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The work for a sustainable mobility of people in Sweden’s 
municipalities. 

An analysis of the importance of the car in today’s society and how    
municipalities work with alternative solutions to private car use.   
 

Elin Andersson 

Abstract  
The purpose of this study was to investigate how the use of the private car has developed 
throughout history and to describe options for private use of private cars. The study aimed to 
investigate how municipalities in Sweden encourage and support their residents away from 
private car ownership to reduce car traffic. The study is based on literature research and a 
survey which were sent to 30 municipalities in Sweden to study the work of shared use of 
vehicle, shared mobility, combined mobility and mobility management interventions which 
aims to, by changing travellers’ attitudes and behaviour reduce private car use. Private cars 
are a major source to anthropogenic emissions of carbon dioxide which contributes to climate 
change and global warming. Renewable fuels and fuel efficient vehicles are part of the 
solutions for reducing the emission of carbon dioxide, but also reduce private car use. The 
result of the survey showed that mobility management interventions were most common. 
More than half of the municipalities offered shared mobility, especially the larger 
municipalities. Combined mobility was not offered by the municipalities today. 
Municipalities state that they are both working on a strategy to reduce private car use along 
with various other projects. Challenges with the strategies to reduce private car use were 
reported to be the work of getting different actors to move in the same direction, toward 
reduced emissions from private car use. 
 
Key words: sustainable mobility, private car ownership, shared mobility, combined mobility, 
mobility management. 
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1 Inledning 
 

Bilens genombrott under 1900-talet resulterade i att människan kunde röra sig fritt och mer 
effektivt (Hall och Salo Hansson 2016). Med bilen kunde de geografiska restriktionerna ses 
över och människor kunde snabbt och självständigt förflytta sig. Länder och städer 
tillsammans med olika kulturer samt människor sammanfogas. Möjligheten som bilen gett 
förutsättning för ses som en stor del till människans välfärd (Pettersson 2016). Dagens 
samhälle kräver samtidigt att människor kan transportera sig för att kunna dra nytta av olika 
tjänster, köra till och från arbetet samt utöva fritidsintressen etc. (Trast 2015). Bilen blev en 
norm som samhället utformades efter.  

I Sverige är den egna bilen det vanligaste sättet att transportera sig med. Samtidigt som 
antalet bilar i trafiken ökar finns också en större medvetenhet kring klimatpåverkan från 
transporter genom ökande halt av koldioxid i atmosfären. Det är ingen tvekan kring att 
biltransporter innebär påverkan på miljön. En tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, 
ca 17 av totalt 53 miljoner ton utsläpp, stod 2016 våra inrikestransporter och resor för (WFF 
2015). Det är främst personbilarna som bidrar till utsläppen med 11 miljoner ton, vilket 
motsvarar ca 20 % av Sveriges totala nationella klimatutsläpp (WFF 2015). Utsläppen bidrar 
till växthuseffekten, men även till försurning och övergödning av mark och vatten 
(Naturvårdsverket 2017). I FN:s ramkonvention artikel 2, fastslås att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet (inkluderat, atmosfären, hydrosfären, biosfären och geosfären) inte innebär 
faror för bland annat att matproduktion, ekonomisk utveckling eller ekosystemets hälsa.  

Målsättningen i Sveriges klimatlag som trädde i kraft i början av 2018 tydliggör att det vid 
2045 inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser (SFS 2017:720). Till 2030 ska också 
inrikes transporter minska sina utsläpp av växthusgaser som koldioxid med 70 % 
(Regeringskansliet 2017). Trafikverket menar att koldioxidutsläppen från biltrafiken minskas 
genom dels ett effektivare körsätt, ny teknik och förnyelsebara drivmedel, vilket trots sina 
utsläpp, ses som ett bättre alternativ (Trafikverket 2017). Användning av antalet bilar som 
körs med förnyelsebara bränslen, som biobränsle och el, har idag ökat vilket resulterat i en 
minskning av koldioxidutsläpp för transportsektorn. Bilar är också mer bränsleeffektiva. Det 
krävs däremot en förändring med mindre bilar i trafiken för att nå klimatmålen. I Sverige och 
i flera övriga länder ses en reducering i användandet av bilen och dess roll i samhället som en 
viktig del för att uppnå en hållbar utveckling och minska utsläpp av koldioxid (Boverket 
2014; Trafikanalys 2016; Loo 2018).  
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att beskriva alternativ för användandet till den egna personbilen samt 
att undersöka hur långt olika kommuner har kommit i att finna nya mobila lösningar för att 
minska bilanvändandet. 

 

Studien syftar till att besvara följande frågor.  

• Hur har användandet av en egen personbil historiskt utvecklats? 

• Vilka olika mobila lösningar finns för att begränsa användandet av personbilen?  
 

• Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med att utveckla nya mobila lösningar? 
 

• Vilken aktör ansvarar för att förändra vårt sätt att transportera oss på för att minska 
användandet av personbilen?  

 

1.2 Avgränsning  
För att begränsa studien syftas enbart till bilens koldioxidutsläpp även om andra utsläpp och 
bullerproblem finns. För att ytterligare begränsa studien ligger fokus på de mobila lösningar 
som syftar till att minska trafiken och inte på teknikförändringar, som till exempel alternativa 
bränslen och effektivare fordon.  
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2 Bakgrund   
 
 
2.1 Koldioxidutsläpp och klimatförändringar  
Genom att ta upp isborrskärnor på Arktis kan gamla luftbubblor i isen ”fångas” och ge 
forskarna möjlighet att undersöka hur jordens atmosfär och klimat har utvecklats från istiden 
och framåt till modern tid. Från dessa studier har konstaterats att koldioxidhalten i 
atmosfären idag är högre än på 400 000 år (NASA 2013). Under den senaste istiden, för 
100 000 år sedan, var koldioxidhalten i atmosfären runt 200 ppm (parts per million). Idag 
har halterna ökat till 400 ppm. Den ökande halten av koldioxid i atmosfären har forskarna 
sett bland annat korrelerar med förbränningen av fossila bränslen (NASA 2013).   

Växthusgaser förekommer naturligt i atmosfären tillsammans med olika gasformiga ämnen 
och föreningar, vilka utmärker sig genom förmågan att ta upp och kvarhålla den värme som 
strålar ut från jorden. Denna process kallas ofta för växthuseffekten och utan växthusgaser 
skulle klimatet på jorden vara betydligt kallare vi (Göteborg Universitet 2011). Av alla de 
växthusgaser är koldioxid den växthusgas som främst diskuteras i debatten kring den globala 
uppvärmningen. 

Genom olika antropogena processer ökar mängden av växthusgaser i atmosfären. Ofta ses 
förbränningen av fossila bränslen, som den stora boven i dramat. Fossila bränslen bildas av 
att organiskt material bryts ner genom anaeroba processer på havens och insjöarnas botten. 
Materialet begravs sedan under ett allt tjockare sedimentlager som under flera år utsattätts 
för höga temperaturer och tryck. Så småningom bildas kol, olja och naturgas 
(Naturvårdsverket 2017). Förbränning av fossila bränslen resulterar bland annat i stora 
mängder utsläpp av koldioxid som naturen (framför allt växter) inte hinner ta upp. Detta 
resulterar i en förstärkt växthuseffekt där mer växthusgaser i atmosfären förhindrar en större 
andel av den utgående värmestrålning och återstrålningen till jordytan ökar. Den förstärkta 
växthuseffekten har fått världen att prata om en global uppvärmning (Annamalai, Thanapal 
och Ranjan 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Koncentrationer av växthusgaserna, koldioxid (CO2), metan (CH4) och natriumoxid (NO2) i atmosfären. 
Koldioxid (grön), metan (orange) och natriumoxid (röd). Prickarna representerar data från iskärnor och linjer 
direkta mått från atmosfären (IPCC 2014).  

Enligt FN:s klimatpanels (IPCC) femte utvärdering (the Fifth Assessment Report, AR5) har 
klimatsystemet entydigt värmts upp och resulterat i en ökning med 0,85°C (från 0,65 – 1,06) 
från 1880 till 2012 (IPCC 2014). IPCC bedömer att en ökning av jordens genomsnittliga 
temperatur med 2 – 4°C fram till 2100 är sannolik. Ett varmare klimat förväntas resultera i 
stigande havsnivåer som följd av termisk expansion och smältvatten från främst de stora 
landisar i Antarktis och Arktis. Stigande havsnivåer skulle kraftigt påverka de tätbefolkade 
låglänta kustområdena och öar runt om i världen, samt leda till kusterosion, översvämning 
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och saltvattenintrång i vattendrag vilket i sin tur leder till förlust av habitat för djur och 
växter (IPPC 2014). Ett varmare klimat förväntas även ge ökade nederbördsmängder men 
också längre perioder av torka, till höga samhällskostnader. Forskarna är idag överens om att 
en ökande halt av koldioxid i atmosfären resulterar i en klimatförändring. Relationen mellan 
utsläpp av växthusgaser, som koldioxid och biltransporter har studerats i flertalet 
undersökningar och visar att i urbana områden är personbilar den största källan till 
koldioxidutsläpp (Kakouei, Vatani och Kamal 2012). För att minska koldioxidutsläppen från 
transporter menar Naturvårdsverket (2017) att både ett minskat antal transporter, 
bränslesnålare fordon, effektivare transportslag och minskad bränsleförbrukning per körd 
sträcka är åtgärder som måste vidtas.  

2.2 Hållbar utveckling  
Arbetet med att minska klimatpåverkan från personbilen ses ofta ha stor koppling till målet 
om en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling har oftast definierats enligt 
Brundtlandskommissionen 1987, som följer att ” hållbar utveckling tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Begreppet 
hållbar utveckling myntades redan sex år tidigare av den amerikanske miljövetaren och 
författaren Lester Brown. Men då Världskommissionen för miljö och utveckling (World 
Commission on Environment and Development), även kallad Bruntlandskommissionen efter 
kommissionens ledare och Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Bruntland, spreds 
begreppet internationellt i rapporten ” Vår gemensamma framtid” (FN-förbundet 2016). 
Hållbar utveckling diskuteras ofta utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
Således, Europa kommissionens policydokument för transporter (2001) har bestämts att ett 
hållbart transportsystem ska vara både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Ekologisk 
hållbarhet syftar till vår miljö, jordens ekosystem, tillsammans med allt levande och olika 
livsmiljöer. Transporter påverkar miljön genom olika utsläpp och fragmentering av olika 
arters livsmiljöer. Den sociala hållbarhetsdimensionen berör främst ett mänskligt 
välbefinnande, rättigheter och individens behov etc. (KTH 2016). För transporter innebär 
detta bland annat att alla människor ska få bättre framkomlighet samt ges ökad tillgänglighet 
i och utanför staden. Vad gäller ekonomisk hållbarhet syftas ofta till att en ekonomisk 
utveckling som inte medför konsekvenser för den ekologiska och sociala hållbarheten. En 
andra definition avser att en ökning av det ekonomiska kapitalet inte ska ske på bekostnad av 
att naturresurser eller välfärd (KTH 2016). Investering i en hållbar utveckling menar FN 
bland annat leder till en positiv utveckling för klimatförändringarna genom ett minskat 
utsläpp av växthusgaser (United Nations 2016).   

2.3 Ett hållbart transportsystem 
För begreppet hållbart transportsystem finns olika dokument framtagna av Europeiska 
Unionen (EU), myndigheter och kommuner men någon allmän definition finns inte. Att det 
är ett föränderligt begrepp kan däremot konstateras. I en rapport från 2007 skriven av 
TransportMistra går att finna följande definition: ”What is regarded a sustainable transport 
system is an historical fact and may change due to new circumstances, such as new 
knowledge etc.” (TransportMistra 2007).  Det hållbara transportsystemet har idag allt mer 
kommit att handla om hållbarhet mobilitet och tillgänglighet mot färre fordon på vägen. 
Svenska miljöinstitutet menar att begreppet hållbar mobilitet handlar om hur vi människor 
ska transportera oss för att nå miljömålen och att lösa städernas miljö och trafikproblem med 
trängsel och utsläpp. Samhället ska också utvecklas på ett sådant sätt att behovet av 
transporter minskar (Svenska Miljöinstitutet 2015). Idag finns en större och ökande politisk 
vilja att minska användning av bilar i och omkring städer. Det generella transportpolitiska 
målet enligt Sveriges riksdag lyder att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” 
(Regeringskansliet 2017). 

Till det generella målet har två mål tillkommit som dels är ett funktionsmål vilket syftar till 
att transportsystemets utformning, funktion och användbarhet leder till god tillgänglighet. 
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Ett andra, hänsynsmål behandlar bland annat hur transportsystemets utformning, funktion 
och användbarhet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås (Regeringskansliet 2017). 

Att uppnå en god och hållbar mobilitet för människor, både vad gäller social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet är en stor utmaning i en tid då passagerarkilometrar förväntas öka. 
Inom Europeiska Unionen (EU) med cirka 1,4 procent per år mellan 2005 och 2030 (IVA 
2010). Svenska miljöinstitutet (2015) menar att det finns flera olika lösningar för att utveckla 
hållbara transporter och samtidigt möta samhällets transportbehov. Sådana lösningar sägs 
dels vara ett delande av fordon hos medborgarna som exempelvis bilpooler eller 
uthyrningstjänster för cyklar. Som ett komplement till de nya mobila lösningarna krävs också 
styrmedel och ett arbete mot att förändra resenärers attityder och beteende samt förbättra 
effektivitet av fysisk planering (SKL 2010). Fordonsindustrin och dess tjänster är idag inne i 
en förändringsprocess som kan utvecklas i flera riktningar. Det finns tre trender uttryckliga i 
processen som diskuteras och där det finns samsyn mellan olika aktörer. Dessa tre trender är 
elektrifiering, det vill säga fordon drivna på el, självkörande bilar och digitalisering som 
möjliggör nya tjänster, som exempelvis delad mobilitet (Trafikanalys 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Tre strategier för som bör samverka för att uppnå hållbara transporter. Strategierna är framtagna av 
konsultföretaget Esam.  

Konsultföretaget Esam har tagit fram tre strategier som bör samverka för att målet för 
hållbara transporter ska kunna uppnås, se figur 2. Strategierna är att begränsa mängden 
kilometer som körs med bil, ökad effektivitet, vilket handlar om effektivare och 
bränslesnålare fordon samt en påskyndad övergång till förnybara bränslen som exempelvis 
elbilar. I figur 2 följer en kort förklaring av de tjänster som kommer diskuteras i denna 
studie. För att begränsa mängden trafik så kan både nya tjänster för den egna bilen erbjudas 
samt olika former av beteendepåverkan för att få invånare att välja ett annat transportsätt, se 
tabell 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Tabell 1. Förklaring till de tre åtgärder som kan bidra till en mindre mängd trafik på vägarna. Två olika tjänster 
som syftar till att minska användandet av bilen, delad och kombinerad mobilitet. Detta tillsammans med 
påverkansarbete i form av mobility management.  

 

Typ av tjänst  Definiton Källa 
Delade mobilitetjänster Begreppet delad mobilitet syftar till att 

människor istället för att köra sitt eget fordon, 
samutnyttjar/delar på fordon. Det kan också 
innebära att flera personer nyttjar samma 
fordon samtidigt, det vill säga att de samåker. 
Fordon som delas kan vara bilar men även 
cyklar (lådcyklar, elcyklar etc), eller mopeder. I 
Bremen, Tyskland infördes 2003 en bilpool för 
allmänheten, som 2014 hade 9000 användare. 
Som ett resultat av bilpoolen konstaterades att 
11 ägda privatbilar försvann för varje bilpoolsbil. 
Totalt fanns 200 bilar i poolen. Användarna av 
bilpoolen sparade 3 300 ton koldioxid årligen, 
jämfört med om de kört sin privatägda bil 
(Trivector 2014). 

Shaheen 2015 

Kombinerad mobilitet Kombinerad mobilitet avser att mobiliteten, 
från dörr till dörr kan köpas som en tjänst med 
samma abonnemang vilket resulterar i att 
behovet av egen bil uteblir. Tjänster för 
kombinerad mobilitet är idag ett relativt nytt 
och oprövat koncept men innebär att flera olika 
transportrelaterade tjänster kombineras Idag 
köper, planerar och bokar vi vår resa genom 
antingen tågbolag, kollektivtrafikbolag eller 
taxiföretagen. De olika transportleverantörerna 
har sedan en plattform, som kan vara en app, 
hemsida eller resebutik där resan köps, planeras 
och bokas i. Tanken med den kombinerade 
mobiliteten är istället för flera 
mobilitetstjänster, samordna olika 
transportleverantörer till en mobilitetstjänst. På 
så sätt kan resan planeras, bokas och betalas för 
flera olika färdslag som exempelvis bilpool, 
hyrcykel eller tåg på samma plattform.  

 

Samtrafiken u.å; 
Färdplan 2017; 
InterMetra Business 
and market research 
group 2018. 

Påverkansarbete   
Mobility management  Mobility managemet används främst i 

trafikplanering och ger kommunerna möjlighet 
att påverka attityd och beteendeförändring av 
valet färdmedel och behovet av transporter 
genom mjuka åtgärder som kampanjer och 
information för att uppmuntra cykel eller 
användning av kollektivtrafik. Mobility 
management är flera olika typer av åtgärder och 
kan delas in i sju kategorier. Kategorierna är 
information, marknadsföring, organisation, 
platsspecifika åtgärder, telekommunikation, 
flexibla arbetstider etc. 

EPOMM u.å, 
Lindholm 2016. 
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3 Material och metod  
 

Den här studien fokuserar på tre åtgärder för att underlätta samt påverka människor att 
minska användandet av personbilen. Åtgärder som lyfts är delade mobilitetstjänster, 
kombinerad mobilitet och mobility management. 

3.1 Litteratursökning  
 
En litteraturstudie genomfördes för att inhämta information om hur användandet av 
personbilen har utvecklats samt för olika tjänster och påverkansarbete som kan användas för 
att minska användandet av personbilen. Hemsidor hos Naturvårdsverket, Svenska 
miljöinstitutet, kommuner och regeringskansliet har också använts. Vetenskapliga artiklar 
har hämtats genom sökmotorer som Web of Science.  
 
Sökortermerna: sustainable mobility, sustainable development, tjänster för delad mobilitet, 
mobility management, miljöpåverkan transport, hållbart transportsystem 
 
 

3.2 Enkätundersökning  
Genom en datainsamling i form av en enkät sammanställdes hur kommuner arbetar med de 
tre åtgärder som aktualiserats i denna studie, delade mobilitetstjänster, kombinerad 
mobilitet och mobility management (Bilaga 1).  Enkäten skickades ut till 30 kommuner i 
Sverige. Urvalet av kommuner gjordes med tanken att få en variation av folkmängd och en 
spridning från norra till södra Sverige. Data samlades in under de tre första veckorna i april, 
2018. Ett mejl med förfrågan om att delta i enkätundersökningen skickades ut till 
trafikplanerare, projektledare och chefer på den tekniska avdelningen i kommunerna. I vissa 
fall när en specifik kontaktpersons mejl inte fanns skickades mejlet till kommunens 
kontaktcenter. Det var inte alltid som förfrågan skickades till rätt person, men ville 
kommunen delta svarade personen med mest kunskap i ämnet. De kommuner som ville delta 
fick enkäten skickade till sig i form av ett bifogat Word dokument. I vissa fall har enkäten 
besvarats av flera personer med olika befattningar och i vissa kommuner är det en person.  
 
Enkäten bestod av dels en kvantitativ del, med frågor som svarande kommun endast kunde 
svara ja eller nej på. En kvalitativ del undersökte på vilket sätt och med vilka metoder som 
eventuellt arbete med olika mobilitetstjänster och påverkansarbete bedrevs. I de kvalitativa 
svaren har kommunerna fått ge ett öppet svar på vilka åtgärder de har vidtagit. Att olika 
kommuner givit olika detaljerade svar ska därför beaktas vid läsning av denna rapport. Det 
kan förekomma att vissa kommuner vidtar åtgärder som de inte har skrivit i enkäten. Under 
arbetsprocessen växte två frågor fram, vilka mejlades ut till kontaktpersonen på kommunen. 
Frågorna belyste vem som ägde frågan om hållbara transporter i kommunen samt 
arbetsformer. Alternativen som gavs var projektform, strategi eller övrigt. Svaren behandlas 
under rubriken ”arbetsformer och ansvar”.  Två kommuner fick en fördjupad fråga om 
utmaningar i att samverka.   
 

3.2.1 Etiska överväganden 
Kommunerna blev tillfrågade om de i rapporten ville förekomma med namn eller inte till 
vilket svaret resulterade i både ja och nej. För att göra rapporten konsekvent har därför ingen 
kommun nämnts vid namn. Vad som nämns, är som ovan olika befattningar på dem som 
besvarat enkäten.  
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4 Resultat 
 

Sedan 1950-talet har antalet bilar i trafik i Sverige stadigt ökat (figur 3). År 2017 hade antalet 
bilar ökat till 480 stycken per 1000 invånare, jämfört med 2010 då motsvarande siffra var 
461 stycken och 452 stycken, år 2002 (SCB 2017). Idag körs varje bil en kortare sträcka men 
antalet bilar och den totala körsträckan förväntas fortsätta stiga i framtiden (Trafikanalys 
2016, Bruyninck 2016). Under de senaste 25 åren har hushållens tillgång till bil ökat. Ökat 
har även hushåll med tillgång till mer än en bil, från 14 % år 1985 till 26 % mellan 2011 – och 
2014 (Trafikanalys 2015). 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                       Årtal  
Figur 3. Antal bilar i trafik från 1950 till 2013 i miljontal (Källa: Trafikanalys 2015).  

 
Enkäten skickades ut till 30 kommuner i april 2018. Med en svarsfrekvens på 40 % besvarade 
12 kommuner enkäten med en folkmängd från 25 000 till 150 000 invånarna, se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fördelningen av befolkningsmängden i kommuner som besvarat enkäten (SCB 2017). 

 
 
 
 
 

33%

25%

25%

16%

Befolkningsmängd kommuner 

11 000 - 60 000 invånare

90 000 - 100 000 invånare

100 000 - 125 000 invånare

över 150 000 invånare



 

9 
 

4.1 Delade mobilitetstjänster i Sveriges kommuner 
I den här studien undersöktes kommuners arbete med delade mobilitetstjänster. Resultatet 
visar att 58  % av kommunerna (7 av 12 kommuner) erbjuder delade mobilitetstjänster. 
Resterande 42 % uppger att sådana tjänster i dagsläget inte finns. Kommuner med en 
folkmängd över 90 000 invånare var de som erbjöd delade mobilitetstjänster.  

Av de svar som följer vidtar en kommun flera åtgärder. Av de sju kommuner som svarar att 
tjänster för delad mobilitet erbjuds, erbjuder två av kommunerna en bilpool som kan nyttjas 
av allmänheten. En av dessa bilpooler består av elbilar som laddas med solenergi. Fyra av 
kommunerna svarar att de i sin kommunala verksamhet nyttjar en tjänstebilpool. Av dessa 
kommuner uppger en kommun att detta är samma bilpool som också används av 
kommuninvånarna. Bilarna finns utplacerade på ett antal platser i kommunens största tätort. 
Genom kommunens egen utvärdering har antalet uthyrningar i bilpoolen stadigt ökat sedan 
införandet 2010. I en annan kommun kan tjänstebilpoolsbilar hyras av privatpersoner. En av 
kommunerna med tjänstebilpool planerar att vid halvårsskiftet, 2018, öppna upp den 
kommunala bilpoolen för privata medlemmar. En av de tillfrågade kommunerna uppger att 
det kommunala bostadsbolaget erbjuder bilpooler vid sina fastigheter. Två av kommunerna 
svarar att de erbjuder ett lånecykelsystem för invånarna i kommunen. Ett av dessa system 
består av ellådcyklar där det i kommunens tätort finns två garage med åtta cyklar i respektive 
garage. Lådcykeln bokas samma dag som personen har behov av cykeln och kan sedan 
används under dagen för att sedan återlämnas i garaget. I kommunens egen utvärdering 
visades att cyklarna framförallt används vid storhandlingar, utflykter och för att skjutsa barn. 
Tre av kommunerna uppger att de erbjuder uthyrning av cyklar och elcyklar. I två av 
kommunerna sker uthyrningen via turistbyrån. Vad gäller samåkning är det ingen kommun 
som uppger att denna tjänst erbjuds av kommunen. En kommun uppger däremot att en 
digital plattform för samåkning som drivs av ideella krafter kan nyttjas av invånarna och att 
kommunen stöttar.   

4.2 Mål om delade mobilitetstjänster  
Av de fyra kommuner som svarar att de idag inte erbjuder delade mobilitetstjänster svarar 
två kommuner att det har mål i trafikstrategin att utveckla tjänster. Dessa mål uppges i en 
kommun vara att kommunen i sin parkeringsnorm ska kunna diskutera parkeringstalen då 
exempelvis fastighetsägarna planerar utveckla delade mobilitetstjänster (parkeringstal talar 
om lägst antal bil – och cykelparkeringsplatser som byggherren eller fastighetsägaren ska 
anordna vid en nybyggnation). De två övriga kommuner som inte erbjuder delade 
mobilitetstjänster och som inte har mål, uppger att det finns utrymme inom ramen för klimat 
– och energiplanen att utveckla tjänster. I en kommun ska beslut tas under året om en ny 
trafikstrategi där delade mobilitetstjänster innefattas. Av de sju kommuner som svarar att de 
erbjuder delade mobilitetstjänster svarar två att de har mål för att utveckla delade tjänster. 
En kommun uppger att de har en äldre trafikstrategi som togs fram då delade 
mobilitetstjänster inte diskuterades, men att de är intresserade av att arbeta med tjänsterna. 
Mål i en av kommunerna är att komplettera/ersätta den befintliga bilpoolen som är öppen för 
allmänheten med elbilar och att möjliggöra för laddplatser för dessa fordon.  

 

4.3 Kombinerad mobilitet i Sveriges kommuner  
Efterforskningar till denna studie har visat att det finns flera projekt på nationell nivå för att 
utveckla den kombinerade mobiliteten. Regeringens samverkans grupp för Nästa generations 
resor och transporter har startat ett projekt under Drivs Sweden som syftar till att utveckla 
den kombinerade mobiliteten i Sverige. Projektet finansieras av Verket för 
innovationssystem, Vinnova (KOMPIS 2017). Under våren 2018 togs steg i projektet mot den 
kombinerade mobiliteten tillsammans med en kommun i Sverige. Genom den digitala 
plattformen Space Time kommer de kommunanställda erbjudas att samåka, köpa biljetter 
och boka bilar samt arrangera gruppresor. SpaceTime är en kombinerad mobilitetstjänst 
(KOMPIS 2017). I Göteborg drivs projektet UbiGo vilket syftar till att utveckla en tjänst för 
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att underlätta och premiera hållbara resor. Projektet engagerade under en försöksperiod 
familjer som fick tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett och samma 
abonnemang (Trivector 2016).  

Vad gäller enkätundersökningen för kombinerad mobilitet ställdes två frågor (bilaga 1). 
Första frågan behandlade huruvida kommunen i dagsläget erbjuder tjänster för kombinerad 
mobilitet. Svaret var entydigt och samtliga kommuner svarar att sådana tjänster inte finns. 
Tre av 12 kommuner (25 %), svarar att det finns mål att utveckla dessa tjänster i 
trafikstrategin. Resterande 9 kommuner (75 %) svarar att sådana mål i inte fanns. Mål som 
nämns i enkätsvaren är att sammanställa och utveckla en pendlingsstrategi för hela 
tätortsregionen som underlättar för kombinationsresor. Även strategier för att förbättra 
kollektivresande och förbättra de lokala anslutningarna (samtliga trafikslag) till den 
regionala kollektivtrafiken utifrån ett ”hela resan-perspektiv”, är mål som nämns. I en av 
kommunerna sker samverkan med ett kommersiellt bilpoolsföretag som verkar i kommunen 
tillsammans med länstrafiken för att utveckla ett grönt resekort. Tanken är att kombinera 
bilpoolen med ett månadskort på bussen samt ev. andra mobilitetslösningar som 
cykelgarage, cykelservice och taxi. Inom ramen för planprocessen samverkar kommunen 
också med byggföretag, mäklare och fastighetsägare för att skapa bättre mobilitetsalternativ 
vid bostaden med cykelpool, bilpool som en del av hyran, testkort på kollektivtrafiken m m. 
Av de som svarade att de i dagsläget inte erbjuder kombinerad mobilitet, tydliggör en av de 
mindre kommunerna att det finns ett övergripande ställningstagande och strategier i 
kommunens trafikprogram dit kombinerad mobilitet nämns skulle kunna vara del i 
lösningen för ett hållbart transportsystem. Detta är däremot inte tydligt uttalat. En av de 
större kommunerna uppger att ett utvecklingsarbete för dessa tjänster finns. Den största 
kommunen, med över 150 000 invånare, har tagit ett steg mot en kombinerade mobilitet. I 
samarbete med ett bilpoolsföretag och länstrafiken har ett resekort tagits fram där resenärer 
kan använda samma kort för både bilpool och kollektivtrafik.  

 

4.4 Mobility management i Sveriges kommuner  
Mobility management arbetet var det mest etablerade av de tre olika åtgärder för minskad 
biltrafik. Majoriteten, 83 % av kommunerna, svarar att de arbetar med mobility 
management-åtgärder. Av de resterande kommunerna uppger en kommun att det finns mål 
att arbeta med dessa åtgärder. De två kommuner som inte använder mobility 
managementåtgärder är de två med minst antal invånare, 11 000 respektive 25 000 invånare. 
En kommun har inte besvarat denna fråga. Sex kommuner som svarar att de arbetar med 
mobility management uppger att de blandar olika former av åtgärder. Fem av kommunerna 
uppger att de utför kampanj/informationsarbete mot allmänheten för att uppmuntra till 
andra transportval än personbilen. Exempel som lyfts är årlig cykel- och cykelhjälmskampanj 
för att få fler människor att välja cykel i första hand när det handlar om resor upp till fem 
kilometer. Cykelambassadörer har också fungerat som inspiratörer till arbetspendling med 
cykel. Kampanjer riktas i vissa fall enbart till skolor eller nyinflyttade. Prova – på - aktiviteter 
för elcyklar eller kollektivtrafik används som MM-åtgärd (mobility management- åtgärder) i 
en av kommunerna. En av kommunerna uppger att de försöker arbeta med att låta 
information och marknadsföringsinsatser för kollektivtrafik gå hand i hand med åtgärder, 
som utvecklar kollektivtrafikens standard (turtäthet, restid, bekvämlighet, etc.).Rådgivning 
nämns som exempel i två av kommunerna. I en av kommunerna sköter miljöförvaltningen 
rådgivning mot företag och allmänhet för att upplysa om hur deras transporter kan göras mer 
hållbara. I samma kommun pågår ett EU projekt för hur mobility managementfrågor arbetas 
med inom samhällsplanering, handelsplatser och mot arbetsgivare. En av kommunerna 
uppger att de stöttar företag att själva arbeta för en ökad andel hållbara resor till och från 
arbetet och i tjänsten.  Att involvera mobility management åtgärder i olika projekt uppges 
förekomma i två av kommunerna. I samband med ett pågående spårvägsbygget i en kommun 
används MM- åtgärder som metod för att styra över resorna till hållbara färdmedel. 
Kommunen ser tillfälle att ”locka över” bilister att resa på ett alternativt sätt när bygget gör 
att framkomligheten för biltrafik försämras.  



 

11 
 

Att kombinera infrastrukturprojekt som järnvägsbyggen, nya vägar och cykelinfrastruktur 
samt kollektivtrafiksatsningar tillsammans med mobility management uppges i en kommun. 
Samma kommun driver ett projekt för en testgrupp som ska erbjudas att leva bilfritt under 
två månader. Detta med syfte att uppmuntra mot att ta steget att avvara det egna ägandet av 
bil, eller att avvara hushållets andra bil. Målsättningen är att testgruppen på ca 15 hushåll 
erbjuds tillgång till buss, ellådcykelpool och bilpool. För att dra lärdomar om gruppens 
drivkrafter och erfarenheter är tanken att det ska genomföras djupintervjuer före och efter 
testperioden.  

Det förekommer att kommuner arbetar med att flexibla parkeringsnormer. Med flexibilitet 
menas att antalet parkeringsplatser anpassas vid en nybyggnation, i varje enskilt fall för 
målgruppen hos de boende, de befintliga förbindelserna med kollektivtrafik och typ av 
område. Åtgärden innebär att kommunen och byggherren samverkar och byggherren 
uppmuntras hitta andra lösningar som exempelvis en bilpool i koppling till 
fastigheten(Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 2017). Vid en ny 
bostadsbyggnation i en av kommunerna uppges krav ställts för genomförandet av byggnation 
att alla hyresgäster och bostadsköpare ska få förbetalt medlemskap i bilpool under de första 5 
åren. En kommun uppger också att de har en framtagen handbok med riktlinjer/åtgärder 
över hur hållbara mobilitetslösningar kan tillämpas vid nybyggen för att främja hållbara 
resor.  

 
4.5 Samverkan med olika aktörer  
Att samverka med andra aktörer så som kommunala bolag eller företag, för att arbeta med 
eller utveckla nya mobila lösningar, uppger 58 % (7 av 12 kommuner) att de gör. Resterande 
42 %, av kommunerna uppger att en sådan samverkan inte finns. Samverkan sker främst 
med olika bilpoolsföretag, detta svarar hälften av kommunerna. En av kommunerna svarar 
att företaget sköter service och underhåll samt prissättning på uthyrning.  Samverkan med 
fastighetsbolag uppger en kommun sker för att färdigställa ett cykelgarage för 
lånecykelsystemet. Mellan de kommunala bolagen för kollektivtrafik, energi och parkering 
diskuteras också samarbete för att utveckla samlade mobilitetstjänster. I 
nätverket/samarbetet ”MaaS – Mobility as a service” samverkar en av kommunerna för att 
utveckla ett koncept/tjänst för delad mobilitet. Projektet finansieras bland annat av 
Energimyndigheten, där privata och offentliga aktörer som länstrafik, kommuner, regioner 
och företag ingår. Kommunen är inblandade i att utveckla nätverkets inriktning, 
användningsområden och kommunens egen roll i projektet. De har även öppnat för att 
utgöra testbädd för implementering av eventuella mobilitetstjänster.   

Med fokus på samverkan söktes i två kommuner svar på vilka problem som sågs med att 
samverka med offentliga och privata aktörer. En kommun svarade att de inte såg några större 
problem med att samverka. Nämns görs däremot att det krävs försiktighet för att inte gynna 
enskilda företag, som exempelvis bilpooler. Med kollektivtrafikmyndigheten i länet fanns ett 
gott samarbete, mer problematiskt nämns samverkan med SJ vara då det blir storskaligt och 
ogörligt. Kommunen har däremot bildat ett eget bolag tillsammans med andra kommun för 
regiontågstrafiken – MÄLAB – där samverkansmöjligheter ses vara stora. När kommunen 
samverkar med parter som inte jobbar med transportfrågan ses större utmaningar (ideella 
idrottsföreningar, fastighetsbolag m m). Det uppges vara ganska svårt att få förståelse för 
behoven att ändra sättet vi resor på. Ofta upplever kommunen olika aktörer som uppgivna 
och/eller likgiltiga inför utmaningen att få fler att byta färdmedel. Det verkar inte riktigt 
finnas en förståelse för att vi måste hitta nya smarta mobilitetslösningar. De är ofta dessutom 
fast i klimatfrågan och glömmer att bilen även påverkar andra frågor som stadsmiljön, 
markanspråk, buller, partiklar, trafiksäkerhet m m. I den andra kommunen uppges de stora 
utmaningarna ligga i att hitta avtalsformer som säkerställer att en önskad åtgärd blir 
bestående för framtiden. Om till exempel kommunen har kommit överens med en byggherre 
om att det ska byggas ett visst antal cykelparkeringar på en tomt så är det en utmaning att 
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hitta avtalsformer som möjliggör att den anvisade platsen används för cykelparkering när 
ägandet gått vidare till en fastighetsägare, och sen vidare till en bostadsrättsförening, och sen 
i slutändan vidare till de boende, osv. Kommunen förklarar vidare att det är svårt att säga fler 
generella svårigheter om samverkan med företag. Det problem som kan uppstå är ofta 
specifika. Det beror helt enkelt på vilken typ av projekt, mål, företagens storlek och 
ambitionsnivå, etc. 

 

4.6 Ansvar och arbetsformer?  
Sex kommuner besvarade frågor om ansvar och arbetsform. Svaret om vem som äger frågan 
om hållbara transporter och mobilitet skiljer sig i alla kommuner där ingen kommun har 
samma ansvariga avdelning. Av de sex kommuner ansvarar tekniska förvaltningen för arbetet 
i en kommun, medan det i en annan kommun ligger ansvar på alla trafikplanerare att jobba 
med frågan. I en kommun har ansvaret fördelats på flera avdelningar inom organisationen. 
Tillväxtavdelningen har det övergripande ansvaret för utvecklingsfrågor kopplat till 
infrastruktur och hållbar utveckling av hållbara transporter. Teknikavdelningen har ansvar 
för drift och underhåll. Trafik och fritidsenheten har ansvar för kollektivtrafiken och 
kommunens fordon. Upphandlingsavdelningen har ansvar för upphandlingskraven 
relaterade hållbara transporter. Trafikenheten på stadsbyggnad är ansvarig aktör i en 
kommun medan trafik – och projektenheten ansvarar för frågan i en kommun. En kommun 
skiljer sig mer än övriga kommuner då de har utformat en grupp om tre anställda som utgör 
en mobilitetsgrupp vilka ansvarar för utvecklingen av hållbara transporter och mobilitet. 
Ytterst ansvarig i varje kommun är politiker tillsammans med kommunchefen, skillnad ligger 
i arbetet hos tjänstemännen. En kommun uppger att politiker eller kommunchef inte är de 
som driver frågorna men indirekt genom att de beslutar om de mål som kommunen skall 
sträva mot. En kommun nämner att mobilitetsarbetet behöver tydliggöras, dels hur arbetet 
ska organiseras och i vilken omfattning personalen på kommunen ska arbeta med frågan 
samtidigt som kompetensen i den egna organisationen behöver stärkas. Tekniska 
förvaltningen arbetar i en av kommunerna i dagsläget också med att lyfta frågan om ansvar 
för att skapa ett hållbart transportsystem på fler aktörer.  

Vad gäller hur arbetet bedrivs finns i alla kommuner övergripande strategier för att utveckla 
hållbara transporter tillsammans med olika projekt. I vissa fall uppges det finnas strategier 
för mobilitetslösningar och mobilitetsarbete. I en kommun har arbete påbörjats med en MM-
strategi/strategi för att påverka resvanor, men kommunen vet inte exakt hur dokumentet 
kommer utformas eller när det kan bli klart. En kommun uppger att utifrån strategin 
utformas projekt och i så hög grad som möjligt anpassas också det dagliga arbetet efter 
riktlinjer i strategin. För projekten uppger ett par kommuner att externfinansiering från EU 
och statliga aktörer söks. Kommunen jobbar för det mest utifrån en trafikstrategi som även 
ska genomsyra arbetet inom översiktsplanering, detaljplaner samt byggnation. Nämns görs 
att trafikstrategin inte alltid får samma genomslagskraft som skulle krävas då flera intressen 
måste avvägas. I en kommun arbetar tjänstemän på översiktsplaneringsavdelningen för att ta 
fram konkreta lösningar på hur trafikstrategin ska tillämpas. Alla strategier i kommunen 
tillsammans med olika riktlinjer ska i slutändan översättas till planprodukter som 
kommunen och byggherrar ska följa, vilket gör att alla i organisationen bör ha god insikt om 
arbetet och hur strategier ska översättas i praktiken, svarar kommunen. De avslutar med att 
nämna att detta är något som de bör förbättra.   
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5 Diskussion 
 

I flertalet studier diskuteras huruvida det finns indikationer på att biltrafiken i delar av 
västvärlden har börjat plana ut (Focas and Christidis 2017). Fenomenet benämns som ’peak 
car’ och innebär att körsträckan per capita sjunker. Peak car ses som ett resultat av dels 
urbanisering, tätare städer, högre bränslepriser och förbättrade kollektivförbindelser (Focas 
and Christidis 2017). Bastian och Börjesson (2014) redovisar i sin studie att ett minskat 
bilinnehavet hos yngre män i svenska storstäder har observerats. Den allmänna trenden är 
däremot att bilinnehavet ökar. Att vi människor ska ha förändrat vårt beteende när det gäller 
användandet av bilen har därför inte tydligt påvisats. I Trafikanalys rapport (2015) beskrivs 
att det finns vissa tendenser till förändring, men att det inte har resulterat i färre färdande 
kilometrar eller ett minskat bilanvändande. Människans behov av att transportera sig 
kvarstår och bilen är transportmedlet som föredras (Trafikanalys 2015). Innan användandet 
av den egna bilen försvinner måste nya lösningar utvecklas för att den service som bilen kan 
ge inte går förlorad.  

Den här rapporten har fokuserat på utveckling och förändring av mobiliteten, som till viss del 
sägs vara oviss. Nya affärsmodeller vänder sig däremot idag till den yngre generationen som 
har visat sig hellre vilja ha tillgång till en tjänst än att äga, vilket speglar sig i hur sättet att 
transportera sig skapas (Drive Sweden 2017). Tre trender för transportsystemet har tidigare 
nämnts. Trenden elektrifiering visar att sedan 2012 har ökning laddhybrider, elhybrider och 
rena elbilar identifierats i Sverige även om det utgör endast en del av den totala bilparken 
(Trafikanalys 2017). Elektrifieringstrenden visar sig i två av kommunerna där en miljöbilpool 
planerades fyllas med fler elbilar samt en kommun med en elbilspool. Elbilar och 
laddhybrider har fördelar vid jämförelse med bland annat bensinbilar, framförallt vad gäller 
lokala utsläpp. Men i samband med att allt fler elbilar kan köras längre sträckor blir också 
batterierna större och tillverkningen av de litiumjonbatterier som används för lättare 
elfordon generar koldioxidutsläpp. Beräknas för varje producerad kilowattimme batteri är 
upp till 150- 200 kilo koldioxidenheter (IVL 2017). Det är alltså viktigt att minimera 
miljöpåverkan i produktionsledet av batteriet (IVL 2017). Det är däremot en annan 
diskussion som inte kommer tas upp vidare i detta sammanhang. Det kommer heller inte 
trenden med självkörande fordon att göra, även om utvecklingen där har gått otroligt snabbt. 
Flera bilmärken väntas ha modeller för självkörande bilar till år 2020 (Trafikanalys 2015). I 
arbetet med självkörande bilar och dess integration i transportsystemet kan vi räkna med att 
kommuner kommer behöva ta ställning till detta. Bland annat i from av stadsplanering och 
drift av infrastruktur.  Delade och kombinerade mobilitetstjänster som aktualiseras i den här 
studien ses ha utvecklats ur den tredje trenden, digitalisering. Den delade mobiliteten är 
inget nytt fenomen men som den senaste tiden fått en snabb utveckling till följd av olika 
digitala tjänster (Trafikanalys 2018). Digitalisering har underlättat för olika plattformar där 
främmande människor kan mötas och gemensamt utnyttja och dela fordonstjänster 
(Trafikanalys 2016). Finanskrisen 2007 och den ekonomiska nedgång som följde ses också 
som en förklaring till att allt fler människor började dela på både varor och tjänster. Den 
kombinerade mobiliteten har också växt ur en digitalisering där kombinationen av 
transportval med exempelvis en app, ska göra mobiliteten mer tillgänglig och effektiv.  

 
5.1 Delade mobilitetslösningar  
I den här studien har både större och mindre kommuner, samt från norra till södra Sverige, 
uppgett att de arbetar mot att utveckla olika tjänster för en delad mobilitet för att minska 
användandet av personbilen hos kommuninvånarna. Endast en mindre kommun i norra 
Sverige svarade nej på alla frågor i enkäten. Det kan däremot finnas andra förklaringar till att 
kommuner svarat att de inte erbjuder eller har mål om olika tjänster eller påverkansarbete. 
Dels att personen som fått besvara enkäten inte varit insatt i kommunens övergripande 
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arbete eller att det finns ett arbete för utveckling av mobilitetstjänster som inte än har 
fastslagits av fullmäktige i en trafikstrategi.  

Vad gäller olika delade mobilitetstjänster är i dagsläget kunskapen och användandet av 
bilpooler och lånecykelsystem som störst. Detta är också två tjänster som passar att upprätta 
på lokal nivå, då många andra delade mobilitetstjänster utbyts mellan privatpersoner, som 
tjänster för uthyrning av bilar mellan privatpersoner (peer-to-peer-uthyrning). De två vanliga 
tjänsterna av delade mobilitet är bilpool och lånecykelsystem är de som olika kommuner 
nämner. Huruvida det minskar användandet av personbilen är delvis kartlagt. En av 
undersökningarna som har gjorts på bilpoolsanvändare visar att de som ägde en bil innan 
medlemskapet i bilpoolen minskade sitt bilresande medan de som inte ägde en bil innan 
ökade sitt resande (Trafikanalys 2018). Den totala effekten av bilpoolen blev däremot ett 
minskat bilresande Kommunen kan arbeta med att underlätta för olika mobilitetstjänster på 
olika sätt. Exempelvis genom att göra det möjligt att upplåta bilpooler på allmän gatumark, 
samt samarbeta med byggbolag för att byggherrar som erbjuder mobilitetslösningar som 
leder till att boende minskar sitt behov och intresse för att äga och använda sin egen bil, ges 
rabatt på parkeringsnormen. Vad gäller samverkan med bilpoolsföretag verkar detta vara 
vanligt förekommande redan.  

Lånecykelsystemet verkar i dagsläget inte minska användandet av personbilen, uppger en 
kommun som genomfört en undersökning. Det handlar mer om en konkurrens med 
kollektivtrafiken och att byta ut de sträckor som användaren annars skulle ha promenerat. 
Trivector AB konstaterar i sin rapport från en internationell utblick att 20 % av användare av 
lånecykelsystem ersätter bilresan för cykeln (Trivector 2014). 30 % använder cykeln mot en 
kortare resa med kollektivtrafiken. Lånecykelsystemet verkar i dagsläget inte minska 
användandet av personbilen. Det handlar mer om en konkurrens med kollektivtrafiken och 
att byta ut de sträckor som användaren annars skulle ha promenerat. I Sverige har studier 
visat att användare av lånecykelsystem endast ersätter 5 % av sina bilresor (Trivector 2014). 
Idag är däremot systemen relativt småskaliga. För att locka fler användare kommer det 
krävas tillgänglighet och närhet till olika stationer för hämtning och lämning av cykeln. Det 
skulle också kunna sammankopplas till exempelvis på - och avstigningsplatser för 
kollektivtrafiken i flera bostadsområden. Att mäta hur långt kommunerna kommit i den 
delade mobiliteten är svårt att avgöra. Det kan konstateras att det pågår ett arbete i de flesta 
kommuner, både att utveckla befintliga delade mobilitetstjänster samt att jobba efter mål om 
att starta upp ett arbete. Flera kommuner har i organisationen en fordonspool som nyttjas i 
den dagliga verksamheten. Trenden verkar däremot vara att flera fordonspooler för 
allmänheten utvecklas och att det sker samverkan med bland annat bilpoolsföretag och 
kommunala bolag.  

 

5.3 Kombinerad mobilitet  
Anledningen till att just kombinerade mobilitetstjänster diskuteras och utvecklas idag ses ha 
påverkats av globala trender som urbanisering, digitalisering och tjänstefiering. Ett ökat 
intresse för hållbara transporter och vilja till minska användningen av bilar, både i och 
utanför städer (Färdplanen 2017). Även om bilpooler och andra delningstjänster görs 
attraktiva med arbete från kommuner och olika aktörer kan den kombinerade mobiliteten ge 
en större tillgänglighet där exempelvis olika transportslag kan kombineras. Exempelvis en 
cykelpool kan kombineras med kollektivtrafik eller lånecykelsystem. Det finns stor potential i 
att arbeta med den kombinerade mobiliteten för att göra tjänster mer attraktiva (Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik 2017). Kombinerade mobiliteten bedöms också kunna 
minska det privata bilinnehavet och få flera att resa med cykel och kollektivtrafik. Med 
anledningen av att den kombinerade mobiliteten är ett relativt nytt fenomen finns förståelse 
för att kommunerna inte utvecklat dessa tjänster i så hög utsträckning. Det finns däremot de 
kommuner i enkätundersökningen som aktivt arbetar med att utveckla tjänster genom 
samverkan med bland annat länstrafiken.  
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Den kombinerade mobiliteten är i utvecklingsstadiet och det finns idag ett stort fokus på att 
utveckla tjänster i storstäderna där befolkningstätheten är större och fler användare väntas 
(Regeringskansliet 2017). De kommuner som svarat att de har mål om kombinerad mobilitet 
är både mindre och större, vilket visar på att det finns ett intresse och engagemang utanför 
storstäderna.  I Färdplanen finns mål om att policyn för kombinerad mobilitet, exempelvis i 
form av nya biljett typer har börjat utvecklas till 2018 (KOMPIS 2017). Vidare finns mål om 
att kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige som koncept och dess konsekvenser samt 
möjligheter har utvärderats och undersökts av hälften av Sveriges kommuner till år 2023 
(Färdplan 2017). Att uppnå målet för 2018 med ett nytt biljettsystem ses idag utvecklas i en 
av de större kommunerna i den här undersökningen. Det verkar däremot inte vara ett mål 
som kommer nås i övriga kommuner. För att lyckas i arbetet med kombinerad mobilitet 
krävs ett regelverk tillsammans med en stimulans av dessa tjänster, till vilket städer och 
kommuner bör förbereda sig inför. För att lyckas med utveckling av kombinerad mobilitet 
krävs en strategi (Trivector 2016). I denna studie indikerar ingen kommun att de har en 
strategi för kombinerad mobilitet, vilket ses som en stor utvecklingspotential. 

 

5.4 Mobility management  
I den här studien visar det sig vanligt förekommande att i olika kommuner arbeta med 
mobility management åtgärder för att påverka invånare att minska sitt bilanvändande. 
Endast en kommun uppger att de inte arbetar med mobility management eller har mål för att 
införa ett sådant arbete. Av de kategorier som nämnts tidigare i rapporten för MM-åtgärder 
verkar kommunerna arbeta främst med information och marknadsföring. En av de mest 
förekommande åtgärderna är kampanjer. Av de tillfrågade kommunerna verkar 
cykelkampanjer vara den främsta metoden för att påverka kommuninvånarna att använda 
mer hållbara transportmedel, som cykel och kollektivtrafik. Att kombinera MM-åtgärder 
tillsammans i planering av bebyggelse och transportsystem ses vara effektivt och inte som 
enskilda åtgärder (Trivector 2013). De flesta kommuner uppger olika åtgärder, även om 
fokus ligger i cykelkampanjerna. Två av kommunerna lägger tyngd i sina enkätsvar att de 
kombinerar olika åtgärder för att skapa bättre förutsättningar att uppnå mer hållbara 
resmönster. En av kommuner svarar i enkäten att de kombinerar infrastrukturprojekt med 
kampanjer.  Att kombinera olika åtgärder kan vara effektivt om alternativ till personbilen 
lyfts fram samtidigt som bilen blir mindre attraktivt. Alternativen till personbilen kan som en 
kommun nämner samordna en bilpool vid nybyggnation av bostäder är en påverkansåtgärd 
som kan öka de boendes mobilitet samt minska behov av att äga egen bil (Boverket 2017). 
Det kan också vara invånare som erbjuds ett fritt kollektivtrafikkort under en kortare period 
eller andra prova på kampanjer. Prova på kampanjer, som uppges användas i några 
kommuner är också en effektiv åtgärd som ses kunna påverka invånarnas transportval. Det 
finns flera exempel bland Sveriges kommuner där resultatet av prova på kampanjer har 
förändrat testresenärers beteende, från bil till cykel eller kollektivtrafik efter avslutade 
projekt (Gröna Bilister 2018). Samtligt ges större avtryck för fria kollektivtrafikkort eller 
prova på kampanjer om staden samtidigt staden byggs med mindre fokus på bil, exempelvis 
genom att försämra framkomlighet för bilister (Gröna Bilister 2018). En kommun nämner att 
de utnyttjar ett spårvägsbygge som försämrar för biltrafiken med mobility management. 
Detta blir ett effektivt styrmedel som gör bilen mindre attraktiv och som kan locka över 
bilister till andra transportval, som cykel.  

Åtgärder för mobility management som nämnts i denna studie syftar till att påverka 
efterfrågan istället för utbudet. Utbudet syftar till exempel en ny väg. Istället för att en ny väg 
byggs som komplement till en hård trafikerad väg, uppmuntras transportval som 
kollektivtrafik eller cykel. MM – åtgärder ska inte ses som lösningen till att helt få bort 
behovet av ny infrastruktur. Att behovet av ny infrastruktur minskar ska ses som en bonus. 
Åtgärderna bör också komplettera och förstärka olika tekniska lösningar, som exempel 
energieffektivare fordon (Trivector 2013). Samtidigt måste normen för bilen förändras för att 
människor ska gå från att minska bilägandet och börja dela på fordon (Trivector 2016). 
Kommunen och andra aktörer kan planera för och underlätta att välja bort bilen. Det går att 



 

16 
 

jobba med olika former av påverkansarbete men grundläggande är att den enskilde individen 
gör sig mottaglig för att förändra sig.   

Individen har en stor roll i arbetet då de är brukarna av transportsystemet. Men det finns 
utmaningar i att introducera nya transportalternativ på marknaden och även om alternativa 
transportmedel finns innebär inte det att människor gör de val som de alternativa tjänsterna 
syftar till. Det vill säga att minska användandet av personbilen. Beroende på hur olika 
tjänster används kommer bilen användas mer eller mindre och utsläpp av koldioxid kommer 
minska eller öka. Bilpooler kan minska mängden av ton koldioxid om de exempelvis används 
för längre sträcker. Idag körs hälften av alla bilresor under fem kilometer (Trafikverket 2017). 
Många bilresor bör kunna bytas till exempelvis cykel eller kollektivtrafik. Att gå över till ett 
annat resmönster kommer att kräva mycket av samhället samt för den enskilde individen. 
Idag används många av tjänsterna för den delade mobiliteten som ett alternativ till 
kollektivtrafik och gång och inte för att minska bilanvändandet. Olika studier som utförts 
inom beteendeekonomi har visat att nyttan med de befintliga lösningarna övervärderas hos 
konsumenter och att det finns en stor utmaning med att få allmänheten att lockas till 
användande av olika mobilitetstjänster istället för den egna bilen. Vinster med nya lösningar 
tenderar att undervärderas (Hållbar stad 2017). Ett tydligt exempel där utvecklingen av nya 
transportval har ifrågasatts är de självkörande bilarna. I debatten om självkörande bilar 
handlar mycket om säkerhet och huruvida vi ska förhålla oss till tekniken (KTH 2018). 
Delade mobilitetstjänster och kombinerad mobilitet diskuteras inte i samma säkerhetsaspekt, 
men det berör samma omställning av transportsystemet som kan upplevas som främmande 
och svårt att göra till en vana. En slutsats av kommunernas arbete med MM-åtgärder är att 
det finns ett etablerat arbete och flera kommuner har stora satsningar för att få människor att 
förändra sitt transportsätt. I takt med att olika och nya mobilitetstjänster utvecklas kan 
tänkas att ”prova på” kampanjer bli viktigare för att få människor att byta transportmedel.  

 
5.5 Kommunens betydelse i utvecklingen av hållbara transporter 
Det skiljer sig relativt mycket mellan olika kommuner och arbetssätt, vilket förklaras av att 
det finns ett mer utarbetat mål om arbetet i kommunen eller beroende på vem som har svarat 
på kommunen. Bilden av arbetet bör därför inte ses som en helhet av kommunens arbete 
utan som en del. Det kan däremot konstateras att flera kommuner arbetar aktivt med att 
minska biltrafiken, vilket också överensstämmer med större nationella undersökningar. År 
2017 hade 7 av 10 kommuner ett uttalat mål i att minska biltrafiken i kommunen (Trivector 
2017). Kommunens roll i omställningsarbete mot att minska användandet av personbilen är 
viktig. Föreningen Gröna Bilister uttrycker betydelsen av kommuners arbete mot att utveckla 
hållbara transporter. Kommunens verksamhet ligger nära invånare och det lokala 
näringslivet och förändringar som görs i kommunen kan bidra med förändring uppåt i 
samhällskroppen (Gröna Bilister 2015).  Kommuner i Sverige arbetar generellt med hållbar 
utveckling i större omfattning på den lokala nivån än i något annat land (Naturvårdsverket 
2007).  I Naturvårdsverkets rapport från 2007 diskuteras tre principer för kommunens 
arbete mot ett hållbart transportsystem. Första principen riktar in sig på en ekologiskt 
effektivt som syftar till att minska miljöbelastningen från olika motorfordon. Sådana åtgärder 
kan vara att de kommunala fordonen övergår till att drivas på förnyelsebara bränslen. Denna 
princip ses utvecklas i ett par av de tillfrågade kommuner idag, där framför allt elbilen 
strävas efter att nyttjas. Den andra principen, vilken aktualiseras i den här studien arbete för 
att få invånarna att övergå från den egna bilen till andra transportval som cykel eller 
kollektivtrafik. Verktyg för att uppnå övergången är framförallt mobility management som 
syftar till att upplysa om hållbara transportval samt satsningar för att utveckla för och 
underlätta hållbara transportval, dit de delade och kombinerade tjänsterna räknas 
(Naturvårdsverket 2007). Den tredje och sista principen är att få invånarna att minska sitt 
bilanvändande genom restriktioner som att exempelvis stänga av gator för biltrafik. Vad 
gäller för olika mobilitetstjänster och mobility management är det däremot vanligare hos 
kommuner med olika former av belöningar, vilket syftar till att göra cykla och fordonspooler 
attraktivare, bland annat gratis testperioder och kampanjer.  
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För ett lyckat arbete för energieffektivisering av byggnader nämns att det bland annat krävs 
planer, en medborgardialog och satsningar för olika pilotprojekt där också olika projekt 
återspeglas i den ordinäre verksamheten, uppföljning av arbetet samt att uppmuntra till 
delaktighet och engagemang för ledarstil (ClueE u.å). Detta kan också tydligt kopplas till 
arbetet med ett hållbart transportsystem och som komplement till ovannämnda principer. 
Individens ansvar är stort vilket också gör att det kommer att krävas individen släpps in i 
dialogen för utvecklingen. En plan/ strategi är av stor vikt, vilket också alla kommuner som 
besvarat frågan om hur arbetet bedrivs uppger att de har. En strategi är en del i lösningen för 
ett framgångsrikt arbete men det kan även med en strategi finnas utmaningar. En kommun 
tar upp övriga intressen som ibland kan göra arbetet mindre effektivt och lägre prioriterat. 
Detta är också något som kan ses över. Hur kan flera mål nås genom samma väg? Det behövs 
en grund inom organisationen på både ledningsnivå och politisk nivå. Olika aktörer och 
parter inom kommunen som arbetar inom transportområdet måste vara överens om vad som 
ska uppnås och hur vägen ser ut för att nå målen (SKL 2012).  

Vem det är som i första hand äger frågan om arbetet är däremot olika i olika kommuner. I 
vissa fall har en mindre grupp ansvar för arbetet, eller så ska större avdelningar på 
kommunen kunna frågorna samt arbeta med dem. I en av kommunerna lyfts frågan av den 
tekniska förvaltningen om delat ansvaret för ett hållbart transportsystem. Där menar 
kommunen att fastighetsägare kan bidra med att se till att det finns tillräckligt med 
cykelparkeringar på deras fastigheter. Här kommer även samverkan av flexibla 
parkeringsnormer in. Kollektivtrafiksoperatörerna anpassar rutter efter medborgarnas 
behov. Stadsbyggnadskontoret och mark- och exploateringskontoret planerar utbyggnad i 
lägen där det är lätt att resa hållbart. Företagarna uppmanar anställda att resa med cykel 
eller kollektivtrafik. Bil- cykelpoolsföretag utvecklar tjänster som gör det attraktivt att 
använda dem. Arkitekter ritar hus och kvarter som minimerar de boendes behov av bil. 
Skolor anpassar tider för barnens start- och sluttider så att trycket på transportsystemet 
utanför skolorna sprids under morgon och eftermiddag. Vad som passar i vilken kommun är 
svårt att avgöra. Vilken konstellation som passar i vilken kommun är heller inte givet. Olika 
kommuner har olika förutsättningar på grund av både ekonomi och hur arbetet för hållbara 
transporter är organiserade. Invånare i olika kommuner är också lika, vilket bör beaktas. Det 
kan därför behövas olika processer och styrmedel i olika kommuner (CluE u.å). Risker finns 
att arbetet blir ineffektivt med otydliga roller och ansvarsfördelning.  

Att utveckla och förändra resandet är ett komplext arbete där olika aktörer måste hantera 
flera frågor samtidigt. Både i och utanför kommunens organisation. Det handlar om 
styrmedel, energieffektiva fordon, nya tjänster och drift av infrastruktur. Aktörerna blir 
pusselbitar i ett system för att uppnå ett mer hållbart transportsystem. Som nämnts tidigare 
lyfter en kommun att ansvar behöver läggas på flera aktörer som får ansvara för olika delar. 
Ingen ensam aktör kommer kunna lösa frågan. Fordonstillverkare kan inte ensamma 
åstadkomma en helhet av det hållbara transportsystemet samtidigt som en stad inte kan 
ställa om helt på egen hand. Om inte övriga samhället följer med i utvecklingen mot andra 
transportlösningar blir arbetet svårmanövrerat. Nära samarbeten med många olika aktörer 
ses som ett framgångsrecept (Drive Sweden 2017). Utmaningar i att samverka finns 
tillsammans med olika målkonflikter. Transporter i samhället belastar i hög grad vårt klimat 
och spelar samtidigt en stor roll för samhällsekonomi och för olika typer av friheter både för 
enskilda individer och för näringslivet (Naturvårdsverket 2007). Det finns höga krav på 
tillgänglighet. Sara Gustavsson är professor i industriell miljöteknik och menar att en av de 
stora förutsättningarna för att samverka och uppnå de transportpolitiska målen är att olika 
aktörer måste ha förståelse för varandras världsbilder (Westman Svenselius 2015). Det 
nämns som en problematik av en av kommunerna där förståelse för utvecklingen av olika 
mobilitetstjänster är en av de större utmaningarna för samverkan.  
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5.5 Slutsats  
Bilen är fortfarande en stark symbol för frihet och välfärd även om nya lösningar idag 
introduceras på marknaden. Idag finns höga krav på tillgänglighet för ett transportsystem. 
De tjänster som nämnts i denna studie är ett steg på väg mot ett både hållbarare, 
tillgängligare och flexibelt transportsystem. Att avgöra hur långt Sverige och kommunerna 
kommit i arbetet med utvecklingen av olika mobilitetstjänster är svårt. Idag skiljer det sig 
stort mellan olika kommuner där vissa är mer framstående än andra vad gäller att hitta 
lösningar för att minska bilanvändandet. Idag finns ingen nationell kontroll över utveckling 
för mobilitetstjänster. Sverige kommer att påverkas av globala strukturer och vi måste välja 
väg, anpassa oss eller aktivt bejaka utveckling och skapa en egen väg i frågan (Samtrafiken 
2017). Ansvar ligger på flera aktörer och den enskilde individen har en stor del i frågan. Om 
kommuner arbetar med att förändra transportsystemet dels genom att skapa närhet och 
tillgänglighet till service och kollektivtrafik samt andra delade tjänster finns höga 
förhoppningar att användandet av den egna personbilen minskar. De kommuner som 
kommit längst i arbetet med hållbara transporter har vidtagit flera kombinationer av 
åtgärder som kompletterar varandra. Det finns en trafikstrategi som syftar till att gynna 
andra transportval än personbilen, ett omfattande arbete med mobility management, ett 
utvecklat kollektivtrafiksystem och cykelinfrastruktur men framförallt ett samarbete med 
flera olika aktörer på olika nivåer för att utveckla olika mobilitetstjänster (Trivector 2014). 
Samsyn och engagemang med en jämlikt ansvar för utvecklingen kommer vara en nyckel. 
Därför bör också diskuteras vidare, i vilken utsträckning har egentligen kommunen ansvar i 
jämförelse med den enskilde individen? På vilket sätt kan och bör det offentliga ta en position 
i framväxten av kombinerade mobilitetstjänster? 
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Bilaga 1  
 

Enkätundersökning  

Enkäten har skapats tillsammans med konsultföretaget Esam i Umeå som en del i mitt 
examensarbete på Miljö - och hälsokyddsprogrammet vid Umeå universitet. Enkäten har som 
syfte att undersöka hur det i kommuner arbetas med olika mobila lösningar för att minska 
användandet av personbilen.  

 

 

Bakgrund  

Den senaste tiden har tjänster för delad mobilitet och olika strategier för att minska 
bilanvändandet i städerna allt mer diskuterats. Tjänster för delad mobilitet har blivit mer 
aktuell i takt med en ökad medvetenhet om transporternas miljöpåverkan. De tjänster som 
syftas på i undersökningen är bland annat bilpooler (som exempelvis nyttjas och delas mellan 
allmänhet och kommun), plattformar för samåkning, lånecykelsystem etc. 

 

Del 1.  

Tjänster för delad mobilitet 

1. I dagsläget, erbjuder kommunen delade mobilitetstjänster som kan användas av 
kommuninvånarna? 

 

Ja                                    Nej  

 

1.a Om ja, vilken/vilka, typ/typer av mobilitetstjänster: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 

 
 

 

1.2. Finns samverkan med andra parter så som kommunala bolag eller företag för att arbeta 
med, eller finna nya mobila lösningar som kan ersätta det egna ägandet av personbilen?  

 

2.1 a) Om ja, hur sker en sådan samverkan? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

1.3. Finns det i kommunens trafikstrategi mål att utveckla delade mobilitetstjänster för ett 
minskat användande av personbilen?    

 

Ja                                          Nej  

 

1.3 a)Om ja, vilket typ av mål? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 

 
 

 

Del 2  

Kombinerad mobilitet  

Tanken med kombinerad mobilitet är att flera olika transporttjänster kombineras för att 
skapa bättre möjligheter att möta invånarnas behov av mobilitet, ett exempel som lyfts fram i 
färdplanen till projektet KOMPIS (som startats av regeringens samverkansgrupp för Nästa 
generations resor och transporter), är kollektivtrafiken som skulle kunna kompletteras med 
hyrbil, bil – eller cykelpool etc. Det vill säga att en tjänst erbjuder möjligheten att resa med 
bil, cykel, kollektivtrafik etc. genom ett abonnemang. 

 

2. Erbjuder kommunen idag en tjänst/tjänster för kombinerad mobilitet? 

 

Ja                                                  Nej  

 

2. a) Om ja, på vilket sätt? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/04/andra-lagesrapporten-nasta-generations-resor-och-transporter/


 

 
 

 

2.1 Finns i kommunens trafikstrategi mål om att arbeta med kombinerad mobilitet? 

 

Ja                                           Nej  

 

2.1 a) Om ja, vilket typ av mål?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Del 3  

Mobility management 

 

Med mobility management menas olika åtgärder som syftar till att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Åtgärderna används inom trafikplanering för att öka det hållbara 
resandet i samhället. Mobility management syftar till mjuka åtgärder som ska förebygga 
användandet av personbilen. Istället för att anlägga nya vägar för att avlasta en annan väg 
kan kampanjer, information, främja telefonkonferenser, eller bilpooler etc. istället bidra till 
att höja efterfrågan på gröna transportmedel.  

 

3. Finns påverkansarbete som mobility management med i trafikstrategin för att 
bilanvändandet hos kommuninvånarna ska minska? 

 

Ja                                            Nej 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. a) Om ja, på vilket sätt används mobility management i trafikstrategin? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Tack för er medverkan 

 

 

Källor: 

Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2010: s. 29 

Regeringskansliet 2017. Kombinerad mobilitet, tjänster som ska få oss att resa tillsammans. 
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/kombinerad-mobilitet--tjansterna-som-
ska-fa-oss-att-resa-tillsammans/ ( hämtad 2018-04-02) 

Svenska Miljöinstitutet, 2015. Mobilitet.  
https://www.ivl.se/sidor/omraden/hallbartsamhallsbyggande/mobilitet.htl. (hämtad 
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