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Sammanfattning
Slutsatserna i denna rapport är att bilpooler är en viktig pusselbit i ett energieffektivt
transportsystem och ett av flera verktyg för att uppnå de transportpolitiska målen.
Branschen är dock fortfarande relativt ny och består till stor del av många små
kooperativa aktörer, vilket gör den sårbar. För branschens fortsatta tillväxt och
utveckling är det viktigt att offentliga aktörer underlättar och utifrån sina olika roller
stödjer arbetet med bilpooler. Branschen skulle också gynnas av en större samordning, i
form av en branschorganisation.
Det visar en undersökning och intervjuer som genomförts av Koucky Partners på
uppdrag av Trafikverket. Undersökningen bygger på en enkät som gått ut till svenska
bilpooler samt kompletterande intervjuer med nyckelpersoner inom branschen.
Bilpoolerna har fått svara på frågor vilken kompetens de har, vad de tycker om
samarbeten etc. Samma frågeställningar har diskuterats med nyckelpersonerna. I
analysdelen av rapporten har detta lagts upp som en SWOT-analys (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threats) med följande huvuddrag:

Styrkor
•
•
•

Bilpoolernas fordon har hög miljö- och säkerhetsprestanda jämfört med övriga
bilflottan
De flesta bilpooler har god kompetens inom kärnverksamheten
Stort engagemang från ideella eldsjälar

Svagheter
•
•
•

En bransch som består av en dominerande kommersiell aktör och många, små
kooperativa aktörer
De flesta bilpooler tycker sig ha låg kompetens inom områden som inte utgör
kärnverksamheten, såsom omvärldsbevakning, påverkansarbete och samarbete
med andra organisationer
Brist på samordning inom branschen (undantaget Bil.coop, som samlar ett antal
kooperativa bilpooler)

Möjligheter
•
•
•
•
•

Bättre tillgång till reserverade, centrala och attraktiva p-platser för bilpoolsbilar i
städer
Kommunala p-tal som främjar bilpooler vid nybyggnation kan skapa ökad
efterfrågan
Fler offentliga arbetsplatser som upphandlar externa bilpooler
Samarbete med kollektivtrafik kan skapa högre tillgänglighet till bilpooler, ökad
efterfrågan och större medvetenhet om bilpooler hos allmänheten
Ändrade regelverk, exempelvis sänkt moms på bilpoolstjänster

Hot
I SWOT-analysens sista steg identifieras externa hot som branschen inte själv styr över.
I undersökningen framkommer inga sådana konkreta hot. Däremot har branschen
många svagheter, vilket redogjorts för ovan. Bilpoolsbranschen är fortfarande liten och
är till stor del beroende av ideella krafter. Det största hotet är därför att bilpoolsfrågan
inte uppmärksammas tillräckligt på politisk nivå – såväl kommunal som nationell –
med risk för att arbetet med bilpooler och dess möjligheter inte utvecklas utan i stället
stannar av.
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Inledning
Bakgrund
Vägverket arbetade under flera år aktivt med bilpooler inom ramen för sektorsuppdraget.
Arbetet har omfattat omvärldsbevakning, kunskapsuppbyggnad, marknadsföring och
samordning av aktörer i syfte att öka bilpoolsanvändningen nationellt. Trafikverkets
uppdrag skiljer sig från Vägverkets. Vid bildandet av Trafikverket 2010 förändrades rollen
och insatserna trappades ner. I dagsläget utgörs Trafikverkets engagemang i frågan
huvudsakligen av att stötta och finansiera drift, underhåll och i möjligaste mån
uppdatering av hemsidan bilpool.nu samt genom arbetet med planering av
transportsystemet, exempelvis som en åtgärd/verktyg i åtgärdsvalsstudier.
Bilpooler har ökat i omfattning under de senaste tio åren i Sverige. Allmänhetens
kännedom om begreppet, såväl som kommuners och andra aktörers kunskap om bilpooler,
har förbättrats. Bilpoolers utbredning i Sverige är dock fortfarande begränsad till ett 30-tal
kooperativ, ett fåtal kommersiella aktörer samt interna bilpooler i företag och kommunala
verksamheter.
Utgångspunkten för detta uppdrag har varit att undersöka inom vilka områden bilpooler
behöver stöd för att utvecklas och öka i omfattning. Vidare har målsättningen varit att
undersöka behovet av en aktör som stöder bilpooler och driver frågor för ökad
bilpoolsanvändning, samt utreda vilka möjligheter det finns att skapa en sådan
organisation samt om möjligt beskriva dess roll.
Utöver resultaten från undersökningarna innehåller denna rapport inga generella fakta om
bilpooler eller effektsamband. För sådan läsning hänvisas till rapporten Utvärdering av
effektsamband för bilpool, framtagen 2012 av Miljöbyrån Ecoplan AB på uppdrag av
Trafikverket.

Syfte
Uppdraget som redovisas i denna rapport har i huvudsak haft tre syften:
•
•
•

Undersöka och identifiera vilka utvecklingsområden som är viktiga för att främja
bilpooler och förbättra deras förutsättningar.
Undersöka möjligheten att skapa en nationell samordning med funktionen att driva
frågor för ökad bilpoolsanvändning.
Beskriva hur Trafikverket i sin nya roll kan fortsätta att stödja arbetet med bilpooler.
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Frågeställningar
Med bakgrund i det syfte som presenterades ovan har följande frågeställningar
formulerats:
•
•
•

Vad kan göras för att främja bilpooler i Sverige?
Finns det ett behov av en nationell samordning av svenska bilpooler? Vilka
möjligheter finns för att åstadkomma detta? Hur skulle en sådan kunna fungera?
Hur kan Trafikverket i sin nya roll stimulera och stödja arbetet med bilpooler?
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Metod
Här redovisas hur uppdraget genomförts och vilka metoder som använts.
Upplägg
Projektet har pågått juni-december 2012 och bestått av flera olika steg som delvis pågått
parallellt med varandra. I detta avsnitt av rapporten redogörs för hur de olika stegen
genomförts, dessa är:
1. Enkätundersökning bland bilpoolsaktörer
a. Nulägesbeskrivning
b. Utvecklingsområden för bilpooler
c. Beskrivning av nationell samordning
2. Kvalitativa intervjuer
a. Nulägesbeskrivning
b. Utvecklingsområden för bilpooler
c. Beskrivning av nationell samordning
3. Sammanställning av resultat
4. SWOT-analys
5. Slutsatser

Enkätundersökning
Som utgångspunkt för uppdraget har en enkätundersökning bland bilpooler genomförts.
Målsättningen med undersökningen har varit att ge en bild av vad svenska bilpooler har
för styrkor och svagheter samt deras upplevda behov av hjälp inom olika områden. Den
har också syftat till att undersöka svenska bilpoolers intresse av en nationell samordning
samt betalningsvilja för detta.
Intervjuerna var styrda av en enkät som utvecklats specifikt för denna undersökning
(Enkäten finns med som bilaga 1). Frågorna var indelade i tre olika kategorier; Allmänna
bakgrundsfrågor (bilpoolens namn, antal medlemmar, fordonens prestanda etc.), Frågor
om kompetens och behov, Frågor om existerande samarbeten samt intresse av
branschorganisation. I samband med undersökningen framhölls att vi inte kommer
publicera respondenternas svar kopplat till deras namn eller organisation.
För att nå målsättningen att ge en rättvisande bild av nuläget av bilpoolernas styrkor och
svagheter var ett delmål att undersökningen skulle nå ut till så många svenska
bilpoolsaktörer, både kommersiella och kooperativa, som möjligt. Inledningsvis gjordes
därför en kartläggning av svenska bilpooler. Register hos Trafikverket och hos bilpool.nu
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användes som underlag för undersökningen och 31 bilpoolsaktörer identifierades. Bland de
bilpooler som ingår finns stor spridning både vad gäller organisationernas storlek och
geografiska läge.
I juni – juli 2012 genomfördes strukturerade telefonintervjuer med 27 stycken av
bilpoolerna. Resterande fyra ville inte vara med, eller gick inte att nå. Att 27 av 31 bilpooler
deltog i undersökningen motsvarar en svarsfrekvens på 87 % vilket måste betecknas som
mycket bra
Det bör påpekas att endast en representant från varje bilpool svarat på undersökningen.
Den person som kontaktats har dock alltid varit den som angivits som kontaktperson på
hemsidor och i register, så länge den kunnat nås. Respondenterna har inte fått titta på
frågorna i förväg, däremot fått möjlighet att komplettera sina svar i efterhand.

Kvalitativa intervjuer
Som nästa del av undersökningen har kvalitativa intervjuer genomförts med sju
respondenter. Syftet har varit att få fördjupad kunskap inom de områden som utifrån
enkätundersökningens resultat bedömts vara viktiga för att hitta utvecklingsområden för
bilpooler och förbättra deras förutsättningar att verka. Syftet har också varit att undersöka
hur en eventuell nationell samordning av bilpoolerna skulle kunna ske.
Intervjuerna har skett via telefon eller, i de fall det varit praktiskt möjligt, vid ett personligt
möte. Samtliga respondenter har i förväg fått ta del av resultaten från
enkätundersökningen. Frågorna har varit semistrukturerade och utformats med delvis
olika innehåll till varje respondent. Meningen har inte i första hand varit att kunna jämföra
respondenternas svar med varandra, utan att inhämta specifik information från respektive
respondent. Intervjuade organisationer har varit Bil.coop, Biluthyrarna i Sverige, Danske
Delebiler, Svensk kollektivtrafik, Sunfleet och Trafikverket (två personer). Se bilaga 3 för
komplett lista med organisation, titel, namn och ämne för intervju.

Sammanställning och analys av resultat
Resultaten från enkätundersökningen och de kvalitativa intervjuerna har sammanställts i
rapportform. Resultatdelen är indelad i ”Nulägesbeskrivning av bilpoolers behov och
situation” och ”Möjligheter till samordning”. Resultaten analyseras med hjälp av en
SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) som behandlar de
aktuella aspekterna. Anledningen till att SWOT-analys valts, är att metodiken på ett tydligt
och strukturerat sätt visar positiva och negativa sidor av både nuläge och potential

9

Slutsatser
I slutsatser redovisas ett antal punkter som framkommit som de viktigaste och mest
betydelsefulla för att svara på de frågeställningar som funnits i projektet.
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Resultat
Resultaten från enkätundersökningen bland bilpooler och de kvalitativa intervjuerna med
nyckelpersoner presenteras här kortfattat under följande rubriker:
•

Nulägesbeskrivning av bilpoolers situation och behov

•

Möjligheter till nationell samordning

Grafer och tabeller som visar samtliga svar från enkätundersökningen mer utförligt
återfinns i separat dokument.

Nulägesbeskrivning av bilpoolers situation och behov
Här beskrivs nuläget i svenska bilpooler utifrån resultaten i enkätundersökningen och de
kvalitativa intervjuerna. Se Tabell 1 för grundläggande information om bilpoolerna.
Tabell 1. Information om bilpoolerna i enkätundersökningen

Antal bilpooler i enkätundersökningen

27

Totalt antal fordon

840

Totalt antal medlemmar

22 500

Totalt antal bokningar

200 000

Bilpoolers roll i transportsystemet

Ett vanligt argument för bilpooler är att bilarna förmodas vara nyare och ha högre
miljöprestanda än svenska bilar i genomsnitt. I enkätundersökningen har därför
bilpoolerna fått ange ålder, miljö- och säkerhetsprestanda för sina bilar.
Resultaten styrker antagandet att bilpoolsbilar generellt är betydligt yngre och har
betydligt bättre miljöprestanda än den svenska bilparken i stort. 52 % av bilpoolerna anger
att samtliga deras bilar uppfyller kraven för miljöbil, max 120 g CO2/km. Bland dessa
ingår de största bilpoolsaktörerna. Det kan jämföras med andelen miljöbilar av den totala
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bilflottan som vid utgången av 2011 uppgick till 11 % (Trafikanalys, 2011). Detta innebär att
satsningar på bilpooler är ett bra verktyg i syfte att stimulera användning av miljöbilar och
skapa ett mer energieffektivt transportsystem. Med tanke på bilarnas genomsnittliga ålder
kan även säkerhetsprestandan förmodas vara högre än snittet. Av bilpoolerna anger 81 %
att deras bilar är fyra år eller nyare. De större bilpoolerna anger samtliga att deras bilar är
0-2 år gamla. Endast två bilpooler anger att deras bilar är äldre än 6 år. Det är dock
anmärkningsvärt att endast 33 % av bilpoolerna kan ange bilarnas betyg i EuroNCAPs
säkerhetstester.
De som deltagit i de kvalitativa intervjuerna bekräftar bilden som ges i
enkätundersökningen. Den funktion som bilpooler har är en viktig pusselbit i ett
transporteffektivt samhälle, menar respondenterna. Bilpooler är, liksom taxiverksamhet,
ett komplement till kollektivtrafiken eftersom de erbjuder människor möjlighet till
flexibelt resande utan att äga en egen bil. Mycket tyder, enligt respondenterna, på att
bilpooler i framtiden kommer att ha ökad betydelse för det hållbara resandet.
Dock ifrågasätter två av dem som intervjuats bilpoolsorganisationer som de ser ut och
fungerar idag. En respondent menar att de kooperativa bilpoolerna, som i nuläget utgör en
majoritet av bilpoolsaktörerna, inte är de mest effektiva om målet är att öka
bilpoolsanvändningen. En kooperativ verksamhet har inte samma incitament, eller
ekonomiska kapacitet, som en kommersiell att växa i storlek eller utöka till andra orter. En
annan respondent ifrågasätter behovet av bilpooler överhuvudtaget och menar att deras
funktion går att lösa mer professionellt på annat sätt, genom exempelvis avtal med
biluthyrare.

Kompetens och behov

I enkätundersökningen har bilpoolerna fått ange på en skala från 1-5 hur väl olika
påståenden stämmer överens med deras verksamhet, där 1 = stämmer inte alls och 5 =
stämmer helt och hållet. Tabell 2 visar medelvärdena för de olika påståendena och
indikerar således inom vilka områden bilpoolerna anser sig ha störst respektive lägst
kompetens.
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Tabell 2. Bilpoolernas upplevda kompetens. Medelvärdet anger hur väl, på en skala 1-5 (1=stämmer inte alls och
5=stämmer helt och hållet), som bilpoolerna anser att det stämmer överens på dem.

Påståenden

Medelvärde

Vi har ett väl fungerande bokningssystem för användare

4,33

Vi har all kompetens som krävs för inköp av nya fordon

3,62

Vår fordonshantering är effektiv, det vill säga service, underhåll och logistik med mera
Vi har ett effektivt och väl fungerande sätt att hantera ekonomi, administration och
försäkringar

3,48

Vi har god kunskap om vetenskapliga undersökningar som visar fördelar med bilpool

3,19

Vår marknadsföring ger resultat i form av nya medlemmar
Vi har väl fungerande system för omvärldsbevakning av nya lagar, regler, skatter och
liknande som berör bilpooler
Vi genomför kontinuerliga kundundersökningar som ger relevant information om
befintliga bilpoolsanvändare

3,04

Vi har den kompetens som krävs för att lämna anbud i upphandlingar
Vi bedriver framgångsrik lobbying lokalt och regionalt, exempelvis för att få tillgång till pplatser för bilpoolsbilar, undantag från trängselskatter och andra förmåner i lokala
regelverk
Vi har ett bra nationellt och/eller regionalt samarbete med andra bilpooler som möjliggör
för bilpoolsanvändare att nyttja bilar ur bilpooler på andra orter
Vi bedriver framgångsrik lobbying nationellt, exempelvis för att uppnå skattelättnader
och andra förmåner i nationellt regelverk
Vi har ett väl fungerande samarbete med ett eller flera kollektivtrafikbolag som innebär
att resenärer får lättare att kombinera kollektivtrafik och bilpool

2,13

3,44

2,37
2,15

1,96
1,92
1,44
1,3

I enkätundersökningen har bilpoolerna också fått ange på en skala från 1-5 hur stort behov
av hjälp de anser sig ha inom olika områden, där 1 = inget behov av hjälp och 5 = stort
behov av hjälp. Tabell 3 anger medelvärdet för varje område och visar således inom vilka
områden bilpoolerna anser sig ha störst behov av hjälp.
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Tabell 3. Bilpoolernas upplevda behov av hjälp inom olika områden. Medelvärdet anger behovet av hjälp, på en skala
1-5 (1=inget behov av hjälp och 5=stort behov av hjälp).

Områden

Lobbying nationellt, exempelvis skattelättnader och andra förmåner i nationellt
regelverk
Omvärldsbevakning av nya lagar, regler, skatter och liknande som berör bilpooler
Lobbying lokalt och regionalt, exempelvis tillgång till p-platser för bilpoolsbilar,
undantag från trängselskatter och andra förmåner i lokala regelverk
Samarbeten med kollektivtrafikbolag så att resenärer får lättare att kombinera
kollektivtrafik och bilpool
Nationellt eller regionalt samarbete med andra bilpooler som möjliggör för
bilpoolsanvändare att nyttja bilar ur bilpooler på andra orter

Medelvärde
4,33
4,19
4,07
3,96
3,81

Vetenskapliga undersökningar som visar fördelar med bilpool

3,33

Marknadsföring

3,33

Kundundersökningar som ger mer information om befintliga bilpoolsanvändare

3,11

Kompetensstöd i att lämna anbud i upphandlingar

3,08

Kompetensstöd vid inköp av nya bilar

3

Ekonomi, administration och försäkringar

2,78

Effektiv fordonshantering, exempelvis service, underhåll och logistik

2,67

Bokningssystem för användare

2,22

Bilpoolerna bedömer att de har högst kompetens när det gäller den egna
kärnverksamheten, såsom bokningssystem, administration och inköp av nya fordon. Det
bör dock poängteras att flera bilpooler uppger viss osäkerhet även inom dessa områden, i
synnerhet de mindre. Bilpoolerna anser sig vara minst kompetenta och behöva mest hjälp
inom områden som inte utgör själva kärnverksamheten, såsom lobbying,
omvärldsbevakning och samarbeten med kollektivtrafikbolag eller andra bilpooler. Även
bilpooler som anser sig ha ett väl fungerande system för omvärldsbevakning tycks vara
intresserade av hjälp med detta.
Generellt i enkätundersökningen är det relativt små skillnader i svar mellan stora (fler än
10 bilar) och små (10 eller färre bilar) bilpooler. Skillnaderna är större gällande vad
bilpoolerna anser sig ha för kompetens i jämförelse med behovet av hjälp inom olika
områden. I de kvalitativa intervjuerna framgår dock tydligt att branschen är väldigt
heterogen. Mellan små, kooperativa bilpooler som drivs ideellt och större kommersiella
aktörer kan finnas betydande skillnader i organisation, professionalitet och möjlighet till
kvalitetssäkring. De kooperativa bilpoolerna är beroende av ideella krafter, drivs ofta av
14

eldsjälar och har större behov av stöd i praktiska frågor som rör exempelvis
bokningssystem, fordonsinköp och försäkringar.
De viktigaste faktorerna för bilpoolers utveckling

Som ett komplement till enkätundersökningen har de sju som intervjuats kvalitativt fått
ange vilka faktorer som de anser är viktigast för utvecklingen av bilpooler i Sverige. Dessa
redogörs för nedan.
Tillgång till central parkering
Tre av respondenterna lyfter fram bilpoolers tillgång till centrala parkeringsplatser som
den enskilt viktigaste frågan för utvecklingen av bilpooler. Det är i de stora städerna som
efterfrågan på bilpooler är som störst, men samtidigt där som tillgången till
parkeringsplatser är mest begränsad och parkeringskostnaderna störst. Regelverken gör
det svårt för kommuner att reservera platser, men det finns de som har lyckats bättre än
andra med att främja tillgången på parkeringsplatser för bilpoolsbilar. En respondent
uttrycker att det vore bra att stötta kommunerna med råd och goda exempel på vad som är
möjligt att göra utifrån gällande regelverk.
Samarbeten med kollektivtrafik
Två anger att samarbeten mellan bilpooler och kollektivtrafik är en viktig framgångsfaktor
för att öka bilpoolsanvändningen. De som reser kollektivt är en stor potentiell målgrupp
för bilpooler. Bilpoolsanvändare är också en tänkbar målgrupp för kollektivtrafiken
eftersom bilpoolsanvändare vanligen åker kollektivt i högre utsträckning än de som äger
en egen bil.
Hittills har samarbeten mellan bilpooler och kollektivtrafik endast skett i väldigt
begränsad omfattning på lokal och regional nivå, men inte alls på central nivå. Bilpoolerna
är till exempel inte representerade i Fördubblingsprojektet där Svensk kollektivtrafik,
Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen
Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket samverkar för en
fördubblad kollektivtrafik. Representanten för Svensk kollektivtrafik är positiv till ökat
samarbete med bilpooler på central nivå, men menar att en viktig förutsättning för det är
att bilpoolerna organiserar sig nationellt, till exempel i en branschorganisation.
Representanten för Sunfleet uppger att de arbetar med att skapa samarbeten med olika
regionala kollektivtrafikbolag, men att det generellt går långsamt och är svårt.
Respondenten menar att kommuner skulle kunna främja samarbeten genom att
exempelvis ställa krav när bilpooler upphandlas om att bilpoolskorten ska vara kompatibla
med kollektivtrafiken, eller genom att ta fram applikationer till smartphones för
intermodala resor.
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Förändrade regelverk
Två respondenter menar att momsen (mervärdeskatten), som är 25 % för bilpooler, utgör
en konkurrensnackdel jämfört med färdmedel som kollektivtrafik, taxi och flyg där
momsen är 6 %.
Två andra av de sju intervjuade förklarar att trängselskatter belastar bilpoolerna.
Trängselskatterna i Stockholm och Göteborg innebär dels en ökad kostnad i sig, dels ökade
kostnader för administration. Merparten av kostnadsökningen läggs på bilpoolernas
medlemmar, vilket skulle kunna medföra minskad efterfrågan på bilpoolsmedlemskap. En
annan respondent påpekar dock att trängselskatten snarare kan leda till ökad efterfrågan
på bilpoolstjänster. Trängselskatterna leder till en överflyttning av resenärer från bil till
kollektivtrafik, vilket i sin tur skulle kunna gynna bilpooler eftersom
kollektivtrafikresenärer har större benägenhet att bli medlemmar i bilpool än resenärer
som reser i egen bil.
Kommuner stor potentiell marknad
En aktör lyfter fram att bilpoolsmarknaden skulle kunna öka väsentligt om fler kommuner
upphandlade externa aktörer istället för att driva sina egna interna bilpooler. Den
intervjuade hävdar att kommunernas kunskap om bilpooler ofta är låg. Politiker och
tjänstemän skulle behöva hjälp med att utforma bra upphandlingar och skapa goda
förutsättningar för bilpool, så att den bilpool som handlas upp kan fungera bra och blir väl
utnyttjad av både kommunens anställda och allmänhet.

Möjligheter till nationell samordning
En del av uppdraget har varit att undersöka möjligheten att få till stånd en nationell
samordning av bilpoolerna. Nedan redovisas översiktligt vad som framkommit i
enkätundersökningen och de kvalitativa intervjuerna.

Befintliga samarbeten

I dagsläget finns det en samordning av åtta kooperativa bilpoolerna genom den ideella
föreningen Bil.coop. Organisationen har ett gemensamt boknings- och faktureringssystem
och medlemmarna stöttar varandra i olika frågor. En annan samlingsplats för bilpooler är
bilpool.nu, en hemsida som Trafikverket står bakom. På bilpool.nu finns information om
bilpooler generellt samt en karta där bilpoolsbilarna finns utmärkta, samt
kontaktuppgifter till olika bilpooler. I enkätundersökningen fanns frågor om, och i så fall
hur, bilpoolerna använder Bil.coop och/eller bilpool.nu.

16

En majoritet av bilpoolerna använder sig varken av Bil.coop eller bilpool.nu. Sju bilpooler,
vilket motsvarar 26 %, använder sig av Bil.coop. Sex av dessa sju använder sig av det
gemensamma bokningssystemet och tre anger att de utnyttjar möjligheten att låna bilar på
andra orter. Omdömena är överlag positiva och Bil.coop verkar fylla en viktig funktion för
de kooperativa bilpoolerna. I den kvalitativa intervjun med representanten för Bil.coop
framkom att arbetet drivs av ideella krafter och att nästan allt arbete inom föreningen görs
av personer som sitter i styrelsen eller i dess absoluta närhet. Bil.coop kan hjälpa till vid
uppstart av bilpool med råd och tips, har avtal med bilförsäljare vilket innebär att de kan
köpa bilar till bra pris, de vet vilka verkstäder som kan montera den tekniska utrustningen,
de hjälper till med bokningssystem och fakturering etc. Medlemsföreningarna är
intresserade av tjänsterna som rör kärnverksamheten, men intresset för övrigt
kunskapsutbyte är lågt. Bil.coop finansieras genom en avgift på 20 kronor per bokning av
bilar i det gemensamma bokningssystemet.
I enkätundersökningen uppger fem bilpooler, vilket motsvarar 19 %, att de använder
bilpool.nu. Av kommentarerna framgår att användningen består i att bilpoolerna
uppdaterar sin information om tillgängliga bilar samt inhämtar information om andra
bilpooler. Erfarenheterna från den initiala kartläggningen av bilpooler till denna rapport
visar också att mycket av informationen på webbsidan inte är uppdaterad (exempelvis
hade någon bilpool lagt ner sin verksamhet, men fanns ändå med på sidan). Den bilden
förstärks i undersökningen av att 81 % av bilpoolerna svarar ”Nej” eller ”Vet ej” på frågan
om de använder bilpool.nu.
18 av bilpoolerna, 63 %, har samarbeten med bilpooler eller andra organisationer, som till
exempel fastighetsbolag, hyrbilsföretag och kollektivtrafikbolag. Sju av dem anger att de
samarbetar med andra bilpooler specifikt genom Bil.coop.

Intresse och betalningsvilja för en nationell samordning
En stor majoritet av bilpoolerna tycker att det skulle vara intressant med samordning av
svenska bilpooler samt att bli medlem i en eventuell branschorganisation. Endast 4 %
(vilket motsvarar en bilpool) svarar nej på dessa frågor. 1 Flera som har svarat ”Vet ej”
anger i kommentar att det har stor betydelse vad ett medlemskap skulle kosta och vad
medlemmarna skulle erbjudas hjälp med om de är intresserade av att vara med eller inte.

1

Bilpoolen som svarat nej tillhör inte de största bilpoolerna.
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Som framgått ovan är det inom följande områden som bilpoolerna upplever störst behov
av stöd:
•
•
•
•

Lobbying (nationellt samt regionalt och lokalt)
Omvärldsbevakning
Samarbeten med andra bilpooler samt kollektivtrafikbolag
Marknadsföring

Små bilpooler upplever i högre grad än stora bilpooler att de behöver hjälp med mer
grundläggande frågor, såsom kompetens vid bilinköp och bokningssystem.
Fem av respondenterna i de kvalitativa intervjuerna nämner samordning som en faktor
som skulle gynna bilpoolerna. Att sätta bilpooler på agendan genom information till
allmänhet, myndigheter och organisationer, hitta samarbetsformer med kollektivtrafik, att
kunna få skalfördelar vid upphandlingar, jobba för fler p-platser samt driva opinion i högre
utsträckning än idag, är faktorer som talar för att få till stånd en nationell samordning.
Skälen skiljer sig åt beroende på vilken organisation respondenterna representerar.
Enligt svaren i enkätundersökningen är dock betalningsviljan för en nationell samordning
mycket låg. Den sammanlagda betalningsviljan uppgår till 30 000 kr/år. Detta är inte
särskilt konstigt eftersom de flesta pooler inte har ekonomiskt utrymme i sin budget för
något utöver kärnverksamheten. I enkätundersökningen fanns heller inte möjlighet att
redogöra för exakt vad en samordnande organisation skulle ha för roll, vilket givetvis
bidrar till bilpoolernas svar.
Noterbart är att drygt hälften av bilpoolerna inte har angett någon summa, samt att flera
har lämnat kommentaren att betalningsvilja beror på vad en branschorganisation kan
erbjuda. Det är inte troligt att den sammanlagda betalningsviljan i nuläget är tillräckligt
stor för att möjliggöra bildandet av en branschorganisation med anställda utan ytterligare
stöd från andra aktörer.

Dansk förebild
Bil.coop samordnar som tidigare nämnts redan idag åtta stycken kooperativa bilpooler. I
den kvalitativa intervjun med representanten för Bil.coop framkommer att organisationen
gärna tar en större samordnande roll, exempelvis initierar bildandet av en
branschorganisation. Ett sådant arbete kräver dock att Bil.coop får utökade resurser, i
form av medlemsavgifter från bilpoolerna eller finansiellt stöd från andra externa aktörer.
Representanten för Bil.coop hänvisar också till Danske Delebiler, en branschorganisation
för danska bilpooler, som bedrivs i liten skala utan stora ekonomiska resurser.
Medlemmarna i denna förening betalar 200 DKK/bil och år för att vara med. Danske
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Delebiler bildades i början av 2000-talet enbart i syfte att vara en part i förhandlingar med
Köpenhamns kommun gällande parkeringsfrågor. Organisationen har sedan dess i mindre
omfattning fungerat som representant för de danska bilpoolerna, exempelvis gentemot
media, myndigheter och andra organisationer. Våren 2012 arrangerade organisationen
också en stor konferens om bilpooler. De närmaste åren finns planer på att inleda
samarbeten med kollektivtrafikbolag.
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Analys
Analysen av resultaten i föregående kapitel görs i form av en SWOT-analys, eftersom det är
ett bra sätt att skapa en nulägesbild av en företeelse. Utgångspunkt för vår analys är den
svenska bilpoolsbranschens nuläge. I en SWOT redovisas interna styrkor och svagheter,
samt externa möjligheter och hot. Dessa presenteras nedan i punktform under respektive
rubrik, följt av ett kort resonemang kring varje punkt.

Styrkor
De styrkor som nämns nedan är interna faktorer/egenskaper i branschen som bilpoolerna
själva har möjlighet att påverka.
I.
II.
III.

Bilpoolernas fordon har hög miljö- och säkerhetsprestanda jämfört med övriga
bilflottan
De flesta bilpooler har god kompetens inom kärnverksamheten
Stort engagemang från ideella eldsjälar

I)
Det är en stor och avgörande styrka att bilpoolernas bilar är både miljövänligare och
säkrare än fordonsflottan i genomsnitt. Andra undersökningar visar dessutom att en
bilpoolsbil ersätter flera egna bilar (hur många bilar som ersätts varierar i olika
undersökningar och beroende på förutsättningarna), samt att antalet körda mil per år i
snitt är mindre för en person med medlemskap i en bilpool än en person som äger en egen
bil. Sammantaget gör detta att bilpooler redan idag, om än i liten skala, tydligt bidrar till
de transportpolitiska målen, i synnerhet vad gäller miljö, trafiksäkerhet och hälsa. Detta är
också den bild som tecknas av flera respondenter i de kvalitativa intervjuerna.
II)
Enkätundersökningen visar tydligt vad bilpoolerna själva anser vara deras starka
sidor. Dessa utgörs framförallt av sådant som rör kärnverksamheten, exempelvis
bokningssystem, inköp av fordon och fordonshantering. Det är positivt att bilpoolerna
anser sig ha den här kompetensen, samtidigt som delar av resultatet talar för att även
dessa starkare sidor kan bli bättre och utvecklas, åtminstone i några av de mindre och
kooperativa bilpoolerna.
III) Branschen utgörs till stor del av kooperativ, som drivs av ideella krafter. Utan dessa
eldsjälar hade bilpoolerna inte haft en lika stor geografisk utbredning som de har idag. Det
är en styrka för branschen även framöver att det finns engagerade människor som är
beredda att lägga ideell tid. Samtidigt är det ett problem att det inte finns fler
professionella aktörer, eftersom det gör branschen mer sårbar.
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Svagheter
De svagheter som nämns nedan är interna faktorer/egenskaper i branschen som
bilpoolerna själva har möjlighet att påverka.
I.
II.
III.

En bransch som består av en dominerande kommersiell aktör och många, små
kooperativa aktörer
De flesta bilpooler tycker sig ha låg kompetens inom områden som inte utgör
kärnverksamheten, såsom omvärldsbevakning, påverkansarbete och samarbete med
andra organisationer
Brist på samordning inom branschen (undantaget Bil.coop, som samlar ett antal
kooperativa bilpooler)

I)
Branschens svagheter karaktäriseras av att den består av så många, små
organisationer som drivs ideellt. En kooperativ bilpool drivs per definition inte
professionellt, vilket kan få konsekvenser för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Det
är också en svaghet när det gäller branschens möjlighet att växa, då en kooperativ bilpool
generellt varken har resurser eller eget intresse av att bli större. Brist på finansiella
resurser spelar en avgörande roll för utökningen, då bilpooler är en typ av verksamhet som
är förknippad med höga initiala kostnader för inköp av bilar och teknisk kringutrustning
för exempelvis bokningssystem. Att det krävs stora investeringar för att starta upp en
bilpool kan också vara en starkt bidragande orsak till att det även finns så få kommersiella
aktörer och är svårt att få lönsamhet.
II)
Enkätundersökningen visar tydligt vad bilpoolerna själva anser vara deras svaga
sidor. Det handlar framförallt om sådant som ligger utanför kärnverksamheten, som
exempelvis omvärldsbevakning, påverkansarbete (nationellt, regionalt och lokalt) samt
samarbete med andra organisationer, både inom och utom bilpoolsbranschen.
III) Eftersom branschen i Sverige fortfarande är liten, saknas det en samordning av
bilpoolsaktörerna. Detta försvårar möjligheten för bilpoolerna att driva opinion för
exempelvis ändrade skatteregler, genomföra gemensamma kampanjer, samarbeta med
kollektivtrafik och utbyta erfarenheter sinsemellan. Avsaknaden av nationell samordning
gör det också svårare för andra aktörer, såsom Trafikverket, att kommunicera med
bilpooler som en part. Erfarenheterna från Danmark, där Danske Delebilers samarbete
med Köpenhamns kommun resulterat i särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar,
förstärker denna bild och visar att en samordning kan innebära fördelar för branschen,
eller till och med vara direkt avgörande för att få genomslag i viktiga frågor. Exemplet
Danske Delebiler visar också att det är möjligt att ha en samlande organisation som verkar
i relativt liten omfattning, men som ändå har positiv betydelse för branschen.
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Möjligheter
De möjligheter som nämns nedan är externa faktorer/egenskaper som påverkar
branschen. Möjligheterna beskriver vilka faktorer som mest troligt kommer bidra till ökad
efterfrågan på bilpoolstjänster och därmed leda till en utveckling och utökning av
branschen.
I.
II.
III.
IV.
V.

Bättre tillgång till reserverade, centrala och attraktiva p-platser för bilpoolsbilar i
städer
Kommunala p-tal som främjar bilpooler vid nybyggnation kan skapa ökad
efterfrågan
Fler offentliga arbetsplatser som upphandlar externa bilpooler
Samarbete med kollektivtrafik kan skapa högre tillgänglighet till bilpooler, ökad
efterfrågan och större medvetenhet om bilpooler hos allmänheten
Ändrade regelverk, exempelvis sänkt moms på bilpoolstjänster

I)
Kommuner är en nyckelaktör i främjandet av bilpooler. Kunskapsuppbyggnad och
erfarenhetsutbyte skulle kunna göra att fler kommuner blir medvetna om hur de kan
arbeta och vilka åtgärder som ger effekt. Den kanske viktigaste frågan är bilpoolernas
tillgång till attraktiva och centrala parkeringsplatser i städer. Invånare i städer utgör det
viktigaste kundsegmentet för bilpooler, då god tillgång till kollektivtrafik skapar möjlighet
att klara sig utan egen bil. För att bilpooler ska kunna vara ett realistiskt och attraktivt
alternativ krävs det att bilpoolsbilarna kan tilldelas lättillgängliga och reserverade
parkeringsplatser i centrala lägen. Det går med nuvarande lagstiftning att göra på
kvartersmark, men inte på gatumark. I städer där efterfrågan på mark är stor och priserna
på parkering höga, kan kommunen främja bilpooler ytterligare genom att subventionera de
reserverade bilpoolsparkeringarna.
II)
Kommuner kan, enligt svaren från den enkät och de intervjuer som genomförts,
också främja etableringen av bilpooler genom att utforma flexibla p-tal som möjliggör för
byggherren att bygga färre parkeringsplatser om fastigheten knyts till en bilpool. Det finns
några kommuner i Sverige som har sådana p-tal, men det är en möjlighet som fler
kommuner skulle kunna få kunskap om och implementera.
III) Stora offentliga arbetsplatser är potentiella viktiga bilpoolskunder. Istället för en
egen intern bilpool kan offentliga verksamheter främja etableringen av bilpoolsaktörer,
genom att handla upp en extern bilpoolsaktör. Det förbättrar möjligheterna för den
externa aktören att även etablera en publik bilpool på orten. Dessutom ökar möjligheten
att delvis öppna upp bilpoolen och låta den vara tillgänglig för allmänhet på kvällar och
helger.
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IV)
I flera andra länder där bilpooler är framgångsrika, exempelvis i Schweiz, finns ett
tätt samarbete mellan bilpooler och kollektivtrafiken. I Sverige kan ett samarbete dels
medföra ökade kundunderlag för respektive aktör, dels också på sikt innebära möjlighet att
erbjuda kunder en mer komplett resetjänst med större flexibilitet. Något som försvårar
denna möjlighet är att såväl bilpoolsbranschen som kollektivtrafikbranschen består av
många olika aktörer. En nationell samordning av bilpoolerna skulle kunna förbättra
branschens förutsättningar att samarbeta med kollektivtrafiken. Dels underlättar det ett
samarbete på nationell nivå, dels skapar en nationell samordning av bilpooler möjlighet för
lokala bilpoolsaktörer att utbyta erfarenheter med varandra kring lyckade samarbeten med
lokala kollektivtrafikbolag. För internationella exempel på samarbeten mellan bilpooler
och kollektivtrafik, samt mer utförliga rekommendationer till svenska aktörer, hänvisas till
rapporten Bilpooler och kollektivtrafik – internationella exempel på samarbetsformer,
framtagen 2011 av Koucky & Partners AB på uppdrag av Trafikverket.
V)
En åtgärd som skulle förbättra förutsättningarna för bilpooler är ändrade
skatteregler eller införande av andra ekonomiska styrmedel som minskar kostnaderna för
bilpooler och de som använder sig av bilpoolstjänster. Momsen (mervärdesskatten) för
bilpoolstjänster är idag 25 %, vilket är avsevärt högre än för exempelvis taxi, kollektivtrafik
och inrikesflyg som har 6 % moms. En sänkning av momsen skulle minska kostnaderna för
bilpooler och stärka deras konkurrenskraft relativt andra färdmedel.
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Hot
I SWOT-analysens sista steg identifieras externa hot som branschen inte själv styr över. I
undersökningens resultat framkommer inga sådana konkreta hot. Däremot har branschen
många svagheter, vilket redogjorts för ovan. Bilpoolsbranschen är fortfarande liten och är
till stor del beroende av ideella krafter. Det största hotet är därför att politiker och
tjänstemän inte uppmärksammar bilpoolsfrågan i tillräckligt hög grad, låter bli att utveckla
arbetet med bilpooler eller låter det avstanna.
Under introduktionen av bilpooler i Sverige de senaste 10-15 åren har branschen fått ett
relativt stort stöd från offentliga aktörer, inte minst från f.d. Vägverket (numera en del av
nuvarande Trafikverket). Med anledning av Trafikverkets uppdrag och nya roll har det
stödet trappats ned.
Mycket talar för att samhällsutvecklingen, med ökad urbanisering och ökade
ansträngningar för att skapa ett energieffektivt transportsystem och minska utsläppen till
miljön, kommer göra att efterfrågan på bilpoolstjänster ökar. Det är dock en utveckling
som sker gradvis och på sikt. För att skynda på förloppet och stärka bilpooler är det
avgörande att offentliga förvaltningar på alla nivåer arbetar aktivt och strukturerat med
bilpooler, på samma sätt som med andra delar i ett hållbart transportsystem, exempelvis
cykel.
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Slutsatser
Bilpooler är en viktig pusselbit i ett energieffektivt transportsystem och är ett av flera
verktyg för att uppnå de transportpolitiska målen. Branschen är dock fortfarande relativt
ny och består till stor del av många små kooperativa aktörer, vilket gör den sårbar. För
branschens fortsatta tillväxt och utveckling är det viktigt att offentliga aktörer är drivande
och har ett aktivt arbete för att främja bilpooler. Branschen skulle också gynnas av en
större samordning, i form av en branschorganisation.
Nedan presenteras slutsatserna som svarar på de frågeställningar som uppdraget utgått
ifrån:
•
•
•

Vad kan göras för att främja bilpooler i Sverige?
Finns det ett behov av en nationell samordning av svenska bilpooler? Vilka
möjligheter finns för att åstadkomma detta? Hur skulle en sådan kunna fungera?
Hur kan Trafikverket i sin nya roll stimulera och stödja arbetet med bilpooler?

Insatser för att främja bilpooler
Syftet med denna frågeställning var att på olika nivåer ge förslag på åtgärder som kan
främja bilpooler i Sverige. Förslag på insatser är uppdelade i tre kategorier: Insatser på
kommunal nivå, Insatser på regional och statlig nivå samt Insatser för samarbeten och
opinionsbildning.
Insatser på kommunal nivå
Kommuner har stora möjligheter att aktivt främja bilpooler. Utifrån undersökningen dras
följande slutsatser:
•
•
•
•

Kommuner, särskilt större städer, bör arbeta för att reservera centrala och
attraktiva p-platser till bilpoolsbilar
Kommuner bör utforma sina p-tal så att byggherrar uppmuntras att skapa god
tillgänglighet med hjälp av bilpooler, samt i övrigt verka för goda förutsättningar för
bilpooler när nya områden planeras
Kommuner kan förbättra förutsättningarna för lokal etablering av bilpooler genom
att upphandla en extern bilpoolsaktör för kommunens egna interna bilpool
Det finns behov av kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte mellan kommuner
inom samtliga områden ovan
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Insatser på regional och statlig nivå
För att stärka det offentliga arbetet och verka för att bilpooler används som ett verktyg för
att uppnå de transportpolitiska målen föreslås följande insatser:
•
•
•
•
•

Omvärldsbevakning för att höja kunskapsnivån om bilpooler
Framtagande av uppdaterade kunskapsunderlag om t.ex. effekter av bilpool, hur
bilpooler kan främjas i byggskeden, dess potential i förhållande till andra insatser
etc.
Stöd till kommuner, t.ex. genom hjälp med kunskapsuppbyggnad och
erfarenhetsutbyte kring insatser för att främja bilpooler, exempelvis
parkeringsåtgärder
Expertstöd vid framtagning av information och checklistor gällande praktiska frågor
som rör t.ex. fordon, regelverk, uppstart av ny bilpool etc.
Förändrade regelverk och införande av styrmedel som gynnar bilpooler, t.ex. sänkt
moms, undantag från trängselskatt, subventioner för inköp av bilpoolsbilar
(bilpoolspremie, statliga bilpoolslån etc.), skatteavdrag för bilpoolstjänster.

Insatser för samarbeten och opinionsbildning
Det finns också insatser som delvis är beroende av bilpoolerna, delvis av andra aktörer:
•
•
•
•

Nationell samordning av bilpooler (se nedan)
Utökat och utvecklat samarbete mellan bilpooler och kollektivtrafik. På nationell
nivå underlättas ett sådant samarbete om bilpoolerna samordnas i en
branschorganisation
Opinionsbildning gällande förbättrade förutsättningar för bilpooler
Information och marknadsföring riktad mot allmänhet och beslutsfattare för att öka
medvetenheten om bilpooler

Nationell samordning
Det finns ett uttalat behov av samordning, både från bilpoolerna och från andra aktörer.
Eftersom bilpoolernas betalningsvilja för en branschorganisation i nuläget är låg skulle
samordning i väldigt liten omfattning, likt Danske Delebiler i Köpenhamn kunna vara ett
(första) steg.
För att få till stånd en nationell samordning i liten skala krävs att en eller flera aktörer
initierar bildandet av en sådan organisation. Det skulle kunna vara bilpoolerna själva, i
form av representanter från exempelvis Bil.coop och Sunfleet, men det skulle även kunna
vara en annan extern aktör med starkt intresse för att utveckla bilpoolerna. Den enklaste
organisationsformen i ett inledningsskede är en ideell förening. I en sådan kan kooperativa
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och kommersiella pooler vara medlemmar på lika villkor, samt att det är en fördel om
organisationen kan ansöka om stöd till ideella föreningar.
En samordning innebär att organisationen kan sprida information till sina medlemmar
och att bilpoolerna på ett enkelt sätt kan meddela sig med varandra. Med en sådan
organisation finns också möjligheten att föreningens styrelse på sikt skulle kunna fungera
som en part utåt i olika frågor. Om samarbetet fungerar bra skulle det kunna fördjupas och
utvecklas, vilket borde leda till ökad betalningsvilja när bilpoolerna tydligt ser nyttan med
ett medlemskap. Ett förslag på hur en branschorganisation skulle kunna fungera under en
första period redovisas i tabell 4.
Tabell 4. Förslag på hur en branschorganisation kan fungera under en period om 1-5 år.

År

Aktivitet

Syfte

Kommentar

1-3

Bildande av förening för
bilpooler genom
konstituerande möte

Att starta upp en nationell
samordning

Mycket låg insats. Formellt
viktig

Skapa medlemsförteckning
med kontaktuppgifter

Underlätta kommunikation
mellan bilpoolerna

Mycket låg insats. Kan
drivas som exempelvis epostlista eller LinkedIngrupp

Fungera som kontakt
mellan bilpoolerna och
andra aktörer

Underlätta kommunikation, Kan skötas av en eller flera
skapa samarbeten
ledamöter i styrelsen.
Insatsen beror på
ambitionsnivån

Driva opinion

Verka för förbättrade
förutsättningar för
bilpoolerna

Kan skötas av en eller flera
ledamöter i styrelsen.
Insatsen beror på
ambitionsnivån

Årsstämma

Val av styrelse

Formellt viktig

Införande av
medlemsavgift

Arvoderad och mer
operativ styrelse

Möjliggör ett mer
omfattande arbete, fler
aktiviteter och mer opinion

4-5
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Hur kan Trafikverket stimulera arbetet med bilpooler?
En del av uppdraget har varit att med svaren från enkäten och de genomförda intervjuer
som grund beskriva hur Trafikverket i sin nya roll kan stimulera arbetet med bilpooler.
Svaren från inte minst bilpoolerna visar på följande behov:
•
•
•
•

Hjälp med omvärldsbevakning för att höja kunskapsnivån om bilpooler
Uppdaterade kunskapsunderlag om t.ex. effekter av bilpool, hur bilpooler kan
främjas i byggskeden etc.
Stöd till kommunerna, t.ex. genom hjälp med kunskapsuppbyggnad och
erfarenhetsutbyte kring insatser för att främja bilpooler, exempelvis
parkeringsåtgärder
Framtagande och tillhandahållande av information och checklistor gällande
praktiska frågor som rör t.ex. fordon, regelverk, uppstart av ny bilpool etc.

Det är viktigt att upprätthålla en dialog med bilpoolsbranschen. På så vis kan de
kunskapsunderlag och den information som tas fram spridas effektivt till bilpoolerna,
vilket skulle gynna en positiv utveckling av branschen. För att underlätta en sådan
kommunikation är det en stor fördel om det finns en branschorganisation som kan fungera
som informationskanal och företräda bilpoolerna i dialogen med olika aktörer.
Borlänge i april 2013
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Bilaga 1. Enkät till bilpooler
Inledning
Denna undersökning görs på uppdrag av Trafikverket. Syftet är att undersöka svenska
bilpoolers behov av stöd i sin verksamhet och om det finns intresse av nationell samordning,
t.ex. i form av en branschorganisation för bilpooler.
Allmänt
Bilpoolens namn:
Kontaktperson:
E-post och telefonnummer:
Bilpoolens hemsida:
Antal bilar i bilpoolen:
Antal medlemmar i bilpoolen:
Antal bokningar per år:
Bilpoolen erbjuder bilar på följande ort/orter:
System för bokning:
Genomsnittlig ålder på bilarna:
Bilarnas betyg i EuroNCAPs säkerhetstester:
Bilarnas miljöprestanda (gram CO2-utsläpp/km):
Om er bilpool
Hur väl stämmer följande påståenden överens med förhållandena i er
bilpool? Ange på en skala 1-5 där 1 = Stämmer inte alls och 5 = Stämmer helt
och hållet (Vet ej-alternativ på varje)
-

Vi har ett väl fungerande bokningssystem för användare

-

Vår fordonshantering är effektiv (service, underhåll, logistik m.m.)

-

Vi har väl fungerande system för omvärldsbevakning av nya lagar, regler, skatter
och liknande som berör bilpooler

-

Vi har ett effektivt och väl fungerande sätt att hantera ekonomi, administration och
försäkringar

-

Vi har all kompetens som krävs för inköp av nya fordon
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-

Vi har god kunskap om vetenskapliga undersökningar som visar fördelar med
bilpool

-

Vår marknadsföring ger resultat i form av nya medlemmar

-

Vi har ett bra nationellt och/eller regionalt samarbete med andra bilpooler som
möjliggör för bilpoolsanvändare att nyttja bilar ur bilpooler på andra orter

-

Vi bedriver framgångsrik lobbying lokalt och regionalt (exempelvis för att få tillgång
till p-platser för bilpoolsbilar, undantag från trängselskatter och andra förmåner i
lokala regelverk)

-

Vi bedriver framgångsrik lobbying nationellt (exempelvis för att uppnå
skattelättnader och andra förmåner i nationellt regelverk)

-

Vi har ett väl fungerande samarbete med ett eller flera kollektivtrafikbolag som
innebär att resenärer får lättare att kombinera kollektivtrafik och bilpool

-

Övriga kommentarer eller förtydliganden:

-

-

Vi genomför kontinuerliga kundundersökningar som ger relevant information om
befintliga bilpoolsanvändare

Vi har den kompetens som krävs för att lämna anbud i upphandlingar

Vad av följande skulle ni behöva hjälp med? Ange på en skala 1-5 där 1 = Inget
behov av hjälp och 5 = Stort behov av hjälp (Vet ej-alternativ på varje)
-

Bokningssystem för användare

-

Effektiv fordonshantering (service, underhåll, logistik)

-

Omvärldsbevakning av nya lagar, regler, skatter och liknande som berör bilpooler

-

Nationellt eller regionalt samarbete med andra bilpooler som möjliggör för
bilpoolsanvändare att nyttja bilar ur bilpooler på andra orter

-

Lobbying lokalt och regionalt (exempelvis tillgång till p-platser för bilpoolsbilar,
undantag från trängselskatter och andra förmåner i lokala regelverk)

-

Kundundersökningar som ger mer information om befintliga bilpoolsanvändare

-

Ekonomi, administration och försäkringar

-

Kompetensstöd vid inköp av nya bilar

-

Vetenskapliga undersökningar som visar fördelar med bilpool

-

Marknadsföring

-

Lobbying nationellt (exempelvis skattelättnader och andra förmåner i nationellt
regelverk)
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-

Samarbeten med kollektivtrafikbolag så att resenärer får lättare att kombinera
kollektivtrafik och bilpool

-

Annat:

-

Ja

-

Vet ej/ingen åsikt

-

Kompetensstöd i att lämna anbud i upphandlingar

Branschorganisation för bilpoolsaktörer
Det saknas idag nationell samordning av bilpooler i Sverige. Skulle det vara
intressant för er bilpool med nationell samordning, till exempel i form av en
branschorganisation? (Branschorganisationen skulle kunna hjälpa till med
punkterna i frågorna ovan.)
-

Nej

Kommentar:
Skulle det vara intressant för er som bilpoolsaktör att bli medlem i en
eventuell branschorganisation?
-

Ja

-

Vet ej/ingen åsikt

-

Nej

Kommentar:
Vad skulle ni vara beredda att betala för ett medlemskap i en
branschorganisation?
-

Ingen betalningsvilja

-

1 000 - 5 000 kr/år

-

10 000 - 25 000 kr/år

-

50 000 – 100 000 kr/år

-

0 - 1 000 kr/år

-

5 000 - 10 000 kr/år

-

25 000 - 50 000 kr/år

-

Mer än 100 000 kr/år

Kommentar:
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Befintliga samarbeten och samlingsplatser
Trafikverket vill gärna ha era synpunkter på följande befintliga samlingsplatser för
bilpooler.
Har er bilpool etablerade samarbete med en eller flera bilpooler, alternativt
andra organisationer?
-

Ja
Nej
Vet ej
Om ja, med vilka och på vilket sätt?

Känner ni till någon organisation, nationellt eller internationellt, som skulle
kunna fungera som gott exempel för en svensk samordning av bilpooler?
- Ja
- Nej
- Om ja, vilken/vilka?
Kommentar:
Använder ni bilpool.nu?
-

Ja
Nej

-

Vet ej
Om ja, på vilket sätt?
Synpunkter på bilpool.nu?

-

Ja
Nej
Vet ej
Om ja, på vilket sätt?

Använder ni Bil.coop?

-

Synpunkter på Bil.coop?

Övriga kommentarer på enkätens innehåll eller Trafikverkets nuvarande och
framtida roll för att kunna stödja verksamheten i svenska bilpooler:
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Bilaga 2. Förteckning över deltagande
bilpooler i enkätundersökningen
Bilpool

Ort

Alingsås Bilkooperativ

Alingsås

Autoresurs Bilpool

Malmö

Bagaregårdens Bilkooperativ

Göteborg

Bilföreningen Vinterviken

Hägersten, Stockholm

Östersunds bilpool

Östersund

Bilpool i Sala

Sala

Bilpool i Väst

Vänersborg och Trollhättan

Bilpoolarna i Uppsala

Uppsala

Bilpoolen.nu

Stockholm

Björkstadens miljöbilpool

Umeå

Ekobil

Örebro

Falu Bilpool

Falun

Färnebo Bilkooperativ

Färnebo

Gävles Första bilpool

Gävle

Göteborgs Bilkoop

Göteborg

Halmstads Bilpool

Halmstad

Hisingens Bilkooperativ

Hisingen, Göteborg

Karlstads bilkooperativ

Karlstad
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Lunds Bilpool

Lund

Masthuggets Bilkooperativ

Masthugget, Göteborg

Meterns bilpool

Södermalm, Stockholm

Moveabout

Skåne och Västra Götaland

Stockholms bilpool

Stockholmsområdet

Sundbybergs Bilpool

Sundbyberg

Sundsvalls Bilpolare

Sundsvall

Sunfleet Carsharing

35 orter

Ålidhems bilpool

Ålidhem, Umeå
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Bilaga 3. Förteckning över respondenter i
de kvalitativa intervjuerna
Organisation

Titel

Datum

Namn

Ämne för intervju

Bil.coop*

Ordförande

121114

Claes I
Helgesson

Bilkooperativens
utmaningar och
erfarenheter

Biluthyrarna
Sverige

Generalsekreterare

121120

Roger Ekdahl

Biluthyrarnas syn på
bilpooler

Danske
Delebiler**

Ordförande

121123

Knud Henrik
Strømming

Erfarenheter av nationell
samordning

Svensk
kollektivtrafik

VD

121210

Charlotte
Wäreborn
Schultz

Kollektivtrafikbranschens
syn på bilpooler

Sunfleet

Marknadschef

121031

Sandra Jyllby

En kommersiell aktörs
utmaningar och
erfarenheter

Trafikverket

Miljödirektör

121116

Lars Nilsson

Bilpoolernas roll i
trafiksystemet

Trafikverket*

Projektledare
(tidigare nationell
samordnare för
bilpooler)

121109

Per
Schillander

Erfarenheter att från statligt
håll jobba med bilpooler

*Personligt möte, **Skriftlig kontakt
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