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Förord till rapporten  
Vägverket publicerade i maj 2002 ”Bilpooler – nyckeln till flexibelt resande”. Sedan dess har 
det hänt en hel del och utvecklingen för Sveriges bilpooler accelererar. Till stor del hindras 
etableringen och tillväxten av bilpooler mer än något annat av brist på information och 
kunskap. Denna rapport publiceras för att komplettera den tidigare publikationen med nya 
dokument och aktuella uppgifter. Syftet är att tydliggöra bilpoolernas potentialer och stärka de 
intressenter som arbetar för att bilpoolerna ska växa.  

Det är i upprymdheten lätt att tappa perspektiven. Trots att bilpooler kan tillskrivas en lång 
rad positiva effekter kan de inte åstadkomma allt. Även om bilpoolerna når sin fulla potential 
(omkring 1 miljon hushåll) inom 20 år kommer de kanske inte att kunna minska vägtrafikens 
koldioxidutsläpp med mer än några enstaka procent. Lyckligtvis bedöms inte längre åtgärder 
utifrån en enstaka parameter, utan ses i ett bredare perspektiv. Bilpooler har kanske sin största 
styrka i den strukturella rollen – att komplettera befintliga transportsystem och att erbjuda ett 
effektivt bilanvändande.  

Denna rapport är till största delen en sammanställning av beställt material, skrivet av några av 
landets främsta på bilpooler. Rapporten har remitterats nationellt och justerats efter inkomna 
synpunkter. Rapporten innehåller följande delar:  

Ø En svensk bilpoolsdefinition med rekommenderade kvalitetskrav och råd för lokal 
tillämpning.  

Ø En nationell strategi för växande bilpooler.  
Ø En nationell undersökning av intresse och demografiska förutsättningar för bilpooler.  
Ø En översyn av bilpoolernas effekt på koldioxidutsläppen.  
Ø En aktuell översikt över digitala administrativa system för växande bilpooler.  

 

Göteborg juli 2003  

 

Per Schillander  
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Sammanfattning av rapporten 
Definition 
Genom att lansera en enkel definition av begreppet bilpool ökar kunskapen och möjligheten 
att formulera riktade förmåner. Vägverkets definition lyder: ”Bildelning innebär att ett antal 
personer delar på användningen av en eller flera bilar i en bilpool. Användaren bokar bil före 
körningen, och betalar sedan en avgift baserad på körsträcka och använd tid.” Till denna 
definition hör rekommenderade kvalitetskrav på en bilpoolsadministratör, minst 6 förare per 
bil, en god redovisning, en juridisk fordonsägare samt att bilarna ska vara högst 4 år gamla 
och ha fått minst 4 stjärnor i krocktestet Euro-NCAP.   

Strategi för tillväxt 
Strategin pekar ut de väsentligaste åtgärderna för att få en kraftig tillväxt i bilpoolerna och hur 
ansvaret bör fördelas. Avgörande för framgång är att poolerna växer och för det fordras i sin 
tur kraftfull marknadsföring. Med en större volym tydliggörs nyttorna och poolerna kan 
lättare framstå som ett värdefullt komplement till den övriga infrastrukturen. Vissa juridiska 
förhållanden minskar effektiviteten idag, men är sannolikt ett mindre hinder för tillväxt än 
dagens bristfälliga kännedom i olika fora för strategiska beslut. En möjlighet är att samhället 
tar ett kraftigare grepp om utbudet av mobilitet och utvidgar sitt ansvar för kollektivtrafik och 
andra samhällsbetalda resor med ett ansvar även för bilpooler. Oavsett om detta sker är ett 
samarbete med den lokala kollektivtrafiken en avgörande framgångsfaktor.  

Potential i Sverige  
Genom att fråga 1000 personer mellan 18 och 70 år, som bodde i tätorter med mer än 10 000 
invånare och i hushåll med körkort, har den svenska potentialen för bilpooler uppskattats. Tre 
av fyra hushåll har hört talas om och har en positiv inställning till bilpooler. På ett fiktivt 
erbjudande om att gå med i en bilpool säger 25 % ja till ett sådant erbjudande (6 % absolut 
eller 19 % troligen). Av dessa säger sig 94 % vara mycket eller ganska säkra på sitt svar. Det 
här innebär att motsvarande cirka 870 000 hushåll (20 %) kan tänka sig att gå med i en 
bilpool. Med tanke på företeelsens relativt låga ålder finns naturligtvis en stor osäkerhet – åt 
båda håll – i denna slags uppskattningar. Baserat på data från efterföljande avsnitt skulle 
potentialen kunna innebära en reduktion av koldioxidutsläppen med ca 600 000 ton per år.  

Effekter på koldioxidutsläppen 
Detta avsnitt baseras på litteraturstudier av internationell forskning om bilpooler och beskriver 
i vilken omfattning bilpooler kan komma att minska trafikens koldioxidutsläpp. Den årliga 
minskningen av koldioxidutsläpp kan uttryckas som ungefär 400 kg per medlem eller 7 ton 
per poolbil. Utifrån olika antaganden kan även den totala nationella potentialen uppskattas. 
Uppskattningarna bygger på en rad antaganden och osäkerheten är betydande. Två viktiga 
faktorer som påverkar uppskattningarna är att de som ansluter sig till en pool om tio år 
sannolikt kör betydligt mer egen bil än dagens bilpoolskunder gjorde när de gick med, samt 
att kunder i en bilpool successivt minskar sin bilkörning till förmån för andra färdmedel.  

IT-lösningar för bilpooler 
Avsnittet beskriver vilka IT-lösningar som finns att tillgå på den svenska marknaden (juni 
2003) och deras olika egenskaper. Dessutom framgår vad man bör tänka på innan man köper 
delar av eller ett komplett administrativt stöd till sin bilpool, alternativt väljer att köpa bilpool 
som en komplett tjänst.  
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Förord till avsnittet 
Storstadskommunernas erfarenheter från arbetet med att utforma lokala ”förmåner” för 
”miljöfordon” har bland annat visat på behovet av en enhetlig definition. På liknande sätt 
finns det idag ett behov av att precisera vad en bilpool är, och vilken kvalitet som skall krävas 
av en bilpool för att den ska få åtnjuta visst stöd eller vissa förmåner. Det är i sammanhanget 
en självklarhet att Vägverket väljer att ställa höga krav på trafiksäkerhet och andra kvaliteter 
och vi hoppas att ingen finner anledning att göra avsteg från den linjen.  

Denna rapport har utarbetats av Christian Rydén, Trivector Traffic, på beställning av Per 
Schillander, Vägverket. Eftersom definitionen kan vara av internationellt intresse publiceras 
även en engelsk version i ett separat dokument.  

Denna definition ersätter i detta avseende den av Vägverket tidigare publicerade 
beskrivningen av bilpooler (”Samsas om fordon” Vägverket Publikation 1998:66).  
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1  Inledning 
Bilpool är ett effektivt sätt att minska många av biltrafikens avigsidor. Poolbilar är ofta nyare 
och har bättre miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper än den svenska genomsnittsbilen. Studier 
visar också att en genomsnittlig deltagare i bilpooler minskar sitt bilkörande med ungefär en 
tredjedel, och tack vare ett effektivare utnyttjande kan en poolbil ersätta ungefär 5 privatbilar 
och lika många parkeringsplatser. Bilpooler utgör också ett viktigt komplement till övriga 
miljöanpassade trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vägverket och andra 
offentliga aktörer med ansvar inom trafik- och miljöområdet har således en rad goda skäl att 
uppmuntra tillkomsten, tillväxten och nyttjandet av bilpooler.  

Hittills har de befintliga bilpoolerna i Sverige och utomlands tillsammans utgjort ”normen” 
för vad en bilpool är, utan att det egentligen har funnits någon definition. Försök att definiera 
bilpool har gjorts på olika håll, liksom försök till att precisera vilken kvalitet som skall krävas 
av en bilpool för att den ska få åtnjuta visst stöd eller vissa förmåner. 

Genom att från Vägverkets sida presentera en nationell bilpoolsdefinition, lämpliga 
kvalitetskrav samt råd vid tillämpning finns möjligheter för en bättre förståelse för 
företeelsen. Dessutom skapas en bättre grund för aktörer som vill inrätta eller handla upp 
bilpoolstjänster, och för offentliga aktörer som vill gynna bilpoolernas utveckling. Nedan 
följer en kort beskrivning av de olika delarna som ingår i denna rapport.  

 

Definition 
Genom att lansera en enkel definition av begreppet bilpool/bildelning ökar förståelsen av 
företeelsen. Definitionen bör vara bred och omfatta i princip alla förekommande typer av 
samutnyttjande av fordon som brukar betraktas som bilpooler. 

 

Kvalitetskrav 
Eftersom bilpooler skapar olika fördelar för samhället bör offentliga aktörer erbjuda förmåner 
till bilpooler. För att förmånerna ska få avsedd effekt och inte missbrukas föreslås ett antal 
krav som bilpoolen ska uppfylla. Kraven säkerställer alltså att de bilpooler som erhåller stöd 
från offentliga aktörer uppfyller en viss kvalitetsnivå, och i motsvarande omfattning bidrar till 
fördelar för samhället. Kvalitetskraven kan också ligga till grund för bildande respektive 
upphandling av en bilpool i en organisation, och säkerställer därmed att vissa grundprinciper 
följs.  

 

Råd vid tillämpning 
Till definition och kvalitetskrav finns en samling enkla råd för tillämpning framtagna. Råden 
handlar om hur man kan hantera kvalitetskraven, göra avsteg från dessa samt formulera egna 
tillägg. 

 

 
 
 



Gör plats för svenska bilpooler! Vägverket 2003: 88 

 8 

2 Definition 
Genom att lansera en enkel men informativ definition av begreppen bilpool och bildelning 
ökar förståelsen för företeelsen. Definitionen bör vara bred och omfatta i princip alla 
förekommande typer av samutnyttjande av fordon som brukar betraktas som bilpooler. 
Definitionen ska också vara generell, internationellt adekvat och stå sig över tiden.  

 
 

Definition 
 

 
Bildelning innebär att ett antal personer delar på användningen av en eller flera 
bilar i en bilpool. Användaren bokar bil före körningen, och betalar sedan en avgift 
baserad på körsträcka och använd tid. 
 
Företeelsen påminner om traditionell biluthyrning, men skiljer sig genom att bilar 
kan bokas enstaka timmar samt att hyresavtal tecknas för en längre tidsperiod – 
inte vid varje användningstillfälle. Vidare bör varje medlemshushåll ha sin egen 
bilnyckel och bilarna vara placerade nära medlemmarnas bostäder. I 
företagspooler bör nycklar och bilar finnas lätt tillgängliga nära arbetsplatsen. Med 
”nyckel” menas här även smartcard eller motsvarande.  
 
 
 

Det finns en mängd olika varianter av bilpooler, till exempel beroende på vem som är 
huvudman (ekonomisk förening, företag, kommun etc). Man kan också kategorisera bilpooler 
utifrån om de är öppna eller slutna. En sluten pool omfattar en flotta av fordon som brukas av 
en sluten krets användare, till exempel inom ett företag eller en kommunal förvaltning. En 
öppen pool är däremot öppen för i princip vilken användare som helst, så som i de flesta av 
landets bilkooperativ. Det finns exempel på blandningar av i stort sett alla ovan nämnda 
varianter av bilpooler.  

Definitionen ovan täcker in i princip alla de varianter av bilpooler som förekommer, dvs 
oberoende av hur poolen organiseras eller om den är öppen eller sluten. Det är dock viktigt att 
skilja bildelning från traditionell biluthyrning, och därför finns de främsta särskiljande 
faktorerna med i definitionen.  
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3 Kvalitetskrav 
Bilpoolsdefinitionen är bred och omfattar i princip alla förekommande typer av 
samutnyttjande av fordon som brukar betraktas som bilpooler. För att bilpoolen ska kunna 
åtnjuta olika former av förmåner från samhället bör dock krav ställas på en grundläggande 
kvalitet. Kvalitetskraven innebär att bilpooler stimuleras att bidra till största möjliga 
samhällsnytta, samtidigt som de minimerar möjligheten till missbruk av bilpoolsbegreppet  
i syfte att erhålla olika förmåner. 

Tanken med kvalitetskraven är att de ska kunna revideras i takt med att bilpoolernas 
verksamhet, omfattning och kvalitet utvecklas. I detta första skede bör kraven därför inte vara 
alltför stränga, samtidigt som syftet med definition och kvalitetskrav måste vara tydligt, så att 
en hög miljö- och trafiksäkerhetsnivå garanteras. 

 
 

Rekommenderade kvalitetskrav 
 

 
1) Bilpoolsadministratör. Den organisation som ansvarar för bilpoolen, kallad 

bilpoolsadministratören, skall vara en juridisk person (t ex aktiebolag, 
ekonomisk förening, kommunal förvaltning etc).  

 
2) Flera förare. Poolens fordon skall i genomsnitt brukas av minst 6 förare per 

fordon. Under bilpoolens första år ges en generell dispens från detta krav. 
 

3) Redovisning. Bilpoolsadministratören skall använda ett redovisningssystem 
som gör det möjligt att sammanställa antalet användningstillfällen för varje 
enskild förare. För varje användningstillfälle ska tidsåtgång och körsträckor 
kunna specificeras. För varje fordon ska också årliga körsträckor kunna 
redovisas.  

 
4) Fordonsägare. Fordon som ingår i bilpoolen ska vara registrerade på en 

juridisk person (inte nödvändigtvis samma som bilpoolsadministratören). 
 
5) Krav på fordon:  

- Inga fordon i poolen får vara äldre än 4 år. 
- Alla fordon i poolen ska ha erhållit fyra stjärnor eller fler i Euro-NCAP.  
 

 
 
3.1 Kommentarer till val av kvalitetskrav 

Kvalitetskraven ovan syftar till att garantera att de samhällsfördelar som bilpooler bidrar till 
verkligen infrias, och att samhällsnyttan optimeras. Nedan diskuteras på vilket sätt kraven når 
sitt syfte.  

Huvudsyftet med denna bilpoolsdefinition och tillhörande kvalitetskrav är att gynna 
bildelning som företeelse. Att poolbilar ska hålla en hög nivå när det gäller miljöanpassning 
och trafiksäkerhet är viktigt, men kraven får inte vara så stränga att flera befintliga bilpooler 
inte omfattas av kvalitetskraven. Ålderskravet på 4 år innebär att den genomsnittliga poolbilen 
har en klart bättre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda än den genomsnittliga bilen i Sverige, 
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samtidigt som de flesta befintliga pooler idag uppfyller dessa krav.1 Kravet på fyra stjärnor i 
Euro-NCAP innebär att bilpoolerna garanterar en mycket hög trafiksäkerhetsnivå på sina 
fordon.  

Krav behövs också för att skilja bilpooler från ”fiktiva bilpooler”, vilka annars skulle kunna 
inrättas av enstaka privatpersoner enbart i syfte att åtnjuta eventuella bilpoolsförmåner. 
Genom att ställa krav på att en juridisk person administrerar bilpoolen (krav 1) samt att 
fordonen ska vara registrerade på en juridisk person (krav 4) minskar risken för missbruk. 
Även krav 2 minskar möjligheterna att registrera bilpooler som inte uppfyller syftet med 
definitionen. 

Kravet på redovisningssystem (krav 3) ger möjlighet att följa upp hur bilpoolen används, t ex 
när det gäller antalet användare. God statistik skapar även en möjlighet att återkommande 
kunna verifiera bilpoolernas effektivitet.  

 

4 Råd vid tillämpning 
För att underlätta för dem som vill tillämpa eller berörs av föreliggande definition och 
kvalitetskrav har några råd för tillämpning tagits fram. Råden handlar om hur man kan hantera 
kvalitetskraven, göra avsteg från dessa samt formulera egna tillägg. Nedan följer först en 
allmän diskussion om hur tillägg till och avsteg från krav kan göras, och därefter följer något 
mer specifika råd och tips för bildande eller upphandling av bilpoolstjänster respektive 
fördelning av offentligt stöd. 

 

4.1 Möjliga högre kvalitetskrav 

Kvalitetskraven som rekommenderas i denna rapport är relativt grundläggande, för att större 
delen av de idag förekommande bilpoolerna ska rymmas inom kraven. Det är naturligtvis 
möjligt att ställa hårdare krav utöver de ovan angivna, kanske framförallt när det gäller 
fordonsstandard. Detta kan gälla vid bildande respektive upphandling av en bilpool eller vid 
fördelning av offentligt stöd, men också för en bilpool som vill höja sin standard vad gäller 
miljö och trafiksäkerhet. Följande krav skulle då kunna vara aktuella att ställa på alla 
bilpoolens fordon:   

Ø Miljöklass 2005 (eller den vid anskaffningstillfället bästa miljöklassen)  
Ø Finnas med på Gröna bilisters lista över miljöbästa bilar eller uppfylla kraven i 

Vägverkets resepolicy 
Ø Ålderskrav max 3 år 

 

För en bilpool kan ovanstående tilläggskrav vara särskilt intressanta vid ”ordinarie” inköp av 
nya bilar och/eller bilbyte. Det är också möjligt att de kvalitetskrav som föreslås i detta avsnitt 
framöver kommer att bli hårdare, för att ytterligare stimulera utvecklingen mot bättre miljö- 

                                                   
1  De flesta svenska bilpooler har policyn att ingen bil i poolen ska vara äldre än 3 år. Den svenska bilparken 

har en genomsnittsålder på ca 10 år. (Källa: www.naturvardsverket.se/index.php3? 
main=/dokument/fororen/tatort/tatort/katalyt.html samt rapporten Bildelning i praktiken – en kartläggning av 
organisation och funktion hos svenska bilkooperativ, Vägverket publ. 2002:90) 
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och trafiksäkerhetsprestanda hos bilpoolerna. Det kan för bilpooler därför finnas fördelar med 
att redan nu tillämpa ovanstående krav vid bilinköp.  

Många organisationer som vill handla upp eller starta en bilpool kan även vilja tillfoga ett 
antal mer specifika kvalitetskrav. Utöver de redan nämnda skulle följande krav kunna vara 
intressanta, exempelvis utifrån den resepolicy som finns i många organisationer: 

Ø Endast miljöfordon (enligt de definitioner som tagits fram av t ex Göteborg, Malmö 
och Stockholm) 

Ø Gräns för maximal bränsleförbrukning 
Ø Gräns för minsta och största tjänstevikt 

 

Naturligtvis finns en mängd andra möjliga krav att ställa i en upphandling, så som pris, 
service, system för bokning, redovisning och administration, övrig fordonsstandard etc. 

 

4.2 Möjligheter till avsteg från kvalitetskrav 

Kvalitetskraven som rekommenderas här är relativt grundläggande. Men det kan ibland finnas 
skäl att göra avsteg från dessa, och det är naturligtvis upp till varje kravställande organisation 
att göra detta. Eftersom Vägverket strävar efter att etablera en minimistandard så 
rekommenderas kravställaren att så långt som möjligt följa kvalitetskraven, och vid avsteg 
göra en enkel motivering i aktuellt dokument eller motsvarande. 

Ett sätt att skapa flexibilitet kring kvalitetskraven utan att frångå dessa mer än tillfälligtvis är 
att införa möjlighet till dispens. Bilpooler skulle vid behov kunna ansöka om dispens från 
enstaka krav, t ex för ett år i taget. Kravställaren kan då tillgodose ”rimliga” önskemål om 
avsteg för en kortare period.  

  

4.3 Råd för fördelning av offentligt stöd 

Genom att på olika sätt stödja bilpooler kan samhället bidra till att öka deras tillväxttakt, 
vilket i sin tur ger positiva effekter på samhället i form av minskad miljöpåverkan samt 
förbättrad stadsmiljö och tillgänglighet. Stödet bör inte vara av ekonomisk art, eftersom de 
flesta bilpooler redan idag har ekonomin i balans, helt på egna meriter.  

Vägverkets ansvar för att öka bildelningen i Sverige handlar främst om att allmänt sprida 
kunskap om företeelsen och att undanröja hinder för tillväxt etc. Huvudansvaret för att stötta 
enskilda bilpoolers möjligheter att växa ligger främst på lokal nivå, dvs hos kommuner. Även 
regionala aktörer kan dock ha ett ansvar här, t ex landsting och trafikhuvudmän. Följande 
exempel anger hur exempelvis kommuner kan stötta bilpoolstillväxt:  

Ø Kunskapsstöd vid bildande av bilpooler 
Ø Utbildning av strategisk personal i förvaltningar etc  
Ø Information och marknadsföring för rekrytering av bilpoolskunder 
Ø Införa bilpool i policydokument rörande trafik-, miljö- och stadsmiljöfrågor för att 

legitimera bilpoolssatsningar som relevant och effektiv åtgärd 
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Ø Prioritera bilpooler för parkeringsplatser (t ex förtur i parkeringsköer, i strategiska 
lägen på kvartersmark/gatumark, i samband med exploatering/förtätning av bostäder 
och kontor)  

Ø Samarbete med kollektivtrafiken rörande marknadsföring och rabatter 
Ø Lösa delar av kommunens egna transportbehov i en bilpool  
Ø Överväga andra former av stöd i samband med bilpoolers etablering och expansion 

 

Den definition och de kvalitetskrav som föreslås här kan vara lämpliga förutsättningar för att 
en kommun eller andra offentliga aktörer ska stötta en bilpool med ovan angivna åtgärder.   

 

4.4 Råd vid bildande/upphandling av bilpoolstjänst 

Allt fler kommuner, företag och andra organisationer börjar inse den potential som finns i att 
effektivisera sin bilanvändning. Grundläggande för att kunna genomföra rätt åtgärder och 
följa upp effekterna är att först inventera och kartlägga bilanvändning och annat resande inom 
organisationen.  

Allt fler företag och organisationer väljer idag att lösa sitt bilbehov (eller delar av det) genom 
att införa en bilpool. Detta har visat sig ge vinster för såväl ekonomi, miljöpåverkan och 
arbetsmiljö – förutsatt att införandet skett på ett bra sätt. Det finns två huvudvarianter för en 
organisation att låta de anställda nyttja en bilpoolstjänst:  

Ø Inrätta en intern bilpool inom organisationen och själva administrera denna (en 
bilflotta köps/leasas vilken sedan samutnyttjas av de anställda med stöd av ett 
bokningssystem)  

Ø Handla upp en bilpoolstjänst av en leverantör som står för fordon, bokningssystem, 
administration etc (antingen genom en kommersiell leverantör som t ex Statoil eller 
SunFleet, eller genom att gå med i en icke vinstdrivande bilpool, dvs ett bilkooperativ) 

 

Vid inrättande av en bilpool i egen regi eller upphandling av en bilpoolstjänst kan 
föreliggande definition och kvalitetskrav vara en bra grund att stå på. För att få en 
resurseffektiv bilpool i en organisation är det särskilt viktigt att hålla fast vid det som skiljer 
en bilpool från traditionell biluthyrning. Det handlar framför allt om en smidig tillgång till 
fordonen vad gäller nyckelhantering och fordonsplacering samt att man kan boka bilarna även 
för enstaka timmar. Av samma skäl är det också viktigt att få en stor volym på antalet 
användare och fordon, vilket för en kommun ofta innebär att bilpoolen nyttjas av flera olika 
förvaltningar.  
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Förord till avsnittet 
Det finns många åtgärder som behöver vidtas för att göra bildelning mer attraktivt, effektivt 
och därmed framgångsrikt. Vissa av de förslag som kommer fram i olika sammanhang är 
dock av marginell betydelse eller så skilda från dagens utgångsläge att de inte är relevanta. 
För att få till en snabb och stabil tillväxt måste de mest betydelsefulla flaskhalsarna och 
framgångsfaktorerna identifieras och bearbetas. Denna strategi har därför ett perspektiv på 
fem år. 

Till grund för denna strategi ligger dels många års inhämtning av erfarenheter från en rad 
olika länder, dels flera rundabordssamtal med initierade nationella aktörer. Strategin har 
medvetet ett nationellt perspektiv och behöver därför anpassas till lokala förutsättningar för 
att bli relevant på enskilda orter.  

Denna strategi har utarbetats av Per Schillander, Vägverket, i samråd med intressenter inom 
och utom Vägverket.  

 



Gör plats för svenska bilpooler! Vägverket 2003: 88 

 17 

1 Bilpooler i ett hållbart 
transportsystem 

Effekterna av bildelning har dokumenterats ett flertal gånger, i flera länder och kan 
sammanfattas i följande punkter:  

Ø Bättre privatekonomi – bra bilar till liten kapitalinsats. Tydlig kostnadsbild skapar 
prismedvetenhet.  

Ø Bättre resbeteende – minskad bilkörning med en tredjedel. Större andel cykel- och 
kollektivtrafik.  

Ø Bättre utrymme i städer – bättre resvanor och färre fordon frigör ytor.  
Ø Bättre miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper hos bilpoolens fordon än 

genomsnittsbilen.  
Ø Bättre tillgänglighet till bilar – och därmed vägtransportsystemet – för ekonomiskt 

svagare hushåll.  
 

När bilpoolen skapar en prismedvetenhet uppstår den viktiga drivkraft för den enskilde som 
transportsystemet idag saknar. Varje resa övervägs och det bästa färdmedlet väljs. Bildelning 
utgör på så sätt den felande länken mellan olika transportslag och är nyckeln till det flexibla 
resandet. Bilpoolernas potential för samhället och stadsplaneringen börjar uppmärksammas, 
men har ännu inte gett någon större utdelning. Sammantaget medverkar bilpooler till ett 
betydligt mer effektivt och resurssnålt resande och de har därför en naturlig plats i ett hållbart 
transportsystem.  

 

2 Ett kundperspektiv 
Vägverket ska arbeta med ett kundperspektiv i två huvudprocesser; stöd för näringslivet 
transporter respektive medborgarnas resor. Eftersom bilpooler erbjuder såväl företag som 
privathushåll en ny infrastruktur för effektiva, ekonomiska och resurssnåla transporter, kan 
bilpooler lätt infogas i den bilden. Bilpooler tvingas inte på någon utan erbjuds som en 
rationell transporttjänst. Värt att minnas är att de som väljer att inte utnyttja tjänsten också 
vinner på kalaset. Precis som med kollektivtrafik ökar bilpool utrymmet för dem som i större 
utsträckning verkligen behöver tillgång till gator och vägar.  

Nyttan för några olika kundgrupper kan beskrivas på följande sätt:  

Ø Nyttan för den enskilde ligger i att han/hon får tillgång till en många gånger 
ekonomiskt och praktiskt fördelaktig infrastruktur jämfört med egen bil. Tillsammans 
med andra transportslag ger bilpoolen möjlighet att välja det för stunden bästa 
transportmedlet. Bilberoendet minskar samtidigt som tillgängligheten till 
transportsystemet ökar – bilpool ger den enskilde en ökad frihet.  

Ø Nyttan för en fastighetsägare är att bostäder och verksamheter inte med automatik 
behöver generera så många bilar och därmed krav på utrymme. Fastighetsägaren kan 
spara in kostnader för parkering. Han kan därtill erbjuda boende och verksamheter en 
mobilitetstjänst som ett mervärde i fastigheten.  
 



Gör plats för svenska bilpooler! Vägverket 2003: 88 

 18 

Ø Nyttan för kommunen är omfattande. Bilpooler bidrar till minskade utsläpp, mindre 
buller, ökad cykel- och kollektivtrafik, bättre hälsa, bättre fungerande trafik och bättre 
utnyttjande av gatumark, vilka samtliga är kommunens angelägenhet och strävan. 
Därtill kan kommunen som verksamhet spara på att organisera delar av sitt 
transportbehov i en bilpool.  

Ø Nyttan för näringslivet och dess transporter går också att mäta i pengar. I Österrike 
uppskattas varje poolbil bespara näringslivet omkring 15 000 kronor om året i 
minskade köer. Därtill kan naturligtvis varje företag spara på att organisera delar av 
sitt transportbehov i en bilpool (med företag avses här även kommuner, bolag och 
andra förvaltningar). Nyttan för de yrkesverksamma består i dessa fall i en hög 
transportkvalitet i tjänsteresorna och ett mindre bilberoende för arbetsresorna.  

Ø Nyttan för samhället i stort är liksom för kommunen flerfaldig. Till de redan nämnda 
nyttorna kan man addera ett allmänt bättre resursutnyttjande och ett säkrare och mer 
effektivt resande.  

 

3 Bilpool kan ersätta andrabilen 
Om man kör mindre än 12 000 km per år är det ofta lönsamt att vara med i bilpool. Påståendet 
vilar på att man jämför en ny bil körd privat med samma bil körd i en bilpool, med en rad 
givna förutsättningar. Om man kör en äldre bil är den årliga kostnaden och därmed 
brytpunkten för jämförelsen lägre. Vid den enskilda jämförelsen bör man naturligtvis också 
addera värdet av trafiksäkerhet, miljö, komfort, tillförlitlighet etc. Väl belagt är att bilägare 
tenderar att underskatta sina bilkostnader och överskatta andra reskostnader.  

Det finns idag omkring 1,3 miljoner svenska personbilar som körs mindre än 12 000 km per 
år, se figur 1 nedan. Dessa är i stor utsträckning äldre och fungerar ofta som hushållets andra 
eller tredje bil. Dessa fordon har sämre miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper än en 
genomsnittsbil och betydligt sämre egenskaper än poolbilar. Sannolikt är en betydande del av 
dessa ”kortmilare” kostsamma, obekväma och opålitliga bilar – av ägare ofta sedd som ”ett 
nödvändigt ont”.   

En rimlig slutsats är att ett mycket stort antal ”kortmilare” skulle kunna ersättas med en bil i 
bilpool. Bilpool marknadsförs också på vissa håll som en sorts resegaranti – något som tas till 
då övriga transporter inte är lämpliga. På så sätt kan bilpool – i de olika fallen – erbjuda 
samma rörelsefrihet som hushållens första, andra respektive tredje bil, men med mycket högre 
kvalitet. I detta perspektiv kan en kraftig etablering av bilpool åstadkomma en betydligt mer 
rationell bilanvändning i många hushåll och därmed bland annat påverka behovet av 
parkeringsplatser.  

 

 

 

 

 

 

 



Gör plats för svenska bilpooler! Vägverket 2003: 88 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Samtliga 2,9 miljoner besiktigade personbilar i Sverige 2002 fördelade efter årliga 
körsträckor. Av landets samtliga personbilar saknas ca 200 000 av vardera årsmodellerna 
2000, 2001 och 2002 samt en del av årsmodell 1998. Dessa nyare bilar körs betydligt mer än 
äldre fordon. (Källa: Opublicerat, beställt material. Bilprovningen 2003.)   

 

4 Tillväxt är nödvändigt  
Potentialen i Sverige är för närvarande uppskattad till ca 870 000 hushåll. För att på 10 år nå 
en storskalig bildelning i Sverige, kanske 10 % av potentialen, behövs framför allt en stor och 
systematisk rekrytering till befintliga pooler i våra större städer. Det hindrar naturligtvis inte 
att alla pooler på något sätt ska uppmuntras att starta och växa.  

Med en rejäl storlek och god täthet blir poolen mer känd och får lättare att rekrytera 
medlemmar. Med ökande storlek förbättras också driftsekonomin och biltillgången för varje 
enskild medlem. Kollektivtrafiken och andra parter blir mer intresserade av att teckna 
samarbetsavtal när poolen omfattar många människor.  

Oavsett vilka ägarformer, driftsformer eller tekniska system som utvecklas finns det ingen 
framtid för bilpooler om efterfrågan saknas. Det primära är därför att rekrytera ett stort antal 
människor som kontinuerligt efterfrågar en bilpoolstjänst med hög kvalitet.  
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5 Att hålla i minnet 
Att gå med i bilpool är för de flesta människor en långdragen beslutsprocess – inte sällan ett 
år. Många kan investera hundratusentals kronor i en privat bil utan att tveka, men att satsa 
några få tusenlappar med fullständig ångerrätt i en bilpool bär emot. Oavsett det irrationella i 
detta måste man ta hänsyn till människan/kunden och ha en mycket stor uthållighet i 
marknadsföringen av bilpooler. Erfarenheterna från kontinenten visar att medlemsantalet 
kommer öka allt snabbare, i takt med att bilpooler blir väletablerade och uppfattas som 
tillförlitliga.  

 

6 Finansiering 
Så som alla små och expanderande verksamheter har bilpoolerna små marginaler. 
Internationella erfarenheter visar att ett etableringsstöd ofta är önskvärt för att bilpoolen ska 
kunna växa – ett grovt överslag visar på omkring fem miljoner kronor per varje större stad. 
Eftersom förutsättningarna är mycket olika går resurserna naturligtvis till olika ändamål i 
olika länder.  

De flesta svenska bilpoolerna har tillkommit och verkar helt utan offentligt stöd, men ett 
samordnat nationellt stöd skulle förbättra förutsättningarna för bilpoolernas tillväxt och 
utveckling. Det handlar då framför allt om stöd för rekrytering och marknadsföring, men även 
utbildning, juridiskt-organisatoriskt stöd samt utveckling av samverkansformer. 

 

7 Utbildning och offentligt stöd  
Även om bilpoolerna lyckas rekrytera medlemmar kan tillväxten på många sätt kraftigt 
underlättas av ett lokalt, strukturellt stöd. Det handlar till stor del om att kommunerna får 
information om bilpoolernas potentiella betydelse för trafik, miljö och markanvändning. 
Vägverket spelar i det sammanhanget tillsammans med andra centrala myndigheter en viktig 
roll för att sprida information om bilpooler. Kommunerna bör integrera och uppmärksamma 
bilpooler i stadsbyggnads-, parkerings- och policysammanhang, men kan även stödja 
utvecklingen i form av marknadsföring, rekrytering och information. 

Andra lokala aktörer behöver på motsvarande sätt informeras om de fördelar bilpooler kan ha 
för den egna verksamheten. Naturliga målgrupper är här den lokala kollektivtrafiken, 
byggherrar, fastighetsförvaltare, företag och förvaltningar.  

 



Gör plats för svenska bilpooler! Vägverket 2003: 88 

 21 

8 Bilpooler på alla orter  
Denna strategi har medvetet valt ett storstadsfokus. Därmed är inte alls sagt att bilpooler 
skulle ha dåliga förutsättningar i andra städer eller till och med på små orter. Det finns flera 
goda exempel på bilpooler i mindre svenska och utländska städer. Men eftersom de 
gynnsamma faktorerna för bilpooler är så mycket starkare i stora städer, finns här också en 
större kraft för förändring. En av de mest påtagliga drivkrafterna är kanske markpriset i 
centrala lägen, vilket märks på köerna till och hyran för en parkeringsplats. Här skapar 
bilpoolerna påtagliga ekonomiska och rumsliga vinster. 

När det gäller bilpooler är övriga skillnader mellan städer dock ganska små. De flesta brister 
som denna strategi tar upp återfinns både i storstäder och i mindre tätorter och synen på bilen i 
samhället är inte så varierande. Det gäller för varje orts bilpoolsaktörer att identifiera de 
lokala förutsättningarna och de viktigaste drivkrafterna. Utifrån dessa kan denna strategi 
sedan anpassas.  

 

9 Samnyttjande eller parallella system?  
Denna strategi har lagt fokus på de öppna bilpoolerna, som i första hand och till största delen 
vänder sig till hushåll. Vissa öppna bilpooler har redan i dag både hushåll, företag och 
förvaltningar som brukare. Naturligtvis finns det stora vinster att hämta även för de företag 
som reviderar sina transporter och inför bilpool för att täcka en del av transportbehoven. Även 
om effektiviteten ofta är låg finns det redan i dag gott om slutna bilpooler på företag. Att dela 
bil med kollegor är därför inte en helt främmande idé och förståelsen för ett system med en 
tjänstebilpool är ofta god.  

Många företag vill gärna kunna erbjuda sina anställda möjligheten att hyra bil ur den egna 
fordonsflottan. Den uppenbara fördelen är att fordonen utnyttjas en större del av dygnet och 
att driftsekonomin därmed förbättras. Även om den optimala lösningen innebär ett fullständigt 
samnyttjande finns det goda skäl för att i detta fall skynda långsamt. En anledning är att det i 
praktiken krävs en extern bilpoolsleverantör för att inte riskera att personalen 
förmånsbeskattas om de hyr/brukar företagets bilar på fritiden. Har då företaget redan en egen 
fordonsflotta kan omställningen till en extern leverantör bli ett hinder. Det finns ytterligare 
juridiska besvärligheter i sammanhanget som förstärker detta argument.  

En minst lika viktig anledning är att personalen måste acceptera tjänstebilpoolen. En personal 
som upplever bilpoolens fördelar och har vant sig vid dess få nackdelar kan bli en stark 
bundsförvant när en integrering med hushållens bilpool väl ska ske. En personal som i ett slag 
ska tvingas in i allt för omfattande nymodigheter (med ett stort antal externa bilbrukare) kan 
lätt mobilisera krafter för att förhindra ett sådant genomförande.  

Så länge bilpooler för hushåll för de allra flesta är ett nytt och oprövat system kan det vara 
fördelaktigt att ta en sak i taget och etablera stabila, parallella system. När tiden väl är mogen 
för en sammanslagning är fördelarna synliggjorda och det finns en inarbetad efterfrågan på 
effektiva system. Den rekommenderade strategin är därför att de öppna bilpoolerna på 
affärsmässiga grunder ska rekrytera både hushåll och företag som medlemmar, medan 
företagen bör vara försiktiga med att öppna sina pooler för anställda och enskilda hushåll.  
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10 Framgångsfaktorer 
De allmänna framgångsfaktorerna kan sammanfattas till tre:  

Ø Rekrytering i geografiskt avgränsade områden för att kunna uppnå hög kännedom,  
hög biltillgång och påtaglig lokal samhällsnytta.  

Ø Samarbete med den lokala kollektivtrafiken 
Ø Offentligt stöd i form av marknadsföring, rekrytering, information, stadsplanering, 

regelverk etc.  
 

De framgångsfaktorer som kan motivera stora skaror människor (liksom företag och 
förvaltningar) att ansluta sig ligger nästan uteslutande i handen på bilpoolerna. Dessa kan 
sammanfattas till tre:   

Ø Ekonomiskt! Prisvärt jämfört med egen bil. Differentierat avgiftssystem för olika 
transportbehov (analogt med olika abonnemang för mobiltelefon). Mervärden i form 
av utökade mobilitetstjänster, främst som rabatt på taxi, hyrbilar och lokal 
kollektivtrafik.  

Ø Bekvämt! Hög servicenivå vad gäller bokning av, utbud av, närhet till och faktisk 
tillgång till bilar. 

Ø Tillförlitligt! Professionell organisation med kvalitetsarbete och hög trovärdighet. 
Nya, driftsäkra, miljövettiga och trafiksäkra bilar.  

 

11 Val av åtgärder 
Det finns ingen anledning att i detta skede prioritera skapandet av nya eller nationellt 
enhetliga strukturer. Eftersom bilpooler till allra största delen erbjuder en transporttjänst för 
lokala och regionala resor finns sannolikt ett ännu ganska litet behov av nationellt kompatibla 
system. Tids nog kommer ineffektiva system att ersättas av effektiva, och små att inlemmas i 
stora. Befintliga och kommande bilpoolsleverantörer behöver sannolikt inte heller förändras 
nämnvärt till sin struktur. Följande områden bör prioriteras oavsett hur bilpoolerna för övrigt 
hanteras av Vägverket och andra offentliga aktörer:   

Ø Koncentrerad rekrytering! Högsta prioritet!  
Ø Kollektivtrafiken – för samarbete och gemensam nytta 
Ø Prioriterad tillgång till fasta parkeringsplatser 
Ø Utreda regelverk och beskattning  
Ø Offentligt stöd för information, marknadsföring, utbildning etc.  
Ø Utbildning av politiker, stadsplanerare, fastighetsägare, bostadsförvaltare med flera 
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12 Två strategiska nivåer 
Man måste påminna sig att bilpooler redan idag är fullt fungerande, starkt växande, 
affärsdrivande verksamheter utan behov av subventioner. Både kooperativa och kommersiella 
pooler har visserligen små marginaler, men avviker därmed inte nämnvärt från andra små och 
expansiva verksamheter. Med offentligt stöd kan dock riskerna minskas och tillväxttakten 
öka. Den avgörande frågan för bilpoolernas utveckling i Sverige är snarast om samhället ska 
ta ett större offentligt ansvar eller inte. I det perspektivet finns det två nivåer på engagemang 
och därmed två strategier för det offentliga Sverige. Dessa är:  

1. Stat och kommun fortsätter att stödja bilpooler på principiellt samma sätt som nu. 
Insatserna för fler och framför allt större pooler bör ökas rejält, med koncentration på 
rekrytering i befintliga områden. I takt med att olika offentliga aktörer inser nyttan 
med bilpooler ökar deras stöd, ofta som marknadsföring och riktade 
parkeringsåtgärder. Möjligheten finns även att betrakta bilpoolen som ett kollektivt 
transportsystem och ge den samma momssats som kollektivtrafiken, dvs 6 %. 
 
En strategi som används på de flesta håll i Europa och Nordamerika är att de offentliga 
aktörerna upphandlar och delfinansierar en etablering, men låter bli att ta ansvar för 
den fortsatta driften. Bilpoolerna förblir fristående verksamheter i olika skepnad. 
Poolleverantörer, hyrbilsfirmor, taxi och kollektivtrafik tecknar samarbetsavtal på 
affärsmässiga grunder. Förutsättningarna för en motsvarighet i Sverige bör utredas.  

2. Stat och kommun tar ett kraftigare grepp om utbudet av mobilitet och utvidgar sitt 
ansvar för kollektivtrafik och andra samhällsbetalda resor med ett ansvar även för 
bilpooler. Samhället skulle då precisera vilket utbud som ska erbjudas invånarna och 
upphandla tjänsteleverantörer precis som för kollektivtrafik etc.  
 
Bilpoolerna kan förbli fristående verksamheter, men för att kunna lämna anbud på 
upphandlad tjänst fordras en hög servicenivå. Små pooler ställs utanför och de stora 
likriktas i utbud och servicenivå.  Kollektivtrafikoperatörerna kan starta egna 
bilpooler. Poolleverantörer och kollektivtrafik tecknar samarbetsavtal inom 
upphandlade uppdrag. 
 
En variant på denna modell har lanserats i Italien, där miljödepartementet under åtta år 
satsar 9,5 miljoner Euro för att bygga upp bilpooler i två län och landets sexton största 
städer. Det har inrättats en fond som finansierar städernas bilpoolssatsningar upp till 
50 %, om dessa satsningar görs inom föreskrivna ramar. Den lokala kollektivtrafiken 
förmodas i de flesta fall bli huvudman för verksamheten.  
 
Flera exempel dyker upp, bland annat i Tyskland, där statsjärnvägen Deutsche Bahn 
startar egna bilpooler. Enligt deras schema har 30 000 kunder tillgång till 1000 bilar på 
500 stationer vid ingången av 2003 och redan 2005 ska 400 000 kunder vara anslutna.  

Måhända är Sverige i dagsläget inte redo för ett offentligt huvudmannaskap för bilpooler. 
Strategin bör därför vara att fortsätta på den inslagna vägen för att inom några år överväga ett 
större ansvarstagande. Ett offentligt huvudmannaskap bör naturligtvis utredas grundligt, något 
som kan påbörjas omgående.  
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13 Framtida möjligheter  
I Schweiz och Tyskland finns goda exempel på hur kombinerade betalkort ger en smidig 
tillgång till både bilpool och kollektivtrafik. Så länge de svenska bilpoolerna ansluter en 
blygsam skara är det knappast lönsamt att försöka införa eller utveckla sådana tekniskt 
”fulländade” system. Många önskemål får antagligen invänta en ”organisk tillväxt”. När 
bilpoolerna har anslutit tiotusentals användare finns sannolikt en mer påtaglig efterfrågan på 
och motivation för att tillhandahålla system med mer långtgående funktioner/ mernyttor. 
Några av de önskvärda tjänster som planeras, provas eller redan finns i andra länder, är:  

Ø Möjlighet för anställda och andra hushåll att för privat bruk fullt ut samnyttja företags 
fordonsflottor.  

Ø Möjlighet till enkel resa, dvs att hämta och lämna bilen på olika ställen.  
Ø Möjlighet att samordna bilpoolens debiteringssystem med andra system, t ex för taxi, 

samåkning eller kollektivtrafik.  
Ø Möjlighet att för kortare tider hyra in privatägda bilar till bilpoolssystemet.  
Ø Möjlighet att debitera aktuell andel av bilens försäkringskostnad direkt på varje 

enskild användare.  
Ø Tillgång till andra orters pooler.  
Ø Samarbete med och rabatt på långväga, andra orters och andra länders kollektivtrafik.  
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Bilaga 1  
Översiktlig bedömning av bilpoolernas aktuella ”problem” 
 
 
”Problem” Dagsläge och analys  Bedömning av behov 

Medlemsantal Litet antal, vilket ger isolerad info, låg effektivitet, 
dålig servicenivå, dålig tillgänglighet, sned 
rekrytering, få samarbetsavtal, dålig lönsamhet, 
liten handlingskraft etc.  

Prioritet 1! En genomtänkt 
rekrytering är helt avgörande 
för framgång!  

Parkeringsplatser Bristvara och (dyr) flaskhals i större städer. 
Kommunerna måste inse nyttan med förtur för 
bilpool. På sikt bra att generellt P-gynna poolbilar.  

Ställvis akut flaskhals! 
Bearbeta och visa på förebilder. 
Utarbeta lokala strategier.  

Kollektivtrafiken Intresserad men huvudsakligen passiv. Viktig part 
för tillväxt och medlemsnytta.  

Angeläget med samarbete. 
Behöver utbildas och 
förberedas på utvecklingen!  

Stadsplanering m fl 
politiker och 
tjänstemän 

Generellt ovetande om funktioner och nyttor.  Angeläget. Bör utbildas för att 
systematisk uppmärksamma  
bilpooler.  

Juridiska strukturer Problemområden finns. För att nå stor effektivitet 
behövs förändringar i förmånsbeskattningen.  

Bör bearbetas, men utgör inget 
akut hinder för expansion.  

Samnyttjande mellan 
hushåll och 
verksamheter 

Ganska outvecklat! Viktigt för bättre 
driftsekonomi. Vissa juridiska hinder finns, men 
lösningar finns för den som vill ...  

Klokt samnyttjande bör 
uppmuntras. Juridiken bör 
bearbetas.  

Bilpoolsdefinition Oklar målbild ger oklara bilder av positiv 
särbehandling. Göteborg har sin definition klar.  

Nationell definition presenteras 
i detta dokument.  

Kunskapsnivå Hyfsad till god inom poolerna – ganska låg 
utanför! Årliga konferenser hålls, info sprids 
elektroniskt – ett löpande arbete.  

Omfattande info behövs till 
nyckelpersoner och i hela 
offentliga samhället det 
närmaste decenniet.  

Bilpoolsleverantörer, 
dvs kooperativ eller 
kommersiella pooler 

Ännu ganska få, men finns i de flesta städer av 
intresse. Vissa dock oförstående för behovet av 
tillväxt.  

Mana på! Samarbeta med 
tillväxtsinnade.  

Kostnader, lönsamhet Alla bilpooler går runt, men effektiviteten behöver 
höjas. Få pooler avsätter resurser för utveckling 
och rekrytering.  

Fortsatt offentligt stöd för vissa 
åtgärder.  

Tekniska system Flera produkter i varje ”division” finns att köpa.  Ingen åtgärd 

Organisation  Kan vara ett problem för pooler i vissa faser av 
tillväxt.  

Ingen åtgärd utöver 
utvecklingsstödet av bil.coop 

Kompatibilitet  Kompatibilitet mellan bilpooler och mellan pooler 
och andra system är bra, men nyttan i dag sannolikt 
överskattad.  

Ingen åtgärd. Bevaka 
utvecklingen i MOSES och 
Vision Lundby/Göteborg.  

Ideella kontra 
kommersiella pooler 

Stordrift och hög kvalitet viktigt, men inte 
ägandeform.  

Ingen åtgärd. Alla former får 
plats – nu och i framtiden.  
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faktisk och 

teoretisk potential  
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Förord till avsnittet 
Attityden till och potentialen för bildelning har undersökts i flera länder i Europa. Metodiken 
har varit skiftande och resultaten har därför inte alltid gått att jämföra. I avsnittet ”Bilpooler 
och minskade koldioxidutsläpp” refereras dessa undersökningar.  

Attityderna till bildelning har undersökts en gång tidigare i Sverige (Vägar och Trafik 1999, 
Vägverket) varvid 15 % av de tillfrågade sade sig vara intresserade av att gå med i bilpool. 
Den här aktuella undersökningen har anpassats för att möjliggöra jämförelser med de 
utländska studierna.  

Det är alltid svårt att bedöma värdet av en undersökning som denna. Å ena sidan vet inte folk 
vad de svarar ja till och potentialen kanske är överskattad. Å andra sidan vet de inte heller vad 
de svarar nej till och intresset kan därför bli betydligt större när bilpoolerna har vuxit sig stora 
och fungerar väl. Som en antydan av storleken på målgruppen fungerar dock undersökningen 
väl. Förutom de inspirerande höga siffrorna bekräftar den positiva inställningen behovet av 
marknadsföring.  

Trots osäkerheterna i denna typ av undersökningar skulle den uppskattade potentialen, parat 
med data från efterföljande avsnitt, kunna medföra en reduktion av koldioxidutsläppen med 
omkring 600 000 ton per år.  

Denna studie har utförts januari-februari 2003 av Markör AB på uppdrag av Per Schillander, 
Vägverket. Eftersom resultatet kan vara av internationellt intresse publiceras även en engelsk 
version av sammanfattningen. Till rapporten finns bilagor som redovisas samtliga öppna svar 
och den enkät som har använts i undersökningen. För avsnittets innehåll svarar författaren, 
vilket inte nödvändigtvis motsvarar Vägverkets hållning.  
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Sammanfattning av avsnittet 
För att få en uppfattning om hushållens inställning till och praktiska förutsättningar för att 
ansluta sig till bilpooler har en undersökning genomförts på uppdrag av Vägverket. 
Undersökningens huvudsyfte var att uppskatta hur stor potentialen är i Sverige för bilpooler. 
För att kunna beräkna potentialen ställdes ett antal frågor om hushållens demografiska 
egenskaper och resvanor. Tanken var att eventuellt kunna finna mönster eller profiler som 
kännetecknar en potentiell bilpoolsanhängare. 

Från ett urval bland Sveriges hushåll har telefonintervjuer genomförts med 1000 personer i 
åldern 18-70 år som uppfyller följande krav:  

Ø Minst en person i hushållet innehar körkort 
Ø Hushållet finns i en ort med minst 10 000 invånare 

 
Uppskattningen av bilpoolspotentialen har gjorts utifrån två olika beräkningsgrunder; dels har 
en faktisk potential beräknats, och dels teoretisk potential. Den faktiska potentialen är 
beräknad på grundval av det antal respondenter som säger sig vara intresserade av att ansluta 
sig till en bilpool inom 2 år. Den teoretiska potentialen är beräknad med utgångspunkt från att 
hushållet uppfyller följande krav:  

Ø Restiden till arbete/skola antas inte förlängas med mer än 30 minuter genom att avstå 
från bilåkning. 
 

Uppskattningsvis finns det idag cirka 3 700 000 hushåll som bor i orter med minst 10 000 
invånare och där minst en person i hushållet är mellan 18-70 år och innehar körkort. Dessa 
3 700 000 hushåll utgör den population som ligger till grund för bilpoolpotentialens 
beräkning.  

 

Den faktiska bilpoolspotentialen 
Vi kan konstatera att tre av fyra hushåll har hört talas om och har en positiv inställning till 
bilpooler. När respondenterna sedan i undersökningen får ett fiktivt erbjudande om att gå med 
i en bilpool säger 25 % ja till ett sådant erbjudande (6 % absolut eller 19 % troligen). Av 
dessa säger sig 94 % vara mycket eller ganska säkra på sitt svar. Det här innebär att 23,5 % 
(25 % x 0,94) av populationen kan tänka sig tacka ja till att gå med i en bilpool. Detta 
motsvarar cirka 870 000 hushåll. Beräknas i stället beredskapen att gå med i en bilpool på 
dem som säger ja, absolut till erbjudandet (6 %), och som dessutom är säkra på sitt svar  
(0,94 x 6 % = 5,6 %) finns en total potential på cirka 210 000 hushåll. 

På vilket sätt skiljer sig då bilpoolsanhängarna från övriga med avseende på demografi och 
resmönster? Av undersökningsresultatet att döma finns inga anmärkningsvärda skillnader. 
Möjligen finns en tendens till att något fler är löntagar-/arbetarhushåll och att färre har bil i 
den faktiska potentialen.   

 

Den teoretiska bilpoolspotentialen 
Av hushållen i den här undersökningen uppfyller 30 % kraven för att tillhöra den teoretiska 
potentialen för bilpooler. Det motsvarar cirka 1 110 000 hushåll. Jämfört med den totala 
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populationen så är det fler i den teoretiska potentialen som tillhör tjänstemannahushåll och har 
hushållsinkomster över 400 000 kr per år. Fler har barn, är yrkesverksamma och använder bil 
i större utsträckning än övriga. 

Av de hushåll som ingår i den teoretiska potentialen i undersökningen (298 hushåll), tackade 
70 hushåll ja till att ansluta sig till en bilpool, och av dessa var 61 hushåll säkra på sitt svar, 
vilket utgör 6,1 % av hela undersökningspopulationen och motsvarar 225 000 hushåll.  

 

Övrigt 
Flera av de intervjuade hade en positiv inställning till bilpooler, där man trycker både på den 
praktiska nyttan med bilpooler, men också på effekterna för miljön. Även den personliga 
ekonomin har betydelse för inställningen. De mer negativa fokuserar i stället på friheten med 
egen bil, och i flera fall, att man måste ha tillgång till egen bil för att klara vardagen. 

 

Slutsatser 
Potentialen för bilpoolsanslutning i Sverige skulle i enlighet med denna undersöknings 
resultat ligga mellan 800 000 och 1 100 000 hushåll. Om dessa idag skulle få ett konkret 
erbjudande om att gå med i en bilpool skulle uppskattningsvis cirka 200 000 hushåll tacka ja. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 

Vägverket vill med hjälp av denna undersökning få en uppfattning om hushållens inställning 
till och praktiska förutsättningar för att ansluta sig till bilpooler. Undersökningen uppskattar 
dels den teoretiska och dels den faktiska potentialen för bilpooler i Sverige.  

 

1.2 Population, urval och metod 

Undersökningen har skett genom telefonintervjuer där intervjuaren sökt den person i hushållet 
som fattar beslut i frågor om bilköp. Ett urval har gjorts bland samtliga hushåll i riket med 
förutsättningen att man bor på en ort med mer än 10 000 invånare. De hushåll som saknar 
körkort eller inte har någon familjemedlem mellan 18-70 år har kategoriserats som ”ej 
målgrupp” och räknas inte med i de genomförda intervjuerna. 

Det har totalt genomförts 1000 intervjuer i målgruppen där urvalet har dragits från Telias 
abonnentregister. Om utvald person inte gått att nå eller vägrat delta i undersökningen 
slumpades en ny intervjuperson tills önskat antal intervjuer var genomförda. Av samtliga 
tillfrågade ville 224 personer inte delta i undersökningen. 

 

1.3 Rapportens disposition 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av bakgrundsvariablerna på de hushåll som deltagit i 
undersökningen, samt en kort beskrivning av de skillnader som kunnat urskiljas. Därefter 
beskrivs samtliga respondenters svar på två konkreta frågor om bilpooler. I avsnittet som 
följer redovisas potentialen för bildelning, och här analyseras i vilken utsträckning potentialen 
för bildelning skiljer sig från totalen. Slutligen görs även mindre jämförelser med andra 
undersökningar. Maskinella avrundningar förkommer. 
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2 Resultat 
2.1 Bakgrundsvariabler: ortsstorlek, personer i hushållet, 

körkort 

Tabell 1. Hur stor är den ort du bor i? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 236 24 

Större stad (100 000-200 000) 148 15 

Medelstor stad (50 000-100 000) 218 22 

Mindre stad (10 000-50 000) 398 40 

 
Tabell 2. Hur många personer i hushållet är mellan 18-70 år? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

1 person 261 26 

2 personer 628 63 

3 personer 80 8 

4 personer 23 2 

5 personer eller fler 8 1 

 
Tabell 3. Hur många personer har körkort? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

1 person 369 37 

2 personer 579 58 

3 personer 52 5 

 

Enligt de officiella beräkningar som finns (SCB) är antalet hushåll cirka 4 360 000 st (år 
2000). I ungefär 90 % av dessa hushåll finns personer upp till 70 år, vilket motsvarar 
3 920 000 hushåll. 95 % av dessa hushåll återfinns på orter med 10 000 eller fler invånare, dvs 
ca 3 700 000 hushåll. På orter med 10 000 eller fler invånare finns cirka 4 700 000 personer 
som har körkort. Ingen offentlig statistik över antal körkort per hushåll finns att tillgå. Vi 
måste således arbeta med skattningar. Vi gör ett antagande att det i samtliga 3 700 000 hushåll 
finns minst 1 person med körkort. Skattningen grundas dels på att körkort är vanligast i vår 
målgrupp 18-70 år, dels på att sambohushåll utan barn ej finns med i den officiella 
hushållsstatistiken. Vi har antagit att det antal sambohushåll som inte finns med i statistiken 
motsvarar det antal hushåll som inte har körkort överhuvudtaget. Dessa 3 700 000 hushåll 
utgör således populationen för bildelningspotentialens beräkning.  
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2.2 Bakgrundsvariabler: bil, barn, inkomster, 
hushållsindelning 

Tabell 4. Finns det någon bil i hushållet? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

Ja 899 90 

Nej 101 10 

 
Tabell 5. Hur många bilar finns det i hushållet? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

1 bil 582 65 

2 bilar 282 31 

3 bilar 31 3 

4 bilar 6 1 

 
Tabell 6. Hur många barn under 18 år finns det i hushållet? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

Inga barn 637 64 

1 barn 142 14 

2 barn 157 16 

3 barn 49 5 

4 barn 11 1 

5 barn eller fler 4 <1 

 
Tabell 7. Hur stora är hushållets inkomster under ett år? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

Upp till 200 000 kr 149 15 

200 000-400 000 kr 428 43 

400 000-600 000 kr 258 26 

600 000-800 000 kr 66 7 

800 000 kr eller mer 29 3 

Vill ej svara 70 7 
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Tabell 8. Vilken indelning passar bäst in på ert hushåll? (Bastal: 1000) 

 Antal hushåll Procent 

Löntagar-/arbetarfamilj 247 25 

Lägre tjänstemannafamilj 168 17 

Högre tjänstemannafamilj 306 31 

Företagar-/lantbrukarfamilj 84 8 

Studerande 55 6 

Annat 129 13 

Vill ej svara 11 1 

 
Svaren under ”annat” redovisas i detalj i bilaga 1. 

En sammanfattning av bakgrundsfaktorerna visar följande:  

Ø Av nedbrytningstabellen (fråga 19 och 24) framgår att de boende i storstad – 
Stockholm, Göteborg, Malmö – anser sig ha större möjligheter att använda sig av ett 
alternativt färdsätt till arbete/skola (som inte tar mer än 30 minuter längre än med bil), 
än boende på mindre orter.  

Ø Av nedbrytningstabellen (fråga 61) framgår att anslutningsbenägenheten inte är större 
bland dem som bor i storstad jämfört med övriga. 

Ø Finns två eller tre bilar i hushållet används en bil alla dagar i veckan i betydligt högre 
utsträckning (71 respektive 87 %) än om man bara äger en bil (52 %). Har man två 
eller tre bilar bedömer man i högre grad jämfört med dem som har en bil, att det finns 
möjligheter till alternativa färdsätt. 

Ø Ju högre inkomst desto mer användning av bilen alla dagar i veckan.  
Ø Tre av fyra hushåll som är positiva till bilpooler finns i inkomstskiktet 200-600 000 kr 

per år. 
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3 Faktisk potential 
Innan vi beskriver potentialen för bildelning i Sverige, vill vi presentera några resultat från 
undersökningen, som tillsammans med de tidigare beskrivna bakgrundsfaktorerna, får rollen 
av tankebakgrund till huvudfrågan. 

Grundläggande kriterier för att tillhöra den faktiska potentialen är att:  

Ø hushållet är beläget på en ort med mer än 10 000 invånare 
Ø minst en person i hushållet innehar körkort 
Ø hushållet ställer sig positivt till att ansluta sig till en bilpool inom en 2-års period. 

 

I figuren nedan beskrivs fördelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den faktiska potentialen har beräknats utifrån ett fiktivt erbjudande som respondenterna fick 
ta ställning till. Detta beskrivs närmare nedan, i diagram 3. Där framgår även den exakta 
fördelningen på de olika svarsalternativen.  

 
Grundläggande kriterier 

Ort > 10 000 invånare 
Någon person i hushållet har körkort 

Antal: 1000 st 
Procent: 100 % 

 
Hushåll som är positiva till att  

ansluta sig till bilpool inom  
en 2-års period.  

Antal: 250 st 
Procent: 25 % 

 
Hushåll som ej är positiva till att 

ansluta sig till bilpool inom  
en 2-års period.  

Antal: 750 st 
Procent: 75 % 
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Respondenten fick en beskrivning av vad en bilpool är och fick därefter svara på om han/hon 
har hört talas om bilpooler av denna typ samt vilken principiell inställning han/hon har till 
bilpooler. 

 

Diagram 1. Har du tidigare hört talas om bilpooler av denna typ?(Fråga 55, 
Bastal:1000)

30

45

26

0

50

100

Jag har hört talas om bilpooler
och är insatt

Jag har hört talas om bilpooler
men är inte insatt

Nej, jag har inte hört talas om
bilpooler

%

 
 

Tre av fyra respondenter säger sig ha hört talas om bilpooler, men det är bara tre av tio som 
känner sig insatta i konceptet. En av fyra har inte alls hört talas om bilpooler. 

 

Diagram 2. Vilken är din principiella inställning till bilpooler (Fråga 56, Bastal:1000)

74

9 10
7

0

50

100

Positiv Varken positiv eller
negativ

Negativ Har ingen uppfattning

%

 
Tre av fyra respondenter ser bilpoolerna som något positivt medan endast en av tio är negativ. 
De som har tagit ställning och varit positiva eller negativa har också fått utveckla detta i 
följdfrågor, resultatet av dessa öppna frågor presenteras i detalj i bilaga 1.  
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Respondenterna fick sedan ett fiktivt erbjudande om en bilpool där det togs upp bl.a. pris och 
regler för tidsbokning: 

”På flera orter i Sverige har människor gått samman i bilpooler, i kommersiell regi eller i 
bilkooperativ. Det innebär att man har bilarna tillsammans och delar på de fasta 
kostnaderna. Ofta kan varje bil delas av 8-12 hushåll. Man betalar en årlig, fast avgift och 
därefter endast för den tid och sträcka man använder bilen. På så sätt blir det ofta billigare 
om man inte behöver köra mer än 1200 mil per år. Den som är med i bilpool får pengar över 
till andra färdmedel och åker oftare taxi, kollektivt eller cyklar.  

Bilarna i poolen är sällan äldre än tre år och därför trafiksäkrare och miljövänligare än en 
genomsnittsbil. I poolen finns olika modeller och storlekar som man kan välja bland varje 
gång man ska köra. Bilarna bokas i förväg per telefon eller Internet. Bilarna finns parkerade 
i närheten av där poolens medlemmar bor. Om alla bilarna är upptagna så har bilpoolen 
förmånliga avtal med hyrbilsfirmor.” 

De fick efter detta ta ställning till om de skulle anta ett sådant erbjudande.  

Diagram 3. Skulle du/ert hushåll kunna tänka er att gå med i en sådan bilpool? (Fråga 
3, Bastal:1000)

6

19

36 36

3

0
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Ja, absolut Ja, troligen Nej, knappast Nej, absolut inte Har ingen
uppfattning

%

 
 

En av fyra personer i målgruppen skulle kunna tänka sig att gå med i den beskrivna bilpoolen 
medan knappt tre av fyra svarat ”nej, knappast” eller ”nej, absolut inte”. Respondenten fick 
som följdfråga bekräfta hur säker han/hon var på sitt svar. Resultatet visade att 94 % var helt 
säkra eller ganska säkra i sitt svar.  

Den faktiska potentialen för bildelning, där förutsättningarna är att man ska bo på en ort med 
minst 10 000 invånare, vara mellan 18 och 70 år samt ha körkort, skulle således utgöra 25 % 
(Ja , absolut 6 %, Ja, troligen 19 %) av hushållen. Av dessa säger sig 94 % vara mycket eller 
ganska säkra på sitt svar. 23,5 % (0,94*25%) av undersökningspopulationen motsvarar 
870 000 hushåll som är positiva till att gå med i en bilpool inom de närmaste två åren. 
Motsvarande siffra för de som säger sig absolut kunna tänka sig att gå med i en bilpool är då 
5,6 % (0,94*6%) av undersökningspopulationen, dvs cirka 200 000 hushåll. 

I följande tabell visar vi hur bakgrundsfaktorerna fördelar sig på den direkta frågan om man 
kan tänka sig att gå med i en bilpool inom de två närmaste åren. Tabellen beskriver eventuella 
skillnader och likheter mellan den faktiska potentialen och övriga faktorer i 
undersökningspopulationen.  
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Tabell 9. Bakgrundsfaktorerna fördelade på Ja/Nej till bilpool. (Bastal: 1000). Procent. 

 Ja (Ja, absolut/Ja, troligen) 

Antal: 250 

Nej (Nej, knappast/Nej, absolut 

inte) Antal: 750 

Ortsstorlek    

Storstad 22,8 23,3 

Större stad 16 14,2 

Medelstor stad 19,6 22,5 

Mindre stad 41,6 40 

Personer i hushållet mellan 18 

och 70 år 

  

1 person 26,4 25,8 

2 personer 58,8 64,4 

3 personer 11,2 7,1 

4 personer 2,8 2,1 

5 personer eller fler 0,8 0,6 

Antal personer i hushållet 

med körkort 

  

1 person 38 36 

2 personer 57,2 58,9 

3 personer eller fler 4,8 5,2 

Finns det någon bil i 

hushållet? 

  

Ja 83,6 92,4 

Nej 16,4 7,6 

Antal bilar i hushållet   

1 bil 64,5 64,6 

2 bilar 33,6 30,8 

3 bilar 1,4 3,9 

4 bilar 0,5 0,8 
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 Ja (Ja, absolut/Ja, troligen) 

Antal: 250 

Nej (Nej, knappast/Nej, absolut 

inte) Antal: 750 

Antal barn under 18 år   

Inga barn 59,6 65 

1 barn 15,6 13,8 

2 barn 20,4 14,4 

3 barn 2 5,6 

4 barn 2 0,8 

5 barn eller fler 0,4 0,4 

Hushållets inkomster   

Upp till 200 000 kr 16 14,4 

200 000 till 400 000 kr 44 42,7 

400 000 till 600 000 kr 29,6 23,8 

600 000 kr till 800 000 kr 4 7,7 

800 000 kr eller mer 1,6 3,5 

Hushållsindelning   

Löntagar-/arbetarfamilj 31,6 22,2 

Lägre tjänstemannafamilj 18,4 16,5 

Högre tjänstemannafamilj 28,4 31,4 

Företagar-/lantbrukarfamilj 4,8 9,9 

Studerande 7,6 4,5 

Annat 8,0 14,5 

 

Vi kan konstatera att den faktiska potentialen inte skiljer sig på något avgörande sätt från den 
grupp som inte vill ansluta sig till bilpool. Möjligen finns en tendens till något fler löntagar-
/arbetarhushåll i den faktiska potentialen, och att färre har bil.   

Vi går nu vidare med att se närmare på ytterligare underlag när det gäller den faktiska och den 
teorietiska potentialen för bildelning, och vilka eventuella likheter och olikheter det finns 
mellan de båda grupperna.  
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4 Teoretisk potential 
Grundläggande kriterier för att tillhöra den teoretiska potentialen är att:  

Ø hushållet är beläget på en ort med mer än 10 000 invånare 
Ø minst en person i hushållet innehar körkort 
Ø minst en person i hushållet kan resa med ett alternativt färdsätt till arbete/skola som tar 

högst 30 minuter längre än motsvarande resa med bil.  
 

I figuren nedan beskrivs fördelningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den teoretiska potentialen för bildelning är således 30 %. Det motsvarar i befolkningen ca 
1 110 000 hushåll. Samtliga respondenter, på hushållsnivå, uppfyllde de grundläggande 
kraven på ortsstorlek och körkortsinnehav, eftersom det var en av förutsättningarna för att 
ingå i målgruppen. Av de ursprungligen 1000 hushållen uppgav 298 st, eller 30 %, att minst 
en person i hushållet har ett alternativt färdsätt som tar högst 30 minuter längre tid för att 
komma till arbete eller skola. Denna grupp utgör grunden för den teoretiska potentialen. 

 

4.1 Likheter och skillnader inom potentialen för bildelning 

Av den teoretiska potentialen om 298 hushåll svarar 70 st, det vill säga 7 % av samtliga 
tillfrågade, att de inom en tvåårsperiod kan tänka sig att gå med i en bilpool. Vi kan konstatera 
att andelen som faktiskt säger sig kunna ingå i en bilpool är betydligt mindre än den andel 
som teoretiskt borde ha nytta av bildelning. Finns det då något som förenar 
bilpoolsanhängarna och avståndstagarna inom den teoretiska potentialen, eller är skillnaderna 
mellan dessa båda grupper stora och grundläggande?  

 
Grundläggande kriterier 

Ort > 10 000 invånare 
Någon person i hushållet har körkort 

Antal: 1000 st 
Procent: 100 % 

 
Hushåll där antingen person 1 eller 
person 2 har ett alternativt färdsätt, 
som tar max 30 minuter längre tid i 

anspråk än bil, för att komma till 
arbetet/skolan.  
Antal: 298 st 

Procent: 30 % 

 
Hushåll där varken person 1 eller 

person 2 har ett alternativt färdsätt, 
som tar max 30 minuter längre tid i 

anspråk än bil, för att komma till 
arbetet/skolan.  
Antal: 702 st 

Procent: 70 % 
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Diagram 4a. Potential jämfört med total. Bakgrundsvariabler.

0 20 40 60 80 100

Enpersonshushåll

Har barn

Inkomst upp till 400 000 kr

Inkomst över 400 000 kr

Löntagarfamilj

Tjänstemannafamilj

%

Potential, ja till anslutning (70) Potential, nej till anslutning (228) Hela undersökningspopulationen (1000)  
 

Likheterna är betydligt fler än skillnaderna. Vare sig man vill ansluta sig till bilpool eller inte, 
så är andelen enpersonshushåll inom den teoretiska potentialen lägre jämfört med hela 
undersökningspopulationen, fler har barn, och fler har högre hushållsinkomst.  

 

Diagram 4b. Potential jämfört med total. Körvanor.

0 20 40 60 80 100

Samåker, person 2

Person 2 kör bil till
arbetet

Yrkesverksam,
person 2

Samåker, person 1

Person 1 kör bil till
arbetet

Yrkesverksam,
person 1

%

Potential, ja till anslutning (70) Potential, nej till anslutning (228) Hela undersökningspopulationen (1000)  
 
Den teoretiska potentialen för bildelning består av fler yrkesverksamma jämfört med hela 
undersökningspopulationen, och dessa tar sig också i högre utsträckning till sina arbeten med 
bil. Det finns en tendens till att bildelningspotentialen samåker mer än andra, även om 
skillnaden inte är så stor jämfört med hela undersökningspopulationen. 

I stort sett samtliga i potentialen har bil och fler har också mer än en bil. Bilen/bilarna 
används i högre utsträckning dagligen än jämfört med hela undersökningspopulationen. Fler 
har också körkort i hushållet. Här kan en jämförelse göras med data som beskriver den 
faktiska potentialen i tabell 9.  
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Det finns dock skillnader inom den teoretiska potentialen. Knappt hälften av dem som säger 
sig vara positiva till att ansluta sig till bilpool bor i mindre städer. Bland de negativa till 
anslutning inom bildelningspotentialen är motsvarande andel en dryg tredjedel. 

Om vi nu utgår från att: 

... minst en person i hushållet kan välja ett alternativt färdsätt som tar max 30 minuter längre 
tid än motsvarande resa med bil, dvs hushållet tillhör den teoretiska potentialen ... 

... hushållet även kan tänka sig att ansluta sig till en bilpool inom de närmaste två åren (faktisk 
potential) och är mycket eller ganska säker på sitt svar ...  

... då får vi en grupp som utgör 6,1 % av vår undersökningspopulation och som på 
befolkningsnivå motsvarar 222 000 hushåll, en siffra som kan jämföras med beskrivningen av 
den faktiska potentialen i diagram 3. 

 

4.2 Jämförelser med andra undersökningar 

I detta resonemang görs jämförelser med andra undersökningar i Europa i den utsträckning 
som är möjligt.2 Vissa jämförelser görs även med en undersökning bland medlemmar i 
Majornas Bilkooperativ 1999.3 

Michael Koucky refererar i sitt arbete om bilpooler och koldioxidutsläpp till en schweizisk 
undersökning bland 340 personer, där kriterierna i stort sett motsvarade de kriterier som 
använts i denna undersökning: körkort, alternativt ressätt högst 30 minuter och boende i inte 
alltför liten ort. Det sista kriteriet skiljer sig från vårt så till vida att orten inte får ha färre 
invånare än 2000. Dessutom tillkommer i den schweiziska undersökningen ett kriterium att 
inte bo alltför avskilt. Med dessa skillnader i åtanke kan vi konstatera att den faktiska 
potentialen i Schweizundersökningen beräknas till 8,7 % av befolkningen, vilket i procentuell 
storlek tycks likna det resultat som framkommit i vår undersökning. 

Vid en försiktig jämförelse med medlemmarna i Majornas bilkooperativ kan vi se att den 
faktiska potentialen i vår undersökning har drag gemensamma med dessa. I Majorna, som 
idag är landets största bilkooperativ med 26 bilar och 350 brukare, hade 1999 64 % av 
medlemmarna barn jämfört med 62 % bland den faktiska potentialen. Andelarna 
yrkesverksamma och studerande i Majornakooperativet motsvarar väl andelarna i vår 
undersökning som säger sig allvarligt överväga bildelning. Däremot finns skillnader när det 
gäller hushållens sammanlagda inkomst, där bilkooperativet har en lägre andel 
höginkomsttagare än undersökningens. 

                                                   
2 Bilpooler och koldioxidutsläpp. Undersökning om bilpoolernas möjlighet att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Michael 

Koucky Konsult, 2002. 
3 Majornas Bilkooperativ 1999. Merritt Polk, Göteborg, 2000. 
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Förord till avsnittet 
Ett flertal studier har försökt uppskatta potentialen för och effekterna av en massiv etablering 
av bilpooler. Eftersom företeelsen är relativt ny och bilpoolerna ofta ganska små har få 
dessvärre gjort egna fallstudier. Dessutom utgör medlemmarna i de nuvarande bilpoolerna 
sannolikt ingen representativ bild av kunderna i framtida, kanske 100 gånger större bilpooler. 
Likväl finns det intressanta observationer gjorda i de genomförda studierna och många 
slutsatser om bilpoolernas potentiella effekter går att dra utifrån dessa.  

Under tiden för denna rapports framställning har det publicerats ytterligare två studier: Från 
Stattauto München rapporteras om en drastisk minskning av antalet bilkilometer, hela 78 %, 
för dem som går med i bilpool. En nyligen genomförd studie i Lunds bilpooler visar på en 
minskning med mer modesta 30 %.  

Underlaget till detta avsnitt är skrivet av Michael Koucky Konsult, Varberg, på beställning av 
Per Schillander, Vägverket. För avsnittets innehåll svarar författaren, vilket inte nödvändigtvis 
motsvarar Vägverkets hållning.  
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Sammanfattning av avsnittet 
Syftet med denna rapport är att beskriva i vilken omfattning bilpooler kan komma att bidra till 
minskningen av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Rapporten baseras på 
litteraturstudier av internationell forskning runt bildelning och kan även ses som grov översikt 
över kunskapsläget i frågan.  

På individuell nivå minskar bilpooler koldioxidutsläppen genom att medlemmarna minskar 
sin körsträcka med bil och en lägre bränsleförbrukning per km. Bilpoolskunder ökar sitt 
resande med kollektiva färdmedel vilket bidrar till en lätt ökning av koldioxidutsläppen från 
den sektorn.  

Hur stor koldioxidminskningen blir i en bilpool beror i stor utsträckning på andelen före detta 
bilägare som blir medlemmar i poolen. Alla studier som konsulterades i denna rapport visar 
att medlemmar som tidigare ägt bil minskar sin körsträcka radikalt efter inträde i en bilpool. 
Bilanvändandet hos poolkunder som tidigare inte ägt bil ökar sällan efter inträdet; poolbilen 
ersätter i stället hyrbilar och lånade bilar från vänner och bekanta.  

Totalt beräknas bilpooler kunna leda till en minskning av koldioxidutsläppen med ungefär 
400 kg per medlem och år. Osäkerheten i resultatet är stor – den bygger på en rad antaganden 
samt att dataunderlaget är begränsat. Resultatet anses ligga i spannet mellan 170 och 700 kg 
koldioxidminskning per medlem och år.  

Baserat på en biltäthet av 15 medlemmar per bil kan varje poolbil därmed bidra till att minska 
koldioxidutsläppen med ungefär 7 ton per år. Spannet i effekten är mellan 2 och 10 ton årlig 
koldioxidminskning.  

Minskningspotentialen på nationell nivå är ännu svårare att bestämma exakt och resultaten 
måste anses som väldigt osäkra. Baserat på utvecklingen av bildelning utomlands uppskattas 
medlemspotentialen för bilpooler på 5-10 års sikt till 0,3-0,7 % av befolkningen, dvs 26 000 
till 62 000 personer. Baserat på potentialen för koldioxidminskning på individuell nivå leder 
det till en total minskningspotential mellan 10 000 och 24 000 ton koldioxid per år, ungefär 
0,1 % av trafikens nuvarande utsläpp.  

Om man utgår från en mer långsiktig potentialbedömning för bildelning så kan antalet 
bilpoolskunder bli så högt som 8-9 % av befolkningen, dvs. omkring 3/4 miljon människor. 
Med samma antagna individuella minskningspotential som ovan leder det till en minskning av 
koldioxidutsläppen med ungefär 300 000 ton per år, motsvarande knappt 2 % av dagens 
utsläpp från trafiken.   

På individuell nivå kan bildelning leda till kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. 
Undersökningen tyder dock på att bildelningens potential att minska transportsektorns 
koldioxidutsläpp begränsas till några få procent av dagens utsläpp. Däremot kan bilpooler 
utöver minskningen av klimatrelaterade utsläpp bidra till stora minskningar av andra miljö- 
och hälsofarliga utsläpp, radikalt minska behovet för parkering och bidra till ett säkrare och 
mer jämställt transportsystem.  
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1 Inledning 
Bildelning eller bilpooler som alternativ till den privatägda bilen är ett förhållandevis nytt 
fenomen i Sverige och omfattningen är fortfarande väldigt begränsad. För närvarande är 
uppskattningsvis ett par tusen människor i Sverige medlemmar i bilpooler. Erfarenheter från 
Tyskland och Schweiz visar dock att nyttjandet av bilpooler kan komma att växa kraftigt i 
framtiden. 

Syftet med denna rapport är att uppskatta vilken potential bilpooler har för att minska 
koldioxidutsläpp från transportsektorn. Uppskattningen görs både på individnivå och för 
Sverige som helhet. 

Rapporten baseras på litteraturstudier av internationella rapporter och undersökningar om 
bilpooler och kan även ses som en grov översyn över kunskapsläget i frågan om bilpooler och 
minskning av koldioxidutsläpp. Utöver forskningsresultaten diskuteras även i vilken 
omfattning dessa kan tillämpas på situationen i Sverige.  

 

2 Internationell forskning  
Bilpooler är ett förhållandevis nytt fenomen, den första dokumenterade 
bildelningsorganisationen kan spåras till kooperativet ”Sefage” i Zürich året 1948 (Harms 
1998). I början av 1970-talet genomfördes några försök att starta bildelningsorganisationer i 
Europa men dessa misslyckades. Först i slutet av 1980-talet grundades mer framgångsrika 
bilpooler och 1999 fanns runt 200 pooler i Europa, med uppskattningsvis 130 000 medlemmar 
(Shaheen 1999). För en översyn över bildelningens utveckling i Europa och andra världsdelar, 
se t.ex. Sperling 1999. 

Bildelningens relativa nyhet och till en början ringa omfattning kan vara en förklaring till att 
antalet forskningsrapporter och empiriska undersökningar om bildelningens effekter 
fortfarande är begränsat. Eftersom bildelning har utvecklats snabbast i Schweiz, Tyskland och 
i viss mån Nederländerna, härstammar majoriteten av de empiriska studierna från dessa tre 
länder.  

Den mest omfattande och mest citerade empiriska undersökningar runt bildelning 
genomfördes av konsultföretaget Peter Muheim & Partner i Luzern, Schweiz, på uppdrag av 
den schweiziska energimyndigheten (Muheim 1998). En annan omfattande studie baserande 
på empiriska data är doktorsavhandlingen av Rens Meijkamp som undersöker bildelning i 
Nederländerna (Meijkamp 2000). 
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3 Potential på individuell nivå 
Hur påverkas utsläpp av koldioxid från resandet när en person går med i en bilpool? Följande 
primära faktorer förändras och påverkar förbrukningen av fossila bränslen och därmed 
koldioxidutsläppen:  

Ø förändring av körsträckan med bil  
Ø förändring av bränsleförbrukningen per fordonskm  
Ø förändring av beläggningsgrad  

Förändringen av beläggningsgraden, dvs antalet personer som i genomsnitt färdas i en bil, är 
relevant om utsläppsminskning per personkm ska uppskattas, för de totala utsläppen är endast 
antalet fordonskm avgörande. En sekundär faktor som påverkas av bildelning och som också 
förändrar koldioxidutsläppen är förändringar i kollektivtrafikresandet.  

 

3.1 Förändring av körsträckan 

Vid inträde i en bilpool förändras personernas resande fördelat på olika färdmedel och deras 
körsträckor med bil. Förändringen skiljer sig markant mellan medlemmar som tidigare ägt bil, 
de tidigare billösa samt de medlemmar som fortfarande äger bil och använder bilpoolen som 
alternativ till att skaffa en andra bil. Nedan presenteras resultat från olika europeiska 
undersökningar.  

 

Nederländerna 
En omfattande undersökning av förändringen av körsträckan gjordes i doktorsavhandlingen 
av Rens Meijkamp i Nederländerna (Meijkamp 2000). Undersökningen bygger på intervjuer, 
statistik från bilpooler och nationell statistik och är väl underbyggd. Meijkamp kommer till 
slutsatsen att den årliga körsträckan med bil i genomsnitt reduceras med 1/3 efter inträde i en 
bilpool. Största minskningen åstadkommer medlemmar som tidigare ägt bil; dessa sänker sin 
körsträcka med bil från 13 380 km till 4 730 km per år – en reduktion med 2/3. 

Anmärkningsvärt är enligt Meijkamp att även medlemmar som tidigare inte ägde någon bil 
minskar sin körsträcka efter inträde i poolen. I det fallet ersätter poolbilen ofta lånade bilar 
från bekanta och den tydligare kostnadsbilden kan vara en förklarande orsak till minskningen. 
Det ges dock ingen tydlig förklaring till minskningen i avhandlingen. 

Medlemmar som använder bilpoolen som alternativ till ytterligare en bil i hushållen ökar sin 
totala körsträcka något. Detta måste dock ställas i relation till den sannolikt större ökningen i 
bilanvändandet om de i stället hade skaffat en andrabil. Resultaten sammanfattas i bild 1. 
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Figur 1: Bilanvändning (i fordonskm/år), innan (voor) och efter (na) inträde i en bilpool, 
uppdelat på tre grupper: Medlemmar som tidigare inte ägde egen bil (Autolozen), tidigare 
bilägare (Substituters) och medlemmar som fortfarande äger minst en bil och använder 
bilpoolen som komplement (2e auto gebruikers). I genomsnitt minskar bilkörningen med 33 % 
(Gemiddeld). (Meijkamp 2000) 

 
Schweiz 
En av de mest omfattande empiriska studien om förändringar i resmönstret genomfördes 1998 
i Schweiz av konsultföretaget Muheim & Partner i Luzern (Muheim 1998). Undersökningen 
utfördes på uppdrag av den schweiziska energimyndigheten med målet att utvärdera 
bilpoolernas effekter. Studien baserar på enkätsvar från 511 aktiva medlemmar i bilpoolen 
Mobility, svar från 340 potentiella bildelare samt nationell statistik. Studien är sannolikt den 
hittills mest omfattande empiriska undersökningen om bildelning.  

Undersökningen visar att personer som ägde bil innan de gick med i bilpoolen sänkte sin 
totala ressträcka (alla färdmedel) från 16 000 till 13 300 km/år. Bilresorna minskade drastiskt, 
från 9 300 till 2 600 km/år, en reduktion med 72 %. Mobilitetsmönstret hos personer som 
ägde bil innan de gick med i bilpoolen närmar sig mönstret av personer utan egen bil (men 
med körkort).  

Människor utan egen bil ändrade inte sitt mobilitetsmönster och sin årliga körsträcka med bil 
avsevärt genom att gå med i bilpoolen. De använder sig av poolbilarna i samma utsträckning 
som de tidigare lånade bil från bekanta eller hyrde bil. Förändringen av resmönstret visas mer 
detaljerat i tabell 1.  
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Tabell 1: Årliga reslängder i km, uppdelat på olika färdmedel och för olika 
resandekategorier. (Muheim 1998) 

Färdmedel  

Personer med 
egen bil, 

genomsnitt i 
Schweiz  

Personer som bytt 
från egen bil till 

bilpool  - före  

Personer som bytt 
från egen bil till 

bilpool  - efter 

Personer utan 
egen bil, men 

med körkort 

Poolbil - - 1 000 - 
Annan bil 12 000 9 300 1 600 3 100 

MC, scooter 400 - 1 300 - 

Kollektivtrafik 1 800 5 700 7 700 7 400 
Gång, cykel 1 000 1 000 1 700 1 000 

Total 15 200 16 000 13 300 11 500 
 

Totalt sett minskade en genomsnittlig kund hos bilpoolen Mobility sin årliga körsträcka med 
bil med 36 % efter inträde i poolen (Muheim 1998). Enkäten visar även att 
bilpoolsmedlemmar som ägde bil tidigare, redan innan inträdet i poolen hade en lägre årlig 
körsträcka än genomsnittsbilisten i landet. Skillnaden är runt 23 %. 

Undersökningen visar även att bilpoolsmedlemmar minskar sin körsträcka ytterligare efter 
några års medlemskap i poolen. Undersökningen av den årliga körsträckan av 870 Mobility-
kunder visar att körsträckan med bil har sjunkit med 20 % jämfört med användningen av 
poolbilarna i första året av medlemskapet. Detta förklaras genom att medlemmarna lär sig att 
mer medvetet välja mellan olika transportalternativ (Energi2000 1998). 

 

Tyskland – Stattauto Berlin 
Redan 1994 genomfördes en empirisk undersökning om bilpoolens effekter bland 
medlemmarna i bilpoolen Stattauto Berlin (Baum 1994). Dataunderlaget i den studien är dock 
begränsat, inte minst eftersom bilpoolen 1994 fortfarande hade få medlemmar. Vid tolkning 
av resultaten måste även tas hänsyn till att framtida bilpoolsmedlemmar inte nödvändigtvis 
direkt kan jämföras med bildelningens ”pionjärer”.  

Studien med uppgifter från Stattauto-medlemmar visar på en minskning av den årliga 
körsträckan med bil från 8678 till 4106 km, en reduktion med 52 %. Rapporten skiljer inte 
mellan medlemmar som tidigare ägt bil eller ej, men anger andelen tidigare bilägare. För en 
sammanställning, se tabell 2 nedan. I en nyare tysk rapport (Behrendt 2000) anges en 
minskning av den årliga körsträckan med 42 %. Uppgiften baseras dock inte på egna 
undersökningar utan refererar tillbaka till Baum (1994) samt Beutler (1999).  

 
Tabell 2: Årlig reslängd med bil i km, före och under medlemskap i Stattauto Berlin. (Baum 
1994) 

 före medlemskap under medlemskap andel som ägde bil  
innan de gick med 

poolbil - 2 330 21 % 

annan bil 8 678 1 776  
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Tyskland – StadtAuto Bremen 
StadtAuto Bremen är en av Tysklands största bilpooler. En undersökning bland poolens 
medlemmar visar att den årliga körsträckan har minskat med 32 % efter inträde i poolen, från 
8141 km till 5523 km. En femtedel av medlemmarna ägde tidigare egen bil men sålde den i 
samband med inträde i poolen (Bremen 2001). Undersökningsresultatet är aktuellt, tyvärr 
framgår inte hur stort det statistiska underlaget till enkäten är.  

 

Andra undersökningar och rapporter 
I en undersökning om bildelning anger Litman (1999) en minskningspotential för bilkörning 
mellan 40 och 60 %: ”Carsharing typically reduces average vehicle use by 40-60 % among 
drivers who rely on it, making it an important transportation demand management strategy.” 
Rapporten bygger på litteraturstudier och inte på egna empiriska undersökningar.  

I en internationell översyn över bildelning uppger mobilitetsforskarna D. Sperling och S. 
Shaheen att en rad empiriska studier visar att medlemmar i bilpooler reducerar sin årliga 
körsträcka med bil med omkring 1/3 (Sperling 1999). Rapporten bygger i sin helhet på 
litteraturstudier och egna empiriska undersökningar har inte genomförts. Sperling och 
Shaheen visar även på svårigheten att dra långtgående slutsatser från tidigare empiriska 
studier, eftersom undersökningsmaterialet dels bygger på resultat från tidiga 
bilpoolsmedlemmar (”early adopters”), som inte behöver vara representativa för framtida 
medlemmar, dels dålig dokumentation av bildelningens effekter: ”Documentation of benefits 
is poor and may not be generalizable since initial early adopters (i.e., current carsharing 
practitioners) may not be representative of later participants.” (Sperling 1999) 
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Sammanställning & slutsatser  
Uppgifterna från de olika rapporterna presenteras sammanställt i tabell 3. 

 

Tabell 3: Sammanställning av minskad bilkörning i bilpooler.  

Land/ 
Rapport 

Bilpoolskunder som 
tidigare ägt egen bil  

Bilpoolskunder 
tidigare utan 
egen bil  

Total för poolens 
kunder 

Datakvalitet Källa 

 Körsträcka 
med bil, km/år 

 Körsträcka med 
bil 

Förändring     

 före efter % förändring % km/år %   

Neder-
länderna 

13380 4730 - 65 - 29  - 2700  - 33 Bra Meijkamp 
2000 

Schweiz 9300 2600 - 72  0 - 1500  - 36 Bra Muheim 
1998 

Stattauto 
Berlin 

    - 4572  - 52 Gamla data Baum 
1994 

StadtAuto 
Bremen 

    - 2600  - 32 OK Bremen 
2001 

Litman      - 40 
–60 

Litteraturstudie Litman 
1999 

Sperling      - 33 Litteraturstudie Sperling 
1999 

Behrendt      - 42 Litteraturstudie Behrendt 
2000 

 
De olika rapporterna och undersökningarna anger mellan 30 och 60 % i minskning av den 
årliga körsträckan.  

Undersökningen som visar en väldigt kraftig minskning av bilanvändandet bland 
medlemmarna (-52 %, Stattauto Berlin, Baum 1994) baserar på uppgifter från 1994 och det 
statistiska underlaget är dåligt. Det är troligt att dessa tidiga bilpoolsmedlemmar (”early 
adopters”) inte är representativa för framtida intressenter. Det är mer sannolikt att de mer 
aktuella undersökningarna bland förhållandevis stora och sedan länge etablerade bilpooler  
-33 % (Meijkamp 2000), -36 % (Muheim 1998; Bremen 2001), -32 % (Bremen 2001) kan ge 
en bättre indikation av minskningspotentialen för framtida bilpoolsmedlemmar.  

I likhet med Sperling (1999) rekommenderas därför som försiktigt riktvärde att den 
genomsnittliga bilpoolskunden minskar sin bilkörning med 1/3.   

Det är viktigt att observera att den tidigare genomsnittliga körsträckan med bil bland 
bilpoolsmedlemmar redan innan medlemskapet är tydligt lägre än genomsnittet i 
befolkningen. Jämfört med en genomsnittsbilist är den årliga körsträckan med bil bland 
Mobility-kunderna runt 75 % lägre (ca 9000 fordonskm mindre per år) (Muheim 1998). 
Uppgifterna i Meijkamp (2000) tyder på att en bilpoolsmedlem kör runt 60 % mindre än 
genomsnittsbilisten i Nederländerna.  



Gör plats för svenska bilpooler! Vägverket 2003: 88 

 52 

Som försiktig uppskattning kan antas att en bilpoolsmedlem har en 50-60 % lägre årlig 
körsträcka med bil än genomsnittsbilisten. Sannolikt är skillnaden i verkligheten ännu större.  

Den totala minskningen i körsträcka som en bilpool åstadkommer är väldigt beroende av 
andelen poolmedlemmar som tidigare ägt bil. De står för den dominerande delen av 
minskningen av körsträckan. I en bilpool som domineras av medlemmar som tidigare inte 
hade ägt bil förblir den totala körsträckan med bil sannolikt konstant eller förändras endast 
lite. Bilinnehav i sig visar sig skapa ett högre bilanvändande – se även Sperling (1999).  

Bland medlemmarna hos den schweiziska poolen Mobility är andelen före detta bilägare 
knappt 20 % (Muheim 1998), hos Stattauto Berlin 21 % (Baum 1994), liksom hos Stadtauto 
Bremen (Bremen 2001).  

Det är sannolikt att marginaleffekten av nya bilpoolsmedlemmar inte är konstant. Med det 
menas att CO2-minskningen genom nya bildelare är olika beroende hur många 
bilpoolsmedlemmar som redan finns. Sannolikt är andelen billösa bland 
”pionjärgenerationen” förhållandevis hög, de utländska studierna tyder på runt 80 % av 
medlemmarna. När bildelning har blivit ett väl fungerande, attraktivt och social accepterat 
alternativ till den egna bilen kan andelen före detta bilägare öka markant. Därmed kan även 
CO2-minskningen per person öka. 

För att kunna bedöma minskningen av koldioxidutsläpp utifrån reduktionen av körsträckan är 
endast den verkliga minskningen av fordonskilometer relevant, inte den relativa minskningen. 
I de fyra empiriska studier som har använts för denna rapport ligger spannet för minskningen 
per bilpoolsmedlem och år mellan 1500 km (Mobility, Muheim 1998) och ca 4500 km 
(Stattauto Berlin, Baum 1994). Resultaten från den sistnämnda undersökningen är markant 
högre än i de tre andra studierna. Detta kan möjligen förklaras med att undersökningen är 
betydligt äldre (1994) och bygger på ett mer begränsat dataunderlag med i huvudsak 
pionjärmedlemmar. Dessa är sannolikt inte representativa för dagens eller framtida 
bilpoolsmedlemmar. Bortser man från denna studie så är minskningen i fordonskm per 
medlem och år mellan 1500 km (Mobility, Muheim 1998) och 2700 km (Nederländerna, 
Meijkamp 2000).  

Ska minskningspotentialen beräknas per poolbil uppstår nya svårigheter. Antalet medlemmar 
per bil varierar kraftigt mellan olika bilpooler, men även med tiden. De flesta nyare bilpooler i 
Sverige har 15-20 medlemmar per bil, men det förekommer en stor spridning även här 
(Markusson 2002, muntlig kom.). Medlemsstatistik från bilpoolen Mobility (Schweiz) visar 
att antalet medlemmar per bil successivt har ökat från 10 till nästan 30 mellan åren 1989 och 
2002 (Mobility 2002) – se figur 2.  
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Figur 2: Utvecklingen av antalet medlemmar, antalet bilar (vänster skala) samt antalet 
medlemmar per bil (höger skala) i bilpoolen Mobility, Schweiz, mellan 1989 och 2002 
(Mobility 2002) 
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Vilken effekt förändringen i biltäthet har på CO2-minskningspotentialen är svår att uppskatta. 
Bildelning i Sverige befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede, men har lämnat det 
första pionjärstadiet och kan i total omfattning jämföras med situationen i Schweiz runt 1990. 
Därför utgås här från en biltäthet av 15 medlemmar per poolbil. Det måste påpekas att detta 
antagande inte bygger på medlemsstatistik från svenska bilpooler och att siffran sannolikt 
kommer att bli högre i framtiden.  

Antas en minskning av den personliga körsträckan med bil med i genomsnitt 1500 km/år 
(baserat på schweiziska siffror) och 15 medlemmar per poolbil så minskar varje poolbil 
biltrafiken med 22 500 fordonskm per år. Antas däremot samma biltäthet som hos Mobility 
1998 (22 medlemmar per bil) och den angivna minskningen på 1500 km per medlem 
(Muheim 1998), så minskar varje poolbil den totala årliga körsträckan med 33 000 km. Detta 
ger en indikation om att osäkerheten i antagandet kan uppskattas till 50 %. 

För att beräkna den potentiella minskningen av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp utgås 
från genomsnittsförbrukningen i bilparken i Sverige år 2000: 9,1 liter/100 km och en 
emissionsfaktor på 2,36 kg CO2/liter bensin (Vägverket 2000).  

En reduktion av körsträckan med bil med 1500 km per år och bilpoolsmedlem leder därmed 
till en förbrukningsminskning på 137 liter per år och medlem, varpå koldioxidutsläppen 
reduceras med 322 kg per medlem och år.  

Baserat på att varje poolbil minskar bilkörningen med totalt 22 500 fordonskm leder samma 
beräkning till en minskning av den årliga bränsleförbrukningen med 2 048 liter per poolbil, 
varpå koldioxidutsläppen reduceras med ca 4 800 kg per poolbil.  

Alla konsulterade rapporter pekar enhälligt på att bilpooler bidrar till en minskning av den 
totala körsträckan med bil. Hur omfattande effekten är beror i stor utsträckning på hur stor 
andelen före detta bilägare är bland poolmedlemmarna. Medlemmar som tidigare inte ägt bil 
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förändrar enligt de flesta rapporter inte sin bilkörning nämnvärt. Bilpoolsbilen ersätter helt 
enkelt hyrbil eller lånade bilar från vänner och bekanta. Endast en studie (Meijkamp 2000) 
tyder på en viss minskning av bilkörning även hos tidigare billösa. Ingen studie påvisar en 
ökning av bilkörning genom medlemskap i en bilpool, med undantag av medlemmar som 
använder bilpoolen som alternativ till att köpa en andra bil (Meijkamp 2000). Bilpoolskunder 
som tidigare ägt bil minskar sitt bilkörande radikalt, med upp till 70 % (Muheim 1998). Totalt 
uppskattas minskningen i fordonskm ligga mellan 1500 och 2700 km per år och medlem. En 
annan intressant iakttagelse är att bilpoolsmedlemmar successivt minskar sin körsträcka 
ytterligare ju längre tid de är med i poolen (Muheim 1998).  

Osäkerheten i siffrorna är stor – om man t ex utgår från siffror från holländska eller tyska 
undersökningar fördubblas effekten nästan. Minskningseffekten kan antas ligga i spannet 
mellan 300 och 550 kg per medlem och år. Minskningen per poolbil beror förutom 
minskningen per medlem även på antalet kunder per bil. Osäkerheten i siffrorna är fortsatt 
stor, spannet antas ligga mellan 3000 och 8000 kg per år. 

 

3.2 Förändring av bilarnas bränsleförbrukning 

Bilar som används i bilpooler har i genomsnitt en lägre bränsleförbrukning än 
genomsnittsbilen. Detta har ett flertal orsaker:  

Ø Bilpooler väljer som regel moderna, bränslesnåla bilar och har huvudsakligen relativt 
små bilar.  

Ø Större bilpooler har flera olika bilmodeller så att fordon kan väljas utifrån resans 
ändamål. För resor ensam eller med få personer väljs därmed sannolikt en liten bil 
eftersom detta är mer ekonomiskt. En privatägd bil väljs däremot vanligtvis för att 
kunna uppfylla de flesta transportbehov ägaren tänker sig kunna ha och därmed väljs 
ofta en något större bil än nödvändigt för resor med få passagerare eller utan last.  

Ø Poolbilar används mycket mer sällan för korta resor (några få km) vilka är särskilt 
bränslekrävande. Tabell 6 visar den genomsnittliga andelen korta resor samt antalet 
resande per bil i den schweiziska bilpoolen Mobility jämfört med en genomsnittsbil i 
Schweiz.  

 

Tabell 4: Andel korta resor och antalet resande med Mobility-bilar och genomsnitt i Schweiz. 
(Muheim 1998, s.72) 

 Poolbilar Personbilar,  
genomsnitt i Schweiz 

Beläggningsgrad  
(genomsnittligt antal personer per resa) 

2,0 1,6 

Andel av alla bilresor 
som är under 3 km 15 % 30 %  

Andel av alla bilresor 
som är under 10 km 52 % 68 % 
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Enligt Muheim (1998) kan en poolbil i Schweiz ha upp till 50 % lägre bränsleförbrukning per 
personkm än genomsnittsbilen, ett resultat av valet av snålare bilar och högre genomsnittligt 
antal resande. Som ytterligare anledning anges att poolbilar i mindre utsträckning används i 
stadstrafik och för korta resor, utan mest för landsvägskörning. Genomsnittsförbrukningen för 
bilarna i Mobility var 1998 7,0 l/100km. Genomsnittsförbrukningen i Schweiz låg samma år 
på 9,2 l/100 km (båda uppgifterna ur Muheim 1998). Bilpoolsbilarna hade därmed 24 % lägre 
bränsleförbrukning per km än genomsnittsbilen i Schweiz. Förbrukningsvärdet är framtaget 
med hjälp av uppgifter från bilpoolens ekonomiska redovisning och kan anses vara 
tillförlitligt. 

Även danska och nederländska rapporter tyder på att bränsleförbrukningen hos poolbilar 
ligger lägre än genomsnittsbilen. Sørensen (1998) skriver, tyvärr utan kvantifiering av 
förbrukningsminskningen: ”Bilkørslens energiforbrug effektiviseres. Undersøgelsen viser, at 
CSO-medlemmer4 gennemsnitligt kører i nyere og mindre biler med en bedre 
brændstoføkonomi, end de alternativt ville have gjort som privatbilister.”  

Meijkamp (2000) uppskattar i sin studie om bilpooler i Nederländerna att en poolbil har 
ungefär 14 % lägre bränsleförbrukning än genomsnittsbilen i landet.  

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen hos bensinbilar i Sverige år 2000 var enligt 
Vägverket 9,1 l/100 km (Vägverket 2000), dvs nästan på samma nivå som genomsnittsbilen i 
Schweiz 1997 (9,2 l/100 km) (Muheim 1998). Potentialen för en förbrukningsminskning 
borde vara jämförbar.  

Det är rimligt att anta att genomsnittsförbrukningen per fordonskm även hos svenska 
bilpooler ligger under genomsnittsbilen. Baserat på Muheim (1998) och Meijkamp (2000) kan 
förbrukningsminskningen antas ligga mellan 14 och 24 %. Utsläppen av koldioxid följer 
förbrukningsminskningen proportionellt.  

En reduktion av bränsleförbrukningen per fordonskm med 14 % jämfört med medelbilen är ett 
försiktigt antagande och leder till en förbrukningsminskning på: 0,14 x 9,1 l/100 km = 1,274 
l/100 km, motsvarande ca 30 g CO2/fordonskm.  

Per transporterad person (personkm) är minskningen än större, eftersom poolbilar har en 
högre beläggningsgrad än privatbilar. Huvudanledningen till den högre beläggningen är enligt 
Behrendt (2000) att poolbilar inte används till arbetspendling med låg beläggningsgrad, utan 
huvudsakligen till fritidsresor. Enligt Beutler (1999) och Baum (1994), citerade i Behrendt 
2000, är beläggningsgraden av poolbilar i Tyskland 29 % högre än hos genomsnittsbilen. 
Muheim (1998) anger en 23 % högre beläggningsgrad hos poolbilar i Schweiz, se tabell 4. 

Ett annat sätt att minska de fossila koldioxidutsläppen är att använda alternativa bränslen i 
bilpoolens fordon. Användningen av alternativa bränslen är dock inte specifik för bilpooler 
och därför bortses här från antaganden om utsläppsminskningar genom denna åtgärd. 

Hur stor förbrukningsminskningen per bilpoolsmedlem eller per poolbil blir är svårt att 
bestämma exakt. Bildelarnas genomsnittliga årliga körsträcka med bil anges av Meijkamp 
(2000) till ca 5500 km, i Baum (1994) till ca 4100 km och i Muheim (1998) till ca 2700 km. 

Den genomsnittliga årliga bilkörningen bland bilpoolsmedlemmar i Sverige antas vara ca 
3000 km. Detta antagande är inte baserat på verkliga undersökningar utan en försiktig 
uppskattning utifrån värdena i de tre ovan nämnda utländska studierna. Med en körsträcka på 
3000 km per år och medlem innebär poolbilarnas bättre förbrukningsvärden en minskning av 

                                                   
4 CSO = car sharing organisation 
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bränsleförbrukningen med 38 liter per medlem och år (3000 km x 1,27 l/100 km). Detta 
motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med ca 90 kg per medlem och år. Osäkerheten 
i antaganden är stor, spannet antas ligga mellan 60 och 160 kg koldioxid per medlem och år.  

En antagen biltäthet på 15 medlemmar per bil leder till en minskningspotential på ca 1350 kg 
koldioxid per år och poolbil. Osäkerheten är även här stor och minskningen antas ligga i 
spannet 900 till 2400 kg koldioxid per poolbil och år.  

 

3.3 Förändring av kollektivtrafikresandet 

Alla empiriska undersökningar om bilpoolsmedlemmarnas resvanor, som har använts i denna 
rapport, visar att bilpoolsmedlemmar ökar sitt resande med kollektiva färdmedel efter inträdet. 
Enligt Muheim (1998) ökade de medlemmar i schweiziska Mobility som tidigare ägt bil sitt 
kollektiva resande med ca 2000 km per år. I genomsnitt ökade en bilpoolsmedlem sin 
energianvändning i kollektivtrafiken med 650 MJ per år (Muheim 1998). Ökningen av 
energiförbrukningen i kollektivtrafiken i Sverige kan antas vara av liknande omfattning som i 
Schweiz.  

En stor del av kollektivtrafiken kan för Sveriges del antas ske med eldrivna fordon (tåg, 
spårvagn, tunnelbana), resten med dieseldrivna fordon (buss, rälsbuss). Med en antagen 
fördelning av 75 % eldrift och 25 % dieseldrift i kollektivtrafiken kan därmed de ökade 
koldioxidutsläppen uppskattas. Observera att fördelningen är en grov uppskattning av 
författaren och inte baserad på statistiska uppgifter.  

Den dieseldrivna delen motsvarar ökade koldioxidutsläpp med ca 12 kg per medlem och år 
(0,25 x 650 MJ = 163 MJ, emissionsfaktor: 74 kg CO2/GJ primärenergi (Dones 1995)). 

Vilken utsläppsökning den ökade elanvändningen (0,75 x 650 MJ = 488 MJ) i 
kollektivtrafiken antas ha beror starkt på vilken beräkningsmetod och vilka antaganden som 
används. Om koldioxidutsläppen från den genomsnittliga svenska elproduktionen, som 
domineras av vatten- och kärnkraft, används blir ökningen av koldioxidutsläppen försumbar 
(3-5 kg). Används däremot utsläppsvärden för marginalelproduktion, t ex importerad 
kolkondensel eller el som producerats i gaseldade kraftverk, ökar utsläppsmängden avsevärt. 

En överslagsmässig beräkning, baserad på utsläppsfaktorer i Dones (1995) med den 
genomsnittliga utsläppsfaktorn för elproduktion i UCPTE regionen (Centraleuropeisk 
elproduktion, 154 kg CO2/GJ levererad el), leder till en utsläppsökning av 488 MJ x 0,154 kg 
CO2/MJ = 75 kg. 

Ökat resande med kollektivtrafik kan därmed antas leda till ökade koldioxidutsläpp med 
mellan 15 kg och 90 kg per bilpoolsmedlem och år. Det är sannolikt att värdena i Sverige 
ligger närmare det lägre värdet. Ett grovt riktvärde runt 30 kg CO2/år rekommenderas.  

En antagen biltäthet på 15 medlemmar per bil leder till en utsläppsökning mellan 225 och 
1350 kg koldioxid per år och poolbil. För svenska förhållanden rekommenderas som ett grovt 
riktvärde en utsläppsökning med ca 450 kg per poolbil och år.  
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3.4 Sammanfattning och slutsatser 

I vilken omfattning bilpooler kan bidra till en minskning av koldioxidutsläppen är en 
komplicerad och sammansatt fråga. Många faktorer spelar in och alla kan inte räknas ihop på 
ett enkelt sätt. Osäkerheten är stor, både vad gäller utgångsdata från olika utländska 
undersökningar samt möjligheten att tillämpa dessa värden på svenska förhållanden. 
Uppgifterna ska därför snarare ses som en indikation på en minskningspotential, här 
sammanställd i tabell 6.  

 

Tabell 5: Sammanställning av CO2-minskningspotentialen för bilpooler, i kg koldioxid per år.  

Faktor Per medlem 
Spann,  

per medlem 
Per poolbil Spann,  

per poolbil 

Minskad körsträcka - 320  200-550 - 4800 3000-8000 

Minskad förbrukning per km - 90 60-160 - 1350  900-2400 

Ökat kollektivtrafikresande + 30  15-90 + 450 230-1400 

TOTALT - 380 170-695 - 6600 2500-10200 

 

Sammanställningen visar att den totala minskningspotentialen ligger runt 380 kg CO2 per år 
och bilpoolsmedlem eller 6600 kg CO2 per år och poolbil. Siffrorna bygger på ett flertal 
osäkra antaganden och osäkra ingångsdata och felmarginalen uppskattas till 60-70 %. Även 
med förbehåll för den stora osäkerheten är det dock tydligt att bilpooler har en betydande 
potential att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn på individuell nivå.  
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4 Potential på nationell nivå 
Att uppskatta vilka effekter bildelning kan ha på koldioxidutsläppen på nationell nivå är svårt 
och fullt av antaganden och osäkerheter. En relevant aspekt i det avseende är även 
tidsperspektivet; diskuteras en tänkbar situation om 5, 10 eller till och med 20 år? Avgörande 
för en bedömning av bildelningens potentiella effekter är en prognos över antalet framtida 
bildelare.  

När det gäller bildelningens spridningspotential på nationell nivå har några få studier 
genomförts. Det är intressant att se att kriterierna för möjligt nyttjande av bilpooler varierar 
kraftigt, med helt olika resultat som följd.  

 

4.1 Schweiz 

I en schweizisk studie (Muheim 1998) utgår man från statistiska uppgifter och praktiska 
urvalskriterier i bedömningen. Kriterierna som används är:  

Ø måste ha körkort (79 % av alla vuxna) 
Ø det måste finnas alternativ till bilen för dagliga resor; det får inte ta mer än 30 minuter 

längre tid per dygn att resa till jobbet med kollektivtrafik än med egen bil (ca 30 % av 
alla bilpendlare faller bort) 

Ø ska inte bo i en för liten ort (< 2000 invånare), vilket gör att 13 % av den schweiziska 
befolkningen inte räknas med i potentialbedömningen  

Ø ska inte bo för avskilt, dvs. det ska vara möjligt att gå till en centralt placerad poolbil 
inom rimlig tid (5-10 minuter). (27 % av invånarna i kommuner med > 2000 invånare 
faller bort) 

Används kriterierna ovan på hela schweiziska befolkningen så finns det 1,7 miljoner möjliga 
bilpoolskunder. Detta motsvarar 24 % av den schweiziska befolkningen. 

Ett annat sätt att uppskatta marknadspotentialen för bildelning är att intervjua ett antal 
slumpmässigt utvalda människor om deras attityd till bildelning och att extrapolera 
potentialen för hela befolkningen utifrån intervjuresultaten. Enkätföretaget LINK genomförde 
1998 en marknadsundersökning om bilpooler i Schweiz. Endast människor som uppfyllde 
ovan nämnda selektionskriterier tillfrågades och totalt intervjuades 340 personer. Resultaten 
redovisas i Muheim (1998). 15 % av de intervjuade sa att de mycket väl kunde tänka sig att 
nyttja en bilpool och 21 % kunde kanske tänka sig det, 64 % av de tillfrågade var inte alls 
eller bara lite intresserade. Total var därmed 36 % av de tillfrågade intresserade.  

Demografiskt finns det stora skillnader i intresset för bildelning. Yngre är betydligt mer 
intresserade än äldre; personer i åldern 25-30 år ligger tydligt över genomsnittet, de i åldern 
50-60 år tydligt under. Intressant nog ökar intresset igen i åldersgruppen 61-65 år. Inga 
skillnader i intresse mellan kön kunde observeras. Personer i utbildning eller med deltidsjobb 
är tydligt mer intresserade än personer med heltidsjobb eller utan jobb. Inkomst verkar inte ha 
betydelse för inställningen till bildelning, däremot utbildningsnivån. Personer med högre 
utbildning har ett starkare intresse för bildelning än lågutbildade.  

Utifrån enkätresultaten och kriterierna drar Muheim (1998) slutsatsen att 3,6 % av 
befolkningen är mycket intresserad av bildelning, och 5,1 % ganska intresserad. Totalt 
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beräknas 8,7 % av hela den schweiziska befolkningen både uppfylla de uppställda kriterier 
som anses som förutsättning för bildelning och vara intresserade av medlemskap i en pool.  

Uppskattning utifrån utvecklingen i Schweiz 
Ett annat sätt att uppskatta en tänkbar utveckling i Sverige är att utgå ifrån den verkliga 
utvecklingen av medlemsantalet i bilpoolen Mobility och anta en liknande utveckling i 
Sverige. Figur 3 visar utvecklingen av medlemstalet mellan åren 1989 och 2002. 

 

Figur 3: Utvecklingen av antalet medlemmar (vänster skala) samt antalet bilar (höger skala) i 
bilpoolen Mobility, Schweiz, mellan 1989 och 2002. (Mobility 2002) 
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Omfattningen av organiserad bildelning i Sverige motsvarar år 2002 grovt situationen i 
Schweiz i början av 1990-talet (Markusson 2002, muntligt kom.). Om det antas en liknande 
utveckling som i Schweiz så innebär det en ökning med 40 000-50 000 bildelare under en 
tioårsperiod. Faktorer som talar mot en jämförbart snabb utveckling är ett (hittills) sämre 
samarbete mellan bilpooler och kollektivtrafiken, avsaknaden av en storskalig bilpool som 
agerar nationellt samt mindre tät kollektivtrafik. Samtidigt kan utvecklingen även gå snabbare 
eftersom bildelningen i Sverige kan dra nytta av teknikutvecklingen och utländska 
erfarenheter.  

 

4.2 Österrike 

I en rapport från VCÖ (1997) presenteras en grov potentialbedömning för bildelning i 
Österrike. Som konservativ potentialbedömning för hela landet antogs några 10 000-tal 
personer som äger en bil idag och några 100 000-tal som inte äger bil (än). Österrike har ca 8 
miljoner invånare.  

I en representativ enkät som genomfördes 1992 (!) i hela landet och citeras av VCÖ (1997) 
anger 26 % av alla intervjuade att de är potentiellt intresserade av bildelning. Kvinnor och 
personer under 30 år visade större intresse för bildelning än genomsnittet. En intressant siffra 
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som anges är att ca 1,5 % av alla körkortsinnehavare snabbt skulle gå med i en bilpool när 
möjligheten erbjuds.  

 

4.3 Tyskland 

En intressant prognosmetod användes av Baum (1994). Ansvariga hos ett antal existerande 
bildelningsorganisationer ombeddes göra en uppskattning av bildelningens omfattning i 
Tyskland år 2000 och framöver. År 1994 var antalet bildelare i Tyskland ca 6000 och 
bildelningsorganisationerna anger en ökning till 60 000 till år 2000. Genom vidare 
marknadsföring och stöd antogs den siffran kunna öka till 225 000 personer. Det motsvarar 
0,5 % av körkortsinnehavarna i (Väst-) Tyskland. Enligt uppgifter från BCS, den tyska 
paraplyorganisationen för bilpooler, var det verkliga antalet bildelare i Tyskland år 2001 runt 
55 000 (BCS 2002). Bildelningsorganisationernas uppskattning av tillväxtpotentialen visar sig 
hittills vara överraskande exakt.   

I samma rapport (Baum 1994) används ytterligare en rad metoder och kriterier för att 
uppskatta bildelningens potential i Tyskland. Författarna utgår från att bildelning förblir ett 
storstadsfenomen och koncentrerar sina potentialbedömningar på urbana regioner (>100 000 
invånare), antagligen eftersom bilpooler i Tyskland 1994 endast fanns i storstäderna.  

En metod som används är att utgå ifrån en tänkbar bilpoolstäthet. Rapporten antar att det finns 
möjlighet för en bilpoolsparkering med 5 bilar i varje km2 storstadsområde. Fem poolbilar 
antas försörja ca 100 användare. Används dessa antaganden på ytan av alla tyska storstäder 
resulterar detta i en potential på 1,5 miljoner bildelare, eller 3,7 % av körkortsinnehavarna.  

En annan metod som använts i samma rapport är att undersöka hur ofta bilen används. I 
rapporten anses bilister som använder bil mindre än 12 gånger i månaden som potentiella 
bildelare. Baserat på det kriteriet uppskattas potentialen för bildelning i Tyskland till 2,5 
miljoner människor eller 5,8 % av körkortsinnehavarna.  

Om man använder ekonomiskt lönsamhet som kriterium anser författarna att bilpooler är 
ekonomisk lönsamma för bilister som kör mindre än 7000 km/år, borträknat de som bor på 
landet. Potentialen med det kriteriet anges för 1994 vara ca 2 miljoner personer, eller 4,8 % av 
körkortsinnehavarna.  

En annan intressant uppdelning av befolkningen baseras på inställning till bilen. 11 % anges 
vara "immobila", 9 % passionerade bilister, 17 % kollektivtrafikvänliga bilister, 26 % utan 
emotionell preferens för transportmedel och 11 % som helst inte vill ha bil. De sista två 
grupperna anses som möjliga bilpoolskunder. 

 

4.4 Sammanfattning och kommentar av uppskattningarna 

Uppskattningarna och prognoserna som presenterades ovan varierar kraftigt i sina 
bedömningar. Med några få undantag anges i rapporterna inga tidsangivelser och ingen 
hänsyn tas till möjliga dynamiska effekter. Potentialen för bildelning bedöms ligga mellan en 
bråkdel av procent av körkortsinnehavarna och nästan 9 % av befolkningen. De olika 
potentialbedömningarna sammanfattas i tabell 6.  
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Tabell 6: Uppskattningar av bildelningens potential i olika studier.  

Land, källa Metod Antal totalt 
Andel av 
körkorts-

innehavare 

Andel av 
befolkningen 

Schweiz 
(Muheim 
1998) 

Lämplighetskriterier 
& enkät   8,6 % 

Schweiz 
(Mobility 
2000)  

Verklig utveckling av 
Mobility mellan 1989 
till 2000 

1991: 1070 
medlemmar, 
2000: 44 000 
medlemmar 

 År 2000:  
 0,6 % 

Österrike 
(VCÖ 1997) ? Några 100 000   

Österrike 
(VCÖ 1997) Enkät om intresse  1,5 % 0,8 % 

Tyskland 
(Baum 1994) 

Enkät bland 
bildelnings-
organisationer 

2000: 60 000 
totalt: 225 000 

0,5 % 0,3 % 

Tyskland 
(Baum 1994) 

Bilpoolstäthet i 
storstäder 1,54 miljoner 3,7 %  

Tyskland 
(Baum 1994) 

Bilen används mindre 
än 12 ggr/mån 2,45 miljoner 5,8 %  

Tyskland 
(Baum 1994) 

Kör mindre än 7000 
km/år, ej landsbygd 2,05 miljoner 4,8 %  

Tyskland 
(Baum 1994) 

Inställning till bilen, 
preferenser  

37 % (kan 
överväga 

alternativ till 
bilen) 

 

 
 
4.5 Potentialbedömningar för svenska förhållanden 

Kortsiktig potential, 5-10 år  
Med hänsyn till dagens omfattning av bildelning i Sverige och den verkliga utvecklingen i 
Schweiz samt uppskattningen från tyska bildelningsorganisationer kan en potential för 
bildelning mellan 0,3 – 0,7 % av befolkningen anses vara realistiskt. Detta motsvarar mellan 
26 000 och 62 000 aktiva bildelare.  

Används de uppskattningar för utsläppsminskningspotentialen på individuell nivå som 
presenterats ovan leder det till en potentiell minskning av koldioxidutsläppen mellan: 

380 kg CO2/medlem x 26 000 medlemmar = 9 900 ton CO2/år 

380 kg CO2/medlem x 62 000 medlemmar = 23 600 ton CO2/år 
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Tas även hänsyn till spannet i utsläppsminskningen per person blir osäkerheten ännu större; 
spannet blir i så fall mellan ca 5000 och ca 50 000 ton CO2 per år.  

Koldioxidutsläppen från trafiken i Sverige kan grovt uppskattas till ca 2 ton per invånare och 
år (Koucky 1997), dvs ca 18 miljoner ton per år för hela Sverige. Om 0,5 % av befolkningen 
antas vara aktiva bildelare med en CO2-utsläppsminskning av 380 kg/person och år kan 
bildelning bidra till en minskning med ca 17 000 ton CO2 per år, dvs ca 0,1 % av trafikens 
årliga koldioxidutsläpp.  

 

Långsiktig potential, 20-30 år 
Ingen vet med säkerhet hur samhället kommer att se ut om 20-30 år och det är därför omöjligt 
att göra säkra potentialbedömningar. Om den antagna potentialen för bilpoolsmedlemskap i 
Schweiz (8,6 %, Muheim 1998) även antas gälla för Sverige blir antalet potentiella bildelare 
hela 3/4 miljon. Det är osannolikt att den framräknade CO2-minskningspotential per 
poolmedlem som föreslås här (380 kg CO2 per år) även är användbar i en situation om 20-30 
år – potentialen borde då vara större. Görs beräkningen i alla fall med det värdet som grund så 
ligger CO2-minskningspotentialen på ca 300 000 ton CO2 per år, motsvarande knappt 2 % av 
dagens koldioxidutsläpp från trafiken.  

 

5 Diskussion 
Genom att gå med i en bilpool kan framförallt tidigare bilägare minska sina personliga 
koldioxidutsläpp markant. Även om osäkerheterna i antagandena är stora så handlar det om en 
minskning med flera hundra kilo koldioxid per år. Effekterna på ett nationellt plan är mycket 
svårare att uppskatta. Försiktiga prognoser av bildelningens potential utgår från en bråkdel 
eller enstaka procent av befolkningen som potentiella bildelare. Erfarenheten från tidigare 
framtidsprognoser visar dock att dessa kan vara helt felaktiga och potentialen mycket större 
om omständigheterna är de rätta.  

Även med en massiv ökning av bildelningen i Sverige kommer bilpoolernas bidrag till 
minskningen av koldioxidutsläpp vara små, som bäst några procent av trafikens nuvarande 
utsläpp. Bilpooler har dock utöver energi- och CO2-besparingen en lång rad andra fördelar 
som kan vara mer direkt påtagliga för samhället och den enskilde och som kanske bör 
användas i första hand i argumentationen för bildelning: 

Ø Reduktion av miljö- och hälsofarliga utsläpp. Poolbilar är som regel betydligt nyare 
och renare än genomsnittsbilen. Sannolikt ersätter en poolbil dessutom i första hand 
gamla bilar med ännu sämre utsläppsvärden än genomsnittsbilen. Skillnaden i 
emissionsvärden kan vara så mycket som en faktor 10 eller högre.  

Ø Trafiksäkerhet. Eftersom poolbilar vanligtvis är betydligt nyare än genomsnittsbilen 
och därmed oftast säkrare ökas trafiksäkerheten. Den största trafiksäkerhetsvinsten 
skapar bilpoolen dock sannolikt genom att medlemmarna minskar sin körsträcka med 
bil.  

Ø Ekonomiska fördelar. Bilpooler är ekonomiskt fördelaktiga för många människor. 
Ø Resursförbrukning och avfall. En poolbil ersätter flera privatbilar som då inte behöver 

tillverkas och senare skrotas. På det viset bidrar bilpooler till minskad 
resursanvändning samt minskad avfallsmängd.  
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Ø Plats. Eftersom en poolbil ersätter ett flertal privatbilar minskar platsbehovet för 
parkering avsevärt. Detta är ett viktigt argument i storstäder där plats är en dyr och 
begränsad resurs.  

Ø Jämställdhet i trafiksystemet. Bilpooler ger fler människor möjlighet att använda bil 
när det behövs eftersom bilens höga fasta kostnader fördelas på fler medlemmar. 
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Förord till avsnittet 
Små bilpooler som till stor del bygger på ideellt arbete klarar sig ofta med enkla, manuella 
system för bokning och fakturering. För att kunna driva en stor, rationell och framgångsrik 
bilpool är tillgången till ett smidigt administrativt system däremot helt avgörande. För 
närvarande finns det en handfull IT-lösningar för bilpooler, men kännedomen om deras 
existens och kvaliteter är dålig. Till stor del hindras etableringen och tillväxten av bilpooler av 
sådana brister. Förhoppningsvis kan detta avsnitt råda viss bot på detta.  

Denna studie har utförts under våren 2003 av Fredric Lindberg och Åsa Svensson, Miljöbyrån 
Ecoplan AB, på uppdrag av Per Schillander, Vägverket. Rapporten ger vägledning för de 
organisationer som står i begrepp att välja administrativt system för bilpool. Köpare av 
administrativt stöd får råd så att de utifrån behov samt ekonomiska och personella resurser 
kan välja ett system som ger användarna mest nytta av bilpoolen. Eftersom kompletta 
helhetslösningar ger störst kvalitet åt bilpoolen och nytta åt dess användare har beskrivningen 
koncentrerats på dessa system. För avsnittets innehåll svarar författarna, vilket inte 
nödvändigtvis motsvarar Vägverkets hållning.  

I sista minuten före publicering meddelas att Majornas bilkooperativ och därmed även 
bil.coop har tecknat avtal för att köpa system från Invers. 
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Sammanfattning av avsnittet 
Vägverket driver ett arbete med att stimulera och stödja företag och organisationer att hantera 
trafiksäkerhet och miljö i sina transporter. Denna rapport ger vägledning för de organisationer 
som står i begrepp att välja administrativt system för bilpool. 

Bilpool är en form av bildelning och innebär att flera användare samnyttjar en eller flera bilar. 
Formen för samnyttjandet kan variera och användare av bilpooler har olika behov av teknisk 
och administrativ funktionalitet. Det administrativa stödet/funktionerna för samnyttjandet kan 
vara olika komplexa – från en enkel bokningslista till ett helt datoriserat system.  

Behovet av datorisering ökar i takt med att bilpoolen växer och de olika funktionerna i ett 
datoriserat bildelningssystem beskrivs i rapporten. En vanlig IT-lösning för bilpoolshantering 
brukar innefatta ett webbaserat bokningssystem, en databas med användaruppgifter på en 
server, en bildator med kortläsare och smartcard för tillgång till bilen. Den centrala servern 
kommunicerar med användaren över Internet och med bildatorn via mobilnätet. 

För att välja bilpoolslösning finns en vägledning med frågor man bör ställa sig kring sina 
behov innan man tittar på lösningar. Det är viktigt att fundera kring vilken typ av användare 
det handlar om och vilka behov de har i dag och i framtiden. 

Den som har nytta av bildelning kan välja olika former av upplägg:  

Ø Att gå med i en befintlig bilpool  
Ø Att köpa tjänsten  
Ø Att själv driva bilpool 

 

Både att gå med i en bilpool och att köpa tjänsten betyder att man går in i ett befintligt system. 
Det ger liten möjlighet att själv påverka administration och tekniska lösningar. Den som går 
med i en befintlig bilpool får ofta göra någon form av insats av eget arbete, men det är då 
billigare än att köpa tjänsten. Valet att driva bilpool själv ger större frihet, men leder till att 
man måste köpa in och sköta sina egna bilar och skaffa sig ett eget administrativt system.  

Rapporten beskriver de leverantörer av system för bilpoolshantering som är aktuella på den 
svenska marknaden våren 2003 och vad som är viktigt att tänka på när man väljer leverantör 
av system.  

Priserna för bildatorer och smartcard skiljer sig inte särskilt mycket åt, men driftsäkerhet och 
funktioner kan variera. Tillgång till bokningssystem, databas och drift av server betalas ofta 
med en bokningsavgift, men det går också att köpa licens till systemen eller hela systemen. 
Kostnader för installation av bildatorer och konfigurering och driftsättning av systemet 
tillkommer. 

Bilpooler är en relativt ny företeelse och en ny bransch för leverantörer av system. Det är 
därför viktigt att ta referenser på leverantörer. Driftsäkerhet och användarvänlighet är de 
viktigaste kvalitetsfrågorna.  
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1  Introduktion 
1.1 Vad är en bilpool? 

Bilpool innebär att flera användare samnyttjar en eller flera bilar. Avgiften för respektive 
användare baseras på använd tid och körsträcka. Till skillnad från biluthyrning kan en poolbil 
användas för korta körningar på någon timma.  

Formen för samnyttjandet kan variera. Bilpooler kan drivas som kooperativ med 
privatpersoner som medlemmar och med arbetsplikt. En bilpool kan också vara en rent 
kommersiell tjänst för hantering av ett företags transportbehov. Dessutom finns det 
blandningar med både ideella och kommersiella drag. 

Det administrativa stödet och funktionerna för samnyttjandet kan vara olika komplexa. Den 
enklaste formen är bokningslistan, motsvarande de som finns för tvättider i många 
flerfamiljshus. Den mest avancerade är ett helt datoriserat system med bokning via webben 
och en bildator som kommunicerar via GSM-nätet. 

 

1.2 Funktioner i bilpooler 

En administrativ bilpoolslösning kan delas upp i flera delfunktioner, moduler eller steg. De 
olika funktionerna kan utformas och kombineras på olika sätt efter de behov och önskningar 
användarna har. De olika funktionerna kan tekniskt lösas på olika sätt och av olika aktörer; 
vissa aktörer levererar bara delar medan andra säljer kompletta lösningar. I texten och bilden 
nedan beskrivs de olika delfunktionerna:  

 

1. Bokning av bilen/server 
När en bil har flera användare behövs ett bokningssystem för att användarna skall kunna se 
när bilen är ledig respektive upptagen. Det finns flera system för bokning av bilen. Vissa 
mindre bilpooler, där användarna är geografiskt centrerade, använder sig av en enkel lista som 
de själva eller en administratör hanterar. Det finns även flera olika lösningar där bokning sker 
via Internet. Användaren kan då själv gå in och boka önskad bil. Som medlem i en bilpool har 
man vanligtvis personliga inloggningsuppgifter som används vid bokning.  

It-lösningar för bokning finns i en stegrande skala från enkla bokningsprogram till mer 
avancerade program där bokningssystemet på datorservern kommunicerar med en dator i 
bilen. I många fall då bildator finns kan bokning även göras i bilen. 

 

2. Kontakt med bilen/terminal 
För att en bil enbart skall vara tillgänglig för den användare som bokat bilen och för att man, 
vid bilen, skall kunna se om bilen är bokad krävs ett bokningssystem som via servern kan 
kommunicera med en terminal/dator i bilen.  

Många av de mer avancerade bokningssystemen har kapacitet att kommunicera med en 
terminal/dator i bilen via GSM-nätet. Vid bokning skickas en signal från servern till aktuell 
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bildator där bokningen registreras. I bildatorn finns sedan registrerat vilka tider bilen är ledig 
och när den är bokad och av vem.   

System där servern kommunicerar med en terminal i bilen har vanligen funktionen att efter en 
avslutad körning skicka en signal tillbaka till servern med uppgifter om användare, körtid och 
antal körda kilometer för aktuell körning. 

 

3. Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Tillgänglighet till bilen innefattar var bilen parkeras mellan körningarna, hur den öppnas och 
om den är spärrad för andra än den användare som bokat bilen. Vanligtvis brukar varje 
poolbil ha en bestämd plats där bilen hämtas och parkeras.  

Alternativen för hur användarna kommer in i bilen varierar. Det enklaste systemet är att en 
person ansvarar för bilnyckel och att man hämtar nyckeln hos den personen när bilen skall 
användas. En annan möjlighet är att bilnyckeln är inlåst i en nyckelbox i närheten av bilen. 
Medlemmarna öppnar nyckelboxen med en egen nyckel och kan hämta ut bilnyckeln. 
Gemensamt för dessa alternativ är att man inte behöver installera någon bildator. 

För att bilen skall spärras för andra medlemmar än den som har bokat krävs antingen att 
någon hanterar nyckeln personligen eller att det i bilen finns ett system som registrerat nästa 
användare och att endast dennes uppgifter kan få bilen upplåst, få tillgång till nyckeln eller 
helt enkelt få igång motorn.  

Väljer man att installera bildator har leverantörerna olika system för att låsa upp bilen. För 
vissa system krävs en särskild dosa eller ett smartcard. Andra system är anpassade för att 
öppna bilen med mobiltelefon eller genom att via Internet förbeställa bilen öppnad vid en viss 
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tidpunkt. På sikt kan det komma att finnas möjlighet att öppna bilen genom att körkortet 
avläses av en streckkodsavläsare i bilfönstret.  

Smartcard är det vanligaste verktyget för kommunikation mellan användaren och bilen. Ett 
smartcard är lika stort som ett kontokort och innehåller en personlig sifferkod. Bilen släpper 
centrallåset när smartcardet hålls mot en smartcardläsare i förarfönstret. I de flesta lösningar 
med bildator, där smartcard eller telefon används för att låsa upp bilen, finns bilens 
startnyckel i en låst box i handskfacket. Nyckelboxen öppnas samtidigt som bilens centrallås. 

 

4. Återrapportering av data från körningen 
Återrapportering av data innebär hur informationen av respektive körnings körsträcka och tid 
överförs till det centrala bokningssystemet på servern eller hur informationen blir hanterlig för 
eventuell fakturering eller körjournal. Det enklaste systemet är att varje användare manuellt 
fyller i körsträcka och disponerad tid. En administratör hanterar sedan uppgifterna.  

De flesta system med bildatorer har egenskapen att efter varje körning skicka uppgifter på 
användare, antal körda kilometer och använd tid tillbaka via GSM-nätet till servern där de 
sammanställs. Uppgifterna kan sedan användas för fakturering, körjournaler, statistik etc. 
Vissa system gör det även möjligt att följa bilen i realtid. Man kan då gå in och kontrollera att 
bilen är på plats innan man hämtar den. 

 

5. Fakturering 
Det är ett omfattande arbete att manuellt skriva in alla körningar i ett 
ekonomihanteringsprogram för att kunna skicka ut fakturor till den som använt bilen. En 
fördel med de datoriserade bokningssystemen är att de kan generera körrapporter och fakturor 
direkt till den som använt bilen. En funktion som framförallt är intressant när användaren 
betalar per körning. Fakturering kan vara ett tillval i systemet eller så kan systemet generera 
en exportfil till användarens eget redovisnings- och/eller debiteringssystem. Formatet för 
exportfilen beror på hur systemet är skapat och vilken standard mottagaren vill ha.  

Skillnaderna på rapporternas format och utformning är stora. I en del system kan användarens 
administratör själv påverka utformningen. Exportfiler kan även användas till 
miljöredovisningar etc. Systemens användbarhet/flexibilitet gentemot användare med olika 
krav på individualisering av rapporteringen beror på vad de har för kapacitet att exportera och 
ändra exportfiler.  

 

Service av bilen 
Med service av bilen menas skötsel av bilarna som tvättning, städning, service, inköp etc. 
Vissa aktörer erbjuder hela koncept där fordon och service av fordon ingår. Väljer man att 
starta en bilpool, då man leasar eller köper egna bilar, måste man själv hantera bilarna eller 
anlita någon som gör det. Väljer man att gå med i en ideell bilpool är poolens regler ofta 
sådana att man måste ägna ett par timmar i månaden åt service av bilarna.    
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2 Förutsättningar för en bilpool 
Bilpooler kan se mycket olika ut och användare har mycket olika behov. Innan vi går in på 
vilka lösningar som finns tillgängliga är det viktigt att gå igenom användarbehov. Den som 
skall starta en bilpool behöver fråga sig vilka funktioner som behövs och vad man vill uppnå 
med bilpoolen. 

 

2.1 Behov av teknisk funktionalitet  

Vad skall det vara för en bilpool? Handlar det om att administrera ett antal bilar med grupper 
av användare till varje bil eller handlar det om ett större antal användare och flera bilar. Olika 
behov ställer olika krav på bokningssystemet. Bokningar kan ofta göras på Internet, men 
behöver användaren kunna boka om eller förlänga bokningar? För att kunna boka om från 
bilen krävs det att det finns en bildator som är uppkopplad mot bokningssystemet på servern 
eller ett callcenter som kan ta emot samtal från användaren. 

Vilken sorts användare handlar det om? Vad är användarens alternativ till att använda 
bilpoolen och vad kräver det för funktionalitet för att den skall användas? Är användaren van 
vid fri tillgång till bil kan det ställa större krav på ett flexibelt bokningssystem. 

Skall bilarna stå utspridda eller centralt samlade? Skall de vara utspridda ställer det krav på 
nyckelhantering eller någon annan form av upplåsning av bilen. Behöver man kunna 
kontrollera körsträckor för varje användare ställer det större krav på systemet och metoderna 
för inrapportering av körningar. 

Ingen användare vill säga att driftsäkerhet inte är viktigt, men det kan vara stor skillnad på ett 
behov för tjänsteärenden och ett för söndagsutflykter. Driftsäkerhet avgörs till viss del av 
konstruktionen, men mycket handlar om backup, kvalitetsrutiner och uppföljning av 
användare och det är saker som kostar. 

Systemet skall fungera, men vad ställer det för krav på användaren? De flesta driftstörningar 
beror på den mänskliga faktorn och grundläggande hänsyn till användaren, utbildning och 
vilka rutiner som finns för att hantera fel är en viktig del av funktionaliteten. 

 

2.2 Behov av administrativ funktionalitet  

Formen av bilpool användaren vill ha styr kraven på administrationen av poolen. En enklare 
bilpoolslösning med få bilar och få användare kan vara enklare att administrera, men en 
enklare teknisk lösning för bildelningen kanske inte gör det lättare att administrera poolen. 

När nya bilar och användare tillkommer vill en del organisationer själva kunna lägga in dem i 
systemet. Det finns även lösningar där systemleverantörens administratör sköter de 
momenten.  

Hur noggrann dokumentation av den enskildes körsträcka och tid krävs? Kostnadsförs 
användarens körningar? Detta kan vara viktigt både i en förvaltning som vill fördela 
kostnader, i en bilpool med flera förvaltningar och företag som vill dela kostnaderna och i en 
bilpool där användaren själv betalar för körningen. 
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Vilka krav finns på uppgifter i fakturor, körjournaler etc. Vilka möjligheter vill användaren ha 
att ändra dessa krav? Finns det andra krav på återrapporteringen från körningarna? Skall det 
finnas olika användargrupper inom den egna verksamheten? 

Hur ska fakturering hanteras? Ska fakturorna fördelas över olika kostnadsställen? Vilka behov 
finns av uppföljning i organisationen? På vilket sätt ska uppföljning ske? Skall avvikelser, 
förseningar och fusk hanteras av systemet eller användaren? Hur mycket resurser är man 
villig att lägga på administration, fakturering etc.? 

 

2.3 Egna resurser i dag 

Att sköta bilar och administrera en bilpool tar tid. Finns det egna resurser för det i dag som 
kan bli frigjorda? De egna resurserna kan vara dyrare eller billigare än externa. Finns det 
redan egna bilar i organisationen som skall ingå i poolen? Finns det redan egen service av 
bilarna i organisationen? Finns det redan ett befintligt faktureringssystem i bilpoolen måste 
man fundera på om det går att anpassa eller om det är värt att byta ut. 

 

2.4 Framtid, frihet och kontroll 

Att bilda en bilpool kan vara en stor investering både i pengar och tid. Det kan handla om att 
ändra en stor grupp människors vanor. Därför är tidshorisonten ofta flera år när en bilpool 
bildas. Det kan ta lång tid att välja leverantör och det tar månader att installera ett nytt system. 
Vilket tidsperspektiv handlar det om för den köpande organisationen vid val av fordon, 
bilpoolslösning och leverantör? Vill organisationen som startar bilpoolen bygga upp egen 
kompetens under den tiden? Hur mycket vill och kan man göra själv och vad kostar det?  

Är organisationen i en situation där man växer i antalet användare, antalet bilar eller kan 
tänkas växa ihop med andra förvaltningar eller företag? Vad ställer det för krav på 
bilpoolssystemet? 

Hur vill organisationen kunna förändra beteenden och styra användarna med incitament? Det 
kan handla om att höja avgifter för ombokningar så att inte användare bokar bilen i onödan. 
Det kan handla om att ändra mellan fast och rörlig kostnad för användare så att man gynnar 
den som kör lite.  

 

2.5 Ekonomi – kostnader och helhetssyn  

För en organisation som skall välja form av bilpoolslösning är det viktigt att skaffa sig en bild 
av totalkostnaden för olika alternativ. Svaren på de ovan beskrivna frågorna om 
organisationen och användarens behov kommer att resultera i en kravskiss på de funktioner 
bilpoolen skall ha. Kostnaderna varierar mycket beroende på hur många bilar det handlar om 
och hur stor del av jobbet man gör själv. Innebär ett alternativ mer egna lösningar och eget 
arbete måste alternativkostnaden för det uppskattas, för att man skall kunna jämföra 
alternativen. 

Det finns några nyckelsamband som kan vara bra att ta fram för den organisation som skall 
starta bilpool. I en väl fungerande bilpool kan det till exempel gå 10-25 användare på varje 
bil, men det beror på hur bilarna används. Bokas de vanligen för hela dagar kan det gå färre 
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användare på varje bil, men om varje användare bara använder bil för en liten del av sina 
resor kan det gå fler användare på varje bil. Antalet användare per bil påverkar både kostnader 
och hur avgifter skall fördelas.  

I en privat bilpool kan en bil till exempel bokas 400-450 gånger på ett år och av- och ombokas 
80-150 gånger. Möjligheten till av- och ombokningar ger användaren bättre flexibilitet, men 
det kan också leda till ett lägre utnyttjande av bilen. Förhållandet mellan bokningar och av- 
och ombokningar kan delvis styras med prissättning.  

I de flesta alternativ är kostnaderna för inköp och drift av bilarna de samma och påverkar inte 
valet. En del lösningar inkluderar även bilen och då måste den milkostnaden jämföras med 
köparens alternativa milkostnad. För att jämföra olika alternativ bör man göra en kalkyl som 
löper över en längre tidsperiod och som tar hänsyn till skalfördelar av olika slag om bilpoolen 
växer.  

För den som driver en bilpool finns det fasta och rörliga kostnader. Skall användaren stå för 
kostnaden är ett sätt att täcka sina risker att försöka täcka fasta kostnader med fasta avgifter. 
Det kan ge en tröskeleffekt och hindra många användare. Om en större del av de fasta 
kostnaderna skall täckas av rörliga intäkter måste organisationen ha en god uppfattning om 
hur mycket användarna kör. För att en bilpool sedan skall vara lönsam krävs en viss 
utnyttjandegrad av fordonen. Vill man med bilpoolen få minskad miljöbelastning genom 
minskad körning bör kostnaderna för användaren konstrueras så att de gynnar den som kör 
lite. 

Det är viktigt att komma ihåg att kostnadskalkylen bara är en del av valet. Det kommer alltid 
att finnas variabler som är svåra att räkna på. Exempel på saker som kan vara viktigare än 
kostnader är användarvänlighet, driftsäkerhet och funktionalitet. 

 

3 Driva själv, köpa tjänsten eller gå 
med i bilpool? 

En organisation som vill använda sig av en bilpool har tre huvudsakliga alternativ: Att starta 
och driva en egen bilpool, att köpa tjänsten bilpool eller att bli medlem i en befintlig bilpool. 
Det finns kommersiella aktörer som erbjuder tjänster för alla de tre alternativa sätten att starta 
och driva en bilpool. Drivs bilpoolen i egen regi går det att välja vilka funktioner som är 
nödvändiga i verksamheten och köpa enbart de tjänsterna. Det finns leverantörer av både del- 
och helhetslösningar. Funktionen bilpool går även att köpa som en tjänst. I stället för att ha 
egna bilar köper man bilanvändningen av en leverantör som driver bilpoolen. Det tredje 
alternativet är att bli medlem i en befintlig bilpool.  

 

3.1 Att driva bilpool själv  

Att driva en bilpool i egen regi betyder att man antingen köper eller skapar själv de olika 
lösningarna/modulerna för funktionerna man har behov av i bilpoolen. På marknaden finns 
flera leverantörer som levererar hela system eller som kan sälja moduler.  

Genom att driva en bilpool på egen hand har man möjlighet att anpassa bilpoolen efter egna 
behov och önskemål.  Det är enklare att styra fordonstyp och hanteringen av fordonen. Det 
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finns även möjlighet att enbart köpa de funktioner man önskar och man betalar då inte för 
funktioner man anser vara överflödiga. 

Man har även möjlighet att ta tillvara på resurser i verksamheten som man annars får betala 
extra för. De resurser som eventuellt redan finns är bilar, rutiner för service och hantering av 
bilen, ekonomisk kunskap etc.   

När man startar en egen bilpool skall man dock vara medveten om att det medför mycket 
arbete och generellt stora startkostnader. Det krävs att den verksamhet som väljer att starta en 
bilpool besitter kunskap om de systemlösningar man väljer etc.  

 

Dellösningar 
Väljer man att sy ihop sitt eget system med olika leverantörer för olika funktioner och sedan 
samkör dessa uppstår ibland problem med kompabiliteten. I praktiken är det mycket svårt att 
använda en bildator med ett annat bokningssystem än det ursprungliga. Samma sak gäller för 
rapporteringssystem. Det krävs att man går in i programmeringen och ändrar. Det kanske 
enklaste sättet är i så fall att börja med bildatorn och skapa ett bokningssystem som fungerar.  

Många bilpooler startas med ett enkelt bokningssystem. I takt med att bilpoolen växer eller 
användarna ställer högre krav uppstår ofta behov som kan lösas med en bildator. En 
organisation som ser ett eventuellt framtida behov av bildator bör tänka över om de redan från 
början skall välja ett bokningssystem från en leverantör som kan komplettera sitt system med 
bildator. Det kan annars bli en återvändsgränd att välja ett enkelt bokningssystem först och 
vänja användare vid det. 

 

Bokning av bilen/server 
När det gäller bokningssystem finns det en mängd olika att välja mellan. Bokningssystemen 
varierar mellan enkla gratissystem, till system som kommunicerar med bildatorer via GSM-
nätet. Väljer man att enbart köpa bokningssystem mister man funktionen att få exakt körda 
kilometer och använd tid. Reseräkningar och fakturor måste göras manuellt efter körjournaler 
och/eller uppskattade uppgifter. Genom att inte skaffa bokningssystem som kan 
kommunicerar med en bildator minskar man investeringen, men däremot krävs mer arbete för 
hantering av kördata mm. Den organisation som sköter bokningssystemet själv måste ha egen 
eller hyrd serverkapacitet. 

 

Kontakt med bilen/terminal 
Bildatorn och någon form av uppkoppling är förutsättningar för att bokningssystemet skall 
kunna kontakta bilen och vice versa. Kontakten med bilen behövs för återrapportering av 
kördata och för att kunna säkra att bilen inte används av någon annan än den som bokat bilen. 
Flera av de mer avancerade bokningssystemen kan kommunicera med en bildator som är 
installerad i bilen via GSM nätet. Det är mycket svårt att köpa bildator separat. 

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard  
Befintliga bilpooler har löst tillgängligheten till bilen på olika sätt. För bilpooler där 
användarna är geografiskt centrerade kan nyckelhantering lösas genom att någon förvarar 
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nyckeln mellan körningarna. Nackdelen är då beroendet av den person som hanterar nyckeln 
och att man först måste hämta nyckeln. 

Mer avancerade bokningssystem som kommunicerar med en bildator har ofta även 
spärrfunktioner så att fordonet enbart är tillgänglig för den som bokat. Kontrollen av 
användaren kan ske genom att användaren knappar in användaruppgifter på bildatorn och på 
så sätt får tillgång till nyckel eller kan starta motorn, alternativt att bilen endast kan låsas upp 
av bokad användare.  

 

Återrapportering av data från körningen  
Om man inte installerar bildatorer/terminal i bilen som registrerar användare, körsträcka och 
disponerad tid för respektive körning måste det skötas manuellt. Användaren fyller då i en 
körrapport som sedan hanteras av en administratör. Genom att installera en bildator i varje bil 
som registrerar användare, körsträcka och disponerad tid erhålls mer exakta uppgifter och 
kontrollen över bilanvändandet underlättas. De flesta system som innefattar server och 
bildator rapporterar automatiskt in till servern vem som använt bilen, körd sträcka och 
disponerad tid. Uppgifterna kan sedan plockas ut i önskad form och användas som 
reseräkningar, fakturor, statistik i olika former etc.  

 

Fakturering 
Driver man bilpool själv har man möjlighet att styra över kostnader och intäkter. Skall 
användarna debiteras för sina körningar måste det finnas ett system för fakturering som 
hänger ihop med återrapporteringen av körningar. I mindre bilpooler sköts detta vanligen 
manuellt. Körjournaler lämnas in och administratören skriver in informationen i ett 
bokföringsprogram som genererar fakturor. Det finns mängder med bokförings- och 
faktureringsprogram på marknaden och det behövs inget speciellt för bilpoolshantering. 

Flera av bilpoolssystemen har faktureringsmoduler som standard eller tillval till systemet. 
Dessa är mycket svåra att använda separat från systemen. Faktureringen bygger på den 
återrapportering av kördata som bildatorn har genererat till servern och det är svårt att 
exportera och/eller importera data mellan olika system.  

 

Service av bilen 
Väljer man att starta en bilpool alternativt gå med i befintlig ideell bilpool får man räkna med 
att lägga några timmar per medlem/användare och månad på tvättning, städning, underhåll 
etc. Enda sättet att undkomma det är att köpa bilpool som tjänst eller att anlita någon som 
sköter bilarna. Juridiska medlemmar kvittar dock ofta sin arbetsplikt mot någon annan tjänst.  

 

Helhetslösningar 
Ett alternativ till att bygga sitt eget system är att köpa ett färdigt system med allt från bokning 
av bilen till återrapportering av kördata. Det finns ett flertal system som klarar alla 
delmomenten. Exempel på helhetslösningar finns i kapitlet om leverantörer. 

Gemensamt för de olika systemen är att de strävar efter så hög användbarhet som möjligt. En 
del av införandet av ett system handlar om användarnas beteenden och behov och en del 
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handlar om de tekniska lösningarna. Med en helhetsleverantör får organisationen hjälp med 
kompabiliteten mellan de olika funktionerna och en partner i hanteringen av bilpoolen.  

 

Bil.coop  
Bil.coop är en ekonomisk förening som bildades 2002. Tanken med föreningen är att utveckla 
samarbetet mellan bilpoolerna i Skandinavien och varje bilpool har möjligheten att gå med i 
Bil.coop. Tanken är att flera aktörer tillsammans har större möjligheter att driva effektiva 
boknings- och faktureringssystem, genomföra rutiner för minskad administration, ha anställd 
personal som hjälper medlemmarna, samt att marknadsföra och driva andra gemensamma 
frågor. Varje medlemsförening/företag kommer att fortsätta äga sina egna bilar och att vara 
sin egen juridiska enhet. Man måste även ha sina egna datorer och sköta vissa delar i 
bilpoolen, men man får draghjälp av de andra.  

Bil.coop är en hybridlösning mellan att gå med i en bilpool och att starta en egen. Den som 
bildar en bilpool och går med i bil.coop får tillgång till bil.coops system. Med ett gemensamt 
bokningssystem erbjuds flera ekonomiska och administrativa fördelar. Bil.coop är under 
uppbyggnad och vilket system som kommer att användas är inte klart i skrivande stund.   

 

3.2 Att köpa tjänsten 

Att köpa tjänsten bilpool innebär att leverantören erbjuder ett komplett paket där även service 
och hantering av fordonen ingår. Leverantören ansvarar för eventuella tekniska fel som kan 
uppstå och besitter kunskap och resurser för att driva bilpoolen. Som användare ansvarar man 
enbart för sin egen bokning, tankning när det behövs och för att man betalar för sig.  

Har man inte tid och resurser för att hantera service av fordon är det lämpligt att köpa bilpool 
som tjänst. Även då man köper bilpool som tjänst kan man vara med och påverka poolens 
utformning, särskilt om man är en större kund, men inte i samma grad som när man driver 
poolen själv.  

En naturlig följd är att kostnaden är högre när man köper som tjänst. Man betalar då för 
service och underhåll av fordon, fakturering, ekonomi etc. 

 

3.3 Att gå med i en befintlig bilpool 

Alternativet till att starta en egen bilpool och köpa bilpool som tjänst är att gå med i en 
befintlig bilpool. Fördelen att gå med i en befintlig bilpool är att det är smidigare och kräver 
mindre arbete än att starta på egen hand. En befintlig bilpool har redan system och rutiner för 
bokning, fakturering, återrapportering etc. En nackdel är minskade möjligheter att anpassa 
bilpoolen till aktuell verksamhet, både vad det gäller fordon och bilpoolsfunktioner.  

En viktig skillnad mellan att gå med i en bilpool och att köpa bilpool som tjänst är att man 
som medlem i bilpool ofta enligt reglerna skall lägga ner ett antal timmar per månad per 
medlem för exempelvis inköp, bilvård, ekonomi, information, medlemsservice, utbildning etc. 
Företagskunder avtalar ofta om annan form av arbetsinsats. Det är generellt sett billigare att 
gå med i en bilpool än att köpa bilpool som tjänst. En anledning är arbetsplikten. En annan är 
den vanligt förekommande medlemsinsatsen – en summa man dock får tillbaka om man går 
ur bilpoolen.  
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4 Leverantörer 
På marknaden idag finns det leverantörer som har löst bilpoolens delfunktioner på lite olika 
vis. Vissa leverantörer erbjuder enbart kompletta lösningar på bokning, tillgänglighet till 
bilen, återrapportering etc. Andra erbjuder någon eller några av delfunktionerna.  

 

4.1 Leverantörer av dellösningar  

Dellösningar för bilpooler finns i mängder av kombinationer. Vissa behöver enbart ett 
bokningssystem. Även vid valet av bokningssystem finns det olika lösningar att välja mellan. 
De leverantörer som levererar dellösningar har i vissa fall produkter som kan kombineras med 
andra, exempelvis ett bokningssystem som kan kopplas till en bildator, vilket kan vara bra att 
ta hänsyn till om man eventuellt senare skall komplettera med ytterligare funktioner. 

 

Bokningssystem 
 

Gratis bokningssystem 
Generellt har avgiftsfria bokningssystem färre funktioner än betalsystem. De fyller 
bokningsfunktionen och att man kan se vilka bokningar som är genomförda, så att inte bilarna 
inte dubbelbokas.  

Idag finns inga avgiftsfria bokningssystem på svenska, vilket kan vara ett hinder för vissa 
medlemmar i bilpoolerna. Det finns heller ingen service att kontakta om man undrar över 
något eller behöver hjälp med bokning. Det får bilpoolen sköta själv. 

Gratis bokningssystem som har använts av svenska bilpooler: 

Ø Yahoogroups  
Ø Calendars 
Ø Ezbooking 
 

Avgiftsbelagda bokningssystem 
Det finns en mängd olika avgiftsbelagda bokningssystem med olika funktioner. En stor fördel 
med dessa är att det finns svenska system och versioner. I många fall finns möjligheten att 
anpassa utseendet på bokningssidorna efter önskemål. Man kan även lägga in 
medlemsregister och ge olika medlemmar olika behörighet. Bilpoolen kan även lägga in 
information till sina medlemmar.  

Många avgiftsbelagda bokningssystem erbjuder service och möjlighet att boka via telefon mot 
extra betalning. Vissa erbjuder möjligheten att koppla ett debiteringssystem till 
bokningssystemet. Varje medlem får då ett medlemskonto dit man betalar. Detta gör att man 
slipper hantera fakturor. En kassör tar emot betalningarna och registrerar dessa på rätt konto. 
Man kan med detta system även betala i förväg. 
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Ø Artis 
Bokningsprogrammet Artis hanteras av AR Bokningsplatsen AB. Företaget är svenskt och 
startade 1999. Bokningssystemet är generellt men det kan anpassas till aktuell verksamhet.  

Ø Vafalls 
Vafalls är ett svenskt företag som funnits sedan 1993 och som arbetat med olika 
webblösningar sedan 1998. Företaget anpassar systemet efter önskemål innan det levereras. 

Ø Bokningsbasen 
Bokningsbasen HB är ett svenskt Internetföretag. Företaget hade sin första kund 2001 och 
själva betonar de systemets användarvänlighet.  

 

Bokningssystem som kan köpas separat eller som del i helhetslösning 
Funderar man på att i framtiden komplettera sitt system med bildatorer kan det vara en fördel 
att välja system som redan finns i helhetslösningar. 

Ø Drive-IT 
Drive-IT finns beskrivet nedan under helhetslösningar. Det går också att köpa Drive-ITs 
bokningssystem separat. 

Ø Mobilsystem/Sverigepoolen 
Sverigepoolen bokningssystem ägs av Mobilsystem AB och är en komponent i deras 
helhetslösning. Det finns möjlighet att köpa bokningssystemet separat.   

    

Bildatorer/terminaler 
Det finns även många leverantörer av bildatorsystem att välja mellan. Vill man koppla 
bildatorn till servern är det bra att kombinera datorn med ett system som den använts med 
tidigare för att undvika kompabilitetsproblem.  

Exempel på bildatorsystem: 

Ø Convadis/Mobility 
Ø Drive-IT 
Ø Invers  
Ø Mobilsystem 
Ø Pilotfish/SunFleet  
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4.2 Leverantörer av helhetslösningar  

Det finns en rad olika leverantörer av helhetslösningar för bilpooler med flera eller alla 
delfunktioner – från bokning och kontakt med bilen till återrapportering och fakturering. Hur 
de olika delfunktionerna är utformade varierar mellan leverantörerna.  

Följande system är aktuella för den svenska marknaden: 

Ø Mobility  
Ø Drive-IT 
Ø Mobilsystem 
Ø Invers 
Ø SunFleet 

 

Mobility 
Mobility är en bildelningsorganisation med bas i Schweiz och det är en av de äldsta och 
största bilpoolerna i världen. Mobility har, våren 2003, 1720 bilar på 980 platser i 400 
samhällen. Totalt har Mobility 53 700 användare. Mobilitys system används även av andra 
bilpooler i Europa.  

Organisationen är stor och har ett flertal anställda som sköter drift och utveckling. Den 
bildator som används i systemet tillverkas av ett fristående bolag och även support till de som 
väljer att använda systemet sköts av ett separat bolag, Convadis. Mobility har länge varit 
ledande på användarlösningar. De har till exempel sk ”location managers” som analyserar var 
bilar skall placeras för att få så hög beläggning som möjligt. 

Mobility säljer en lösning där andra bilpooler kan läggas in som användare i systemet, en sk 
”mandant”. Det betyder att bilpoolens användare och bilar matas in och alla bokningar går till 
Mobilitys server. Bilpoolen får administrativ tillgång till data i den egna mandanten. 

 

Bokning av bilen/server 
Bokningen av bilar kan ske via Internet, via automatisk röststyrd bokning eller via call-center. 
Priserna är satta så att fler skall boka via Internet. Bokningar eller förlängning av bokningar 
kan även göras direkt från bildatorn.  

 

Kontakt med bilen/terminal 
När användaren bokar bilen i databasen i leverantörens server, vanligen via Internet, skickar 
servern ett SMS till bildatorn.  

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Varje användare har ett personligt smartcard. I bilen sitter en dator, en GSM-sändare och en 
smartcardläsare. När bilen får en bokning är det bara den användare som bokat som kan 
öppna bilen. För de användare som inte vill ha smartcard eller som har ett antal bilar som står 
på samma plats finns även en lösning med nyckelskåp. 
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Återrapportering av data från körningen 
Efter körningen är avslutat rapporterar bilen informationen via ett SMS tillbaka till servern 
och en rapport går till användaren eller användarorganisationen. I rapporten finns information 
om vem som kört, hur långt mm. Det finns ett antal olika rapportformer och de utarbetas 
tillsammans med kunden. 

 

Fakturering 
Det finns ett faktureringssystem, men det är anpassat för Schweiz. Systemet kan generera 
exportfiler till andra system.  

 

Ekonomi 
Det vanligaste alternativet har tidigare varit att en organisation köper utrymme i Mobilitys 
system. Köparen får utrymme på Mobilitys server för en fast uppläggningskostnad och 
Mobility skapar en ny användarorganisation, en så kallad ”Mandant”, inom systemet. 
Köparen betalar sedan för varje bokning. Den här lösningen är inte längre tillgänglig utanför 
Schweiz.  

Det alternativ Mobility erbjuder utanför Schweiz är att köparen köper rättigheterna till hela 
systemet och driver det i egen regi. Detta har till exempel Denzeldrive i Österrike gjort. Att 
köpa hela systemet kostar betydligt mer initialt än att köpa in sig som användare i systemet. 
Förutom kostnaden för att köpa rättigheterna till systemet tillkommer driften av egen server, 
administrativ personal, support mm. För en mycket stor bilpool är detta ett ekonomiskt 
alternativ på lång sikt, men då handlar det uppskattningsvis om mer än hundra bilar. 

 

Service av bilen 
Det finns i dag ingen tjänst för service av bilar i Sverige i Mobilitys regi. 

 

Invers 
Invers är en tysk leverantör av tekniska lösningar för bilpooler. Invers har sitt ursprung i 
Universitetet i Siegen där arbetet med bildelningslösningar startade 1993 och bolagiserades 
1997. Invers säljer en helhetslösning till bilpooler. I systemet ingår boknings- och 
administrationsverktyg, server, databas, bildator, uppkoppling vis GSM-nätet, 
återrapportering och fakturering. Invers system används i olika bilpooler med tillsammans 
130 000 användare. Systemet finns bland annat i Danmark, Tyskland, Frankrike, Österrike, 
Holland och Singapore. 

 

Bokning av bilen/server 
Bokningen av bilar kan ske via Internet, via automatisk röststyrd bokning, via callcenter eller 
med telefon och handdator. Det centrala bokningssystemet på servern tar emot och registrerar 
alla bokningar. 
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Kontakt med bilen/terminal 
I Invers system kommunicerar servern med bildatorn både via SMS och GSM data. GSM 
länken i bildatorn går även att använda som en vanlig telefon och bildatorn har en knapp för 
direkt uppkoppling till ett callcenter eller annat förprogrammerat nummer. Det går inte att 
göra eller förlänga bokningar i systemet direkt via terminalen i bilen. Bildatorn har även 
radiofunktion och kan låsa ett tankkort, som användaren får loss med sin pinkod. Invers 
tillverkar själva den bildator som används i systemet och den finns installerad i ett 40-tal olika 
bilmodeller.   

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Den vanligaste lösningen i Invers system är att varje användare har ett personligt smartcard. I 
bilen sitter en dator, en GSM-sändare och en smartcardläsare. När bilen får en bokning är det 
bara den användare som bokat som kan öppna bilen. För de användare som har ett antal bilar 
som står på samma plats finns även en lösning med nyckelskåp och en enklare bildator. 
Användaren bokar på samma sätt via webben eller callcenter och använder sitt smartcard för 
att öppna nyckelskåpet. Användaren får ut en nyckel till den bil som är bokad. 

 

Återrapportering av data från körningen 
Efter att körningen är avslutad rapporterar bilen informationen tillbaka till servern och en 
rapport går till användaren eller användarorganisationen. I rapporten finns information om 
vem som kört, hur långt mm. Även de användare som har valt lösningen med nyckelskåp får 
återrapportering av kördata. I nyckeln finns ett chip som läser av kördata från den enklare 
bildatorn. Återrapporteringen av kördata till databasen sker via GSM eller vanligt 
telefonabonnemang när nyckeln återlämnas i nyckelskåpet.  

 

Fakturering 
Det finns ett faktureringssystem som är anpassat för internationellt bruk. Systemet kan 
generera exportfiler till andra system.  

 

Ekonomi 
Invers kan sälja bildatorer, smartcard och övrig hårdvara separat från mjukvaran till systemet. 
Det vanligaste är dock att systemet köps i sin helhet. Invers säljer mjukvaran till systemet och 
tar ut en licens för att användaren nyttjar systemet. Licensavgiften baseras på antalet bilar.  

Invers hjälper till att starta bilpooler, men sköter inte driften av bokningssystem och databas 
på egen server som t ex Mobility gör i Schweiz. Användaren måste själv sköta drift och 
underhåll av systemet. Organisationen som startar bilpool bör ha egen kunskap och kapacitet 
för server och support.  

Med Invers system utgår ingen avgift för bokning. Eftersom Invers lösning kostar mest vid 
starten, med inköp av datorer och driftsättning, blir den kostnadseffektiv först när volymen av 
bilar och bokningar ökar. Det är svårt att göra en uppskattning, men det bör röra sig om mer 
än 20 bilar. Lösningen med nyckelskåp är billigare än att ha bildatorer i varje bil.  
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Service av bilen 
Det finns ingen tjänst för service av bilar i Invers regi. 

 

Drive-IT  
Drive-IT har funnits sedan 1999 och har i dag fokus på telematiklösningar för bilpooler. 
Drive-IT är från början ett svenskt företag, men ägs i dag av det brittiska företaget CybIT. 
Drive-IT har kunder i Sverige, Norge, Tyskland och England och systemets bildator är 
installerad i ca 200 fordon. Drive-ITs målgrupp är kommuner, landsting och större företag. 
Drive-IT har ett egenkonstruerat system med Internetbokning, databas, serverlösning, GSM 
länk, bildator och rapportering. 

Drive-IT driver sitt system själva och säljer en lösning där andra bilpooler kan läggas in som 
användare i systemet. Det betyder att bilpoolens användare och bilar matas in på Drive-ITs 
server. Alla bokningar går via Internet eller GSM-nätet till servern och den som ansluter sina 
bilar får administrativ tillgång till sina uppgifter i systemet.  

Alla som köper Drive-ITs system måste ha en administratör som hanterar nya medlemmar, 
nya fordon, fakturor etc. Administratören utbildas och kan sedan koppla upp sig mot Drive-
ITs datoriserade administrationsverktyg. I administrationsverktyget finns olika funktioner, 
bland annat hanteras nya användare, fakturering och statistik i systemet. 
Administrationsverktyget kan tillsammans med bokningssystemet köpas separat. 

 

Bokning av bilen/server 
Drive-ITs bokningssystem är kopplat till en databas på en server. Den organisation som driver 
sin bilpool med Drive-ITs system har sitt eget utrymme på Drive-ITs server. Med Drive-ITs 
system bokas bilarna, med personliga användaruppgifter, antingen via Internet eller direkt i 
bilen. Drive-ITs erbjuder även en callcenterfunktion. Administratören får då tillgång till en 
modul i det administrativa verktyget som gör det möjligt att föra in bokningar om användare 
vill ringa och boka.  

 

Kontakt med bilen/terminal 
Bokar man via Internet skickar bokningssystemet en signal via GSM-nätet till bildatorn. I 
bildatorn finns sedan registrerat vem nästa användare är. Bokningen kan även göras direkt i 
bilen. Bilen ringer då upp servern och bilen registreras som bokad i webbgränssnittet. 

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Som medlem i en bilpool med Drive-ITs system har man ett smartcard. Är en bil ledig lyser 
en grön lampa i framrutan och alla användare kan öppna bilen med sitt smartcard och direkt 
boka körningen i bildatorn. Lyser lampan rött är bilen spärrad för andra användare än den som 
bokat bilen. 

Centrallåset i bokad bil släpper när man håller sitt smartcard, som innehåller en personlig 
siffersträng, mot smartcardläsaren i framrutan. Vid upprättande av bilpoolen bestämmer 
användarna hur lång tid före en bokning bilen skall vara spärrad. När man kommit in i bilen 
slår man sin personliga fyrsiffriga kod på bildatorn. Är man bokad kan man sedan starta bilen 
med den nyckel som ligger i en nyckelbox i handskfacket.  
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Återrapportering av data från körningen 
När en körning är färdig skickas en rapport till det administrativa systemet med information 
om den senaste körningen. Alla uppgifter sammanställs sedan och kan plockas ut i form av 
fakturor, körjournaler, etc.  

 

Fakturering 
De uppgifter som skickas tillbaka till servern efter varje körning sammanställs och kan sedan 
plockas ut av administratören i önskad form ex. fakturor.  

 

Ekonomi 
Bildatorer och smartcards köps separat. Kostnader för installationen av datorerna tillkommer. 
Bokningssystemet och driften av det på Drive-ITs server betalas med en avgift baserad på 
antalet bokningar. Varje bokning kan medföra ett flertal transaktioner och till varje 
transaktion tillkommer en GSM-kostnad. Till ovanstående kostnader tillkommer kostnad för 
administratör som bland annat lägger in nya fordon, nya användare och kommunicerar med 
användarna.   

Till grundinvesteringen i hårdvara och de löpande bokningsavgifterna tillkommer kostnader 
för att starta systemet. Det handlar om konsultarvoden för att lägga in användaruppgifter, 
utbilda administratörer, anpassa gränssnitt och övriga anpassningar mellan bilpoolen och 
Drive-ITs system etc. Dessa kostnader beror till stor del på användarens krav och egna 
kompetens. 

 

Service av bilen 
Drive-IT erbjuder ingen service av bilar. 

 

Mobilsystem 
Mobilsystem är ett svenskt företag som har jobbat med bildatorer och bilpoolslösningar sedan 
1998. Mobilsystem levererar ett helt system med Internetbokning, bildator, återkoppling och 
fakturering. Mobilsystem har en egen server med en databas som användaren får del av. 
Upplägget är ungefär detsamma som det Mobility och Drive-IT har. 

Mobilsystem tillverkar och installerar sin egen bildator. Det är inte möjligt att köpa enbart 
bildatorn och använda andra bokningssystem eller administrativa enheter för fakturering. 
Företaget har kunder spridda över hela Sverige, och deras främsta målgrupp är kommuner och 
företag. Mobilsystems bildator finns i dag i ca 70 fordon i 11 bilpooler med ca 8000 
användare.  

Mobilsystem har även ett supportavtal man kan teckna som användare. Företaget tar då ansvar 
för mer administrativa uppgifter som nyregistrering, avvikelsehantering etc. Avtalets 
omfattning kan anpassas efter önskemål. 
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Bokning av bilen/server 
En organisation som köper systemet lägger in bilar och användarinformation i en databas på 
en server som leverantören sköter. Registrerade användare kan sedan boka via Internet 
alternativt genom att ringa en automatisk telefontjänst. Det finns även möjlighet till personlig 
bokningsservice. Det går inte att göra eller förlänga bokningar i systemet direkt via terminalen 
i bilen. 

 

Kontakt med bilen/terminal 
Det centrala bokningssystemet på servern kommunicerar med bildatorn, som tar emot och 
registrerar alla bokningar. Efter en körning rapporterar bildatorn tillbaka till servern via GSM-
nätet, hur långt användaren kört och den tid bilen användes.  

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Med Mobilsystem finns tre olika sätt att komma in i fordonet. Gemensamt för de olika sätten 
att öppna bilarna är att endast den person som bokat bilen kan komma in. Ett alternativ är att 
man via Internet beställer fordonet upplåst vid en viss tid. Beställningen måste då göras 30 
minuter före bilen är bokad. Det går även att ringa till en servicecentral eller direkt till bilen 
för att låsa upp bilen. Datorn läser av från vilken telefon det ringer och bilen låses upp om det 
är bokad användare som ringer. Samtalet kostar inget eftersom det inte besvaras. Mobilsystem 
erbjuder även smartcard. Ett fjärde alternativ, som ännu inte finns i bruk, är att låsa upp bilen 
genom att körkortet avläses av en streckkodsavläsare i förarfönstret.  

 

Återrapportering av data från körningen  
Bildatorn registrerar antal körda kilometer och tid för respektive användare efter att fordonet 
är parkerat på bilpoolsplatsen. Uppgifterna skickas via GSM-nätet till servern. Programmet 
sammanställer månadsvis antal körda kilometer och använd tid för respektive medlem. Utöver 
detta finns rapportfunktioner för andra kostnader som är förknippade med resor och 
bilanvändning: tankning, P-avgifter, hotell etc. Det finns även en tidrapportfunktion som kan 
användas oavsett om fordonet kör eller inte.  
 

Fakturering 
Registrerade användaruppgifter skickas via GSM från bildatorn till servern direkt efter en 
körning. Dessa uppgifter används sedan till fakturering. Användarna får månadsvis fakturor 
som ställs upp efter kundens önskemål. 

 

Ekonomi 
I kostnaden för en bildator ingår installation och mobiltelefon. För tillgången till 
Mobilsystems server med databasen och bokningssystemet betalar användaren en 
bokningsavgift. Avgiften tas ut för varje bokning. Vid eventuell personlig bokningsservice är 
bokningsavgifterna högre. Utöver kostnad för bildator och bokning tillkommer kostnader för 
support, avvikelsehantering, registrering av nya användare etc. Priserna varierar mycket 
beroende på lösningar.  
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Precis som för Drive-IT ovan tillkommer kostnader för anpassningar och utbildning vid 
starten av systemet. Till grundinvesteringen i hårdvara och de löpande bokningsavgifterna 
tillkommer konsultarvoden. Dessa kostnader beror till stor del på användarens krav och egna 
kompetens.  

 

Service av bilen 
Mobilsystem erbjuder ingen service av fordon.  

 

SunFleet 
SunFleet beskrivs nedan som en leverantör av tjänsten bilpool, men kommer även att vara 
leverantör av helhetslösningar för de kunder som vill använda egna bilar. Systemet fungerar 
på samma sätt som det beskrivs nedan, men kunden sköter sin egen verksamhet och betalar 
SunFleet för att använda systemet. Kunden kan välja mellan att köpa eller hyra bildatorer 
inklusive GSM-sändare. SunFleet sköter installationen av bildatorn, men inte servicen av 
bilarna.  

För en månadsavgift får kunden tillgång till bokningssystem, plats på SunFleets server, 
support mm. Kunden får underlag till faktura med kilometer, tid och övrig information om 
körningarna ur systemet och kan utifrån det göra sina egna fakturor. Exportfiler får anpassas 
efter användarens behov. 

 

Övriga leverantörer av helhetslösningar 
Det finns ytterligare leverantörer av bilpoolslösningar, men de finns ännu inte på den svenska 
marknaden. Flera av leverantörerna kan vara intresserade av att sälja system i Sverige och de 
kan komma att svara på anbudsförfrågningar i upphandling. Systemen skiljer sig inte mycket 
från dem som redan finns på den svenska marknaden.  

 

4.3 Leverantörer av tjänsten bilpool 

SunFleet 
SunFleets första bilpool startade 1998, idag har företaget 30 fordon på totalt 6 ställen i 
Sverige. Företaget ägs i dag av Volvo Car Corporation och Hertz biluthyrning. SunFleet 
driver enbart bilpooler med miljöfordon, dvs fordon som drivs på alternativa bränslen eller är 
mycket bränslesnåla. Målgruppen för SunFleets koncept är huvudsakligen företag, kommuner 
och organisationer. Två av bilpoolerna är vad de kallar öppna bilpooler. Det innebär att flera 
företag är anslutna, och fler har möjlighet att ansluta sig till samma bilpool och nyttjar samma 
fordon. Antalet fordon anpassas sedan till antalet användare. 

SunFleet arbetar inte direkt mot privatpersoner utan når dessa genom att anställda kan 
använda fordonen utanför arbetstid. SunFleet har även avtal med bostadsbolag där 
hyresgästerna erbjuds poolbil. Det finns även exempel då företag/organisationer samarbetar 
med privatpersoner som då får tillgång till fordon efter kontorstid. Men någon lösning för 
enskilda hushåll har SunFleet ännu inte. Geografiskt finns SunFleets bilpooler idag enbart i 
Västsverige, men förhandlingar pågår med kommuner och företag i andra områden. 
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Bokning av bilen/server 
SunFleet har ett eget bokningssystem. Genom att först godkännas av SunFleet och det företag 
eller organisation man är användare genom, får man inloggningsuppgifter och vidare tillgång 
till SunFleets bokningstjänst. Bilarna bokas via Internet och registreras på en server. Man kan 
även boka per telefon via kundtjänst. Det går inte att göra eller förlänga bokningar i systemet 
direkt via terminalen i bilen. 

 

Kontakt med bilen/terminal 
Bokningsprogrammet kommunicerar med bildatorn via GSM-nätet. I respektive fordon finns 
en bildator som registrerar antal körda kilometer och tid för användandet av fordonet. 
SunFleets bildator har ingen display eller synlig terminal. Datorn nås bara via GSM-nätet. 
Bildatorn finns installerad i ca 5-10 bilmodeller.  

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Mobiltelefon används som nyckel och kommunikationsmedel mellan fordon och användare. 
Fem minuter före användarens hyrtid startar får denne ett SMS. När SMS-et returneras låses 
bilen upp. Bilnyckeln ligger i en nyckelbox i handskfacket.  

 

Återrapportering av data från körning 
När bilen parkeras och användaren låser den, registrerar bildatorn i bilen hur lång sträcka 
bilen körts och disponerad tid. Bildatorn skickar sedan informationen via GSM-nätet till 
servern.   

 

Support och service 
SunFleet har en kundsupport för frågor eller problem med fordon. Supporten är öppen alla 
dagar 24 timmar om dygnet. Är det problem med bilen kommer nödvändig service omgående. 
Behövs taxi eller hyrbil ordnar SunFleet det och står för kostnaden. Är ett fordon inte på plats 
när man bokat, har kundsupport fått larm via bildatorn om detta. Kundsupport ringer då upp 
den person som har bilen för att ta reda på varför fordonet inte är tillbaka. Dessa ringer sedan 
nästa användare och kommer överens om hur situationen skall lösas. Antingen har kunden tid 
att vänta tills bokad bil kommer tillbaka eller så beställs en taxi eller hyrbil. SunFleet står 
sedan för eventuell merkostnad. Går ett fordon sönder tillfälligt kommer bilen att ersättas av 
SunFleet. 

 

Fakturering 
Servern mottar efter varje körning en signal från aktuell bildator. Uppgifterna sammanställs 
och används för fakturering. Medlemsföretag får varje månad en faktura från SunFleet där det 
för respektive användare står antal körda kilometer, antal bokningar och tid. Användaren kan, 
när bokning görs, skriva in ändamål för aktuell hyrning. Ändamålet för varje hyrning 
specificeras på fakturorna, vilket gör att dessa kan användas som reseräkning. Det finns 
möjlighet att registrera olika kostnadsställen inom ett företag.  
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Ekonomi 
Varje kund har sitt eget avtal som anpassas efter önskemål och verksamhet. Som kund har 
man möjlighet att välja hög fast kostnad och lägre rörliga kostnader eller tvärt om. Vanligt är 
att användaren betalar en månadskostnad, en timkostnad, en kilometerkostnad och en 
bokningsavgift. Varken för sent tillbakalämnat fordon eller avbokat fordon med kort varsel 
ger straffavgift. Utnyttjas inte en bokning debiteras man för den tid fordonet är bokat. 

 

Service av bilen 
Användarna tankar fordonen när det behövs och i bilen ligger ett tankkort. SunFleet står för 
bränslekostnaden och även för all service som tvättning, rengöring, städning, byte av däck etc.     

 

Statoil bilpool 
Statoil bilpool arbetar främst mot privatpersoner men företag är även välkomna att bli 
medlemmar. Företaget har 300-400 medlemmar till de 37 bilar, som är placerade på 12-15 
ställen i landet. Idag har Statoil bilpooler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Det finns 
igen geografisk begränsning över var bilpooler kan startas. 

För att få en bil utplacerad krävs 10 medlemmar från start. Om antalet medlemmar efter en tid 
understiger 8 personer per fordon har Statoil, enligt anslutningsavtal, rätt att omedelbart säga 
upp avtalet med de kvarvarande medlemmarna.  

 

Bokning av bilen/server 
Statoil använder ett eget datoriserat bokningsprogram. Alla användare får tillgång till 
bokningsprogrammet där de fordon som kan utnyttjas finns med. Bokning sker via Internet, 
telefon eller direkt i bilen med hjälp av personliga inloggningsuppgifter.  

 

Kontakt med bilen/terminal 
Bokningsprogrammet kommunicerar med bildatorn via GSM-nätet. På bilens framruta sitter 
en lysdiod som lyser grönt när bilen är ledig och rött när den är bokad.  

 

Tillgänglighet till bilen/smartcard 
Samtliga medlemmar får en dosa som används för att öppna bokad bil. Nyckeln ligger sedan i 
en box i handskfacket. För att kunna starta bilen knappar man in personliga uppgifter i 
bildatorn. Funktionen gör att enbart den person som bokat bilen kan starta. När bilen lämnas 
tillbaka loggar man ut på bildatorn som registrerar hur långt man kört och hur länge man 
använt bilen.   

 

Rapportering av data från körningen 
När respektive användare loggar ut registreras hur länge bilen använts och hur långt den körts. 
Bildatorn skickar informationen via GSM till servern.  
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Support och service 
Uppstår problem finns en jourtelefon att ringa. Statoil försöker sedan lösa problemet. Det 
finns inga tydliga rutiner för hantering av avvikelser. I vissa fall kan Statoil erbjuda annan 
hyrbil alternativt taxi, men det finns inga bestämmelser och skriftliga rutiner över hur detta 
hanteras. Medlemskontraktet uppger att hyrestagaren har rätt till ersättningsfordon om sådant 
är tillgängligt för uthyraren under tid som egna fordonet repareras eller är på långvarig 
service. 

 

Fakturering  
Efter varje körning skickas en signal från bildatorn till servern med användaruppgifter. Den 
ackumulerade avgiften dras sedan på respektive medlems Statoil-konto alternativt faktureras 
en gång per månad. 

 

Ekonomi  
Kostnaden varierar mellan olika bilar. Statoil erbjuder både billigare och dyrare bilalternativ. 
Vanligt är att användaren betalar en månadskostnad, en timkostnad, en kilometerkostnad och 
en bokningsavgift. 

 

Service av bilen 
Användaren ansvarar för utvändig tvätt, tankning och har möjlighet att köpa andra 
bilprodukter när det behövs, men Statoil står för kostnaden. Varje medlem har ett Statoilkort 
som i kombination med ett Statoilkort som finns i bilen används vid tvätt, inköp och tankning. 
Övrig service på bilen står Statoil för och Statoil erbjuder även invändig städning. 
Hyrestagaren har även rätt att låta utföra reparationer som är nödvändiga för fordonets 
framförande till ett belopp om högst 1500 kr inkl moms. Statoil står för reparationskostnaden. 
Vid försäkringsskada är hyrestagaren skyldig att betala en självrisk på högst 1500 kr plus 
moms. Användarna har rätt till ersättningsfordon om Statoil har en motsvarande bil 
tillgänglig. Fordonen byts efter 18-24 månader.  

 

4.4 Befintliga bilpooler 

Idag finns bilpooler på många platser i Sverige. Nedan beskrivs Sveriges två största bilpooler 
samt en mer udda bilpool. 

 
Majornas Bilkooperativ 
Majornas Bilkooperativ är en ekonomisk förening som vid utgången av år 2002 hade 311 
medlemmar varav 7 juridiska medlemmar. Dessutom hade föreningen 72 nyttjare som bor i 
samma hushåll som medlemmarna samt ett antal nyttjare hos de juridiska medlemmarna.   

Majornas Bilkooperativ har idag 26 bilar som är utplacerade i främst de västra delarna av 
Göteborg; Majorna, Kungsladugård, Linnéstaden, Landala, Guldheden och Saltholmen. 
Föreningens rekryteringskampanjer strävar efter att förtäta och knyta samman områden så att 
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det geografiska området växer successivt. Bilparken ska vara så stor att det finns en bil per 
minst 10 och max 20 hushåll. 

För att hålla nere kostnaderna har medlemmarna arbetsplikt, dvs man delar på 
arbetsuppgifterna genom att delta i olika arbetsgrupper. Arbetet uppgår i snitt till 2-5 timmar 
per månad (för enskilda medlemmar) och kan bestå av bilvård, bilinköp, räkningshantering, 
IT-uppgifter, postutdelning, styrelsearbete mm. Sedan januari 2003 finns också en kanslist 
anställd på deltid i kooperativet, som tar hand om det mesta av medlemsservicen.  

För juridiska medlemmar förhandlas villkoren i medlemsavtalet i varje enskilt fall. 
Arbetsplikten och insatsen bestäms av vilken kompetens och andra resurser den juridiska 
medlemmen har, samt hur många nyttjare som ska ha tillgång till bilarna. Exempel på 
arbetsplikter för juridiska medlemmar är att bidra med P-plats, möteslokaler till 
medlemsstämman, styrelsearbete, eller kopiering av material till utskick. 

I strävan att få ett bättre utnyttjande av bilarna på kontorstid arbetar Majornas Bilkooperativ 
för ett ökat antal juridiska medlemmar. Föreningen är öppen för såväl vanliga företag som 
förvaltningar (exempelvis kommunförvaltningar), universitet och andra organisationer 
(exempelvis politiska partier). Om användaren får problem med bilpoolsbilen har Majornas 
bilkooperativ avtal med biluthyrningsfirmor som ger medlemmar rabatt på bilhyra.  

 

Ekonomi 
För privatpersoner är insatsen 3500 kronor per år och årsavgiften 600 kronor. För de flesta 
juridiska medlemmar är insatsen 7000 kronor (minimum) och årsavgiften varierar beroende 
på organisationens storlek och antal användare. Medlemmarna betalar en insats som fås 
tillbaka om man går ur kooperativet. Dessutom betalas en momsbelagd årsavgift för den 
dagliga driften.  

Användaren betalar ett timpris eller ett dygnpris beroende på vilken typ av bil man väljer. 
Köravgift tillkommer per mil, också beroende på biltyp, storlek och körsträcka. Användaren 
får en räkning med posten en gång per månad och behöver aldrig lägga ut egna pengar till 
bensin etc.      

 

Stockholms bilpool  
Stockholms bilpool är en ekonomisk förening med ca 90 medlemmar varav tre stycken är 
företagsmedlemmar. Bilpoolen har idag 9 bilar placerade i Stockholm. Sex av fordonen är 
placerade på Södermalm och de övriga finns på Kungsholmen, i Gubbängen och på Gärdet. 
Bilarnas placeringar bestäms av poolens medlemmar. I områden där det finns 10 medlemmar 
eller fler placeras ytterligare bilar.  

Alla medlemmar i bilpoolen hjälps åt med att tanka, tvätta och städa bilen. Vidare ingår varje 
medlem i en arbetsgrupp. Dessa arbetsgrupper fungerar som en liten lokal bilpool. Som 
medlem avtalas det att man får lägga ned minst 3-4 timmar i månaden på föreningsarbete. För 
att säkra tillgången på bilar så har Stockholms Bilpool tecknat avtal med uthyrningsfirmor, så 
att medlemmarna kan hyra bil till reducerat pris.  
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Ekonomi 
Privatpersoner betalar 4 000 kronor i medlemsinsats till Stockholms bilpool. För varje 
ytterligare förare i samma hushåll betalas 500 kronor i insats. Företag och förvaltningar 
betalar 8 000 kronor i insats. Insatsen återbetalas när man lämnar föreningen, dock tidigast 12 
månader efter att man blivit medlem, med förbehållet att man, om bilpoolen har gått med 
förlust, får avstå från den insats som motsvarar ens egen andel av förlusten. Som medlem 
betalar man också en medlemsavgift, för närvarande 125 kronor per månad.  

Kostnaden för användning varierar mellan olika bilar. Avgiften betalas enligt timpris eller 
dygnspris och köravgiften tillkommer per mil också beroende på biltyp och storlek. 
Minimitiden för hyra är 4 timmar per gång.  

 

Classic Car Club 
Classic Car Club är en bilpool med lyxiga bilar till en betydligt högre kostnad. Bilpoolen 
ligger på Nybrogatan i Stockholm och har 50 medlemmar. Tillsammans delar medlemmarna 
på 9 bilar. Ett medlemskap i CCC kostar 85 000 kr i insats och sedan en månadsavgift på 3 
600 kr. Avgiften täcker löpande kostnaderna för försäkring, garage reparationer, reservdelar, 
leverans av fordon, tvätt etc. De fordon som erbjuds är Ferrari 348, Lotus Esprit, Porsche 911, 
Honda S2000, Lancia Delta HF Integrale, Rolls Royce, MGB Cab, Jaguar XJS samt Alfa 
Romeo Spider V6.  

 

 

5 Att välja leverantör 
Valet av leverantör börjar redan när man beaktar de behov och förutsättningar som finns för 
bilpoolen enligt kapitel 2. Visar det sig att man till exempel måste ha återrapportering från 
körningen utesluts de som inte har den tjänsten. Även valet av hur bilpoolen skall drivas gör 
det lättare att välja leverantör.  

Det finns ett flertal leverantörer och en hel del att tänka på när det är dags att välja. De 
uppräknade systemen finns på den svenska marknaden, men även övriga kan bli aktuella. Den 
som skall följa reglerna om offentlig upphandling måste formulera om nedanstående frågor 
och kvalitetstankar till ett förfrågningsunderlag. I offentlig upphandling går det inte bara att 
välja leverantör utan man måste ställa krav på vad man vill ha så att man får de leverantörer 
som klarar kraven. 

 

5.1 Förtroende för leverantör 

Att driva en bilpool är ett långsiktigt åtagande. Att starta en bilpool kan beröra många 
människors beteenden och vanor och den som driver poolen har ansvar för att det fungerar. 
Beroendet av leverantören är olika stort beroende på hur mycket av driften som köps upp och 
hur mycket verksamheten sköter själv, men det är naturligtvis viktigt att ha en leverantör det 
går att lita på. Viktiga frågor är support och garantier för system, men även tillgång till och 
kostnader för uppdateringar är viktigt att kontrollera. Leverantörens historia och frågor om 
framtidsplaner kan vara av betydelse.  
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5.2 Driftsäkerhet 

Ett fungerande sätt att få människor att ändra beteende är att låta dem testa. För den som haft 
tillgång till egen bil kan en bilpool till vissa delar kännas som en inskränkning i den 
tillgängligheten. När bilpoolen växer utöver de hängivna anhängarna blir det allt viktigare att 
allting fungerar. Det kan vara bättre att skaffa färre funktioner i en bilpool, men som verkligen 
fungerar. Det har tyvärr förekommit en hel del driftstörningar i bilpoolernas barndom. När 
bokningssystemet finns på Internet är det viktigt att veta hur det driftsäkras. Skall det skötas 
från en extern server bör den ha någon form av reservkraft, backup och brandvägg för att 
skydda användare och bokningar. I de system bildatorer ingår händer det att bildatorer inte 
fungerar eller drar ur batteriet på bilen.  

Länken mellan bilen och servern kan vara av olika kvalitet och bidra till driftstörningar så att 
bokningar inte kommer fram. Vad köparen kan göra är att fråga andra användare om de haft 
problem. De flesta leverantörer lämnar ut referenser. Köparen bör också ta reda på att 
leverantören har rutiner och kapacitet att ta hand om tekniska fel som kan uppkomma.  

Även installationen av bildatorn kan vara en svag länk. Det handlar om bilelektronik och det 
handlar om kompatibilitet. Köparen måste kontrollera att leverantören kan installera bildatorn 
i de bilar man har eller planerar att använda. 

 

5.3 Användarvänlighet 

När det gäller den mänskliga faktorn finns det inte några dumma användare, men systemen 
kan vara väldigt olika användarvänliga. Innan ett system tas i bruk måste användarvänlighet 
och instruktioner testas. Även här är ett bra råd att fråga andra som använt systemet ett tag. 
Användarvänlighet kan vara avgörande. Många leverantörer av bokningssystem saknar helt 
uppföljning och förbättring av hanteringsfel. Om leverantören har organisation för att ta emot 
synpunkter och göra ändringar är det bra annars måste köparen själv kunna göra det. 

 

5.4 Nybörjare och långsiktighet 

Bilpooler är en relativt ny företeelse och en ny bransch för leverantörer av system. Dessutom 
är köparen ofta nybörjare på området. En grundregel bör vara att ta tid på sig och fråga 
mycket. Fråga leverantören om referenser och om erfarenhet. Fråga om fel och brister. De 
flesta leverantörer borde ha gjort några misstag som de kan dela med sig av. 

För en del användare kommer det att vara viktigt att kunna växa med sin leverantör. I takt 
med att antalet biltyper, bokningar eller användare ökar eller i takt med att användarnas krav 
ökar. Det kan handla om att kunna förlänga bokningar, alternativa sätt att få tillgång till bilen 
eller om att vilja ha individuella körjournaler.  

Det finns i de flesta system skalfördelar både för leverantören och köparen. Köpare som 
planerar för tillväxt kan få bättre priser. Tillväxt kan också ske genom att man vill koppla ihop 
system. Det krävs en hel del för att system skall fungera ihop och det kan vara bra att tänka på 
kompatibilitet redan från början. Tror man på en framtida uppgradering av funktioner bör man 
överväga att köpa en dellösning av den som senare kan leverera helheten. En känsligare fråga 
är om leverantören kommer att finns kvar på marknaden. I IT-boomens spår kan det vara värt 
att kolla upp leverantörens ägarförhållanden och ekonomi. 
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5.5 Pris och helhetssyn 

Pris och kvalitet är alltid viktigt. Det kanske viktigaste är att först ta reda på vad som behövs 
och sedan se vad det får kosta. De flesta kompletta bilpoolssystem har en hög initial kostnad 
och en löpande kostnad per bokning. Leverantörerna tar betalt på delvis olika sätt, men 
likheterna är stora.  

Bildator och smartcard köps ofta separat och priserna skiljer sig inte särskilt mycket. En 
bildator kostar 10-13 000 kr. Köparen blir bunden till den leverantör man köper bildator av 
och leverantörerna vet vad konkurrenterna tar betalt för sina bildatorer. Priserna på 
bildatorerna är därför ganska pressade. Det finns även ett par leverantörer som hyr ut eller 
leasar ut bildatorerna till de användare som vill testa sig fram eller vill börja i liten skala.  

Smartcard kostar mellan 80 och 150 kr beroende på utseende och kompatibilitet. De 
smartcard som används kan även vara kompatibla med kollektivtrafikkort eller andra former 
av kort. Resekortsföreningen i Norden har valt Mifare standarden för sitt samarbete och alla 
leverantörer kan leverera kort som är kompatibla med Mifare.  

Tillgång till bokningssystem, databas och drift av server betalas ofta med en bokningsavgift. 
Bokningsavgiften varierar mycket beroende på vad som ingår i systemet. Det går inte att 
jämföra bokningsavgifter mellan systemleverantörer utan att noga kontrollera vad som ingår i 
avgiften. Det kan tillkomma kostnader för support och/eller garantier av mjukvara, server, 
bildatorer och GSM-sändare. Uppdateringar av mjukvara ingår inte alltid i bokningsavgiften. 
Tillgången i systemet kan också betalas med en månadsavgift.  

Ett alternativ till att betala per bokning eller månad är att köpa licensen till systemet för ett 
begränsat antal bilar. Leverantören låter då köparen själv driva systemet på en egen server och 
tar betalt för hur många bilar köparen väljer att ansluta till systemet. Flera av systemen går att 
köpa i sin helhet, men det handlar då om stora belopp. För att få lönsamhet i ett köp av ett 
system bör köparen ha ett stort antal bilar.  

Priserna för uppkoppling av bildatorn genom GSM-nätet eller genom SMS styrs av 
marknadspriserna på den typen av tjänster och skall inte variera så mycket mellan 
leverantörerna. 

Leverantörerna har olika lösningar för att ta hand om administration, felsökning och 
utbildning av användare etc. I de flesta fall får köparen betala löpande konsultarvode för 
tillkommande tjänster och det kan löna sig att kontrollera timpriser och uppskattat antal 
timmar för olika tjänster. 

Det som kostar för leverantörerna av systemen är att utveckla systemet och att lägga till nya 
användare med anpassningar och önskemål. Hur många användare som sedan brukar systemet 
spelar mindre roll för leverantörens kostnader. Därför har de skalfördelar och ger bättre priser 
till större kunder. Även leverantörens villkor och tillmötesgående påverkas av köparens 
storlek.  
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6 Kontakter för ytterligare information 
 

Artis    www.artis.se  

Bil.coop  www.bil.coop Maria Sjöstedt, 031-424680 

Bildelning.nu www.bildelning.nu  Peter Markusson, 031-7752636 

Bokningsbasen www.bokningsbasen.nu  

Calendars    www.calendars.net  

Cambio  www.cambiocar.com   

Classic Car Club  www.classiccarclub.net  

Convadis  www.convadis.com  

Dbrent  www.dbrent.de  

Drivec  www.drivec.se  

Drive-IT  www.driveit.se Hans Lund, 031-7485952  

Ezbooking  www.webomatic.nu 

Invers  www.invers.com  

Majornas bilkooperativ www.majornas-bilkoop.se Per-Erik Rinsell 031-424680 

Mobility   www.mobility.ch   

Mobilsystem  www.mobilsystem.com  Jan Hultkvist 08-7926342   

Resekortsföreningen  
i Norden  www.resekortsforeningen.se  

Shortcut.nu  www.shortcut.nu  

Smart Moves  www.smartmoves.co.uk   

Stadtmobil  www.stadtmobil.com 

Statoil  www.statoil.se  Ola Flodin, 08-6012881 

Stockholms bilpool www.stockholmsbilpool.nu  

SunFleet   www.SunFleet.com  Per Lanevik 031-7037161 

Vägverket   www.vv.se  Per Schillander 031-635228 

Yahoogroups   www.yahoogroups.com 
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