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att kunna garantera mobilitet på samma sätt som en privatägd bil. Man ser stora problem i större
städer idag med både ökat tryck på infrastruktur, trängsel och en ökad klimatbelastning.
Digitaliseringen har förändrat många andra sektorer och genom nya tjänster har marknaden blivit
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Mobilitet som tjänst eller MaaS är ett nytt koncept där syftet är att erbjuda bättre möjligheter för
konsumenten att transportera sig utan att behöva äga en egen bil.
Syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse för konceptet mobilitet som tjänst och hur
det kan påverka Trafikverket som har en central roll inom transportsystemet.
För att ge så rättvis bild av konceptet som möjligt har en litteraturstudie gjorts för att skapa ett
konceptuellt ramverk, sedan har intervjuer genomförts med syftet att samla ny information om hur
bilden av MaaS ser ut i Sverige. Det kvalitativa materialet har sedan analyserats och jämförts med
teorier från litteraturstudien.
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kvarstå.
Resultatet visar att det är svårt att säga exakt hur Trafikverkets roll kommer att påverkas i framtiden
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Summary
The transport system is changing; today's technology allows new services to enter a rather
conservative market. We see today a clear urbanization where more and more people settle in larger
cities, this means that more people are in need of mobility. Public transport with other services for
mobility as taxis, car pool, rental bikes are in many places not good enough to ensure mobility in the
same way as a privately owned car. There are big problems in major cities today with both the
increasing pressure on infrastructure, congestion and environmental emissions.
Digitalization has transformed many other sectors and through new services, the market has become
more customer-based, accessible and cost effective.
Mobility as a Service or MaaS is a new concept that aims to provide better opportunities for the
consumer to transport themselves without having to own a private car.
The purpose of the study is to describe and to create an understanding of the concept mobility as a
service and how it can affect Trafikverket, which has a central role in the transport system.
To give you fair description of the concept as possible, a literature study was done to create a
conceptual framework, interviews were conducted with the aim to gather new information about
how the image of the MaaS looks in Sweden. The qualitative material was then analyzed and
compared with theories from the literature.

The study shows that the concept is based on the interaction between the various actors in the
public and private sectors, this means that the traditional players need to adapt to a new market.
The view on the Maas in Sweden is that the concept will be developed by industry with government
and agencies that support it. If Maas developed that way I do not see that it will mean major changes
for the Swedish Transport Administration in the initial phase of MaaS. Operators will still retrieve and
provide traffic related data to Trafikverket, so their role as content provider will remain.
The results thus show that it is difficult to say exactly how Trafikverket's role will be affected in the
future, but there are good opportunities for greater interaction between the players. This can in turn
lead to Trafikverket can allocate resources in other areas of interest.
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Definitionslista
Uber

Lyft

Bridj

API

UIPT

Plattform

Sunfleet

Uber är ett IT-företag som erbjuder en taxi
samåkningstjänst. Konsumenten kan i
realtid se vart chaufförer befinner sig och
vice versa. Uber har olika tjänster
beroende på prisnivå och vilken typ av bil
som önskas. De har även lanserat en tjänst
för matleverans UberFresh. (Uber, 2016)
Lyft är ett transportföretag som erbjuder
en samåkningstjänst genom att ansluta
resenärer genom deras applikation (Lyft,
2016)
Bridj är en tjänst för pendlare där
resenären kan ta sig från jobbet och
hemmet genom deras mobila applikation
(Bridj, 2016)
Application Programming Interface.
Är en specifikation hur applikationer kan
kommunicera med en specifik
programvara. Detta görs vanligtvis med ett
dynamiskt länkat bibliotek. API:et är ett
gränssnitt mellan biblioteket och
applikationen. Biblioteket innehåller olika
funktioner, variabler, datatyper och
klasser som applikationen kan använda sig
av. Ett exempel av detta är om en
programmerare utvecklar en applikation
för Andriodtelefoner, då kan utvecklaren
använda sig av Androids API för att
kommunicera med hårdvaran, t.ex.
kameran på telefonen eller
volymknapparna.
International Association of Public
Transport. En ideell organisation som
förespråkar hållbara transporter världen
över i urbana områden. (Uitp, 2016)
” En plattform är i datorteknik den struktur
för databearbetning och funktioner som
bildas genom en kombination av
maskinvara och programvara och hur
information lagras, vilket ger de tekniska
förutsättningarna för
tillämpningsprogram” (Plattform, 2016)
Sunfleet är en tjänst som Volvo
tillhandahåller. Tjänsten erbjuder kunden
tillgång till bil när den önskar. (Sunfleet,
2016)
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MoveAbout

Resrobot

MaaS

Move About är ett företag som erbjuder
elbilspooler och optimering av
fordonsflottor. (MoveAbout, 2016)
Resrobot är en tjänst utvecklad av
Samtrafiken. Resrobot gör det möjligt att
planera och hitta kollektivtrafiksresor från
dörr till dörr och det går dessutom att
köpa biljetter genom tjänsten. (Resrobot,
2016)
Mobility as a Service (Mobilitet som
tjänst). Ett koncept för att gå från ett
privatägande system till ett tjänstesystem
inom transport. Detta görs genom att
kombinera olika transportmedel som
sedan erbjuds till resenären genom en
lämplig plattform (exempelvis en
smartphone).

2

1 Inledning
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, beskrivning av problem, syfte, frågeställning,
avgränsning samt en beskrivning om studiens samarbetspartner.

1.1 Bakgrund
Informationsteknik (IT) fortsätter att forma de samhällen vi lever i runt om i världen. I och med
denna utveckling anpassar sig ständigt aktörer från traditionella analoga strukturer till nya digitala.
Denna digitalisering har förändrat människors sätt att leva och sättet vi konsumerar, både varor och
tjänster. (Lehdonvirta, 2012)
Medieindustri, telekomsektor och banker är bra exempel på dessa förändringar. En liknelse kan dras
till musikindustrin där man tydligt kan se hur vi har gått från ägande till användande av tjänster. Från
att ägandet av CD skivor till att använda tjänster som tillhandahåller musik. Dessa förändringar kom
inte direkt från de traditionella aktörerna i musikbranschen utan snarare genom att samhälle och
teknologi utvecklades (Hietanen, 2014).
Teknologisk avancering och ökad tillgång till internet öppnar nya möjligheter för innovativa tjänster
att träda in på marknaden.
Transportsektorn har dock inte förändrats på samma sätt. Den teknologiska avanceringen har främst
skett genom nya Intelligenta Transportsystem (ITS) som innebär implementation av information och
kommunikationsteknologi (ICT). ITS system bidrar bland annat till förbättrad säkerhet, trafikflöde och
förminskning av miljömässiga nackdelar (Heikkilä, 2014). Dessa bidragande faktorer från ITS är några
av Trafikverkets övergripande mål som gör dem till en central aktör vid utveckling och leverans av
ITS-tjänster.
Enligt Hietanen så är transportsektorn en ”konstig kombination av separata finansierade
trafiksystem, politiska beslut och lokala företag” Hietanen (2014, s 2).
Även Holmberg et al (2016) påstår att transportsektorn är konservativ i det avseendet där privatägda
transporter fortfarande utgör en stor del av marknaden.
Det är först nu på senare år man kan se tecken på transportsystemet håller på att förändras genom
att gå från privatägande till ett system med en gemensam ekonomi och användandet av tjänster för
mobilitet ökar (Burrows et al, 2015). Detta händer just för att det finns teknologi som möjliggör nya
tjänster och dessa syftar till att bland annat förenkla biläggandet, nya tjänst för taxi och bilpool samt
tjänster för reseplanering (Holmberg et al, 2016).
I och med att det uppstår nya tjänster för mobilitet skapas även nya koncept hur tjänsterna kan
utnyttjas på bästa sätt, konceptet kallas mobilitet som tjänst (MaaS). Tanken med MaaS är att skapa
en gemensam plattform för dessa tjänster med målet att möjliggöra transportering för resenärer
som är mycket mer anpassat efter deras enskilda behov. Inte bara detta utan även att effektivisera
transportering och minska andelen privatägda bilar för ett mer hållbart transportsystem.
I detta paradigmskifte är det viktigt att förstå vad detta nya koncept mobilitet som tjänst innebär och
vilka effekter det kan ge. Nya och traditionella aktörer ser nya möjligheter inom transportsektorn
genom att skapa och leverera tjänster, men om MaaS utformas på ett felaktigt sätt kan det ge
negativa effekter på både miljö och samhälle (ibid).
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1.2 Beskrivning av problem och frågeställning
Mobilitet som tjänst är ett högaktuellt ämne som det just nu läggs stora mängder resurser på att
studera och testa i form av pilotprojekt. Det finns många anledningar till att detta händer just nu.
Ungefär 73% av Europas befolkning anses vara urbaniserade 2010 (Per-Erik Holmberg et al, 2016) och
vi kan även se en tydlig urbanisering i Sverige då det årligen är ca 35000 personer i folkökning i
Stockholms län. Denna ständiga folkökning i städer betyder ett högre antal transporter vilket medför
att den infrastruktur som den ser ut idag, får anstränga sig för att hantera en den ökade volymen.
Detta kan i sin tur medföra social orättvisa och en högre belastning på miljön (Rantasila, 2015).
Ytterligare exempel på faktorer som bidrar till intresset för att realisera mobilitet som tjänst är som
tidigare nämnts i bakgrunden, skiftet från ett produktionssamhälle till ett tjänstebaserat samhälle.
Missnöjet från konsumenter över den befintliga strukturen för urbana transporter och behovet för
ökad säkerhet, komfort och tillgänglighet.
Den digitala utvecklingen möjliggör för nya aktörer att träda in på en tämligen reglerad marknad vars
intresse och synsätt kan skilja sig från traditionella företag och organisationer vilket kan innebära
oönskade effekter.
Ett exempel av detta är Uber, en tjänst för taxi och samåkning som resulterat i oönskade effekter och
missnöje hos taxibolag. Genom ny teknik så som avancerade och öppna API:er men även den ökade
utsträckningen av smarta telefoner, kan företag som Uber undvika kostnader vilket resulterar i ett
kraftigt lägre pris för tjänsten (Widlert, S 2013).
Dessa nya tjänster och lösningar för mobilitet skapar en ovisshet hur de kan komma att påverka
marknaden och samhället. I pilotprojektet UbiGo testades en variant av MaaS där de insåg att om
konceptet är felaktigt utvecklat innebär det att det blir ett högre tryck på infrastruktur och mer
miljöfarliga utsläpp från bilar. Detta problem var ett resultat av att de personer som vanligtvis åkte
kollektivtrafik fick i större utsträckning tillgång till bil (Holmberg, 2016).
I den snabba utveckling som sker är det viktigt att vara medveten om dessa förändringar, framförallt
inom offentlig sektor och hos centrala aktörer så som Trafikverket. Detta för att ha en chans att
anpassa sig och förhindra eventuella störningar och negativa effekter på trafiksystemet och
samhället.
Utifrån problemformuleringen har följande frågeställning identifierats:



Vad innebär konceptet mobilitet som tjänst
Hur kan mobilitet som tjänst komma att påverka Trafikverket som organisation och deras roll
inom transportsektorn

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att beskriva och skapa att förståelse för konceptet mobilitet som tjänst i
Sverige samt att föreslå Trafikverkets tänkbara roll i sammanhanget.
Denna beskrivning och förståelse syftar även till att stödja de beslut om Trafikverkets
ställningstagande till mobilitet som tjänst.
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1.4 Avgränsning
Det är viktigt att vara förstå att konceptet mobilitet som tjänst kan komma att påverka flera aktörer
inom transport, både inom den privata marknaden, offentlig sektor och inte minst statliga
organisationer. Systemet för Mobilitet som tjänst sträcker sig även över andra delar i samhället och
påverkar sociala sammanhang, näringsliv, och miljö. MaaS kommer sannolikt att förändra andra
offentliga verksamheter än Trafikverket och även godstransporter kan beröras.
Denna studie är inriktad på att förklara centrala begrepp som utgör grunden för mobilitet som tjänst
vid en implementation i Sverige. Samt att belysa intressanta teorier som kan innebära
organisatoriska förändringar hos Trafikverket. Motivet till avgränsningen är delvis för att kunna hålla
den angivna tidsramen men även för att kunna hålla ett tydligt fokus på vad som är relevant vid
litteraturstudien och den empiriska datainsamlingen.

1.5 Samarbetspartner
Under detta avsnitt beskrivs samarbetspartnern för detta arbete, Trafikverket.
Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för långsiktig planering av
transportsystem för väg, järnväg, sjöfart och luftfartstrafik.
Trafikverket skall även verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken.
Även att med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart
transportsystem. (Trafikverket, 2011)
Trafikverket ska enligt sin instruktion ”samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte
att nå de transportpolitiska målen”. Trafikverket gör detta genom att samla, stödja och driva på
aktörerna för att påverka dem att i sin egen verksamhet ta sin del av ansvaret för utvecklingen av
transportsystemet. (Trafikverket, 2011, s58).

5

2

Metod

Under kapitel 2 beskriver jag mitt tillvägagångsätt för genomförandet av arbetet där jag under
avsnitt 2.1 beskriver min valda forskningsstrategi med motiveringar till detta, under 2.2 den
litteraturstudie som genomförts, under 2.3 de datainsamlingsmetoder samt kort om etiska
överväganden och till sist dataanalys under avsnitt 2.3

2.1 Forskningsstrategi
Oates (2006) beskriver hur forskaren kan gå tillväga i sitt arbete vid en kvalitativ forskningsansats.
Figur 1 är en egenproducerad bild med inspiration från Oates beskrivning av forskningsprocessen.

Figur 1, forskningsprocessen

För att bättre förklara tillvägagångsättet i detta arbete har modellen modifierats (figur 2). I första
fasen av arbetet skapades ett konceptuellt ramverk där en idé formades om vad som verkade
intressant och relevant att studera för både samarbetspartner och student. Efter de första
intervjuerna upptäcktes ny information vilket påverkade forskningsfrågan vilket i sin tur ledde till att
de senare intervjuerna ändrade karaktär. Detta skedde samtidigt som litteraturstudien fortlöpte. Jag
anser att detta är viktigt att illustrera för läsaren för att få ytterligare förståelse för hur
forskningsprocessen kan se ut vid studier inom områden som är relativt outforskade.

Figur 2, forskningsprocessen specifikt för studien
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Ett övervägande gjordes vid valet av forskningsstrategi. Aktionsforskning, experiment, design och
skapande och fallstudier är vanliga forskningsstrategier vid forskning inom informatik.
För att komma fram till en lämplig forskningsstrategi analyserades syftet vilket är att beskriva och
förklara ett visst fenomen i ett typiskt sammanhang. För att uppfylla syftet behövs en väl anpassad
forskningsmetod som underlag för genomförandet.
I detta fall är en fallstudie relevant, som ger en djupgående och detaljerad analys av en specifik
instans (Oates, B 2006). Fallet i studien är att skapa förståelse för konceptet MaaS i Sverige samt
undersöka Trafikverkets tänkbara roll inom MaaS-systemet.
Valet av forskningsstrategi underlättade avgränsningen i studien vilket var mycket viktigt för att
kunna hantera ämnet, kunna svara på forskningsfrågorna och genomföra studien inom den angivna
tidsramen.
“Fallstudien är en forskningsstrategi som fokuserar på att förstå den dynamik som finns i en enskild
inramning.” (Eisenhardt, 1989 s.534)
Enligt Denscombe (2009) ska fallet ha en slutpunkt och gränser som inte smälter samman med andra
sociala fenomen samt att vara av typen fristående enhet.
Det är omdiskuterat huruvida det är möjligt att generalisera genom en kvalitativ forskningsansats.
Mobilitet som tjänst kommer sannolikt att påverka många olika instanser i samhället, både inom
privat och inom offentlig sektor. I detta fall finns möjligheter för generalisering då teori och modeller
kan användas i liknande miljöer.
Nackdelar med en fallstudie kan vara att det är svårt att definiera fallets yttre gränser och därmed
försvåra avgränsningen gällande att identifiera relevanta datakällor (Desncombe, 2009).
Fördelar en kvalitativ forskningsansats är att det möjliggör för forskaren att studera komplexa
situationer och gå på djupet i olika fenomen. Strategin kan även lämpa sig bra vid studier av mindre
forskningsprojekt genom att fokus ligger på en (eller några få) instanser (ibid).

2.2 Litteraturstudie
För att skapa ett konceptuellt ramverk har en litteraturstudie gjorts. Syftet med att skapa ett
konceptuellt ramverk är för att stödja forskningen genom att ramverket underlättar att hitta en
relevant infallsvinkel för att identifiera ett eller flera fenomen som forskaren sedan väljer att
undersöka (Oates, 2006). Efter att syfte och forskningsfråga var definierad fortsatte litteraturstudien
genom resten av arbetet.
Konceptet mobilitet som tjänst är idag väldigt nytt och det finns få vetenskapliga och granskade
artiklar som behandlar ämnet. Teorikapitlet baseras framförallt på två källor, Holmberg et al (2016)
och Heikkilä (2014), som är två vetenskapliga rapporter som på ett mer omfattande sätt beskriver
konceptet.
Vid de fall där en icke granskad källa har använts har följande frågor ställts:
 Vem är författaren
 Är den trovärdig
 Vem har publicerat verket och vart
 Vilket referenssystem har använts samt antal referenser
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Trots att hänsyn har tagits till detta finns en viss ovisshet om kvalitén på dessa referenser.
All den litteratur som behandlar ämnet mobilitet som tjänst kommer från elektroniska källor som
sökts fram genom internet. Söktjänster som använts för detta har varit Google Scholar, Summon och
IEEE Xplore. Sökord som har använts: mobilitet som tjänst, mobility as a service, multimodal
transport, personal mobility, instant mobility, mobility operator + transport, mobility as a service +
transport + cloud, MaaS, integrated platform, sustainable mobility. Källor som sökts fram har gjorts
delvis genom direkta sökningar I söktjänster, men även backward search, vilket innebär att forskaren
studerar referenser från en relevant artikel som behandlar ämnet(Oates, 2006).

2.3 Datainsamlingsmetoder
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för hur datainsamlingen gick till. Den har bestått av
dokumentstudier med syfte att skapa en förståelse för Trafikverket som organisation och deras
ansvarsområden. Intervjuer har utgjort den empiriska datainsamlingen. Eftersom studien handlar om
att beskriva ett nytt koncept som inte är ännu realiserat begränsar detta valen av metoder för
datainsamling. Litteraturstudien och dokumentstudier formade tillsammans ett konceptuellt ramverk
som låg till grund för de intervjuer som genomfördes. Syftet med att samla kvalitativ data genom
intervjuer var för att få en bättre bild över mobilitet som tjänst och vad personer med kompetens
inom området tycker och tänker kring det. Nedan beskrivs de datainsamlingsmetoder som
genomförts.

2.3.1 Intervjuer
Efter att ett konceptuellt ramverk skapats genom litteraturstudien identifierades att det fanns flera
olika infallsvinklar och synsätt på mobilitet som tjänst. Då övervägdes det att intervjuer är relevanta
för detta arbete genom att samla olika personers åsikter för att sedan jämföra mot litteraturen. Det
generella syftet med intervjuer att samla detaljerad information om ett visst fenomen, det är möjligt
att ställa öppna frågor till den intervjuade som då kan ge personliga åsikter där det finns möjlighet att
ställa följdfrågor. Detta är svårt att göra vid till exempel en enkätundersökning.
Mitt mål med intervjuerna var att samla tankar åsikter och teorier av personer som har god kunskap
om ämnet. Som tidigare beskrivet i föregående avsnitt så finns det begränsat med vetenskaplig
litteratur kring ämnet mobilitet som tjänst, att samla kvalitativa data genom intervjuer kan berika
studiens resultat genom att ny information kan presenteras.
Fem intervjuer genomfördes, två via telefon och tre vid personliga möten, intervjuerna var av semistrukturerad och ostrukturerad karaktär. Med semi-strukturerad karaktär menas att forskaren har
listat ett antal frågor baserade på ett visst tema och det är möjligt att ändra ordningen på dessa
under tiden (Oates, 2006). I en ostrukturerad intervju har forskaren mindre kontroll, då har
respondenten informerats om ämnet som diskuteras som sedan diskuterar öppet om dennes åsikter
och tankar kring detta (ibid).
Under litteraturstudien identifierades olika aktörer inom MaaS-systemet, dessa kom att bli grunden
för intervjufrågorna. Semi och ostrukturerade intervjuer är ett sätt att försöka förstå ett komplext
fenomen utan att begränsa respondentens möjlighet att fritt svara på frågorna (Denzin et al, 2008).
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Frågorna som ställdes i de semi-strukturerade intervjuerna kategoriserades enligt de grundläggande
begreppen för att realisera MaaS. Kategorierna identifierades genom litteraturen och är min tolkning
av de grundläggande delarna för att MaaS ska fungera. Frågorna indelades i följande kategorier:





Stat och myndigheter där kollektivtrafik ingår
MaaS-operatör
Leverantör av plattform
Trafikverkets roll idag (för respondenter på Trafikverket)

Frågorna var även baserade på respondentens yrke och de kom att förändras under arbetes gång då
ny information, åsikter och infallsvinklar upptäcktes. Att göra en löpande analys under arbetets gång
kan vara fördelaktigt då den nya informationen kan berika forskningen (Patel & Davidson, 2003).
Valet av intervjupersoner gjordes både på egen hand och tillsammans med handledare. De personer
som valdes på egen hand var båda mycket kompetenta inom området, respondent 3 (se kapitel 4) är
verkställande direktör på MaaS.fi som enligt dem är väldens första operatör för MaaS. Den andra
respondenten har mycket erfarenhet kring multimodala transporter och tjänsteutveckling inom
transport.
Vid varje intervju ställdes även en fråga om det fanns någon annan person den intervjuade kunde
rekommendera för vidare intervjuer. Urvalstypen kallas för snöbollsurval (Denscombe, 2009)
Det var av intresse att intervjua fler personer, det är dock en nackdel med intervjuer att de är
tidsödande, både att utföra, transkribera och analysera (Oates, 2006).
2.3.1.1 Etiska överväganden
Vid en kvalitativ forskningsansats är det vanligt att ha bland annat intervjuer som
datainsamlingsmetod. Vid dessa tillfällen kan forskaren ställas inför etiska frågor.
Vid dessa frågor har vissa riktlinjer tagits hänsyn till




2.3.2

Informerat samtycke - Respondenten skall informeras om i vilket syfte intervjun genomförs
och om eventuella risker finns.
Konfidentialitet- Om privat eller känslig data genereras under intervjun ska denna inte
publiceras utan respondentens godkännande.
Inspelning - Om intervjun spelas in är det viktigt att ha respondentens godkännande. (Kvale,
2014)

Dokumentstudier

En del av datainsamlingen har varit dokumentstudier. Det finns olika typer av dokument, funna
dokument och dokument genererade av forskaren. I detta fall har endast funna dokument studerats
som tillhandahållits av samarbetspartnern.
Dokumentstudier är ett bra sätt att generera data till forskningen, dokumenten kan vara
tjänstekartor, statistik och andra rapporter (Oates, 2006). De dokument som använts i arbetet har
främst varit presentationer och rapporter. Trafikverket har en nationell plan för transportsystemet
som hjälpt mig att få en bättre insikt hur de planerar, arbetar och sätter mål och strategier.
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2.4 Dataanalys
När en forskare samlar kvalitativa data från intervjuer behöver data analyseras. Målet med
intervjuerna är att generera information som är relevant till studien och för att få ut ett bra resultat
från intervjuerna underlättar det att använda en metod för detta. Under detta kapitel beskrivs den
kvalitativa dataanalysen.
I detta arbete användes som tidigare beskrivet intervjuer som den primära datainsamlingsmetoden.
Semi och ostrukturerade intervjuer genererar oftast kvalitativ data. Kvalitativ data är icke numerisk
data som till exempel ord, ljud och bilder (Oates, 2006). När kvalitativa data genereras finns det olika
tillvägagångsätt vid analysering av materialet.
En forskare kan använda sig av en kvantitativ dataanalys på kvalitativ data genom att man räknar
vissa ord som är relevanta för studien. I denna studie kommer inte en kvantitativ dataanalys
användas utan istället en analys där det empiriska resultatet jämförs mot litteraturen i de kategorier
intervjufrågorna ställts. Denna metod används för att kunna välja ut relevanta delar ur intervjuerna
på ett strukturerat sätt (Patel & Davidson, 2003). Målet med analysen är att relatera teori och empiri
genom att hitta variabler och vad som sägs kring dessa. Resultatet av analysen syftar att besvara
frågeställningen.
En variabel-orienterad strategi användes för att analysera det kvalitativa materialet, strategin
involverar en induktiv analys och genom strategin identifierades återkommande teman (Denzin,
2008).
Med en induktiv analys menas att forskaren söker efter teman, mönster eller kategorier i det
kvalitativa materialet från intervjuerna och genom detta så formas en teori.
Som tidigare beskrivet har intervjufrågorna utformats genom olika teman som identifierats från
litteraturen. Fördelar med en induktiv analys är att det finns även möjlighet att finna andra teman
som inte forskaren själv är medveten om (Patton, 1990).
Den induktiva analysen inledde första fasen av analysen på det kvalitativa materialet från
intervjuerna. Vidare när materialet delats in i teman och kategoriseringar användes en abduktiv
analys för att relatera det selekterade materialet med teorin. Den abduktiva ansatsen är en
blandning mellan deduktion och induktion. Patel & Davidson (2003) beskriver att ett deduktivt
arbetssätt kännetecknas att man genom befintliga teorier skapar en hypotes som sedan empiriskt
prövas.

Figur 3 Abduktiv analys (Patel & Davidsson 2003 s.25)

En abduktiv analys var lämpligt i detta arbete för att de befintliga teorier som finns
och som är vetenskapligt granskade är få, vilket betyder i min mening att det är naivt att basera en
teori endast på dessa. Genom att både behandla den information som samlats genom litteratur och
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dokument samt de empiriska data som insamlats genom intervjuer kan nya teorier formas som är
mer berikande.
Patel & Davidson (2003) menar dock att det är viktigt att inse att det är svårt för forskaren att vara
helt objektiv och det finns risk för att alternativa tolkningar utesluts och det är något läsaren bör ha i
åtanke.
.
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3

Teori

Under detta kapitel beskrivs begreppet mobilitet som tjänst, de olika delarna som utgör konceptet
delas upp i sex olika avsnitt, först övergripande om begreppet MaaS, sedan kollektivtrafikens roll,
tjänster för mobilitet, operatör för MaaS, stat och myndigheter och avslutningsvis leverantörer för
plattformar.

3.1 Begreppet MaaS
Det är svårt att veta exakt hur MaaS kommer att se ut men det finns en karaktäriserande förståelse
över det grundläggande syftet med MaaS.
Holmberg et al (2016, s6) påpekar att:
“Mobilitet som tjänst är en ny term som än inte har en gemensam överenskommen definition”
Enligt Burrows et al (2015, s22) definierar MaaS som:
“The provision of transport as a flexible, personalized on-demand service that integrates all types of
mobility opportunities and presents them to the user in a completely integrated manner to enable
them to get from A to B as easily as possible.”
Heikkilä (2014, s6) definierar MaaS som:
“a transport service (e.g., public transport, car sharing, taxi, bicycle and car hire) which is provided
through a simple and convenient interface between a service operator and a customer”
European Mobility-as-a-Service Alliance (2015) beskriver begreppet MaaS som:
“The key concept behind MaaS is to put the users, both travelers and goods, at the core of transport
services, offering them tailor made mobility solutions based on their individual needs.”
Trots att Holmberg et al (2016) påpekar att det inte finns någon överenskommen definition över
begreppet MaaS kan det sannolikt bero på att utvecklingen av konceptet är idag inte klar. Det finns
dock en tämligen gemensam syn över vad MaaS innebär i stora drag. Det handlar om att förenkla
användandet av tjänster för mobilitet genom att erbjuda ett flertal tjänster för mobilitet till kunden
genom en anpassat och ett enkelt gränssnitt på en lämplig plattform. Detta innebär att du kan lättare
förflytta dig och förändra resan under färden utan att behöva själv planera och hitta dem bästa
möjligheterna (Burrows, 2015).
Under problemformuleringen beskrevs det att det inte finns en enkel lösning om en konsument vill
använda tjänster för mobilitet genom sin plattform (smartphone).
MaaS kan lösa detta problem genom att alla tjänster är tillgängliga genom en portal, en applikation
för både buss, tåg, taxi, hyrbil och cykel, gemensamma bilar och cyklar samt andra tjänster som Uber,
Lyft och Bridj. Detta tillvägagångssätt leder till att transportsystemet blir mer kundbaserat och
dynamiskt än vad det är idag. Med detta sagt, har olika aktörer identifierats med respektive
ansvarsområde för att kunna realisera konceptet. Aktörerna i figuren nedan har identifierats från
Holmberg et al (2016) ursprungliga modell med vissa modifieringar.
Figur 4 beskriver eko-systemet för MaaS, en egenproducerad figur med inspiration från figuren över
eko-systemet för MaaS av Holmberg et al (2016).

12

Figur 4, ekosystemet för mobilitet som tjänst. Källa: Holmberg (2016)
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3.2 Kollektivtrafik
Det är omdiskuterat vilken roll kollektivtrafiken kommer att ha inom mobilitet som tjänst.
Kollektivtrafiken är ofta subventionerad genom staten för att reducera biljettpriser och detta är en
nödvändighet för att kunna erbjuda mobilitet för dem som inte kan finansiera en egen bil.
Kollektivtrafik har flera fördelar, speciellt i storstäder. Det är bland annat att det minskar trängsel i
trafiken, har en relativt låg kostnad i jämförelse mot de kostnader som medför en privatägd bil,
minskade miljöfarliga utsläpp och bidrar till en säkrare transport (Holmberg et al, 2016).
Per-Erik Holmberg et al beskriver även att International organisation for public transport (UITP)
stödjer MaaS konceptet och att de föreslår att kollektivtrafik skall ha en aktiv roll. Med detta menar
de att kollektivtrafiken kan komma att bli en framtida MaaS operatör, och att om denna roll tas från
en utomstående aktör från den privata sektorn kan det innebära ett hot mot transportindustrin.
Genom att kollektivtrafiken antar rollen som operatör för MaaS kan de kontrollera och
subventionera där det finns ett behov och samtidigt arbeta för att behålla de fördelar som finns med
kollektivtrafiken idag. Detta tillvägagångssätt kan även vara fördelaktigt för låginkomsttagare (ibid.).
Dock finns det faktorer som talar emot att kollektivtrafiken skall vara en operatör för mobilitet. Det
grundar sig främst på att det betyder att konkurrensen på marknaden försvinner och genom detta så
blir tjänsten inte lika anpassad efter konsumentens behov som det har visat sig i områden där privata
aktörer har större frihet (ibid.).
Detta beslut ligger hos myndigheter huruvida de vill att kollektivtrafiken ska ha en aktiv roll eller välja
att bli en av många tjänster hos en tredjepartsaktör som antar rollen som operatör för mobilitet.

3.3 Tjänster för mobilitet
Begreppet tjänst kan beskrivas som
“.. a phenomenon in which the organization and selection action is bought and performed by
someone else, and customers receive merely the outcome of the actions.” (Heikkilä, 2014 s22).
Det finns många olika tjänster för mobilitet idag och några exempel på dessa är taxi, bilpool, hyrcykel
och hyrbil, Uber, Bridj och Car2Go.
Kollektivtrafik är delvis också en tjänst för mobilitet men Heikkilä S menar att den inte är tillräckligt
inriktad på konsumentens behov. För att utveckla detta så till skillnad från en taxitjänst eller en hyrbil
så är kollektivtrafiken statisk och med det menas att transporten utgår från en specifik punkt vid ett
specifikt tillfälle. Detta gör att tjänsten inte är anpassad direkt efter kundens behov. Ett problem med
dagens mobilitetstjänster är att de ofta distribueras direkt genom själva producenten vilket gör att
marknaden är väldigt spridd. Detta gör det svårare för kunden att utnyttja tjänsterna (Finger et
al,2015).
Tjänster som Uber, Bridj och Car2Go är exempel på dynamiska tjänster där konsumenten själv kan
välja resmål, upphämtningsplats oberoende vilken tid resan önskas. Genom, som tidigare beskrivet i
bakgrunden att det idag finns teknologi som möjliggör detta, kan dessa tjänster nu bli väl etablerade
på marknaden och antalet av dessa tjänster kommer att öka i framtiden (Burrows et al, 2015).
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3.4 Operatör för MaaS
Idag så är de flesta tjänster för mobilitet distribuerade av den enskilda aktören.
I figur 4 visas att MaaS operatören är den aktören som är själva mellanhanden i eko-systemet. Det är
MaaS operatören som skall tillhandahålla tjänster för mobilitet till kunden och sköter även
transaktioner på ett smart sätt, antingen per resa eller genom ett abonnemang.
MaaS-operatören ser till att tjänsten som är anpassad efter kundens behov, det skulle kunna
jämföras med en resebyrå för att förstå MaaS-operatörens roll. (Heikkilä, 2014)
Operatörer blir en förmedlare och erbjuder möjligheten att transportera sig med olika
transportmedel beroende på kundens syfte med resan, och det görs lämpligt genom en applikation
som kunden kan installera på sin smarta telefon som operatören tillhandahåller. Det utbud av
tjänster operatören tillhandahåller styrs av vilken plattform den är ansluten till. Detta diskuteras i
avsnitt 3.6. (Burrows et al, 2015)
Idag finns det ännu inte någon etablerad MaaS operatör men det finns flera pilotprojekt där man har
testat varianter av detta koncept där en operatör erbjuder ett antal tjänster för mobilitet. Ett
exempel på detta är projektet SMILE i Wien där de utvecklat en plattform och en applikation som
tillhandahåller en integrerad reseplanerare, betalning och bokning för kollektivtrafik, taxi, bil och
cykelpool parkering och laddstationer för elbilar i hela Österrike (Finger et al, 2015).
Detta pilotprojekt är ett exempel på när stat och myndigheter agerar MaaS operatör med
kollektivtrafik som grundstomme som tidigare beskrevs under avsnitt 3.2

3.5 Stat och myndigheter
I bakgrunden beskrevs transportsektorn som en konservativ marknad samt att det är en kombination
av politiska beslut, separata finansierade trafiksystem och privata aktörer.
Politiska beslut kommer att spela en viktig roll vid utvecklandet av konceptet.
Staten står idag för bland annat subventionering av transporter och kommuner står för ägande av
infrastruktur.
Detta arbete kommer inte att behandla statens och kommunens roll i tjänsteutbudet i MaaS på
djupet utan att ge en översiktlig förståelse över faktorer som anses viktiga vid utvecklandet av MaaS.
Under stat och offentlig sektor ingår Trafikverket, en myndighet som står för en central roll inom
trafiksystemet.
Trafikverkets översiktliga ansvar är:
“I Trafikverkets uppdrag ingår att ta fram ett förslag till långsiktig nationell plan för utvecklingen av
transportsystemet. Förslaget omfattar åren 2014–2025 och är gemensamt för alla trafikslag,
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.” (Trafikverket, 2014)
För att förstå hur myndigheter och stat kan agera för att stödja MaaS kan beskriver Heikkilä att man
kan dra nytta av tidigare erfarenheter av förändringar inom andra sektorer. Tjänstekonceptet har
utvecklats inom transport men då framförallt inom godstransporter. Där finns goda exempel på hur
det finns lösningar som är anpassade efter särskilda behov och önskemål från olika parter. Det finns
flera olika tredjeparts-företag som erbjuder transportlösningar som är skräddarsydda för olika
verksamheter. (Heikkilä, 2014)
Ett annat exempel av hur stat och offentlig sektor kan stödja tjänstekonceptet är då Finland
beslutade 1990 att bevilja dem första drifttillstånden för Globalt System för Mobil kommunikation
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(GSM). Det ledde till att tillväxten ökade kraftigt för mobilabonnemang samt att marknaden blev mer
konkurrenskraftig vilket möjliggjorde teknologisk innovation.
Denna typ av avreglering, där staten har mindre kontroll, gör det möjligt för företag att träda in på
marknaden och skapa konkurrens vilket leder till pressade priser, effektivisering och ökad kvalitét
(ibid).
Men reglering har även positiva sidor, detta kan till exempel vara att det finns behov att skydda
infrastruktur av säkerhetsskäl eller av miljömässiga skäl. Heikkilä beskriver att den avregleringen av
transport kräver omfattande och noggranna studier om vilka effekter det kan medföra (ibid).

3.6 Leverantör för plattform
För att MaaS-operatören ska kunna erbjuda ett flertal olika tjänster för mobilitet till konsumenten så
behöver denna operatör få tillgång till dessa. Detta kan göras genom en aktör som i detta arbete
kallas för leverantör för plattform. Dennes uppgift är att skapa en plattform för att samla tjänster för
mobilitet som sedan MaaS-operatören kan utnyttja i sin tjänst. Finger et al (2015) menar att man kan
se plattformen som en virtuell marknad för mobilitetstjänster som de kan ansluta sig till. Det finns
olika metoder för hur en sådan plattform kan utformas. Holmberg et al (2016) beskriver att
plattformens uppgift är att synkronisera tjänster för mobilitet, transaktioner och för att hantera
kontrakt mellan de involverade aktörerna.
Detta betyder att plattformen kommer att innehålla data från flera olika aktörer och källor, mängder
av olika typer av data samlad på ett ställe, bland annat geografisk, miljö, numerisk, och realtidsdata.
Genom att det är många olika typer av data som kommer från många olika källor är det en utmaning
att integrera dessa, göra lämpliga datamodeller och analysera data. Det finns exempel på lösningar
och prototyper hur detta kan realiseras. Siemens har presenterat en lösning en plattform för att
integrera mobilitetstjänster (Finger et al, 2015).
Deras plattform är inte bara till för att samla mobilitetstjänster utan innehåller även
realtidsinformation för trafikdata, reseplanering, bokning och köp av resor samt autentisering för
resenären (Schaefer, 2015). Men huruvida den här plattformen fungerar i ett verkligt sammanhang är
ovisst.
Ett annat exempel är project Smile som tidigare nämnts under avsnitt 3.4, där de utvecklade och
testade en integrerad plattform för mobilitet med tillhörande applikation till smarta telefoner.
Pilotprojektet var statligt finansierat och de ansvarade för plattformen.
Plattformen innehöll likt tidigare lösningar för olika tjänster för mobilitet från ett antal olika aktörer,
både kommersiella och offentliga. Plattformens syfte var att integrera information, bokning, och
betalning. De utvecklade ett standardiserat gränssnitt för alla olika parter för mobilitet (till exempel
taxi, hyrcykel, kollektivtrafik, bil och cykelpool) där de kunde ansluta sina egna system för att dela
data och biljettsystem. De integrerade även ett externt navigeringssystem. All data inom systemet
användes för att ge kunden det bästa alternativet för önskad resa oavsett om det var med ett eller
flera transportmedel samt priset för hela resan. I applikationen kunde konsumenten söka på önskad
resa från A till B och sortera alternativen på form av transportmedel, tid eller CO2 utsläpp (Klug,
2013).
Detta betyder att det finns olika tillvägagångssätt för hur den integrerande plattformen kan utformas
och vilken aktör som ansvarar för den. Antingen kan den utvecklas och ägas av staten eller genom
näringslivet. Plattformen kan utvecklas av ett enda företag eller genom att integrera olika tjänster via
öppna APIer och annan öppen data (Gianmario et al, 2015).
Figuren nedan är egenproducerad och en sammanfattning av den teori som studerats kring
plattformen för MaaS. Figuren beskriver på ett förenklat sätt hur plattformen för MaaS kan tänkas se
ut.
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Figur 5, plattformen mellan operatören och konsumenten
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4 Empiri
Under detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna (se avsnitt 2.3.1 för metoden för
intervjuerna). Avsnittet visar även en kort beskrivning av respondenterna och deras befattning.

4.1 Genomförande av intervjuer
Som tidigare beskrivet under avsnitt 2.3.1 har fem intervjuer genomförts. Respondenterna arbetar
inom tre olika företag och de har alla någon anknytning till MaaS, vissa mer andra mindre. De fem
respondenterna var:
Respondent
1, Trafikverket (Bilaga 3)
2, Trafikverket (Bilaga 4)

3, MaaS.fi (Bilaga 2)
4, Samtrafiken (Bilaga 6)
5, Trafikverket (Bilaga 7)

Befattning
Arbetar med ITS och trafikledning
Arbetar med multimodala transporter mot
kollektivtrafik, anslutna fordon och självkörande
bilar
Tidigare arbetat med ITS men är numer
verkställande direktör på MaaS.fi
Projektledare för kombinerad mobilitet och Vitt
papper.
Strategisk utveckling, arbetar bland annat med
Trafikverkets långsiktiga inriktning för
personresor.

Tre av intervjuerna gjordes hos Trafikverket med de som har en koppling till mobilitet som tjänst.
Respondent 3 jobbar på MaaS.fi i Finland som enligt dem är världens första operatör för MaaS
(MaaS.fi, 2016). Samt en intervju med en anställd på Samtrafiken, ett tjänsteutvecklingsföretag för
att förenkla kollektivt resande (Samtrafiken, 2016). Bilagor 2-6 utgör transkriberingen från samtliga
intervjuer. Alla intervjuer pågick mellan 45-60 minuter förutom intervjun med respondent 3 som
pågick i ca 20 minuter.
Som tidigare beskrivet under avsnitt 2.3.1 så baserades intervjufrågorna på olika kategorier som är
enligt min tolkning av litteraturen de grundläggande delarna av MaaS. Frågorna var även riktade mot
respondentens befattning för att kunna få mer detaljerad information om de olika delarna i
konceptet. Kategorierna delades in





Stat och myndigheter där kollektivtrafik ingår
MaaS-operatör
Leverantör av plattform
Trafikverkets roll idag (för respondenter på Trafikverket)

Resultatet att presenteras i dessa kategorier för att sedan kunna utföra analysen mellan teori och
empiri på ett strukturerat sätt.
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4.2 Nuläge Trafikverket
Trafikverket är en stor myndighet i Sverige med flera olika ansvarsområden som tidigare beskrivet
under avsnitt 1.6. För att få en bättre insikt vad Trafikverkets roll är idag i det avseende som är
relaterat till mobilitet som tjänst, ställdes frågor om hur verksamheten arbetar idag.
“Infrastruktur, trafikinformation, data, trafikledning, samverkan och forskning. Det är våra
ansvarsområden och där kan vi vara med att bidra.” Berättar respondent 5.
Trafikverket har ett antal olika roller inom Transportsektorn. En av dessa är innehållsleverantör och
de ser till att tillgängliggöra trafikdata och information till allmänheten för att bland annat stödja
byggandet av tjänster som underlättar transporter, resor, gods och för att minska störningar i
trafiken. Inom järnvägsnätet levererar Trafikverket tidtabeller och förändringar inom dessa till
järnvägsföretag. På vägsidan har Trafikverket öppnat den nationella vägdatabasen (NVDB) för
allmänheten och det är främst den typen av data mobilitetstjänster har nytta av från Trafikverket
idag.
Respondent 5 berättar att samverkan är en viktig del inom myndigheten. Trafikverket påverkar
samhällsplaneringen och då måste dem samverka med andra aktörer.
“..Ska det bli hållbara transporter på vägar och järnvägar då måste vi ha en bra samverkan med
andra aktörer, den rollen är alldeles självklar för ett sådant här område att utveckla” (Respondent 5)

4.3 MaaS som koncept
Som tidigare beskrivet under avsnitt 3.1 så förklarar Per-Erik Holmberg att det inte finns någon
vedertagen definition på konceptet. Detta ledde till att jag valde att ställa frågor om vad de ser att
mobilitet som tjänst har för syfte och vad det betyder.
Svaren på dessa frågor var likartade mellan de intervjuade. De höll med om att i grunden handlar det
om att förenkla användandet av tjänster för mobilitet genom att erbjuda ett flertal av dessa tjänster
till kunden genom en anpassat och ett enkelt gränssnitt via en lämplig plattform.
Respondenterna var överens om vad konceptet mobilitet som tjänst betyder. De hade dock olika
fokus vad gäller syftet med konceptet.
MaaS.fi menar att deras syfte med mobilitet som tjänst är att ersätta den privatägda bilen och
erbjuda konsumenten garanterad mobilitet. Medans Trafikverket beskriver att de ser att syftet är att
skapa ett mer hållbart resande i ett samhällsperspektiv.
“Jag tror ju att bilar kommer att vara betydelsefulla även i framtiden men just ägandeformen av
bilarna kommer säkert förändras, det viktiga är att vi går mot en hållbar riktning.” (Respondent 5).
Respondent 4 från Samtrafiken förklarade att konceptet måste leda till mindre bilar för att främja ett
hållbart resande. Samtidigt så är både Samtrafiken och Trafikverket överens om att ur ett historiskt
perspektiv så kan dessa skiften innebära en störning till en början.
“Man vill ju inte ha en marknad som växer fram som en slags vilda västern och så kan de bli när man
öppnar upp en marknad och det har vi märkt inom transportsektorn när det blir liksom avregleringar
av buss, taxi och järnväg och sådär att det inledningsvis blir lite bråkigt.”
Respondent 5.
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Respondent 4 på Samtrafiken menar att det kan inledes se ut som att antalet bilar ökar i samhället
och att detta beror på att mobilitetstjänster som till exempel Car2Go, Sunfleet och MoveAbout
kommer att äga och förvalta bilar. Det är en nödvändighet för att mobilitetstjänster ska bli attraktiva
och faktiskt ett alternativ till en privatägd bil. Samtliga företag som respondenterna representerar
beskriver att samverkan är en nyckelfaktor för att få konceptet att fungera men att det finns stora
utmaningar att få alla involverade aktörer nöjda. Det gäller att hitta affärsmodeller och avtal som
fungerar.

4.4 Stat, myndigheter och kollektivtrafik
Stat och myndigheter spelar en kritisk roll vid utvecklandet av mobilitet som tjänst och det är
omdiskuterat vilken den rollen är (se avsnitt 3.3).
“They will not be able to be the providers or being a mobility operator because the whole concept
revise about being competitive or comparable to be able to compete with car ownership.”
(Respondent 3)
MaaS.fi anser att staten inte bör vara en operatör för MaaS och inte heller den som skapar
plattformen för MaaS. Snarare en aktör som främjar tillväxt och stödjer konceptet. Genom att ha
kommersiella operatörer för MaaS, kan eko-systemet utvecklas i en snabbare takt och företagen kan
ha en annan tjänstegaranti än om stat och myndigheter står som operatör. Respondent 3 menar att
det är en situation de inte vill hamna i.
“Den dominerande åsikten i Europa är väl att den som är ansvarig för mobiliteten i en stad är en
offentlig aktör och den en skyldighet för att ansvara och tillhandahålla dom nya tjänsterna.”
(Respondent 4)
“Både staten och kommuner och regioner har ofta en ganska stark ställning när det gäller
transporter. Det är historiskt betingat att man lägger ganska mycket pengar på det.” (Respondent 5).
Respondent 4 från Samtrafiken utvecklar varför stat och myndigheter har en central roll i
sammanhanget. Staten kan genom lagar, regleringar och skattefunktioner påverka hur man använder
tjänster. Exempel av detta är att staden och stadsplaneringen har instrument för att höja priset på
priset på parkering, trängselskatt och subvention för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kommer att vara
en stor del i tjänsteutbudet och har varit drivande i de pilotprojekt som genomförts. Dock är det
enligt Samtrafiken inte helt klart vilken roll kollektivtrafiken kommer att ha, att antingen stå som
operatör för MaaS ända ut till konsumenten, eller att öppna sina APIer och låta över innovationen till
andra aktörer.
Vidare beskriver respondent 4 att det inte är helt lätt att skapa ett samarbete mellan offentliga och
kommersiella aktörer.
“En offentlig aktör kan ju inte bara alliera sig med en kommersiell aktör och sälja tjänster. Man måste
på något sätt vara konkurrensneutral och vissa fall upphandla de här tjänsterna” (Respondent 4).
Trots att Samtrafiken beskriver svårigheterna med att finna ett samspel mellan privat och offentlig
sektor anser de att det behövs en samverkan, att den aktören ska “göra det den gör bäst”.
Trafikverket har en liknande syn som Samtrafiken om detta.
“Jag tror att samhällets roll det är att försöka och stötta goda initiativ och inte nödvändigtvis se det
här som en planeringsfråga utan ett sammanhang man måste hitta sin plats i.” (Respondent 5)
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4.5 Operatör för MaaS
I föregående avsnitt diskuterades det kring statens roll och vilken aktör som bör anta roller som
operatör för MaaS.
“But then us representing business to customer provider/operator in this, we could choose from
multiple platform providers that actually consolidate, connects and access to different transport
providers that we can use. That is an effective market.” (Respondent 3)
MaaS.fi beskriver hur de ser på systemet för mobilitet som tjänst och hur de ser att det kan fungera
på bästa sätt. Respondent 3 anser att det behövs både ett flertal operatörer för MaaS och
leverantörer för plattformar. Operatören för MaaS inte bara tillhandahålla en applikation som visar
olika alternativ för att transportera sig från A till B med multimodala transportmedel, utan det
viktigaste är att operatören ska garantera tillgång till mobilitet och menar att det är det en privat bil
handlar om.
Både Trafikverket och Samtrafiken håller med om att det måste finnas en aktör som är självbärande,
som har fungerade affärsmodeller och kan paketera alla nödvändiga tjänster till konsumenten.
Respondent 4 på Samtrafiken hävdar dock att det inte nödvändigtvis behöver vara olika aktörer som
realiserar detta utan att det kan vara ett bolag som står för alla olika delarna. För att operatören för
MaaS ska bli attraktiv tror Samtrafiken att det handlar om att ha ett tillräckligt stort utbud av tjänster
och att man hittar en prisnivå som är relevant. När autonoma fordon är i drift kan de kraftigt minska
priserna på tjänster för mobilitet, detta kan bli en faktor för att få fler att attraheras av konceptet
menar respondent 4.
Frågan som ställdes om att flera länder i Europa hävdar att den offentliga sektorn ska vara
operatören för MaaS svarade respondent 5 att:
“Jag tror att det kan vara tvärt om. För att samhället ska sköta sitt, att upphandla och sköta den
trafik som är samhällsmotiverad. Och sen kan marknaden göra väldigt mycket på utförarsidan som
får ihop det här pusslet” (Respondent 5)

4.6 Tjänster för mobilitet
MaaS.fi anser att aktörer som erbjuder tjänster för mobilitet bör öppna upp API:er och släppa data
fritt för att möjliggöra roaming och för att kunna utnyttja tjänsten med avtal mellan dessa aktörer
som gynnar båda parter. Trafikverket tror att traditionella tjänster som taxi måste anpassa sig och
vara öppna för nya koncept som MaaS. Blir det lukrativ plattform finns det flera fördelar för mindre
taxibolag att ansluta sig.
Nya tjänster som Uber kommer in på marknaden och konkurrerar på andra villkor än vanliga
taxibolag och det finns en risk att de blir omkörda. Respondent 5 beskriver dock att det finns
problem med vissa av de nya tjänsterna, att när tekniken går så fort framåt kan de ligga i en gråzon
huruvida det är lagliga verksamheter de bedriver. Regelverken och juridiken anpassas mycket
långsammare än vad tekniken utvecklas vilket kan leda till störningar i samhället.

4.7 Leverantör för plattform
“..sen har du en kompetens i att få ihop det här informationsflödet och dom här olika tjänsterna så
det behövs en IT-integreringsaktör här som får ihop alla olika lösningar på ett bra sätt.” (Respondent
4)
Samtliga företag är överens om att det behövs en integrerande plattform för att samla mobilitets,
betalning och reseplaneringstjänster. Respondent 3 hävdar som tidigare beskrivet att plattformen
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bör utvecklas av kommersiella företag som exempel Ericsson och Siemens som har visat intresse
inom detta område.
..”they will just consolidate and integrate these transportation players into an easy platform they are
normally not the Business to Customer providers.” (Respondent 3)
Det är viktigt att det inte är en enda aktör som står för plattformen för att inte skapa en flaskhalsposition. I Finland finns det drygt 100 olika aktörer som erbjuder mobilitetstjänster, och förklarar att
de vill se en aktör som integrerar dessa i en plattform och sedan säljer den som en tjänst.
Leverantören för plattformen agerar i en “företag till företag” roll.
Respondent 4 från Samtrafiken beskriver att de inte har en klar bild över hur plattformen bör
utformas. De ser att IT-företag försöker ta en position men ifrågasätter om det är nödvändigt att de
står för hela lösningen. Kanske går vissa delar att lösa genom öppna API:er och standarder. Så de tror
snarare att detta kan lösas genom systemarkitekturer där olika system kan interagera med varandra.
“Samtrafiken driver just nu är att biljett och betalprojektet som handlar om att komma överens om
en gemensam systemarkitektur och sen vissa gemensamma standarder i den här arkitekturen. Så
länge du har den här QR-koden och att den ser ut på det här sättet så går den här biljetten att visera
både hos SJ, SL, Västtrafik och i framtiden Hertz eller vad det nu kan vara.” (Respondent 4)
Trafikverket anser att de inte ser att det är ett problem med nya IT-aktörer som försöker ta en
position på marknaden, så länge de är neutrala. De beskriver att de kan användas och gynna
verksamheten men att i ett tidigt skede kan det kännas besvärande med denna typ av förändring och
att i dessa typer av samarbeten måste stat och näringsliv hållas isär juridiskt. De är även inne på
samma spår som Respondent 3 att det behövs olika företag som konkurrerar och utvecklar
integrerande plattformar för att tjänsterna ska bli bra nog.
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5 Analys av intervjuerna
I detta avsnitt presenteras den analys som gjorts från resultatet av intervjuerna som även har
jämförts mot den teori som skapats genom litteraturstudien.
Detta avsnitt avser att besvara forskningsfrågorna,



Vad innebär konceptet mobilitet som tjänst
Hur kan mobilitet som tjänst komma att påverka Trafikverket som organisation och deras roll
inom transportsektorn

Som tidigare beskrivet under avsnitt 2.4 så användes en abduktiv analys av det kvalitativa materialet.
Resultatet från föregående kapitel jämfördes mot den befintliga teori som presterats under kapitel 3
med mål att hitta likheter och skillnader samt dra slutsatser utifrån detta.
Avsnitt 5.1.1 till och med 5.1.4 avser att ur ett objektivt perspektiv skapa en god förståelse för
konceptet mobilitet som tjänst med figurer, grafer och ett scenario som understöd. Avslutningsvis så
ger jag mina personliga åsikter kring Trafikverkets tänk bara roll inom MaaS och hur konceptet kan
komma att påverka verksamheten.

5.1.1

MaaS som koncept

Under avsnitt 3.1 presenterades teorier kring definitionen av MaaS och de delar som utgör grunden
för konceptet. Som tidigare påpekat har de intervjuade en gemensam syn om vad MaaS betyder och
håller med om att de definitioner som presenterades i avsnitt 3.1 stämmer för hur konceptet ser ut
idag.
De intervjuades syn på syftet med konceptet är tämligen likartat. Att det i grund och botten handlar
om att MaaS ska främja hållbart resande. Dock är det svårt att jämföra dessa aktörer då de är väldigt
olika. Respondent 3 beskriver tydligt deras mål med konceptet, att det är att erbjuda en tjänst som
garanterar mobilitet för att konkurrera med privatägda bilar. Samtrafiken och Trafikverket är inte
aktiva i konceptet på samma sätt vilket kan vara en anledning till att de har en mer öppen syn på
MaaS.
Att vara överens om vad mobilitet som tjänst handlar om mellan offentliga och kommersiella aktörer
är det första steget i utvecklingen.

5.1.2 Aktörer inom MaaS
Ett intressant resultat angående stat och myndigheters roll är att alla respondenterna anser de inte
ska vara en operatör för MaaS. Detta skiljer sig från den teori som presenterats i avsnitt 3.2, att
kollektivtrafiken skall stå som operatör. De håller inte alls med om att kommersiella aktörer kan
utgöra ett hot för transportsektorn om de agerar operatör, snarare tvärt om. Respondent 4 från
Samtrafiken som jobbar med kollektivtrafik berättar dock att eftersom de kommer att vara en stor
del i konceptet hävdar de att kollektivtrafiken kommer bli en drivande aktör i utvecklingen på något
sätt. Men respondent 4 är fortfarande öppen till alternativa lösningar och ett eko-system där “varje
part gör det den är bäst på”.
Respondenter från Trafikverket och Samtrafiken berättar att det kan vara utmanande att bilda
samarbeten mellan offentliga aktörer och kommersiella och beskriver problematiken med
pilotprojektet UbiGo i Göteborg där den kollektivtrafiken fick ogynnsamma avtal med andra aktörer
vilket ledde till för låga biljettpriser.
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Skillnaden mellan dessa synsätt har sannolikt med att göra att det är som respondent 5 beskriver, att
det är “historiskt betingat, att man är ganska van att ha en stark ställning i en region eller en
kommun som kollektivtrafikmyndighet eller som länstrafikbolag.”
Att få en fungerande samverkan mellan offentliga aktörer och kommersiella ser jag som den största
utmaningen för att utveckla konceptet mobilitet som tjänst.
Vid intervjuerna framgick det att nya tjänster för mobilitet kan skapa störning i det befintliga
trafiksystemet när de träder in på marknaden. Det är något som inte framgick tydligt i teorikapitlet
(se avsnitt 3.3). Det tar tid för samhället att anpassa sig och reglera nya tjänster som träder in på
marknaden och det bör aktörer inom MaaS ta hänsyn till för att se till att de tjänster som de erbjuder
är regelmässigt riktiga. Om en operatör för MaaS erbjuder en tjänst som inte är helt laglig kan det
medföra att konsumenten tappar förtroende och det blir en politisk fråga.
Som beskrivet under avsnitt 4.5 och 3.6 så finns det olika åsikter om hur den integrerande
plattformen kan utformas. Resultatet från intervjuerna visar att de är överens om att det behövs
någon typ av plattform för att integrera tjänster och lösningar. I avsnitt 3.6 presenteras teorier om
hur plattformen utvecklades av myndigheter och hur de kan med kollektivtrafiken skapa ett bredare
och bättre utbud för konsumenter att använda kollektivtrafik samt vissa kommersiella tjänster. De
intervjuade menar däremot att de ser fler fördelar med att ha en plattform som utvecklas av
marknaden och att kvaliteten ökar om det finns konkurrens mellan olika aktörer. Jag tror att
skillnaden mellan de två olika lösningarna beror på i vilket syfte konceptet skall användas. I de
pilotprojekt som staten varit den centrala aktören syftar mobilitet som tjänst till att förenkla
användandet av kollektivtrafik, med smartare biljettsystem, bättre reseplanering och även tillgång till
några andra aktörers tjänster så som taxi. Jag ser det som en lättare variant av MaaS.
Jag ser dock flera problem med att inte låta näringslivet utveckla och stå för plattformen. Det ena är
att det med största sannolikhet kommer ta längre tid att utveckla tjänsterna och det andra är att
genom att det är en statlig finansiering kan det innebära att det inte finns tillräckligt med incitament
för mobilitetstjänster att ansluta sig till plattformen. Det leder till en tjänst som har ett mindre utbud
av tjänster vilket är negativt för konsumenten.
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5.1.3 Modell över entiteter och förhållanden

Figur 6, en mer detaljerad modell över eko-systemet för MaaS

Figur 3 under avsnitt 3.1 visar de grundläggande delarna av mobilitet som tjänst. Modellen ovan
utgör en mer detaljerad bild över konceptet. Bilden finns i större storlek som bilaga 1.
Modellen beskriver ett scenario där näringslivet är de drivande parterna då det var det
tillvägagångssättet respondenterna såg bäst anpassad för Sverige.
Som tidigare beskrivet i teorin under avsnitt 3.6 så är plattformen för MaaS den delen som knyter
samman konceptet. De integrerar olika tjänster och kan ta emot realtidsdata. MaaS operatören är
den aktören som jobbar mot kunden som erbjuder, paketerar och säljer dessa integrerade tjänster.
Trafikverket ser jag att fortsätta tillhandahålla information och främja kvaliteter för konsumenten
genom infrastruktur och information. Eftersom Trafikverket är en myndighet så ser jag dem även att
fortsätta samarbeta med andra statliga institutioner och offentliga verksamhet för att stödja
konceptet, reglera och avreglera.
Nedan ges ett scenario för att ytterligare ge förståelse för hur konceptet kan stödja mindre
verksamheter och hur samverkan fungerar mellan de involverade aktörerna.
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Sven är egenföretagare och driver ett företag som tillhandahåller elcyklar med inbyggd GPSnavigering och ett enkelt betalsystem. Företaget är lokaliserat en stad i Sverige. Vid utvecklandet av
GPS-systemet använder sig de av bland annat data för vägnätet från NVDB som tillhandahålls av
Trafikverket. Betalningssystemet är kopplat till ett API så du lätt kan betala med din telefon.
Sven har läst om det senaste inom transport, mobilitet som tjänst (MaaS). Han studerar ämnet och är
intresserad av affärsmodellen och ser möjligheter som kan förbättra verksamheten. Sven kontaktar
en operatör för MaaS och föreslår ett samarbete. Operatören tycker företaget är intressant och går
med på att de ska ingå i tjänsten.
Sven får förklarat för sig att om de ska ingå i tjänsten behöver de ansluta sig till en integrerande
plattform för att operatören ska kunna nyttja tjänsten. Deras befintliga API ersätts med nya för
betalning och realtidsdata.
Avtal skrivs mellan Svens företag, leverantören för plattformen och operatören för MaaS.
Detta scenario är ett exempel på hur mobilitet som tjänst kan se ut ur ett företagsperspektiv. Genom
att delta i MaaS-systemet kan det finnas flera fördelar för företag som erbjuder mobilitetstjänster.
Operatören för MaaS är den aktören som har interaktion med kunden, de ska vara bra på att
förmedla och erbjuda lösningar genom bra kanaler. Mindre företag för cykel, taxi och liknande
kanske inte alltid har den kompetensen. I intervjuerna vad det flera respondenter som lyfte fram
idén att ”varje aktör gör det den är bra på”. Detta kan låta självklart men det är troligtvis många
företag som försöker sköta alldeles för mycket själva. Det kan göra att en god affärsidé försummas
genom att företaget inte har alla kompetenser för att få ett genomslag. Jag ser MaaS som ett bra
exempel på detta tankesätt men det betyder att systemet bygger på samverkan och tillit.
Om MaaS utvecklas på detta sätt, att en operatör erbjuder ett antal mobilitetstjänster till
konsumenten måste avtalen vara transparenta för att alla involverade aktörer ska få sin del.
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5.1.4 Modell över identifierade mål, möjligheter och problem

Figur 7, modell för mål, möjligheter och problem
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Figur 7 representerar de problem, möjligheter och mål som identifierats genom intervjuer och
litteraturstudien. Resultatet från intervjuerna visade att respondenterna hade en tämligen
gemensam syn på de övergripande målen med MaaS trots vissa skillnader som kan förklaras genom
verksamheternas olikheter.
I problemformuleringen lyftes det fram att den urbanisering som sker leder till problem, både för
infrastruktur, miljö och för individer. Huvudmålet är att reducera dessa problem genom att skapa ett
mer hållbart resande. Det syfte jag ser med MaaS är att det ska främja hållbart resande och detta
görs genom att MaaS blir ett incitament för att inte använda en egen bil, utan istället alternativa
transportmedel och samåka i större utsträckning.
Som tidigare diskuterat kan implementationen av MaaS initialt orsaka problem, att det blir fler
fordon in transportsystemet och fler resor vilket motverkar huvudmålet. Sedan har jag listat problem
som hindrar implementationen av MaaS.
Att det inte finns någon vedertagen definition av MaaS vilket kan leda till oklarheter mellan de
involverade aktörernas roller och ansvar som i sin tur påverkar att hitta ett fungerande samarbete
mellan dessa.
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5.2 Trafikverkets roll
Syftet med studien var att beskriva hur konceptet mobilitet som tjänst samt ge ett förslag på
Trafikverkets tänkbara roll i tjänsteutbudet. Det är viktigt för läsaren att dessa förslag är baserade på
min tolkning av konceptet MaaS som nödvändigtvis inte är en korrekt skildring av den verkliga bilden.
Men genom den teori och empiri som samlats hävdar jag att för MaaS idag är informationen
relevant.
Konceptet kommer fortsätta att utvecklas och förändras i framtiden. I detta avsnitt kommer fokus
ligga på data och information med den anledningen att det är där jag kan se tänkbara förändringar
eller andra intressanta teorier som jag anser är relevanta för Trafikverket.
Mobilitet som tjänst som tidigare beskrivet, kan komma att förändra infrastruktur och
samhällsplanering. Eftersom MaaS inte är realiserat idag finns det väldigt lite information om hur
detta kan ske och det visar även resultatet från intervjuerna. Därmed är det inte möjligt att ge några
konkreta förslag på hur detta kan påverka verksamheten.
Under avsnitt 4.2 står det beskrivet några av Trafikverkets ansvarsområden som är relaterat till
mobilitet som tjänst. En stor del av myndighetens ansvar är att tillgängliggöra trafikrelaterad data för
allmänheten att använda. Detta gör Trafikverket väldigt bra och jag ser inte att detta kommer att
förändras, därav deras plats i figur 6.
Vad jag tycker är intressant är hur rollen för leverantörerna som utvecklar plattformar kommer att se
ut. Det är främst verksamheter som är tekniskt och IT inriktade som intresserat sig för den rollen,
vilket känns naturligt. I figur 7 och som tidigare nämnts så kommer plattformen skicka och ta emot
en stor mängd data och en del är trafikrelaterat data. Det betyder att nya aktörer kan komma att
hantera trafikrelaterad data och information.
Om detta är fallet, finns det möjligheter för samarbete mellan dessa parter. De kan dra nytta av
varandras kompetenser och Trafikverket kan genom samarbetet möjligt allokera resurser till andra
ansvarsområden.
Som tidigare nämnts under avsnitt 4.4 så menar respondent 4 från Samtrafiken att plattformarna för
MaaS inte nödvändigtvis behövs utvecklas enbart av ett företag, att det är möjligt att lösa genom
öppna API:er och standarder. Om utvecklingen går i den riktningen tror jag även då att Trafikverket
står i en god position för att stödja konceptet. De fortsätter att tillhandahålla trafikdata och
information till allmänheten på samma sätt de gör nu.
De här är två tänkbara scenarion hur plattformen för MaaS kan utvecklas enligt resultaten från
intervjuer och litteratur. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.6 så finns det ett tredje scenario hur
plattformen kan utvecklas. Det är genom att stat och myndigheter tar initiativ och utvecklar den
integrerande plattformen.
Oavsett hur plattformen utvecklas och vem som ansvarar för den ser jag att Trafikverket kommer att
behöva samverka med andra aktörer för att tjänsterna ska bli attraktiva för konsumenten men även
juridiskt rätt. Jag anser att Trafikverket behöver fortsätta att forska och omvärldsbevaka mobilitet
som tjänst samt ta lärdom från andra länder som utvecklar konceptet.
Trafikverket har som mål att effektivisera transportsystemet det görs genom samarbete med andra
aktörer där Trafikverket är med och inspirerar och stödjer verksamheterna. Det kan vara inom
områden som att bland annat underlätta resande med kollektivtrafik, samordnad kollektivtrafik,
bättre biljettsystem och byten mellan trafikslag, bättre kvalitet på resor, mer tillgängliga resor och
information inför och under resan.
Min personliga åsikt är att MaaS kommer starkt driva på för att effektivisera transportsystemet vilket
betyder att det finns delade intressen mellan framtida operatörer för MaaS och Trafikverket.
29

6

Diskussion och metodkritik

Studien har utförts genom en kvalitativ forskningsansats och den valda forskningsstrategin fallstudie.
Det var svårt att definiera själva fallet som studeras, mobilitet som tjänst i Sverige och hur
Trafikverket kan påverkas. Jag tror dock att om en annan kvalitativ forskningsansats hade valts så
hade resultatet inte ändrats signifikant genom att vid denna typ av studie finns det ett begränsat
antal datainsamlingsmetoder och det är som tidigare påpekat i avsnitt 2.3.1 att kvalitativ data genom
intervjuer är viktiga för att berika studien.
Det är viktigt för läsaren att förstå att det svårt att ge en helt rättvisande bild av konceptet mobilitet
som tjänst, främst på grund av antalet intervjuade och att dessa inte representerade alla de
involverade aktörerna i eko-systemet. Det hade varit av intresse att intervjua personer från stat,
andra myndigheter än Trafikverket, företag som exempelvis Ericsson eller Siemens, kommunpolitiker
och även personer som tillhandahåller mobilitetstjänster. Detta gjorde att jag försökte täcka in så
mycket som möjligt av konceptet i varje intervju, men beroende på respondentens befattning kunde
de säga mer om vissa delar och mindre om andra.
De tre första intervjuerna genomfördes i en tidig fas i arbetet och två av dessa var ostrukturerade.
Hade dessa gjorts i ett senare skede med mer riktade frågor hade de kunnat ge ett annat resultat.
Fördelar med att möta och diskutera ämnet med kompetenta personer i ett tidigt skede var att det
gav mig nya insikter vilket ledde att forskningsfrågan utvecklades, jag lärde mig mer om Trafikverket
och kunde därefter byta fokus från endast studera data och information till en beskrivning av
konceptet som helhet.
Som påpekat tidigare under avsnitt 2.3 så finns det begränsad vetenskaplig litteratur om mobilitet
som tjänst. Det påverkar också resultatet av studien genom att de befintliga teorier som finns till stor
del varit grunden till de frågor som ställts. Flera av referenserna som använts vid litteraturstudien är
utländska vilket har viss inverkan på relevansen vid diskussion kring mobilitet som tjänst i Sverige.
Olika länder har olika infrastruktur och traditioner hur de arbetar mellan näringsliv, stat och
myndigheter som kommer att ha stor betydelse vid utvecklingen av mobilitet som tjänst och liknande
koncept. Det visades även i resultatet, synen på MaaS i Sverige och Finland är väldigt lika, att
näringslivet kommer utveckla konceptet där stat och myndigheter stödjer konceptet. Operatörer för
MaaS och de som utvecklar den integrerande plattformen är kommersiella företag, detta för att
kunna skapa konkurrens som oftast leder till bättre tjänster som är mer kundbaserade.
Detta skiljer sig märkbart mot den synen som finns på MaaS i andra länder i Europa.
Förslagen till Trafikverket om deras roll i tjänsteutbudet är riktat mot data och information.
Trafikverket är som tidigare nämnts en myndighet med flera olika ansvarsområden och det kan vara
så att nya koncept som mobilitet som tjänst kan komma att påverka verksamheten inom andra
områden. Inriktningen på data och information beror på att det är väldigt svårt att förutse hur
konceptet kan påverka till exempel infrastruktur och trafikledning som Trafikverket också ansvarar
för. Jag anser att den information som samlats i studien inte är tillräcklig för att adressera detta och
här behöver ytterligare studier genomföras för att få en bättre helhetsbild.
Angående samverkan som presenterades som en viktig faktor som berör Trafikverket så anser jag att
till en början behöver det inte innebära så stora förändringar för Trafikverket. Ur ett data och
informations perspektiv som involverar Trafikverket, då hämtar mobilitetstjänster vanligtvis endast
data från NVDB. Den integrerande plattformen hanterar realtidsdata från integrerade
mobilitetstjänster men även trafikinformation för väg och järnväg som Trafikverket tillhandahåller.
Realtidsdata för tidtabeller kan lösas genom att använda sig av öppna API:er från befintliga tjänster
som exempelvis Resrobot. Jag ser att den trafikrelaterade data som plattformen hämtar från
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Trafikverket kommer göras på liknande sätt som idag. Trafikverket tillgängliggör data och aktörer
som använder den följer policys och standarder för hur den används.
Med detta sagt betyder det att ovisst om hur mobilitet som tjänst kommer att utvecklas och hur det
kommer påverka Trafikverket som organisation. Jag anser dock att studien i sin helhet kan ge
värdefull information och insikter för dem att ta del av vid framtida beslut.
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7 Slutsatser
Mobilitet som tjänst är ett koncept som syftar till att förbättra och effektivisera användandet av
transporter genom att erbjuda tjänster på ett flexibelt sätt och baserat på individens behov via en
lämplig plattform.
Syftet med arbetet var att beskriva och att skapa förståelse för konceptet mobilitet som tjänst i
Sverige samt att föreslå Trafikverkets tänkbara roll i sammanhanget.
Konceptet grundar sig i att man ser ett behov av att förändra transportsektorn från ett privatägt till
ett mer tjänstebaserat system för att bättre kunna hantera det ökade trycket på infrastruktur, för att
uppfylla de miljökrav som ställs samt individens behov.
Idag finns få exempel där mobilitet som tjänst är i drift men man ser en stark trend och ett stort
intresse inom området, det är inget koncept som kanske kommer att realiseras, inom några år
kommer det finnas flera operatörer för MaaS om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag.
Pilotprojekt runt om i världen testar olika modeller och hur MaaS kan utformas på bästa sätt.
Det finns idag flera olika åsikter om vilken modell för MaaS som fungerar bäst och det är en väldigt
komplex fråga att svara på, det är väldigt många faktorer som påverkar detta.
Mobilitet som tjänst bygger på en samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet, man behöver
hitta fungerade modeller för att möjliggöra en effektiv samverkan. Traditionella företag behöver vara
öppna för förändring och genom mobilitet som tjänst finns det goda möjligheter att utlägga delar av
verksamheten på entreprenad och låta varje aktör göra det den är bäst på. Det är alltså ett system
som bygger på samverkan och tillit. Tekniken finns idag för att realisera konceptet men det krävs att
både näringsliv, stat och myndigheter är överens om hur ekosystemet skall se ut.
Min syn på MaaS är att det har stor potential för allmännytta och att det kan bidra till en mer hållbar
samhällsutveckling. Min åsikt är att Trafikverket ska stödja konceptet genom att fortsätta bedriva
forskning inom området och förmedla kunskap till andra aktörer och myndigheter om mobilitet som
tjänst för att på bästa sätt ge förutsättningar för konceptet att växa.

7.1 Framtida studier
För att få en mer rättvis bild av mobilitet som tjänst är det intressant att utföra djupare studier i varje
område. Det är av intresse att djupare studera den integrerande plattformen och hur den bör
utformas, vidare studier kring avtal och samverkansformer samt även hur mobilitet som tjänst kan
påverka stadsplanering. Jag ser även att det viktigt att studera och analysera hur mobilitet som tjänst
kan utvecklas på bästa sätt i Sverige eftersom det finns olika synsätt och tillvägagångssätt för hur
MaaS kan implementeras.
I de länder där det finns en stark drivkraft för mobilitet som tjänst finns det goda möjligheter att
studera fenomenet då det är driftsatt. Finland ligger långt fram i utvecklingen där finns det bra
förutsättningar att studera konceptet när det är i drift. Det är intressant med både
samhällsvetenskapliga och tekniskt inriktade studier i framtiden.

7.2 Kunskapsbidrag
Studien syftar att bidra med teorier som ger en ökad förståelse för mobilitet som tjänst, samt hur
traditionella aktörer inom transportsektorn, i det här fallet Trafikverket kan komma att påverkas.
Genom studien kan berörda aktörer som få en insikt hur de kan utveckla sin verksamhet och ta ett
ställningstagande till skiftet inom transportsektorn.
Studien är även relevant ur ett globalt perspektiv då effektivisering och ett mer hållbart
transportsystem är något som stävas efter världen över.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga 1
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9.2 Bilaga 2
Intervju med Respondent 3 från MaaS.fi
Normal text representerar forskaren, italic text är respondentens svar
How do you see the government’s role in MaaS? Should the public sector only support the concept
and the private market stand for innovation as the operators for mobility services?
Yes! Not only to support so, Its not even an opinion. They will not be able to be the providers or being
a mobility operator because the whole concept revise about being compatible or comparable to be
able to compete with car ownership.
And if you look at that side, why they are able to sell, get huge prices for their cars because there is a
lot of options, design, variation, marketing. So if you want to compete with that there is absolutely no
way in my mind that you can have “THE” option that the government would provide.
So definitely. I would call them an enabler. But that does not mean that they only support it.
They definitely, its a huge issue and its also, we are talking about freedom of mobility so its also one
equality issue so they should really not just support it and let it go but really regulate it and be on top
of the market. Incentivize and make sure that there is good enough service level for everyone.
So you know, not just be behind it, i would say that they have more power in this just the means of
what they do might be a bit different.
My understanding of mobility as a service is that is is “The provision of transport as a flexible,
personalized on-demand service that integrates all types of mobility opportunities and presents
them to the user in a completely integrated manner to enable them to get from A to B as easily as
possible.” As of right now, it requires quite a lot of planning when taking for example public
transport. Can the mobility operator plan the trip for you?
They can plan it, and that is a big part of the offering but even bigger parts you need to think about
why would a city person have a car anymore. Its more of an insurance of mobility.
And if the MaaS operator, the mobility operator, if they only provide just that ok
-here you have plenty different options we can route you and do all of that.
But I don’t think that it will be enough because you have to have some kind of guarantee of access.
Because that is what the car does is even when you have to go to your sommarstuga or you have to
take your kids to practice or whatever then you need to be able to guarantee the service level and i
think that’s assent topic because that is what the car is mostly about. That its give you the guarantee
of mobility.
And I think that that’s the added value that the operator brings.
You take all the means of transportation and out of them you use them in a way that
-hey, your not going to be left alone.
Data and information is a critical part of the concept.
What role do you see the platform that “Ericsson” play in MaaS? Do all data and information flow
through them and further to the application?
That is a really scary picture isn’t it. Yes, it is. If you have a value chain where somebody is in a
bottleneck position it is never going to work. So I do see a role, there is sort of two part that i see that
will come on top of what we have now existing and actually these new innovations of different types
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of transportation. Let’s say you have the public transportation, to the public in the inner-city you have
taxis, cars, car-shares, ride-shares, and all the types of innovations that actually physically moves you.
If we look at Finland there is roughly about 100 different players you have to tap into.
So how i see it is that there will be Ericssons and Siemens and CGI and some of the others and
hopefully they can do this as a service where they understand why Google has been so much more
effective in this telecom business than they, they will just consolidate and integrate these
transportation players into an easy platform they are normally not the B to C providers.
But then us representing B to C provider/operator in this, we could choose from multiple platform
providers that actually consolidate and connects access to different transport providers that we can
use. That is an effective market.
What I fear is that they will go to governments and such and say -hey, governments as an enabler set
up an... And that is what we fearing today with Finland when its really enabled Mobility as a service,
that start a platform and they buy it from Ericsson or Siemens or whatever, someone like that and say
-hey, here is a MaaS platform.
We provide it for you as a government and you get to use it for free. Isn’t that nice?
That is the most horrible situation we can end up in because, just think of it. I’m running a business
where I take a lot of money from the end users and i have to base it on something that the
government provides which means that they will never give me any type of guarantee of service, no
SLA’s, nothing like that. If everything has to be redone in a year there is no guarantee that they will be
doing it because its not a market. So the government its just messing up the markets with that by
trying to provide AND enable.
That is a really big worry. It sounds really good in the beginning and all of these types of projects I’ve
seen. Let’s say that Sweden would start doing that, or Finland start doing it, then it would take
another 2 or 3 years to make the platform ready for all of us and in meanwhile we have absolutely no
way of doing business, they would just stop everything. I really like the term roaming. Where you
force the transportation players to roam and open up. That do not try to... That one of the things i say
that the government should be the enabler not the provider. So in all steps of the way they should be
the enablers not the providers. They are really bad of being the provider in any part of the value
chain.
It is a big problem with public transportation where I live. Let’s say that I want to use the public
transport i have to download the application for Dalatrafik and if I go to another region I have to
download theirs.
So idiotic, they all think that they have to make apps and they don’t understand that a normal person
should have 50 apps for their normal mobility needs which is definitely not the way. The market will
definitely go into have your ONE mobility app that get competition and they will have to integrate to
everything.
But this application, if I’m understanding it right, you have 1 application which these different
mobility operators can work through? Or would the mobility operators (MaaS operator if you will)
each have an app?
Yeah, i think that the. What we are going for, to want to make is the worlds best app for mobility
using for ALL the different transportation, that is of course what we want to do. But we don’t think
that we will be the only ones. I mean, I we want to tap into Borage transport of course we don’t think
that we would get any exclusive deals. Nor would we get that from Uber, Taxi, or anyone else. It’s an
open market in that sense and I think that is the only way to go by it.
If any of us would try to get any exclusive deals, it’s not going to scale up… So I think that there are
going to be a lot of players like us that will use the same API that hopefully Borlänge public transport
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will open up and the rest. So there is a different layer of business which is providing the actual
transportation and the other layer is combining this into personal packages.
Do you have any test/pilot for MaaS to further understand the concept?
That’s what we are working on right now. We have roughly about 2 months so give it a little bit of
time and the we will have an actual app running up. We are pretty close.

9.3 Bilaga 3
Intervju med Respondent 1 från Trafikverket
Hur levereras data till externa aktörer inom transportsystemet?
Det vi levererar från järnvägssidan är i princip alla järnvägstabeller och alla förändringar i
tidtabellerna och det levererar vi till järnvägsföretagen där alla har en speciell nod som man får
koppla upp sig mot. Sen har man ett trafikeringsavtal med TRV så har man rätt att få den här
informationen, så då får man höra av sig till oss så sätter man upp en förbindelse mellan företagets
mottagare för data mot trafikverket och så levererar man i ett XML format, i princip alla tidtabeller
och förändringar i den och lite tillbehör kring. Men en hel del av detta, det mest av det levereras över
ett öppet API som vem som helst kan ta del av genom att anmäla sig så kan man använda sig av den
för att bygga tjänster.
Det kan vara intressant för nya tjänster och reseplanerare etc.
Ja precis.
När det gäller vägsidan så har vi försökt samordna det där och försöka ha det på ett ställa där man
kan gå och hämta informationen. Tidigare var det så att den informationen fann mer statiskt dvs
vägnätsbeskrivningen, hur vägnätet finns liksom i naturen, hur den förhåller sig till X Y koordinater
ligger, vilka noder som finns och sådär, det fick man betala för. Men från och med januari är det
gratis. Kommun och landsting hade tidigare tillgång till detta.
Det kan ju innebära förändringar
Ja, vi har upplevt ett helt annat tryck. Dom stora som behöver det här, typ Skanska, för dom betyder
det i princip ingenting, det är så små pengar så. Men för andra som vill bygga tjänster är det bra och
många högskolor använder det för att labba.
Det är alltså data från NVDM som har släppts fri?
Ja precis, det var ett regeringsbeslut. Så det är en stor leverans vi har. Den andra är ju mer
realtidsorienterad trafikinformation. Rastplatser och sen är det ju störningsinformation och det går ut
igenom något som kallas Datex II som är ett standardiserat EU format som är XML-baserat i och för
sig men det säger ju ingenting om vad alla dom här små betyder. Det bygger på någonting som kallas
ratschet 1400 någonting som är förutbestämda informationsmängder, datamängder som man har
sagt att den här lilla snutten betyder det här och den betyder samma sak på alla språk i hela EU. Det
gör att dom som bygger tjänster vet att den där lilla snutten oavsett om det är i England eller
Tyskland så är det exakt samma information. Eller ungefär.

Det betyder samma sak
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Ja att det kan vara ett vägarbete eller så. Men detta gör att Datex II gör det möjligt att få
informationen på sitt egna språk och eftersom det är en standard så har man väl satt sig in i
standarden så, vilket i och för sig är ganska komplext, det är inte så himla lätt, det kräver en hel del
att sätta sig in i och förstå vad informationen egentligen står för för att kunna göra en tjänst som gör
det man tror att den ska göra. Men när man har gjort det har man i princip rådata och kan göra vad
man vill.
Även den går över ett öppet API eftersom den är gjort för att det ska va lätt att göra tjänster så är det
lite komprimerad man har både aggregerat och tagit bort lite grann och sådär. Skruvat till den så att
det ska vara lättare att förstå och snabbare att skapa tjänster + att skillnaden är att man tar lasten
hos oss i och med att det är en sådan design så att om man går en app så går appen in och hämtar
info från TRV. Telefonen går in och hämtar information från TRV, både väg och järnväg. Så att den
som gör appen behöver inte gå in och göra en databas utan man kan arbeta direkt mot TRV. Stor
skillnad om en mindre aktör gör tjänsten.
Okej, men bra. Och SPAn..
SPAn är egentligen bara en metadatabas och den är ju föranledd av ITS direktivet. ITS direktivet är
andra, först kommer Inspire-direktivet som handlar om miljödata. Med miljödata vill man då
förbättra möjligheterna att göra analyser av miljön helt enkelt så då satt man upp inspire direktivet
när man ska tillhandahålla information. Då var det Lantmäteriet som fick i uppdrag att tillhandahålla
den metadatabas som skulle finnas för miljödata. Man kallar den Geodataportalen, och där kan man
då gå in och se vilken miljödata som finns, det finns en massa olika register, fastighetsregister och
sånt.
ITS direktivet som kom sen så är det samma tanke fast med trafikinformation i första hand. Så att
man skulle kunna bygga tjänster som underlättar transporter och resor, gods och för att minska
störningar i trafiken. Då var tanken att man skulle sätta upp en sån här SPA, Singe Point of Access, en
i varje land, precis som för inspire direktivet, väldigt likartat.
Då är det ett antal akter, så när rådet gav uppdrag till konventionen att genomföra införandet av
direktivet då fick man göra det genom något som man kallar delegerade akter, man fick rätt att
lagstadga om det här inom 7 områden med massa restriktioner.
Det har man gjort nu och man började med. Akt E handlar bara om trafiksäkerhet för lastbilar.
Akt C som var trafiksäkerhetsdata, alltså sån data som är väldig viktig ut trafiksäkerhetssynpunkt och
det kan vara tappad last, alltså egentligen alla stora hinder som kan orsaka en olycka som inte är
markerade.. Man har inte kunnat skydda platsen mot påkörning. Alltså ganska akut information. Ja
akut information kan man säga.
Förare som åker åt fel håll på motorvägen och ja.
Tanken är att alla som har den typen av information ska då vara tvungna att lämna ut den gratis till
slutanvändare.
Gäller det för personer som åker på vägen också?
Man man inte skyldighet som, eller det har man som medborgare men enligt direktivet. Det är för
organisationer som känner till det här. Så om tex Google känner till en akut situation så måste dom
rapportera detta till TRV eller Polisen och se till att andra får ta del av informationen. Vårt vanliga
sätt att få in den här typen av information är sos alarm. Dom får oftast första callet, eller det var så
för att heheh tills för något år sedan. Då knappade man in det här och då har vi en direktlina till dom
så Anton får in det som är vägrelaterat och dom kodsätter allting och då kan man se vilka koder som
är vägrelaterade på något sätt. Dom går automatiskt över till våran trafikledningscentral och kodas
upp där så vi ser att
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-Ja nu är det en tappad last eller det är ett hinder på den här vägen.
Då lägger vi in det i vårt system som heter NTIS och då kommer det ut i den här Datex noden och på
vår tjänstläge trafiken och på vårt API på en gång, pang bara.
Då får alla som har byggt en tjänst den här infon och det får dem gratis.
Nu finns det massa privata tjänster som också är ute och + att ibland snappar dom upp det eller så är
det Sveriges Radio som snappar upp det. Att det är någon som ringer upp till SR istället för att dom
tycker att det är roligare eller har hört deras telefonnummer eller vad det nu kan vara. Och då om det
är Google eller TomTom som då reda på det här, ja då är där dom skyldiga att rapportera det här till
alla som är kunder och egentligen till andras kunder också. Det återstår att se hur det kommer att
följas.
Javisst.
Det är ju lite knepigt skrivet i dom här lagtexterna, dom är ju alltid tolkningsbara i viss grad och det är
ju först när en domstol har sagt sitt som man vet hur man ska säkert tolka lagtexten.
Ja det kan vara svårt när det är så pass nytt.
Ja precis då kan det vara svårt att tolka det här. Så på det sättet kommer vi in och man är skyldig att
rapportera dom här.
Går man via det här metadataformuläret då?
Metadatat är egentligen bara en telefonkatalog som talar om att Google kan ha den här
informationen och för att jag ska få den här informationen om jag är ett företag då får man ringa till
google och maila dom och sätta upp sig på deras leveranslista och då är dom skyldiga att leverera det
här med Datex II format. Men dom kan ta betalt.
Om dom kan ta betalt för den här trafiksäkerhetsdata det är inte helt avgjort. Vi får se om det blir
någon process av det eller inte.
Sen har vi akten B som är en större mängd information som egentligen är realtidsdata för
trafikinformation så det är en ganska vid, alltså man kan lägga till där, den är inte så strikt.
Att man har varit strikt beror på att dom ska leverera gratis då har man varit tvungen att säga att det
ska vara den här informationsmängden, inte mer eller mindre. Så man lägger en börda på privata
företagen för att faktiskt leverera det här gratis.
Men så är det inte för akten B, då är det så att alla myndigheter måste leverera gratis men alla
privata företag har rätt att ta betalt och det står inte hur mycket dom kan ta betalt.
Är man ett privat företag och inte vill lämna ut informationen kan man sätta ett pris så att det blir
ointressant.
Det dom är skyldiga att göra är när vi väl har skapat den här SPAn, den här portalen, då måste dom
faktiskt lägga upp sin information där att “vi har den här informationen” där. För akten C (för
trafiksäkerhetsdata) så är det bara ten-vägnätet så det är en ganska begränsad del av vägnätet, i
princip bara europavägnätet.
Akten B är hela motor och vägsystemet i Europa och då är även kommuner inblandade.
Men kan ta med mer om man vill i Akt B. Om man öppnar upp från konventionen så kan man införa
mer om man vill även i lagen. Alltså man kan ta med mer vägnät om man vill. Det gör ju att man får
ut ett större värde ur. Konventionen gör en kostnad/nytto analys vilket man var skyldig att göra i
rådet innan beslut. Där kan man se att ju mer vägnät man tar in desto större effekt har man
naturligtvis utav nyttan, kostnaden ökar också men det är inte i alls samma utsträckning. Ska man
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ändå bygga en portal då kostar det inte speciellt mycket mer att ta med lite mer vägnät, det är
nästan försumbart.
I Sverige vi lutar nog åt, men det är inget beslut än, när det gäller lagkraven så kommer vi hålla oss
till minimum. Men man kommer att öppna upp för frivilligt för att kunna berätta att
-vi har data för dom är vägnäten också.
Sen ska man kunna visa upp det här på något bra sätt också.
Men annars så är den (SPAn) en telefonkatalog, man kan se att dom här företagen har information
av den här typen, i en viss informationsmängd, på det här vägnätet.
Så är man intresserad då får man kontakta det här företaget att få information. Informationen får
aldrig lagras i SPAn utan det är bara metadata. Vill man gå på att lagra informationen är det en helt
annan peng. Det går inte överhuvudtaget att jämföra.
Nej det förstår jag. Det är ganska mycket information vi pratat om.
Ja alltså det, jag skulle kunna säga att skulle man gå den vägen då måste man ta betalt för att lagra
informationen. Man kanske kan ha några gigabyte gratis men efter en gräns då får man börja betala.
Annars skulle Google kunna använda den för att lägga upp sin data. Det skulle verkligen kunna bära
iväg. Hehehe, då får vi öppna ett nytt datacenter i Borlänge om man vill ha det hehe. Så det är inte
aktuellt för då måste man bygga upp en organisation för att ta betalt, hantera fakturor och sånt där.
Så i grund och botten så handlar det om att varför ni samlar den här informationen är för
trafiksäkerhetsrelaterad data?
Ja den första akten är bara för det. Men nästa akt är egentligen gjort för att få ett bättre flyt i
trafiken och effektivare transporter och resor. Där finns det mycket mer information. Där finns det
laddstolpar alltså en massa andra saker som ska beskrivas. Parkeringsplatser och avgifter för dom,
lediga parkeringsplatser. Helt andra typer av information som inte är trafiksäkerhetsrelaterad men
som skulle kunna ge bättre flöde i trafiken. Restider, störningar i trafiken, restidsförluster och sådana
där saker istället som man kan berätta om.
Sånt sitter ju Google och TomTom på, de ha en massa av sån data som skulle vara intressant för oss
på TRV att ta del av.
Det är ju väldigt intressant. Om man pratar om mobilitet som tjänst, vet du vad det innebär?
Sådär, jag vet vad begreppet står för men utan att vara direkt påläst det måste jag säga.
Syftet är att gå till det här tjänstebaserade samhället vi ser inom många andra sektorer, att vi inte ska
äga så många bilar och hur det kan påverka samhället. Det diskuteras om parkeringsplatser och det
kan ju bli helt förändrat om folk inte äger sina egna bilar.
Ja bilen står ju stilla 95% av tiden eller något sånt där.
Ja precis, så Finland ligger ju i framkant där på det här och även, eftersom det du sa att bilen står still
omkring 95% av tiden. Om man har en som en taxitjänst som transporterar personer kan det
innebära att det blir ett annat trafikflöde i staden. Genom att det är någon som måste hämta upp
personen så det blir inte en A till B resa som det är när du äger din egen bil.
Nej du måste åka från A till B till C..
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Ja precis, och sån information kan ju vara både positivt och negativt, kanske positivt för individen
men i slutändan negativt för samhället. Det kan ju vara intressant att mäta den typen av information
för att se eventuella förändringar i trafikflöde.
Har ni egna mätstationer för trafikflöde?
Ja vi har vissa som mäter kontinuerligt, alla fordonstyper och andra passager. Då är det inte specifika
mätpunkter uppsatta för att mäta trafik så utan det är ju dom här systemen som sätts ut, dom här
motorvägssystemen, dom här tavlorna som du kan se i Stockholm där du kan se vilka hastigheter som
kommer och så där, dom har ju nedplöjda sensorer längs hela E4an, Essingeleden, södra länken,
överallt. Man kan följa exakt, direkt nu, hela sträckorna, hur mycket bilar det är, hur fort går dom, i
alla filer. Så där finns de väldigt mycket information.
Och det gör man för att kunna förutspå en trafikstopp egentligen. Trafikstopp i södra länken, det är
jätteviktigt. Och normalt beror det på att man köar på vägen upp till Essingeleden och då mäter man
flödet upp och man kan se om hastigheterna börjar sjunka för mycket, om det är för mycket bilar i
södra länken. Då stänger man av en artär in så man inte för totalstopp där nere.
Det är anledningen att man har det. Så i södra länken finns det 40000 sensorer en jäkla uppsjö så det
är data hela tiden, en jävla databas för att ta emot det här och processa det här. Så det är av en helt
annan anledning, så på dom här stora artärerna har man väldigt bra koll.

Man kan ju förstå att Google och Tomtom sitter på mycket..
Ja Google har en telefon i nästan varje bil. hehehe. Så dom har ju väldigt bra koll på det där.
Och Tomtom köpte sin analys av trafiken för någon månad sen eller något sånt där.
Varje bilist i Stockholm förbrukar ungefär 135 timmar extra i störningstrafik, i extra restid.
En tjänst som Uber, tar den data från NVDB från TRV?
Ja dom tar bara data från NVDB ingen annan, vad jag vet i alla fall. Och dom behöver inget annat
heller, det ju en taxirörelse men som är organiserat på ett annat sätt. Men jag tror inte dom har
någon specifik data.

9.4 Bilaga 4
Intervju med Respondent 2 från Trafikverket
Berätta lite vad du har för tjänst på TRV.
Jag jobbar en hel del mot kollektivtrafik med multimodala transportmedel. Alltså information för olika
trafikslag, hur man hanterar det och det handlar om planeringstjänster, realtidstjänster det handlar
om allt möjligt egentligen. ITS området är väldigt väldigt stort.
Vi håller på nu att arbeta mer och mer med självkörande fordon, autonoma fordon och coneccted
viechels, alltså bilar som pratar med varandra. Det går vi mer och mer åt, varför vi är där det är för
att vi äger infrastruktur och det kommer att påverka oss jättemycket och det är en del av mobility as
a service såklart också då.
Där genereras jättemycket data som vi på något sätt kan hantera för oss som verksamhet och vi får
väl se vad de innebär för oss. Det innebär kanske att trafikledningen som jobbar med sina saker, vi
kanske behöver arbeta med vissa typer av arbetsuppgifter så kan vi lägga resurser på andra typer av
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saker. Vissa bitar kanske en extern marknad att göra, vi får väl se vart vi hamnar egentligen. Och sen,
ja så kommer vi in på MaaS som är ett litet nytt ämne för oss också på TRV. Vi vet vad det är för
något, vi har lite koll, vi vet att UbiGo har gjort ett pilotprojekt i GBG som du kanske känner till
ganska bra. Vi är med i ett europeiskt nätverk som heter Zeder alltså myndigheter i EU som har olika
arbetsgrupper och en grupp som heter ITS och då har vi forskningsprojekt inom kooperativa och
autonoma och även inom MaaS. MaaS är ett projekt som vi drog igång förra året och då vill vi se
vilken roll vi har på TRV inom utveckling av tjänster.
Det är en stor fråga för oss, vilken roll har vi vid utvecklandet av dessa tjänster. Jag tycker själv att det
här med affärsmodeller är inget som vi är bra på. Vi tillhandahåller data som vi själva samlar in och
ansvarar för med bra kvalitet och den data kan vara intressant för tjänster för mobilitet kommersiellt.
Det finns väl inte så många (MaaS tjänster) som är live och kör MaaS. Jag läste om någon här för ett
tag sedan om det var någonstans i Tyskland eller vart fanken det var.
Dom har ju haft några pilotprojekt där UbiGo är ett bra exempel men det bästa exemplet live är
kanske Uber.
Ja det kan man säga.
Det är inte riktigt så men dom har ju ett visst antal tjänster, dom har ju inte bara taxitjänsten.
Nej det är sant…
Det kanske är det bästa exemplet vad jag läst. Men ITS i Finland eller Finland är ju väldigt i framkant
på MaaS och dom ska ju under 2016 och 17 lansera live i Finland och dom vill ju göra det här lite till
sitt nya Nokia så som jag förstår det.
Det är lite samma syn som jag har på det också lite grann att Finland är väldigt på.
Dom ser något som inte jag ser.. Jag.. Kanske som land som ett sätt men som myndighet har jag svårt
att se.. Det kommer självklart att påverka oss men kommer inte att lägga så mycket resurser på det
framförallt.
Hur ser du på MaaS? Man köper en tjänst för att kunna ta sig från A till B. Kommer det att finnas, i
storstäder finns det absolut incitament för det men småstäder och mindre städer hur..?
Jag ser att det har svårt att fungera.. I tätorter absolut som Blg och sådana städer, nu ska jag inte
säga någon siffra men mindre en 25 000 personer eller 20 000 så har jag svårt att se det att fungera.
Det beror ju på hur staden ser ut självklart.
Vi hade ett forskningsworkshop här för ett år sedan på pylonen och då var bland annat MaaS ett
område vi hanterade då och då var KTH där och Chalmers och var väldigt på oss och sa att här borde
ni satsa pengar för det här kommer att påverka er jättemycket och ni borde driva på utvecklingen här
på TRV som myndighet.
Det är där vi är lite.. Vi vet att det troligen kommer att påverka oss ganska mycket om det nu blir som
man kanske spår. Men det är ju vad vi har för roll här lite grann.
Vi ser oss själva som att vi tillhandahåller data, det är det vi gör till MaaS. Vi tillhandahåller data för
trafik, väg och järnväg det är där vi egentligen har våra core business. Vi tillhandahåller även
information för stationer och sådana saker, om bytespunkter egentligen, stationsinfo som du (Alex)
och jag har varit inne på. Där kan man byta info, när man tas från ett transportmedel till ett annat så
går man den här vägen eller det kanske kan vara funktionshindrade som ska ta sig från ett ställe till
43

ett annat. Dom vet att hissen fungerar, navigering, typ sånna saker. Det är dom bitarna som vi är
duktiga på, ska vara duktiga på.
Så man kan fråga sig hur mycket ska vi lägga in för att försöka få igång den här typen av tjänster?
Och vad gör vi egentligen då? Det har jag inget bra svar på..
Dom strategier vi har.. Vi har strategier för trafikinformation, strategi för tjänsteutbud. Du har träffat
Torbjörn Bengtsson lite grann då. Dom säger egentligen att vi ska inte göra några som marknaden
håller på med överhuvudtaget, alltså det innebär att vi ska inte hålla på med MaaS tjänster och det
låter väldigt klokt va. Det är Uber och dom som har koncepten, det är dom som har affärsmodellerna,
dom kommer att vara bra på det.
Vill dom ha information från oss då kommer dom bara till oss för all vår information är gratis, vi kör
över öppna data. Sen kanske dom vill ha andra avtal än vad vi kan lova när det gäller tillgänglighet
och prestanda men då får man diskutera med dom vad man kan göra i så fall.
Deras krav kanske är här uppe och det vi kan leverera ligger här, då får man försöka mötas på något
sätt men det går ju alltid att göra, det går att hitta avtal där på något sätt, det är jag helt övertygad
om. Det är där vi är MaaS biten och jag tror själv att om det blir en verklighet i storstäder så innebär
det förmodligen väldig mycket, inte bara för oss som strukturhållare utan för kommunen och sådana
saker som tillhandahåller parkeringsplatser och sådana saker. Det kommer innebära att bilarna rullar
mycket mycket frekventare.
Får våran del så försöker vi att följa området, vi är intresserade över vilka blir effekterna för oss. Vad
är det för effekter det blir för trafikverket? Det innebär att vi kanske måste, att dom vägar vi har
kanske vi måste göra om dom på grund av MaaS tjänsterna, eller några andra krav vi kommer att få
på oss, utformning av vägar och städer, vad är det vi gör överhuvudtaget. Vi har ju mest bara frågor
just nu egentligen. Sen får vi väl se om det blir någonting av dom här tjänsterna över huvudlaget.
För jag menar UbiGo hade vi som en tjänst, en pilot. Men det måste finnas en aktör som är
självbärande som har dom hör affärsmodellerna som kan dra igång det på något sätt. Sen kanske det
finns data som vissa aktörer inte vill släppa ifrån sig heller det vet jag inte. Det handlar ju ändå om att
man ska kunna boka och köpa resa. Om man tänker kollektivtrafik då sitter några ovan kollektivtrafik
aktören som bokar och köper resor egentligen då och då ska man då gå mot kollektivtrafik aktören på
något sätt och det kommer finns ett system som vi inte vet hur det kommer ser ut över huvud taget,
jag är för dåligt insatt i UbiGo för att.
Det var ju då GBG stad och länstrafik var med på det. Men om Uber kommer och frågar att vi vill ha
tillgång till erat bokningssystem för att boka resor, är det okej för er? Det kanske är det i så fall och
då kanske man gör något avtal mellan dom såklart.
När man tänker på data och information så känns det som att i begynnelsen av MaaS så kommer det
inte innebära så stora förändringar för er på trafikverket.
Om man tänker så här, det finns två olika nivåer. Först har du ju data som behövs för att information
och planering, det är som grunden. Tillgång till öppna data och tillgång till data.
Sen har du nästa steg som handlar om att köpa och boka biljetter, det är det jag ser den stora
utmaningen många gånger. Hur det ska se ut in så fall. Det är som nästa steg, du var tidigare inne på
GBG och Västtrafik och hur man ska hitta dom här modellerna som.. Det kanske blir för billigt för
vissa biljetter kontra något annat. Den första nivån, struktur delen alltså tillgång till data.. Det är ju
de vi jobbar stenhårt på TRV och som myndighet över huvud taget va. Vi har ju, det finns ju till och
med lagstiftning på det, det finns i direktivet tex publicity of information att information ska finnas
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tillgängligt, gratis egentligen eller till en skälig kostnad. Det ligger ju i vårat uppdrag och det är ju de
vi bidrar från oss då på myndigheten.
Man pratar mycket om det positiva effekterna om MaaS men det pratas sällan om dom negativa
effekterna..
Absolut, det här med negativa effekter det märkte dom faktiskt i UbiGo. En av tankarna med MaaS är
att man ska åka mindre bil eller samköra mer och det ska bli effektivare och bättre för miljön men
det visade sig att vissa testpersoner som vanligtvis inte hade tillgång till bil fick mycket lättare tillgång
till bil så dom kanske valde bort bussen för att det var smidigare att ta bilen. Så det är också en effekt
man måste tänka på.
För nu pratar man nästan bara om de positiva effekterna om MaaS. Det är nästan aldrig att man
pratat om något annat, negativ men att det kanske kommer att han andra typer av effekter som vi
behöver hantera på något sätt. Det kan vara väldigt intressant. Man kan ju redan nu tänka sig att det
kommer att bli mycket kring som är positivt också.

9.5 Bilaga 5
Intervju med Respondent 4 från Samtrafiken

Vilka kompetenser är viktiga i MaaS-systemet?
Vilka parter är inblandade i infrastrukturen i eko-systemet kring MaaS, det finns vissa drivkrafter som
gör att vissa parter är inblandade. Det ena är staden och stadsplaneringen i sig med deras
kompetenser att påverka resande via dom instrument man har för att höja priset på parkering,
trängselskatt, subventionera, ett viss typ av bilköp. Alltså både lagar och regleringar och andra
skattefunktioner och subventioneringar som påverkar hur man använder tjänsterna.
Sen har vi dom som erbjuder tjänsterna för transport och för oss inom kollektivtrafiken så är det både
offentliga aktörer och kommersiella aktörer som bussbolag, tågbolag till då SL, Västtrafik,
Värmlandstrafik osv. Och den har du en bredd av dom aktörerna med hyrbilsföretag, taxiföretag,
samåkningsföretag, cykelföretag, bildelningsföretag osv och så har vi en ny aktör i form av
bilindustrin som då ser potential att erbjuda Volvobilar paper use istället för att man ska köpa en bil
vilket dom gör via Sunfleet osv. Så det är liksom en kompetens att erbjuda transportlösningarna. Men
sen har du en kompetens i att få ihop det här informationsflödet och dom här olika tjänsterna så det
behövs en IT integreringsaktör här som får ihop alla olika lösningar på ett bra sätt. Ett clearing-hus
som ska fördela dom här olika tjänsterna till transportörerna som utför tjänsterna. Så det är både
clearing-kompetens och informationshanterings-kompetens på den nivån. Så sist men inte minst, den
som ska paketera den här tjänsten, jag brukar kalla denna för resebyrå som ska få ihop paket. Det
kan ju antingen vara att man får ihop en månadskorts-lösning som UbiGo exemplet har eller att man
betalar per use eller det kan vara paketerat mot B2B alltså till tjänsteresenärsmarknaden som vill
köpa resor på ett visst sätt. Så där finns det också ett lager där dom aktörerna som är duktiga att
paketera tjänster och självklart då också utveckla appar eller andra bra kanaler som är lätta att
använda. Sen behöver behöver detta inte nödvändigtvis vara flera olika aktörer, utan det kan ju vare
ett bolag som löser alltihopa. Men det kan också vara olika aktörer som tex att Google erbjuder en
bra lösning av deras kompetens och det dom är duktiga på är snarare informationsinsamling och sen
säljer man annonser så att man attraherar många sökningar. Så i och med att man inte riktigt vet än
genom att det finns väldigt få MaaS-tjänster i världen så bör man ha ett öppet sinne för olika
kompetenser. Det kanske inte är den vi tror idag kommer bli bäst på att erbjuda den här tjänsten
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precis som andra AirBnB, dom är ju inte duktiga på att driva hotell men dom är väldigt duktiga på att
göra en bra app och driva marknadsföring.
Det är samma som Uber, man kan fråga sig varför går så bra när det finns traditionella taxibolag som
faktiskt har tekniskt mer avancerade appar men som inte får samma genomslag som Uber. Det
handlar mycket om en marknadskompetens. Det handlar om att få ut sin tjänst genom en bra kanal.
Den stora fråga är om Västtrafik vara bara en transportör av kollektivtrafik eller ska man liksom vara
även en IT-plattform och en säljkanal. Om man väljer att vara alltihop, vad säger då Uber, Sunfleet
och Hertz om det? Så det är väl de som gör att det går lite segt och det är väl lite därför UbiGoexemplet inte gick vidare från ett pilottest till en bestående tjänst.
En offentlig aktör kan ju inte bara alliera sig med en kommersiell aktör och sälja tjänster. Man måste
på något sätt vara konkurrensneutral och vissa fall upphandla dom här tjänsterna.
Kan det finnas lagar och regler som kan sätta stopp för MaaS idag?
Om man inte inkluderar självkörande bilar utan det befintliga MaaS så ser jag inte att det är så
mycket lagar och regler som, det finns säkerts lite bök kring momsregler om olika transportslag och
det finns säkert en del upphandlingsteknisk lagstiftning som är lite problematisk men jag ser inte att
det är det stora hindret. Det är inte så att man sitter och väntar på att nån lagstiftning ska komma på
plats.
Vilka utmaningar finns när man ska implementera MaaS i verkligheten?
Om man säger att man har lyckats komma förbi det hindret, vi säger att man kommer överens om
affärsmodeller, roller och teknik osv. Vad är då hindret att få det här att gå ifrån en nisch-tjänst till
större aktörer, då tror jag att det är handlar mycket om utbud, tillgänglighet. Att få ett tillräckligt
stort utbud.
Jag bor i ett villaområde i Göteborg, här finns ingen bilpool varken flytande eller stationär bilpool så
jag kan inte sälja min bil. Jag vill inte sälja min bil för jag tycker att det är jättebekvämt att ha en bil.
Även fast jag jobbar för kollektivtrafiken. Så det det måste ju självklart till en boost i utbudet tjänster
det är det ena och sen så kopplat till det, vad får det här kosta då för massmarknaden. Visst du kan ju
ha en MaaS-tjänst där du betalar 4000 i månaden för att köpa mobilitet men ni som studenter vill
inte betala det tänker jag. Så du måste på något sätt hitta en prisnivå så att det blir relevant. För det
kanske så kanske det krävs självkörande fordon. Jag tycker att det hänger ihop lite när vi kan kapa
över 50% av kostnaden som en förare kostar så kan vi komma ner i en attraktiv prisnivå som ger en
nytta för gemene man. Sen är det självklart om du bor, det hänger ihop med staden lite då att bor du
i Stockholms innerstad i Vasastan idag, parkering är svindyrt men det är inte det som är problemet
det är snarare att hitta parkering som är det svåra och det är många kompisar som inte har bil för att
det är så bökigt att ha en bil i innerstan och jag behöver det inte. Jag behöver den någon i månaden
när man ska åka till Kolmården eller Ikea men annars så klarar man sig på kollektivtrafik och någon
taxisväng hit och dit. Det ska vara mer en allmän bred tjänst. Det måste finnas lösningar så man
kommer ner i prisnivå.
Tror du att det kommer att finnas nya aktörer när man ska utveckla och driva MaaS?
Ja nej men absolut, det var de vi var inne på lite tidigare. AirBnB är inte duktiga på att driva hotell
men dom är välden största hotellkedja snart tror jag eller Hotels.com så det är klart att dom
aktörerna som är bättre på att erbjuda tjänstelösningar och appar eller andra kanaler är kommer
ploppa upp och så där behövs den typen av kompetens.
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Tror du att marknaden själv kommer att driva utvecklingen av MaaS eller behövs det strategiska
nätverk för att realisera MaaS?
Samtrafiken är en form av ett strategiskt nätverk där har ju privata och offentliga trafikföretag sagt
att, vi bildar ett bolag där vi äger lika stor del gemensamt och det gör vi för att kunna erbjuda
samverkan kring kollektivtrafiksfrågor och erbjuda en biljett, en reseplanerare, en biljett osv på en
och samma biljett. Men man skulle ju kunna tänka sig stora spelare som Google exempelvis om dom
tar stafettpinnen och säger att lämna era försäljningsAPIer till oss så paketerar vi tjänster och
erbjuder kunden det. För det är en naturlig ingång för kunden vill söka sin resa och hur man ska resa.
Då behövs det inget strategiskt nätverk men det kommer ändå komma fram behov utifrån det för
Google kanske inte tar ansvar mer än att sälja biljetterna och då kommer det behövas allianser som
ok, hur hanterar vi bytespunkter. Det som Samtrafiken jobbar med idag är planeringssamverkan, ok
hur får vi ihop ett bra nätverk av tidtabeller, hur samverkar vi kring information och
realtidsinformation, hur samverkar vi kring biljetter, hur ska den se ut och hur ska biljetten valideras
och sen sist, hur hanterar vi störningar i trafiken om det sker någonting längs resan, vem ska hjälpa
kunden och vem har ansvar osv osv. Så den koordinering kommer det ändå finnas ett behov av och
jag tror inte att det är aktörer som Google som kommer att ta. Det är ju lite samma parallell som
finns idag, om du går in i en resebyrå, antingen digital eller över disk, så säljer dom en biljett med
hotell och flyg och transfer i ett paket. Vissa av dom här byråerna tar fullständigt ansvar och du kan
ringa till Fritidsresor eller Apollo om hjälp för det är dom du köpt biljetten av. Men köper du biljetten
på vissa digitala resebyråer så tar inte dom något integreringsansvar utan då får du ringa till den
enskilda parten och det där kanske kommer finnas båda lösningarna på. Jag tror det kommer finnas
tjänster som är liksom full-service som kräver en strategiskt samverkans-arena och att det kommer
finnas tjänster som är mer fristående.
Vilka aktörer har varit drivande i era pilotprojekt?
Det är mycket offentliga aktörer, jag var på UIPT i Barcelona här för någon vecka sen och det var ju
ständig diskussion om vilken roll dom offentliga aktörerna ska ta. Det är väldigt olika i olika länder.
Den dominerande åsikten i Europa är väl att den som är ansvarig för mobiliteten i en stad är en
offentlig aktör och den en skyldighet för att ansvara och tillhandahålla dom nya tjänsterna. Så det är
väl en nyckel, ett planekonomiskt perspektiv och syn på hur mobilitet och rörlighet i samhället ska
tillhandahållas. Men Sverige, Norge och ett antal andra länder går mer mot diskussionen, -ok, vilken
del ska kollektivtrafiken tillhandahålla och vilken del är bäst att privata och kommersiella aktörer
utvecklar. Men än så länge så har det varit mycket offentliga aktörer i och med att kollektivtrafiken är
en så stor del eller är förmodligen i en sådan här tjänsteerbjudande, dom måste ju vara med och
kommer därmed bli ganska drivande.
Om det är ett taxibolag som säger att, nej vi vill inte vara med då går man till nästa taxibolag och
frågar om ni vill vara med istället. Och så tvingar man aktörerna att vara med på det sättet. Men
dom offentliga aktörerna som det ser ut i Sverige så måste dom vara med på ett hörn så dom bör
vara en drivande part.
Vi har ett projekt som heter vitt papper som handlar om mer konkret som ska se om vi har någon
gemensam målbild dom som är befintliga ägare i Samtrafiken och vad behöver vi göra tillsammans.
Där kommer vi också ha en diskussion med andra transportföretag som hyrbil, poolbil, Uber och taxi
osv. Och säga, ska vi samverka tillsammans? Där finns det saker vi behöver koordinera och samverka
om, både som vi sa horisontellt men också då vertikalt, den här tekniska plattformen som exempelvis
behövs, om den nu behövs för att få till sådana här tjänster. Är det något vi ska göra tillsammans, ta
fram eller upphandla? Eller ska vi bara definiera standarder och gränssnitt? Vi har sånna frågor vi har
börjat brottas med.
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Så Samtrafiken kan bli det här strategiska nätverket i någon form. Hur djupt den strategiska
samverkan ska gå det vet vi inte ännu. Och det kan vara hela skala att dela erfarenheter mellan
varandra eller att tillhandahålla en MaaS-tjänst som en Reserobot 2.0.

Det finns ingen erkänd definition av MaaS än men en tämligen gemensam syn av de fundamentala
delarna. Det handlar om att förenkla användandet av tjänster för mobilitet genom att erbjuda ett
flertal tjänster för mobilitet till kunden genom en anpassat och ett enkelt gränssnitt på en lämplig
plattform.
Stämmer den synen överens med din?
Ja det gör det nog, jag har också klurat mycket på den och den jag har använt i de senaste
presentationerna är att jag kallar det tjänster som underlättar att med olika transportsätt ta sig från
en plats till en annan. Det är min definition på kombinerade mobilitetstjänster.
För att i våra diskussioner snäva in och vad är det egentligen vi pratar om. Och det kan ju te sig i en
app eller det är lätt att dra.. Just nu är det ju appar som gäller men om 5 år så kanske appar är lite
förlegat men jag vet inte vad som ska ersätta men det kan ju både vara appar, tjänster över disk, en
virtuell sekreterare som hjälper dig att ta dig från en plats till en annan.

Finland är i framkant vad gäller MaaS och deras vision är att modellen ska konkurrera och få
konsumenter att välja bort privatägda bilar. Detta betyder att operatören för MaaS måste ha en
applikation som erbjuder garanterad mobilitet för kunden. Vad ser du att MaaS har för syfte?
Ja, det är ett liknande syfte, det är att man ska bli mindre beroende av den privatägda bilen absolut.
Sen så måste det ju leda till ur ett samhällsperspektiv så måste det ju leda till mindre bilar. För är det
så att jag har min privatägda bil men sen har jag också en carsharing service, då har vi inte uppnått
någonting, då blir det bara en massa fler bilar. Så på något sätt måste man få in hållbart resande
som parameter i det här, att det ska bidra till hållbart resande vilket då ur både miljöperspektiv och
trängsel perspektiv.
Var det inte så att i UbiGo piloten att det var lättare för personer som vanligtvis inte hade tillgång till
egen bil fick lättare tillgång vilket gjorde att dom valde bort kollektivtrafiken?
Ja det är väldigt lätt, vill man argumentera för detta så kan man ju säga att det är bara det som får
effekt. Men det är lite det vi va inne på tidigare, vem är det här till för? Det är ju inte till för den som
har månadskort i kollektivtrafiken ska börja köra mer bil, inte i ur vårt perspektiv från
kollektivtrafiken. Det är ju att vi ska attrahera att den som ur vanemönster alltid tar sig egna bil att
den ska steg 1. -Jag tar min poolbil här och sen märker jag att 2 av 5 dagar i veckan kan jag faktiskt
åka kollektivt och på så sätt leder det till mer hållbara resor. Sen så kommer det nog att ske i olika
steg tror jag utvecklingen. Jag tror först man får se en utveckling att ja men helt plötsligt blir det, nu
konkurrerar alla, i Stockholm har du DriveNow, Sunfleet, Car2Go, sen har du MooveAbout. Dom här
kommer pumpa ut bilar på gatorna för att man ska få tillgänglighet och det kommer ju belackarna
använda som argument och säga att -kolla, det kommer ju bara bli fler bilar. Men de är ju för att
kunna ta steget att kunna sälja sin egen bil eller sin andra bil, om man har 2 bilar i sin familj. Så
måste det finnas ett tillräckligt stort utbud. Där måste utvecklingen av tjänster gå hand i hand den
politiska styrningen att det måste vara lite bökigt att ha sin egna bil och istället för parkeringsplatser
så kanske du måste ha hop on hop off zoner som underlättar att free-floating bilar blir ett bra
ekosystem.
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Ja det kan ju bli negativa effekter om man utvecklar en halvdan lösning och många håller kvar sin
egna bil.
Men så är det nästan vid dom flesta teknikskiftena, på PC-området, nu har det varit surfplattor i
några år, nu behöver man både en surfplatta och en PC men nu har det börjat bli lite integrerat, att
det är surfplatta och PC i ett och då slipper jag köpa två datorer istället för en. I dom flesta
teknikskiftena så blir det ofta en peak av den gamla tekniken av den gamla tekniken innan det slår
över till den nya tekniken.
Hur ser du på stat och myndigheters roll i MaaS. Bör den offentliga sektorn stödja och tillväxtfrämja
konceptet och låta den privata marknaden stå för innovation och vara operatörerna för MaaS?
Första frågan tror jag absolut att man måste stödja den här utvecklingen, den kommer att ske i vilket
fall som helst, den bollen är redan i rullning inte minst med självkörande fordon som kommer komma
inom några år. Så samhället måste omfamna den utvecklingen liksom och anpassa sig till den
utvecklingen för kommer man inte det blir det definitivt fler bilar och knölig infrastruktur och det blir
inte bra för någon. Det är min personliga åsikt. Så vilken roll man ska ta som trafikföretag, som
Västtrafik, Värmlandstrafik osv.. Den är ju lite mer knivig tycker jag, där en falang säger att man bara
ska vara operatör och ska man släppa sina försäljningsAPIer och låta innovationen ske någon
annanstans. Och den andre säger att vi ska leverera tjänsten hela vägen ut till resenären. Jag tror
personligen att kombinationen där är det bästa, jag tror att man måste ha både och. Man kanske
själv tillhandahåller någon tjänst som är ganska, ja en tjänst som passar alla, en ”svensson” produkt
liksom som är lagom snygg och lagom prisneutral osv..
Men man måste ändå tillåta innovation mot specifika målgrupper och exempelvis med Google, reser
jag bara i Gbg så har jag inte något större behov av Google utan då kan jag använda mig av
Västtrafiks lösning men ska jag vidare till Skåne på resa.. Vem ska jag då vända mig till? Då är ju
Google eller någon annan nationell spelare som Resrobot som Samtrafiken har, då kanske det är den
naturliga kanalen. Bokar jag via företaget då kanske jag har en resebyrå som hjälper mig och då är
det den naturliga kanalen att vända sig till.
Så jag tror man måste, att det blir en hybrid att man bör ha en egen tjänst som man tillhandahåller
marknaden men att man måste släppa sitt utbud vidare för andra kommersiella initiativ

För att MaaS ska kunna konkurrera med privatägda bilar måste MaaS-operatören erbjuda olika
tjänster för mobilitet. Detta kan göras genom plattformar för dessa tjänster. Man kan se
plattformarna som en virtuell marknad som tjänsterna kan ansluta sig till och det kan vara företag
som tex Ericsson eller Siemens som utvecklar och levererar plattformen. Förutom att plattformen
består av tjänster för mobilitet kan den även innehålla realtidsinformation för transporter,
multimodala reseplanerare, hantering av biljetter och transaktioner för resan samt verifiering för
resenären. Det betyder att IT-företag får en betydligt större roll inom transport, hur ser du på det?
Ja.. Dom här aktörerna försöker ta en roll, som du nämner Erik som har en lösning för det här och det
finns andra IBM osv.. Ja… För mig blir det lite, jag kan inte riktigt det här. Det är en fråga vi brottas
lite med liksom med rent.. Är det bara ett sätt att försöka ta en position och få ihop det här i en stor
svart box så att ingen fattar så att man måste köpa hela lösningen eller går vissa delar att lösa med
standarder och öppna APIer. När man pratar med Ericsson så säger dom att vi måste få plats här och
då sköter vi allt åt er medans ett annat projekt som Samtrafiken driver just nu är att biljett och
betalprojektet som handlar om att komma överens om en gemensam systemarkitektur och sen vissa
gemensamma standarder i den här arkitekturen. Så länge du har den här QR-koden och att den ser ut
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på det här sättet så går den här biljetten att visera både SJ, SL, Västtrafik och i framtiden Hertz eller
vad det nu kan vara.
Det är ett annat sätt att se på det utan att kunna, jag är inte så IT-bevandrad men då låter det som
ett modernare sätt att se på IT-systemarkitektur, att få system att prata med varandra och det
behövs ingen “hemlig” plattform som ska lösa allting. Så jag vet inte svaret på frågan men jag vet att
det försöker ta en position och säga att oumbärligt att ha en sån mobility integration platform eller
vad man nu väljer att kalla det.

9.6 Bilaga 6
Intervju med Respondent 5 från Trafikverket
Strateg på TRV som jobbar med TRV långsiktiga inriktning för personresor. Sitter på en avdelning som
heter strategisk utveckling.
Det finns ingen erkänd definition av MaaS än men en tämligen gemensam syn av de fundamentala
delarna. Det handlar om att förenkla användandet av tjänster för mobilitet genom att erbjuda ett
flertal tjänster för mobilitet till kunden genom en anpassat och ett enkelt gränssnitt på en lämplig
plattform.
Stämmer den synen överens med din?
Ja, rent tekniskt stämmer den överens men jag skulle vilja lägga ett lager ovanpå som egentligen
handlar om att underlätta för människor att kunna resa mera hållbart. Det är ju liksom grunden att
utveckla tillgängligheten för både företag som vill skicka gods och för människor som vill resa. Det ska
vara lite enklare och då är det det här att erbjuda tjänster som gör att resorna sitter ihop lite bättre i
ett jättebra verktyg.
Jag kan hålla med dig om att den här förklaringen funkar bra och den kommer kunna vara användbar
för dig när vi kommer gå vidare och ser dom här delarna som behöver utvecklas. Det tycker jag nog

Finland är i framkant vad gäller MaaS och deras vision är att modellen ska konkurrera och få
konsumenter att välja bort privatägda bilar. Detta betyder att operatören för MaaS måste ha en
applikation som erbjuder garanterad mobilitet för kunden. Vad ser du att MaaS har för syfte?
Jag tror ju att bilar kommer att vara betydelsefulla även i framtiden men just ägandeformen av
bilarna kommer säkert förändras, det viktiga är att vi går mot en hållbar riktning. Inte vem som gör
vad och vi ska ha något mål kring att antal privatbilar ska minska det tror inte jag.. Det är bättre att
trycka på det som ska öka så att man liksom sätter fokus på rätt saker. Annars kan det också bli en
väldigt politiskt het fråga, dvs att folk uppfattar att plötsligt att man straffas för att man agerar fel
istället för att uppmuntras att agera rätt. Så jag tror att man ska jobba mycket mer med “morot” än
med “piska”. Därmed inte sagt att Finland har en tokig inriktning men det känns konstigt att man ska
liksom försöka att få människor att välja bort privatägda bilar som en målsättning. Det är mycket
bättre att verka för ett verktyg för att välja rätt om man säger så. Men.. Finland må ju välja sin väg,
dom kanske har lättare där än vad vi har i Sverige men min uppfattning är iallafall att det är oftast..
När en sådan här fråga kommer in som möjliggörare blir det väldigt intressant, kommer den in som
ett hot för några aktörer då kommer man stöta på ganska mycket konflikt. Istället för att titta på vad
som kan bli bättre tack vare det här nya sättet att tänka och agera.
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Det är en stor diskussion vilken roll den offentliga sektorn ska ta. Vissa länder i EU är helt inställd på
att det är den offentliga sektorn som ska vara operatör för MaaS och att om det kommer in privata
aktörer så kan dom utgöra ett hot mot transportsektorn
Jag tror att det kan vara tvärt om. För att samhället ska ju sköta sitt, att upphandla och sköta den
trafiken som är samhällsmotiverad. Och sen kan marknaden göra väldigt mycket på utförarsidan som
får ihop det här pusslet och kunna tjäna pengar på det. För det är inget fult med det. Men det kan
finnas en sån tendens i många europeiska länder att det här är samhällstrafik i grunden och det ska
aldrig vara någonting annat än det. Både staten och kommuner och regioner har ofta en ganska stark
ställning när det gäller transporter. Det är historiskt betingat att man lägger ganska mycket pengar
på det. Då ser man kommersiella initiativ som ett hot istället för ett komplement och ett sätt att göra
att sin egna trafiken som man upphandlar kan bli bättre av att det finns bättre kring-tjänster. Jag
tycker att det verkar som att i Sverige har hittat en approach nu där både Samtrafiken och Västtrafik
och andra som tittat på den här frågan som ser just nu, hur kan det här göra våra tjänster bättre.
Jag tycker inte att dom ser den här konkurrensytan, sen finns det ju kulturyttringar som är historiskt
betingat, att man är ganska van att ha en stark ställning i en region eller en kommun som
kollektivtrafikmyndighet eller som länstrafikbolag. Och att våga släppa lite grann på det
kontrollbehovet som man kanske har kopplat till det. Man kanske är van att styra och planera för den
mesta av trafiken, i framtiden så tror jag att det är flera aktörer som kommer att vara med och
planera trafiken och dessutom att det kommer tas initiativ som gör att inte bara kan planera trafik
utan man måste planera grunden sen måste man också vara öppen för andra initiativ som kan
komplettera. Det här är mera marknad och ett värdenätverk som man måste jobba för i framtiden
snarare än att det är en rak planeringsprocess.
Man har ett tänk och så ska man utföra den trafiken om 5 år, så lätt kommer det inte vara i
framtiden utan det kommer vara mycket privata och näringslivsinitiativ och annat som måste
samspela med samhällets initiativ. Det rör sig i en riktning där stat och kommun måste samverka än
mer för varje år som går och förstå att man är en del av en större samverkande helhet där man själv
inte ansvara för allt längre utan en bit. Det måste man se till att man gör bättre och sen måste man
vara beredd på att ha tillit till att andra aktörer sköter sina delar och att det funkar tillsammans. Så
tillit och samverkan kommer att vara nyckelord i framtiden.
Hur ser du på stat och myndigheters roll i MaaS. Bör den offentliga sektorn stödja och tillväxtfrämja
konceptet och låta den privata marknaden stå för innovation och vara operatörerna för MaaS?
Det är en balansgång, å ena sidan vill man ha ordning och reda, det vill alla ha. Man vill ju inte ha en
marknad som växer fram som en slags vilda västern och så kan de bli när man öppnar upp en
marknad och det har vi märkt inom transportsektorn när det blir liksom avregleringar av buss, taxi
och järnväg och sådär att det inledningsvis blir lite bråkigt. Det kommer det att bli ett sådant här
område också, det har det redan blivit.
Nu kommer Uber Pop och konkurrerar redan på en marknad men det är osäkert om de gör det svart
eller vitt. Det är ju fortfarande under utredning, det kommer att dyka upp sådana initiativ, det gör det
alltid i marknaden.
Jag tror att samhällets roll det är att försöka och stötta goda initiativ och inte nödvändigtvis se det
här som en planeringsfråga utan ett sammanhang man måste hitta sin plats i.
Som jag sa nyss då att ändå kunna vara med och stötta för det kan behövas lite stöd i början för det
är inte säkert att det är kommersiellt gångbart dag 1 ett sådant initiativ. Då måste man hitta
samverkansformer. Näringslivet ligger på mycket nu och vill göra saker, det är Ericsson och Google till
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och med Taxi-Stockholm som har varit med i det är samarbetet kring. DriveSweden som du kanske
känner till.
Dom har väldigt mycket tänk kring det här området och det händer ganska mycket just nu. Jag trodde
inte att TaxiStockholm inte var så på i den här frågan utan såg det som ett hot men tvärt om. Dom
ser sina möjligheter att på sikt kunna köra mer automatisk trafik och vara en del av den här
tillgänglighets-servicen som ska finnas på en marknad, dom ansvarar för det dom är duktiga på och
försöker utveckla det. Annars är det en risk att de bara har dagens taxi-koncept med en förare i varje
fordon och liksom tar betalt på traditionellt vis då är ju risken att man bara dör sotdöden inom 10 år.
Man blir omkörd av andra aktörer, man måste liksom ta en ny plats på den här spelplanen och det
tänker man göra nu, det är intressant att se hur näringslivet agerar. Sen blir vår roll från staten blir ju
dels att hålla i.. Att stötta det som är bra men också att reglera det vi inte vill ha och då finns det en
del regleringar idag som är lite gammeldags, yrkestrafiklagstiftning, taxiförordning och sådana saker
som reglerar att det bara är taxi som får köra samåkningsresor där du tar betalt.
Om du gör det vid sidan av taxi förordningen då begår du ett brott, om du skjutsar din kompis och tar
100 spänn för det då har du egentligen svart-taxi. Men om ni delar på soppan liksom då är det ju inte
att ta betalt, då vill du ju inte tjäna på det utan ni delar på dom kostnaderna som är. Men försöker du
bedriva en verksamhet där du tar betalt då begår du ett brott. Det är väl det som är den här gråzonen
där UberPop agerar just nu.
Dom säger ju själva att dom bara tillhandahåller en tekniskt applikation, en samåkningstjänst. Sen är
det dom som använder som tar betalt och tjänar pengar.
Som det har varit hittills är det ju så att det är dom som kör som har åkt dit.
Det är väl ett antal fall som har dykt upp där dom har blivit straffade för att ha tagit betalt. Men Uber
tycks klara sig undan på något sätt, det är för att dom inte kör utan bara tillhandahåller en tjänst.
Rätt eller fel det får domaren utvisa sedan.
Jag läste en artikel att Uberförare från New York ville bilda en fackförening men att det var svårt för
att dom ses som entreprenörer och är inte anställda av Uber.
Det är viktigt att hålla isär det också annars blir Uber en arbetsgivare och då blir dom också en
juridisk person som kan bli skyldiga så jag tror att dom aktar sig för att göra den kopplingen. Det är
mycket kring det är som är under luppen just nu som kommer att utredas och det är domarna som
kommer att visa vad som är rätt och fel.
Det är alltid så med lagstiftning att om det finns ett antal domare på området då blir det
prejudicerande då talar de om vad som är okej och inte.
Det är ofta så i andra teknologiska skiften att det blir lite kaos i början som i musikbranschen när den
digitaliserades men nu har man kommit över det lite att man laddar ner musik och istället använder
tjänster för att streama musik men det var några år där det var..
Ja det var väldigt svårt att veta vad som egentligen var okej.
Det tror jag är något man kan lära sig av.
Jag tror att vi är ganska bra på sånt där att lära sig av andra förändringar i samhället. Vad som har
hänt i det tidiga skedet för det är precis det vi står inför just nu och ibland står vi i det just nu. Det har
liksom redan hänt och händer redan.

Hur ser du på Trafikverkets roll inom MaaS?
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Vi har börjat tittat på en hållning och utifrån det så har vi skissat på ett antal punkter som är viktiga
arbetsområden som är kopplat till MaaS. Innan dom delområdena så är det framförallt några saker
som vi säger att det här är våra frågor, dom kan vi inte backa för. Vi kan vara med i dom här
sammanhangen men vi kommer inte att vara en tjänsteleverantör för mobilitetstjänster men sen
kanske vi är mera back office. Vi ansvara för infrastruktur, det är en viktigt fråga. Att se till att vägar
och järnvägar är schyssta och att det finns bytespunkter. Det kommer ju vara viktigt med noder i ett
sådant system när man ska göra byten och så. Det är en viktig roll och det är en ganska
grundläggande och ganska självklar för TRV att ta hand om.
Ett annat sånt område där vi har ansvar är trafikinformation och den data som finns bakom där och
även informationen om trafiksystem NVDB. Så all det data vi förfogar över som har med transporter
att göra den måste ju vi både öka kvaliteten på och tillgängliggöra så länge det liksom är data som är
okej att släppa. Vi har ju säkerhetsdata som vi inte får släppa ut men det är en helt annan sak, den är
ju inte intressant för den som reser. Möjligtvis för den som vill förstöra, det är ju en tydlig skillnad.
Sån data som vi kan tillgängliggöra och sån som behövs ska vi också tillgängliggöra. Vi behöver inte
satsa på att den ska vara 100% rätt men vi måste tala om vilken kvalitetsnivå den håller så att man
inte bara skrapar våran hemsida och så kör man hej och hå med den informationen. VI måste bara
duktigare på med den informationen som ligger ute och som ligger öppet, då måste vi tala om är den
är liksom 75% rätt eller vilken nivå är det, 100% rätt. Så att man vet vad man använder för data. Men
att vi ska vara väldigt öppna på den sidan. Så infrastruktur och data.
Sen är det ansvariga för trafikledning också. Både vad det gäller vägar och järnvägar, mest vad gäller
järnvägar men det blir mer och mer trafikledning i större städer. Både med dom här portalerna vid
infartsleder i Stockholm och Göteborg och Malmö där man får information om vad som händer och
sker i stan och var det är köbildning och vilka alternativa vägar man ska ta. Det är ju en alldeles
utmärkt information i ett MaaS-perspektiv, om man börjar titta på hur man kan tex få fördelar om
man åker tillsammans, man kanske har kollektivtrafikfält som kan användas för samåkning och då
måste ju det kanaliseras på något sätt så att man vet att har den möjligheten. Trafikledning är också
en viktig fråga för oss då.
Sen är det samverkan, i och med att vi är en ganska stor myndighet som påverkar
samhällsplaneringen. Så måste vi samverka med andra aktörer, vi kan inte göra allt själva så ska det
bli hållbara transporter på vägar och järnvägar då måste vi ha en bra samverkan med andra aktörer,
den rollen är alldeles självklar för ett sådant här område att utveckla samverkan. Speciellt det här
med samverkan i värdenätverk som i traditionellt inte har jobbat så mycket med men som vi ser allt
mer kommer på tjänstesidan framförallt då och sen sist men inte minst så har vi ansvar för forskning
och innovation och ta reda på vad finns det för kunskap idag och hur kan det tänkas se ut i framtiden
och vad behöver vi och andra aktörer veta för att bli bättre inom det här området, stärka kunskapen.
Det går ganska fort just nu, det finns rätt mycket som händer så vi måste ha ganska bra omvärlds
bevakning och forskning kring de här problemen.
För att sammanfatta då så är det infrastruktur, trafikinformation, data, trafikledning och samverkan
och forskning. Det är våra ansvarsområden och där kan vi vara med att bidra. Däremot inte när det
gäller affärsmodeller, tjäna pengar mer än på vår egen data som vi kanske säljer i vissa sammanhäng
men det är ganska ovanligt. Inte heller att vi planerar trafik vi upphandlar lite trafik men det är på
marginalen om man jämför med.. Vi köper viss olönsam trafik i Sverige. Det är en väldigt liten del av
det här tjänstepaketet det flesta är regionala och lokala resor som planeras utav Trafikmyndigheten
och länstrafikbolag.
Det är våran hållning så här långt och det är det vi har identifierat som våra områden.
Det kan komma att förändras på marginalen men det håller sina huvudområden i alla fall för det är
liksom våra frågor.
Jag hade klart för mig ganska tidigt att ni kommer inte vara någon operatör för mobilitet.
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Och ska inte vara heller, för det är också en risk att olika aktörer tar en lite för stor kostym på sig
tidigt för att dom antingen vill vara med, dom ser möjligheter eller för att dom inte vill släppa sin
kontroll på sin verksamhet. För det handlar väldigt mycket om att samverka och dela sin kunskap och
dela tjänster, och intäkter och utgifter också. Det är inte alldeles självklart att man är villig att göra
det, det är inte självklart att Västtrafik vill att någon annan ska sälja deras biljetter
Jag tror att Västtrafik var missnöjda med pilotprojektet UbiGo.
Ja dom hittade inte riktigt den här affärsmodellen på den sista etappen.
Precis, dom tyckte att biljettpriserna var lite för låga, dom fick kanske ett lite sämre avtal.
Det är just den där balansgången, det kommer ju alltid uppfattas.. Alltså så länge man har någon
nackdel då vill man bevaka så att det inte blir.. Men man har ju ändå samhällspengar att röra sig med
så jag förstår Västtrafik, dom kan ju inte släppa det här fritt för då kommer det ju kosta mera
skattepengar att driva Västtrafik. Okej, det kanske blir mera resenärer men det blir inte bara.. Det
kan ju riskera att urholka trafiken, att man får ett sämre ekonomiskt resultat och kanske är tvungen
att dra in trafik för att man har haft ett för lågt pris. Så jag förstår ju dom också fullt ut. Men just det
här samspelet att börja tänka nytt när det gäller prismodeller, affärsmodeller och så. Det visar just
det här exemplet på hur svårt det kan vara att det är inte bara att börja samverka och säljer
varandras tjänster och sen är det en mäklare i mitten som håller ihop det här. Det kommer alltid vara
dom är som kanske känner att dom förlora mer än vad dom vinner, helst skulle man vilja se att alla
vinner.
I UbiGo var det fler som valde bort kollektivtrafik genom att de fick lättare tillgång till bil. Om man
utvecklar MaaS felaktigt kan det kanske få negativa effekter på samhället.
Precis.. Det kan bli så, det kan bli att med automatiseringen kan också innebära att man får fler bilar
på vägarna därför att det ryms fler bilar om du kör dom automatiskt. Bilindustrin har ju ingenting
emot att säljs fler bilar. Där måste vi fundera på vilken samhällsutveckling som är hållbar på sikt. Nu
har det i försöket varit väldigt kollektivtrafikvänliga personer i projektet. I och med att dom ser en
möjlighet att kunna åka lite mera bil. Dom kanske har en låg bilanvändning idag och den ökar lite
grann. Du kanske inte kommer få in hårdhudade bilister i ett sånt projekt, kanske för att dom inte är
så intresserade att fundera på så mycket annat. Så då kan ju ett sånt försök också visa tendenser att
troliga i en begränsad grupp som är kollektivtrafikvänliga, där kan man liksom bara gå åt ett håll, att
dom blir lite mera bilister för sin bekvämlighet. Det kanske är helt ok, men man måste då tänka hur
man gör det här i stort så att det blir ett bra incitament för alla även dom som lite mer tuffa bilister.
Hur man synliggör incitamenten, kostnader idag? Du synliggör dom nästan inte alls..
Det ändå man visar idag är hur krocksäkra dom är och hur mycket bränsle dom drar. Men det står
inte vad det kostar för ägaren, hur mycket värdeminskning det är dom första åren. Det är oftast den
största kostnaden man har, den kan ligga på upp till 20-30 Kr milen om man kör 1000-1500 mil om
året och det är inte ovanligt. Bilen kanske minskar 30-40 tusen per år, en ny bil.
Dom kostnaderna tror jag att folk helst inte vill se, utan dom ser var den drar per mil och sen räknar
dom ut det gånger bensinpriset och sen tror man att det är driftkostnaden.
Men det är den lilla lilla kostnaden, det kanske är 5-6 kr per mil som man betalar i bränsle och sen
betalar du 30-35 kr för det övriga.
Det har ju också varit djupt rotat i samhällsstrukturen att man ska ha sin egna bil
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Där tror jag att delningsekonomin kan påverka det synsättet. Jag tror inte att din generation
resonerar lika mycket som vi i dom banorna. Att hävda att det alltid har varit så en frihetssymbol att
ha en bil och lite status också, för ett tag sedan. Det är nog mera min generation.
Sen kan det variera över landet hur det kan se ut.
Det pratas mycket om de positiva effekterna av MaaS men väldigt lite om de negativa sidorna. Kan
du identifiera några negativa effekter av MaaS?
Det är väl att det kan vara svårt att hitta affärsmodeller tex som göra det kanske ser lite rörigt ut för
resenärerna. Hur ser mina resmöjligheter ut i Göteborg eller Västerås.. Att det inte fungerar från dag
1. Sånna här tjänster och möjligheter att det kan vändas till någon negativt att det blir en tjänst som
upplevs väldigt krånglig. Att det upplevs som att tjänsterna inte funkar, det kanske är krångel med
tekniken eller med utförande eller säkerheten. Att det blir liksom samåkningstjänster som känns
otrygga, att det händer något i systemet som gör att man blir antastad eller rånad eller sånt. Det kan
ju väcka väldigt mycket känslor liksom.
Det är med samåkning har det här i sig, det låter ju väldigt bra och det är ju världens potential där.
Det åker 1.2 personer i varje bil i Stockholm, skulle man kunna fylla varje bil med 4 personer skulle
man klara sig med bara en tredjedel av bilparkerna. Det finns potential men hoten är liksom hur får
man ihop det här. Kommer man hitta teknik som funkar, tjänster som funkar, kommer man hitta
trygga koncept som människor faktiskt vill utnyttja, känner man sig bekväm att dela tjänster med
andra.
Det finns ju attityder som gör att det kanske finns ett hot i det här. Det inte inte säkert självklart för
alla.
Plus att man kan få i vissa situationer ett ökat bilåkande för att tjänsten är väldigt attraktiv.
Dom som producerar bilar idag är ju väldigt duktiga på att försöka hitta sin nya plats.
Volvo säljer ju inte bilar längre utan säljer tjänster. Det kommer dom göra allt mer, även om det
kanske på pappret ser om som dom säljer bilar. Men köper du en ny Volvo så får du oftast något slags
tjänstetillägg med service och möjlighet att kunna hyra bil om den blir stående och möjlighet att
kunna byta bil om du ska på semester, få en större bil om du ska till fjällen. I framtiden kanske du kan
köpa månadskort för kollektivtrafiken när du köper din nya bil.. Köper du en bil från BMW får du
andra mobilitetstjänster på köpet. Det kommer att locka folk att använda bil men också andra
tjänster. Men hur balansen kommer det får vi se, i och med att det finns sån potential och att bilarna
blir renare och renare så är det bara trängselfaktorn som är problemet. Kan du fylla bilarna mer
effektivt då kommer du åt det här problemet med trängseln. Det behöver ju inte vara något problem
att kollektivtrafiken tappar marknadsandelar om dom kan koncentrera sig på dom starkaste stråken
där den är suverän, i städerna och i starka stråk. Så kan ju liksom bilar klara resten, och cyklar och gå.
Man ska inte se det som ett hot utan snarare en sundare omfördelning men det bygger även på att
det ska vara fossilfritt för är det inte det då blir det inte hållbart. Men så länge bilutvecklingen går åt
det här hållet så är det mest trängselproblemet vi ska fundera på på sikt om vi inte löser det att få in
en högre kabinfaktor i bilarna och fler som åker i varje bil.
Det beskrivs att teknologin finns för att realisera MaaS men att regelverk kan hindra utvecklingen.
Stämmer det överens med din syn?
Ja just nu så testar man regelverket alltså Uber och andra. Och historiskt sett så har vi haft en del fall
på samåkningssidan som har varit i gråzonen då. Om man tittar på det regelverk som finns så är det
lite begränsande på det här området eftersom du kan inte dela ekonomin hur som helst idag, du får
liksom inte göra det med mindre än att du skattar för det du får intäkter av så skattelagstiftningen är
en del att du måste ta upp i deklarationen de intäkter du får i din verksamhet. Det kan vara
samåkningsintäkter och det kan vara att man lånar ut sin bil, tar man betalt för det och inte skattar
då har man begått ett brott. Så att skattelagstiftningen är en sak.
Sen har du yrkestrafiklagstiftningen som gör att bara vissa aktörer FÅR köra samåkning. För att det
ska vara en sund konkurrens, annars blir det de här med svart-taxi kontra vit taxi att dom konkurrerar
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på helt olika villkor. Det finns ett antal grundkrav för dagens kollektivtrafik, skolskjuts,
taxiverksamhet, färdtjänst osv.. Man kan inte bara öppna upp dom här systemen och bara säga
-”hej, varsågod, åk i dom här systemen, det är jättebra för samhället”
Det finns ett antal regelverk som kan verka hindrande på kort sikt.
Tror du att man behöver ändra regelverken eller reglera nya tjänster för att minimera loopholes?
Svårt att säga vad som kommer att ske, jag tror att det kommer vara en kombination att vara
tvungen att se över yrkestrafik och skattelagstiftningen vad gäller delningsekonomin. Det tror jag att
man kommer vara tvungen att göra. Sen tror jag också att tjänsterna kommer att anpassa sig till det
regelverket också. Man utgår oftast från regelverket och sen försöker man göra det bästa utifrån det.
Sen finns det vissa som vill utmana regelverket också så det här är en balansgång, behovet av att
kontrollera så att man inte får oönskade effekter och brottslig verksamhet. Det kanske drar till sig
mer brottslig verksamhet. Lagstiftning är väldigt bra för att den tar bort sådant som vi inte vill ha
men den kan också vara dålig för att den styr för hårt på en “gammal” verklighet som inte finns kvar.
Det är exemplet du sa med musikbranschen och nu transportbranschen ett bevis på att juridiken inte
hänger riktigt med.
Det dyker upp nya företeelser vi inte har sett förut och då har inte juridiken något svar på det, mer än
att det kanske är otillåtet. Det kommer nog bli någon sorts kalibrering.
De vi vet säkert är att tekniken går väldigt fort, affärsmodeller går ganska fort, juridiken går långsamt
och infrastrukturen går väldigt långsam. Det vet vi.
Det måste bli någon balans, för man kan inte vänta in någon lagstiftning bara, för då kommer det
hända väldigt lite. Men du kan å andra sidan inte begå massa regelbrott för du kommer inte heller att
liksom.. Då kommer det att suddas ut en del initiativ som inte är okej så att det blir en självsanering
där också. Det kommer bli en blandning av självsanering och utveckling av regelverk tror jag.
För att MaaS ska kunna konkurrera med privatägda bilar måste MaaS-operatören erbjuda olika
tjänster för mobilitet. Detta kan göras genom plattformar för dessa tjänster. Man kan se
plattformarna som en virtuell marknad som tjänsterna kan ansluta sig till och det kan vara företag
som Ericsson eller Siemens som utvecklar och levererar plattformen. Förutom att plattformen består
av tjänster för mobilitet kan den även innehålla realtidsinformation för transporter, multimodala
reseplanerare, hantering av biljetter och transaktioner för resan samt verifiering för resenären.
Det kan betyda att IT-företag får en betydligt större roll inom transport, hur ser du på det?
Det kan innebära en viss sårbarhet men det ju alltså, så länge den är neutral och kan liksom användas
och gynna oss så tror jag inte att det är ett problem utan snarare en ovana att det kommer in nya
aktörer på en spelplan som kan kännas besvärande. Men samtidigt så vi lite nyfikna på att se vad kan
näringslivet lösa av dom sakerna som vi inte är världsbäst på. Vi är inte världsbäst på den biten att
liksom sy ihop det här. Vi kommer vara beroende av att näringslivet utvecklar den typen av plattform
för tjänster där vi kan ingå. Vi får inte vara rädda för sådana initiativ men vi måste hålla koll att det
är juridiskt okej. Att de inte är inne i våra system eller inne i sånt som dom inte får vara inne i. Men
näringslivet och staten måste hållas isär rent juridiskt men däremot kan de ha samarbeten som gör
att båda parter tjänar på det. Jag vet inte tillräckligt mycket för att säga vad den här plattformen får
och inte får göra, vilken juridisk status den kommer att ha. Har man gett upp någonting, har man sålt
någonting, det behöver vi tittat på men det är andra än jag som ska titta på den biten. Både juridiken
och tekniken, vad vi får och inte får göra.
Smileprojektet i Wien som du kanske känner till. Dom gjorde en integrerande plattform..
Så länge dom är neutrala och inte är inne i vår verksamhet så är det helt okej att det kommer fram
nya möjligheter för vad MaaS verkligen behöver är neutrala aktörer som kan vara dom här.. Som kan
erbjuda dom här samordningslösningarna så man slipper hålla på att bråka om varje lite deltjänst i
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det här. Utan man kan hitta plattformar som gör att ens verksamhet kan funka i ett större perspektiv.
Att man kan leverera sin bit av kakan och sen är det är någon som tar helhetsansvaret så att detta
funkar. Så länge man tänker så så handlar det egentligen bara om att bygga upp det här tillsammans
och tillit.
Sen kommer det nog bli konkurrensytor mellan Ericsson och Siemens och andra som vill vara den här
neutrala aktören, det behövs nog en konkurrens också annars kommer de här tjänsterna inte bli bra
nog. Blir det ett monopol, där det finns en enda samordnare att köpa men så kommer det nog aldrig
att vara inom teknikområdet för det har det aldrig varit.
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