma av att göra det. Implementeras 
det över ett större område kan det dock bli en mer frekvent och kontinuerlig rutin.  

Nyckelresurser 
Broddetorp 
Mobilsamåkning erbjuder en plattform som är tillgänglig för användarna som en mobil- eller 
webbapp. Plattformen är sluten för Broddetorp vilket innebär att man måste vara en registrerad 
användare med koppling till Broddetorp. 

Skaraborg 
KomILand är en plattform för olika typer av mobilitetstjänster och som är synlig för slut-
användarna i form av en mobilapp. I försöket kommer appen vara lokaliserade till de tre byarna, t 
ex. ska Broddetorps app heta något i form av ”Broddetorps mobilitetstjänst”. För att kunna 
använda krävs att man är registrerad. Det kan också komma att finnas inslag av geofencing i 
appen, dvs att den endast fungerar då man befinner sig inom ett visst område. Just nu finns det 
inte ett öppet API för plattformen, men det är något som projektledaren menar är en självklarhet 
om KomILand i en framtid ska etableras. Om offentlig sektor ska stå för en plattform måste den 
vara öppen för alla leverantörer. 

Förutom mobilapplikationen är de s k KomILand-konsulenterna viktiga resurser. Konsulentens 
huvuduppgift är att stödja den lokala mobiliseringen, bygga relationer med människorna lokalt 
och helt enkelt träffa folk. Lokal närvaro lyfts fram som en av de viktigaste aspekterna för att 
sprida information om plattformen. Konsulenterna blir också en viktig part för att det ska bli ett 
projekt som handlar om människor, och inte om en app eller andra tekniska lösningar. Via 
konsulenten kan KomiLand liksom via möten få in feedback på det arbete som görs. KomiLand-
konsulenten ska också vara den som framförallt marknadsför lanseringen. 

Förutom appen och konsulenterna bör nämnas att tjänsteleverantörerna som ska finnas på platt-
formen är en viktig resurs i projektet. 

Torhamn 
Plattformen Hämta har varit en nyckelresurs.  

Skattungbyn 
För DalMaaS har Freelways plattform varit en nyckelresurs. Även de informatörer som Freelway 
använt sig av i Skattungbyn. 

Kostnadsstruktur 
Broddetorp 
De kostnader som Mobilsamåkning i Broddetorp hade kopplades framförallt för de nyckel-
aktiviteter som genomfördes: utveckling och underhåll av appen, kundsupport och fakturering.  

Skaraborg 
Under försöket 2020 kommer Kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalandsregionen ta kostnaden 
för plattformen. Detta är den största kostnaden projektet har förutom de möten etc. som 
arrangeras. 
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Torhamn 
Hämta har framförallt haft kostnader för utvecklingen av appen, samt för den lokala närvaron 
samt supportfunktioner. 

Skattungbyn 
De största kostnaderna som Freelway har är framförallt att dra igång på nya ställen, dvs aktivera 
och lansera tjänsten och allt vad det innebär i form av resor, workshops, möten etc. Utöver detta är 
också utvecklingen och underhållandet av tjänsten en stor kostnad, samt serverhållning etc. 

De kostnader som Dalatrafik har haft i projektet är framförallt för arbetstid. Det som tagit mest tid 
har varit hantering av nya rutiner kring hur trafikledningen ska lägga upp nya resor etc. Det är 
trafikledningen som pusslar ihop resorna och det blir de som manuellt kommer att lägga upp resor 
i Freelway-appen. Projektledaren på Dalatrafik hoppas att det kanske kan bli 2-3 resor i veckan 
som kommer lägga upp. Det kommer att vara trafikledningen som manuellt avgör vilka resor som 
är lämplig att dela. Det kan exempelvis vara så att vissa personer har intyg på att de ska resa själva, 
det finns också vissa sjukresor som kan vara olämpliga att dela.  

Intäktsströmmar 
Broddetorp 
Inledningsvis tog aktören bakom plattformen Mobilsamåkning ut en abonnemangsavgift för 
Broddetorp, denna betalades av Västra Götalandsregionen och Falköpings Kommun. I början 
handlade det om ett årsabonnemang på runt 80 000 kr för Broddetorp, men efter ett tag ändrades 
affärsmodellen och det blev en lägre abonnemangskostnad och i stället en rörlig avgift per bokad 
resa.  

Mobilsamåkning skötte den ekonomiska ersättningen mellan samåkarna och betalningarna skedde 
kvartalsvis. 

Skaraborg 
Under 2020 kommer det inte att vara någon avgift för tjänsteleverantörerna att finnas på platt-
formen. I en framtid är det dock sannolikt att någon slags transaktionsavgift kommer att tas ut av 
de tjänsteleverantörer som vill finnas på plattformen. Det ska vara en låg avgift eller ingen alls för 
tjänsteleverantörerna att finnas på plattformen, annars finns det lite incitament för dem att delta då 
volymen och underlaget i byarna är för litet för att de egentligen ska etablera sig där.  

All betalning för de olika tjänsterna ska ske i appen, även för samåkningen. Projektledaren för 
KomILand hänvisar till forskningen som givit ganska entydiga signaler på att folk tycker att det är 
obekvämt att hålla på att förhandla priser och dela sedlar eller liknande i bilen. 

Torhamn 
Blekingetrafiken tänker att appen ska finansieras av ett ökat resande i kollektivtrafiken och 
kostnaderna ska inte drabba de som använder appen. Ersättningen för samåkningen sköttes 
utanför appen, på så sätt kunde Blekingetrafiken göra testet avskalat. 

Ersättning för resan sköttes inte via appen utan reglerades mellan förare och passagerare utan 
inblandning från Blekingetrafiken som endast hänvisade till Skatteverkets rekommendation om en 
ersättning på 18,50 kr/mil. Därmed har Blekingetrafiken ingen kännedom om det utgått ersättning 
för genomförda resor. 
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Skattungbyn 
Det är den lokala samhällsföreningen som med egna medel betalar för att använda Freelways 
tjänst. Som affärsmodellen ser ut nu handlar det om en månadsdriftkostnad, liknande ett 
abonnemang. För upp till 1000 användare är det en fast kostnad, därefter blir det en högre avgift. 
Freelway har inga rörliga avgifter för kunderna, men kikar på olika typer av affärsmodeller.  

I projektet bekostar projektmedel de kostnader som Freelway har för att hantera de resor som 
Dalatrafik lägger upp. Freelway har driftskostnader, exempelvis serverhållning, för att synliggöra 
Dalatrafiks resor. Ett scenario de diskuterar är att Dalatrafik betalar Freelway för de resor som 
läggs upp, exempelvis en lägre fast driftkostnad och sedan en rörlig del för varje transport de 
lägger ut. Det förs diskussioner mellan Dalatrafik, Freelway och Orsa Kommun hur Freelway ska 
ersättas om konceptet lanseras i hela Orsa Kommun. Det är ännu inte bestämt om Freelway ska ha 
en rörlig eller fast avgift för användarna. Skattungbyn själva bekostar samåkningsdelen, men ska 
det lanseras i fler byar får politiken avgöra vem som ska ta kostnaderna. 

Betalningen för Dalatrafiks resor ska ske via deras egna app, inte via Freelways plattform. Detta är 
specifikt för projektet, men vid en fortsättning vill Dalatrafik ha allt i samma app. Dalatrafik har 
också som princip att man inte ska vara bunden till en app i kollektivtrafiken, men i projektet har 
de beslutat att användarna måste betala och boka via en app. 
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