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1. Syfte och metod



Smart mobilitet kan være godt og skidt

Smart mobilitet dækker her over to tendenser: Automatisering og 

opkobling samt delt mobilitet

Smart mobilitet kan være godt og skidt

Der er behov for politisk styring

Forskningsprojekt med fokus på trafikselskaberne og deres rolle

Fokus på MaaS (og autonome busser)



MaaS (Mobility-as-a-Service)

• …the ”use of a single app to provide access to 

various mobility services with a single payment

channel” (Li 2018: 232)

• MaaS is not solely an app /…/ but it is a set of 

organisations, legislation, and other aspects, which 

collectively serve to lock a technology into society” 

(Pangbourne et al 2019, 2)



Fallstudier av MaaS

• Map of the six cases i Nordic countries



Frågor

• Vilka ”problem” är det som MaaS förväntas lösa?

• Vilka strategiska förhållningssätt har utvecklats hos 

kollektivtrafikmyndigheterna (el motsvarande)?

• Vilka roller har kollektivtrafikmyndigheterna tagit?



Metod

• Kvalitativa intervjuer och dokumentanalyser

• Workshops främst med tjänstepersoner

• Deltagande observation gällande utvecklingen av 

MaaS i Barkarbystaden

• Empiriinsamling hösten 2018-våren 2019 (förutom i 

fördjupningen om MaaS i Barkarbystaden)



2. Vad har vi sett?



Vilka problem ska MaaS lösa?

• Fokus på att minska privatbilism 

(”Nullvekstmålet”)

• Behov av att utveckla hållbara reseerbjudanden 

också för medborgare med komplexa resor

Oslo/Ruter



Strategier för att utveckla MaaS

- nya perspektiv, kompetenser och arbetssätt

- nya samarbeten mellan offentliga och privata aktörer…

- ….men med en klar idé om att offentliga aktörer ska 

behålla kontrollen och säkra långsiktiga samhällsmål

- Vid tiden för studien: inga öppna API:er eller 

tredjepartsförsäljning av biljetter

- Ruters strategi: att utveckla kunskapen om MaaS med 

pilotprojekt i egen regi – förbereder ett större 

pilotprogram 2021

- En specifik avdelning på Ruter arbetar med att 

analysera och utveckla kombinerade mobilitetstjänster



Region Stockholm

Vilka problem ska MaaS lösa?

• Öka kollektivtrafikandelen och locka nya resenärer. 

MaaS ses som ett sätt att möta preferenser och 

behov hos invånare i en växande storstadsregion.



Strategier för att utveckla MaaS

– Trafiknämndens beslut (2017) är att Trafikförvaltningen 
- åtminstone i ett första steg – ska ha en roll som 
producent (av kollektivtrafik) i utvecklingen av nya 
MaaS-tjänster

– Pilotprojekt för att lära sig mer innan fler beslut tas –
primärt i samverkan med privata företag (Ubigo, 
Nobina, Nobina tech, Whim)

– Intensivt arbete för att få biljett- och betalsystem på 
plats som möjliggör t ex tredjepartsförsäljning av 
biljetter 

– Vid tiden för studien: öppna API:er i pilotprojekt



Köpenhamn/Movia

Vilka problem ska MaaS lösa?

• Lokalt konstateras att mål om minskad klimat-

påverkan och trängsel är svåra att nå. Generellt

även en kritisk diskussion om privatbilismens 

inverkan på klimat, trängsel och urbana livsmiljöer. 

• Alltför få mobilitetserbjudanden som kan konkurrera 

med bil: resenärerna erbjuds alltför få alternativ. 



Strategier för att utveckla MaaS

– Skiljer sig från de tidigare exemplen, eftersom det i 

Danmark har utvecklats en nationell strategi.

– Bakgrund: lokala/regionala pilotprojekt (ca 2016-2017) 

samt ett nationellt analysarbete som gjordes 2017. 

– Ny lagstiftning i februari 2019:

• Instiftandet av ett nytt bolag ”Rejsekort & Rejseplan A/S” med 

uppgift att utveckla MaaS

• Facilitera MaaS-initiativ genom öppna data och 

tredjepartsförsäljning av biljetter 

• Representant från ministeriet med i styrelsen



3. Kollektivtrafikmyndigheternas* roll

*eller motsvarande



• Ledare: Testar och utvecklar MaaS i egen regi. I ett 
senare skede evt. lämna över mer till andra, men vill 
lära sig mer i egen regi innan sådana steg tas.

• Möjliggörare: Definierar mål, etablerar samverkans-
arenor, tillsätter resurser etc men ger i praktiken stor 
rådighet och makt till andra att forma utvecklingen.

• Partner: Deltar på samma villkor som andra, delat 
ledarskap, tonvikt på samarbete – som organiseras 
utifrån politiskt beslutade principer.

Trafikförvaltningen, 
Stockholm

Ruter, Oslo

Movia, 
København

Kollektivtrafikmyndigheternas roller



4. Betänkande om ett nationellt 
biljettsystem



Hvad har det med MaaS at gøre?

Wennerströms sigte:

Innovative aktører 
præsenterer nye 
mobilitetstjenester, 
især MaaS

Skabe et 
sammenhængende 
billetsystem

Flere rejser med 
kollektiv 
transport

MaaS udvikles 
og bidrager til 
klimaomstilling



Hvilken roll till kollektivtrafik-
myndigheter?

• Betænkningens forslag repræsenterer en 
centralisering med nationalt adgangspunkt og 
national salgskanal

• Ligheder med den danske model, hvor ’Rejsekort og
Rejseplan A/S’ ligeledes fungerer som nationalt 
adgangspunkt og på sigt en salgskanal

• Begrænset rolle for svenske 
kollektivtrafikmyndigheter i en rolle som partner



5. Coronakrisen



Coronakrisen ger ny input till 
diskussionen om ”smart” mobilitet

Hur kan befintliga 
och nya delade 

färdmedel ”covid-
säkras”?



“…the world will never be 

the same again and we 

want to help people adapt 

to the new normal /…/

we are opening up markets 

to continue supporting our 

cities with a safe mode of 

transportation during these 

times of social distancing.” 
(Voi webpage 17 April 2020)



6. Avslutande reflektioner



Slutsatser (1)

De nordiska kollektivtrafikmyndigheterna (el motsvarande) vill alla nå i stort sett 
samma sak.

I samtliga fall ses den befintliga kollektivtrafiken som viktig, men exakt hur 
kopplingen mellan MaaS och befintlig kollektivtrafik ska säkerställas varierar.

De olika strategierna (ledare, möjliggörare, partner) ger olika förutsättningar att själv 
tillse att nya tjänster knyts samman med befintligt kollektivtrafiksystem och 
strategier för hållbart resande.

De skilda strategierna och rollerna kan förklaras av stigberoende, olika uppdrag och 
resurser/organisering men också av politisk ideologi. 

Snabba förändringar på marknaden har inneburit utmaningar för 
kollektivtrafikmyndigheter att bygga upp sin egen kunskap och sitt långsiktiga
strategiska förhållningssätt



Slutsatser (2)

Olika strategier för styrning medför olika möjligheter och risker:

• I “ledarrollen’ säkras inflytande och kontroll – men det finns risk för stor tids-

och resursåtgång för koncept som ännu är osäkra. 

• Rollen som ”möjliggörare” öppnar upp för initiativ som drivs av andra. Man 

kan lära sig mer innan man tar nya principbeslut – dock risk att själv tappa 

manöverutrymme på vägen. 

• ”Partnerrollen” innebär en ny spelplan med givna regler, där 

kollektivtrafikorganisationen medverkar på samma villkor som andra. 

Utfallet beror på vad som skapas och beslutas gemensamt. 

• Oavsett vilken strategi som väljs, så bör den baseras på ett tydligt 

ställningstagande där för- och nackdelar analyseras och diskuteras.



Afslutning



Exempel på fortsatt forskning

K2 projekt om hur ”smart 
mobilitet” realiseras i konkreta 
planeringssammanhang: 
fallstudie av Barkarbystaden

Syfte: att fördjupa insikterna om 
samverkansprocesser som formar 
införandet av smart mobilitet, med 
särskilt fokus på

• Roller, ansvar, mandat

• Hur smart mobilitet integreras i 
ordinarie planeringsprocesser

• Hur smart mobilitet knyter an till 
långsiktiga hållbarhetsmål

K2 projekt om nationalt 
billetsystem (2021)

Analyse  af betænkningen og 
høringssvarenes syn på MaaS.

Formål:

• Forstå hvordan forskellige aktører i 
Sverige ser på MaaS

• Identificere enighed og uenighed

• Give anbefalinger om hvad der skal 
til for at udvikle MaaS i Sverige



Links og publikationer

http://www.k2centrum.se/att-ateruppfinna-kollektivtrafik

http://www.k2centrum.se/att-ateruppfinna-kollektivtrafik



