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I 

Summary: 
Transport and travel is necessary for our society to function. Today, the privately 

owned car stands for more than half of all personal trips in Sweden. In the last couple 

of years researchers have highlighted the idea that personal transport is facing a 

paradigm shift, which means a reduction in the use and dependent of the privately 

owned car and an increased focus on individuals buying their Mobility as a Service 

(MaaS). MaaS is described as an integrated mix of different mobility services which 

are arranged in the form of customized mobility packages to the customer. These 

mobility packages can be compared to a mobile phone subscription, which includes 

various mobility services, such as train, bus, subway, taxi, carpool, etc. in various 

amounts depending on the individual's changing needs. The individual can take care 

of their own travel planning, booking and payment via an app in their smartphone. 

What distinguish MaaS from other mobility services is that the customer can travel 

from door-to-door instead of a predefine station to another. 

 

There have been various Maas projects around the world in order to increase 

understanding of the concept of MaaS, there is still a lot of unanswered questions 

and researchers would like to see more studies in the field, in order to find factors 

that are important and vital to the concept MaaS. 

 

The aim of the thesis is to: Discuss some competences that may be significant for 

the further development of the concept Maas in Sweden and discuss potential 

challenges that may arise at further development of the concept MaaS in Sweden. 

This study is based on previous research and experiences and thoughts on the 

concept MaaS from various stakeholders with knowledge and experience of the 

concept. 

 

This study has an abductive approach. Primary data were obtained through 

qualitative semistructured interviews with eight people who have knowledge and 

experience of the Maas. 

 

The main conclusions in this study is that the competences that are most important 

in the development of MaaS is collaborative skills and competences required to 

create an attractive mobility package based on customer needs. 

 

One challenge identified in this study is the challenge of creating individualized 

mobility package in which different types of mobility services are integrated. 

Another challenge can arise when public and private organizations collaborate and 

when new organizations enter the transport network and try to cooperate with the 

established organizations. 

 

Keywords: 
Mobility as a service; MaaS; competencies; challenges; network; strategic 

network; 

 

  



 

II 

Sammanfattning: 
Transporter och resor är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera. Idag står den 

privatägda bilen för mer än hälften av alla personresor. Flera forskare har under de 

allra senaste åren lyft fram idén att persontransportsektorn står inför ett 

paradigmskifte, som innebär ett minskat användande och beroende av den egenägda 

bilen och ett ökat fokus på att individer köper sin förflyttning i form av en tjänst, 

Mobilitet som tjänst; Mobility as a Service (MaaS). MaaS beskrivs som en 

integrerad mix av olika mobilitetstjänster vilka arrangeras till kunden i form av 

skräddarsydda mobilitetspaket. Dessa mobilitetspaket kan liknas vid ett 

mobiltelefonabonnemang, där det ingår flera olika mobilitetstjänster, så som tåg, 

buss, tunnelbana, taxi, bilpool med mera i olika mängd beroende på individens 

skiftande behov. Via en app i en Smartphone sköter individen själv sin 

reseplanering, bokning och betalning. Utmärkande för en MaaS-tjänst är att kunden 

kan köpa tjänsten att bli förflyttad från den punkt där denne befinner sig till den 

punkt individen vill åka till.  

 

Det har genomförts olika MaaS-projekt runt om i världen i syfte att öka förståelsen 

för konceptet MaaS, frågorna inom detta område är ännu många och flera forskare 

menar att det skulle behöva göras flera studier i syfte att finna faktorer som är viktiga 

och avgörande för konceptet Mobilitet som tjänst.  

 

Syftet med examensarbete är att diskutera några kompetenser som kan tänkas bli 

betydelsefulla vid vidareutvecklingen av konceptet MaaS i Sverige samt diskutera 

möjliga utmaningar som kan uppstå vid vidareutvecklingen av konceptet MaaS i 

Sverige. 

 

Denna studie har en abduktiv ansats. Primärdata har insamlats genom kvalitativa 

semistrukterade intervjuer med åtta personer vilka har delvis olika kunskaper och 

erfarenheter av MaaS. 

 

De viktigaste slutsatserna som dras i denna studie är att de kompetenser som är mest 

betydelsefulla vid utvecklingen av MaaS är samarbetsinriktade kompetenser samt 

de kompetenser som krävs för att skapa ett attraktivt MaaS-bjudande utifrån 

kundens behov.  

En utmaning som identifieras i denna studie är utmaningen att skapa 

individanpassade mobilitetspaket i vilka olika typer av mobilitetstjänster ska 

integreras. En annan utmaning kan uppstå då offentliga och privata aktörer ska 

samarbeta samt då nya aktörer träder in i transportnätverket och ska samarbete med 

de etablerade aktörerna.  

 
Nyckelord: 
Mobilitet som tjänst; MaaS; kompetenser; utmaningar; nätverk; strategiska 

nätverk; 
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Förord 
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tjänst.  
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1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till examensarbetet, problematisering och 

problemprecisering som leder fram till examensarbetets syfte och frågeställning.    

1.1 Bakgrund 

Transporter och resor är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera (Trafikverket, 2014) och 

i Sverige reser invånarna mer än någonsin (Henriksson, 2014). OECD förutspår att 

personresorna kommer att öka, kanske till och med fördubblas fram till 2050 (OECD, 2012). 

Bilresorna står idag i Sverige för mer än hälften av alla resor, olika typer av kollektivtrafik för 

strax över 10 % och gång- och cykelresor för ungefär 25 % (Trafikanalys, 2015:10). Sett till 

antalet resta kilometer så står bilresorna för en ännu större andel. Förflyttning med den egna 

bilen är utan tvekan det vanligaste sättet att ta sig fram för individerna i Sverige idag 

(Trafikanalys, 2015:10). 

1.1.1 Från fokus på varor till fokus på tjänster 

Flera forskare och yrkesverksamma inom transportsektorn har under de allra senaste åren lyft 

fram idén att transportsektorn står inför ett paradigmskifte (Heitanen, 2014; Heikkilä, 2014; 

Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015). Ett paradigmskifte som kommer att kännetecknas 

av ett minskat användande och beroende av den egenägda bilen och ett ökat fokus på att 

individer köper sin förflyttning i form av en tjänst. 

De forskare och yrkesverksamma inom transportsektorn som skriver om detta paradigmskifte 

drar paralleller till andra branscher där fokus på tjänster och utbudet av tjänster, har ökat 

markant under de senaste åren. Hietanen (2014) drar bland annat paralleller till banksektorn där 

antalet tjänster ökat lavinartat under de senaste åren, med tjänster såsom Swish och 

Internetbankens olika inbyggda tjänster. Huang (2014) beskriver tjänsten Software as a Service 

som utvecklats inom IT-branschen och som går ut på att företag köper tillgång till mjukvara, de 

köper en tjänst i vilken det ingår ett abonnemang på olika dataprogram, istället för att köpa in 

dataprogrammen till företaget i form av en vara.  Musikbranschen är ett annat exempel på en 

bransch där fokus har vridits från vara till tjänst, från cd-skiva till tjänster för strömmad musik. 

För priset av en CD-skiva får man idag tillgång till en hel värld av musik skriver Bilén, Ekelund 

och Gråbein (2014), ”Tiden när det var bättre att äga än att hyra är förbi.” 
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Echeverri och Edvardsson skrev redan 2002 om ett framväxande tjänstesamhälle. Ett samhälle 

i vilket människor allt oftare väljer att köpa en tjänst för att få sina behov tillfredsställda istället 

för en vara. Ett samhälle i vilket allt fler nya tjänster skapas och fokus på ägandet minskar.  

Utvecklingen mot ett allt mer tjänsteintensivt och tjänstefokuserat samhälle har skett under de 

allra senaste åren och sker just nu mycket på grund av digitaliseringen (Hietanen, 2014). Data 

och information kan idag relativt enkelt delas och förmedlas mellan kunder och 

tjänsteleverantörer via mobilnät och med hjälp av exempelvis Smartphones. I 

Utrikesdepartementets rapport understryks att digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren 

och motorn i den samhällsutveckling som vi befinner oss i sedan slutet av det förra seklet 

(Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 2014). 

Digitaliseringen har förändrat, och fortsätter att förändra hur människor gör och upplever saker, 

hur människor tar sig an uppgifter och finner lösningar. Den digitaliseringsvåg som världen 

upplevt under de senaste decennierna har påverkat människors liv på såväl det privata planet 

som inom arbetslivet (Digitaliseringskommissionen, 2015). Utbildningar ges via Internet, 

räkningar betalas digitalt, människor kommunicerar via Smartphones och mail, bankbesöket 

görs via en app, musik köps som tjänster för strömmad musik och allt oftare hyr företagen 

dataprogram över Internet istället för att köpa dem som en vara.  

1.1.2 Mobilitet som tjänst – Ett nytt koncept i 

persontransportsektorn 

Att köpa sin förflyttning i form av en tjänst har varit möjligt sedan länge. Kollektivtrafik av 

olika slag som buss, tåg och båt samt taxi är exempel på mobilitetstjänster som funnits länge. 

Bilpool och cykelpool är exempel på mer moderna mobilitetstjänster. Dessa mobilitetstjänster 

utgör dock bara en mindre del av dagens personresande, fokus ligger ännu på den egenägda 

bilen. 

Hietanen (2014) skriver att den digitaliseringsvåg som under de senaste åren påverkat flera 

branscher nu kan komma att påverka transportbranschen i grunden. Mobilitetstjänsterna finns 

sedan länge och nu gör digitaliseringen det möjligt att arrangera individanpassade intermodala 

mobilitetspaket som kan erbjudas till kunderna via en app i deras Smartphones. 

Det koncept som utvecklats på transportmarknaden under de allra senaste åren, som har kunnat 

utvecklas tack vare digitaliseringen, kallas Mobilitet som tjänst; Mobility as a Service (MaaS). 

Tanken bakom konceptet Mobilitet som tjänst är att individen huvudsakligen ska kunna köpa 
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sin vardagsförflyttning i form av en tjänst istället för att individen köper ett transportmedel, som 

exempelvis en bil (Hietanen, 2014; Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015). 

I London har en omfattande studie genomförts beträffande Mobilitet som Tjänst och i rapporten 

som presenterades 2015 skriver författarna att MaaS är ett koncept som innebär att kunderna 

via sin Smartphone kan köpa ett sömlöst (seamless) resande från dörr till dörr med en 

kombination av olika transportmedel (Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015). Mobilitet 

som tjänst kan enligt Heitanen (2014) liknas vid ett mobiltelefon-abonnemang, där det ingår 

flera olika tjänster så som; samtal, videosamtal, SMS och MMS samt surf, i olika mängd 

beroende på kundernas individuella behov. I ett mobilitets-abonnemanget skulle exempelvis 

tåg, buss, taxi, spårvagn, tunnelbana och lånecykel samt bilpool kunna ingå som olika typer av 

transportmöjligheter i den integrerade förflyttningstjänsten (Hietanen, 2014). 

Kamargianni, Matyas, Li och Schäfer (2015) gör en tydlig distinktion mellan mobilitetstjänster 

som exempelvis kollektivtrafik, och Mobilitet som tjänst då MaaS beskrivs som en avancerad 

integrerad mix av olika mobilitetstjänster vilka erbjuds till kunden i form av skräddarsydda 

mobilitetspaket. En viktig skillnad mellan mobilitetstjänster (buss, tåg etc) och Mobilitet som 

tjänst som flera forskare lyfter fram är att MaaS handlar om att individen kan köpa tjänsten att 

bli förflyttad från den punkt där denne befinner sig till den punkt individen vill åka till (sömlöst 

resande, istället för att individen förflyttas mellan olika förutbestämda stationer (Holmberg, 

Callado, Sarasini & Williander, 2016; Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015; Heikkälä, 

2014; Hietanen, 2014 m.fl ). 

Flera forskare (Holmberg, Callado, Sarasini & Williander, 2016; Kamargianni, Matyas, Li & 

Schäfer, 2015; Heikkälä, 2014; Hietanen, 2014 m.fl) menar att inom konceptet Mobilitet som 

tjänst kan den aktör/de aktörer som erbjuder de skräddarsydda mobilitetspaketen liknas vid en 

charterresearrangör för vardagsresor. Aktörerna bakom UbiGo, en integrerad mobilitetstjänst 

som testades i ett MaaS-pilotprojekt under sex månader i Göteborg 2014-2015, beskrev den 

skräddarsydda integrerade mobilitetstjänst som de erbjöd såhär: 

(…) UbiGo can procure everyday travel in volume, repackage and deliver 

combined mobility to users in a unified way – it provides everyday travel 

in a similar way that Spotify provides music (International 

transportforum.org).1 

                                                           
1 (…) UbiGo kan erbjuda vardagsresor i stora volymer, paketera om och leverera kombinerad mobilitet till 

användarna på ett enhetligt sätt, den (UbiGo) erbjuder vardagsresor på ett liknande sätt som Spotify tillhandahåller 

musik (författarnas översättning).   
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1.2 Problematisering 

Holmberg, Callado, Sarasini och Williander (2016) skriver att idag händer det oerhört mycket 

inom området som rör integrerade mobilitetstjänster och i synnerhet inom området som rör 

konceptet Mobilitet som tjänst: 

“The current innovativeness level in the MaaS domain is high and actors 

and roles grow and change almost on a daily basis”.2 

I Sverige pågår idag flera projekt rörande integrerade mobilitetstjänster och Mobilitet som tjänst 

i vilka såväl offentliga som privata aktörer inom transportsektorn medverkar (Holmberg, 

Callado, Sarasini & Williander, 2016). Syftet med projekten är bland annat att öka förståelsen 

för vad MaaS innebär och att försöka skapa en idé kring hur konceptet möjligtvis skulle kunna 

fungera i verkligheten i Sverige samt vilken betydelse och inverkan konceptet MaaS skulle 

kunna få på persontransporterna i Sverige. 

Forskningsinstitutet Vinnova har varit med och drivit flera olika MaaS-projekt, bland annat 

projektet Go:Smart som resulterade i MaaS-tjänsten UbiGo som beskrivs i föregående avsnitt 

(Vinnova.se). I projektet Go:Smart medverkade flera olika aktörer som alla var intresserade av 

att få en bättre förståelse för konceptet Mobilitet som tjänst. Offentliga aktörer, som 

Trafikverket, Göteborg stad och Västtrafiken, aktörer från akademin som Chalmers och aktörer 

från näringslivet som Sunfleet, en bilpool, och Hertz, ett biluthyrningsföretag (UbiGo.se). 

Vid studium av de olika rapporter som skrivits om Mobilitet som tjänst blir det tydligt att det 

råder en viss oenighet kring vad konceptet MaaS innebär och flera forskare menar att konceptet 

Mobilitet som tjänst fortfarande saknar en entydig definition. Det finns flera frågor rörande 

vilka utmaningar som kan komma att uppstå vid vidareutvecklingen och en eventuell 

implementering av MaaS. (Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015; Holmberg, Collado, 

Sarasini & Williander, 2016). Dessutom finns olika idéer kring hur konceptet MaaS kan tänkas 

utvecklas framöver och i vilken omfattning detta koncept kan komma att påverka 

persontransporterna under de kommande åren. 

Sampo Heitanen (2014), en av grundarna till konceptet MaaS, menar att Mobilitet som tjänst i 

framtiden kommer att vara lösningen på alla individers totala mobilitetsbehov, MaaS kommer 

göra den privatägda bilen helt överflödig och konceptet kommer att få stor betydelse i hela 

                                                           
2 Den rådande uppfinnesrikedomen/innovationsläget inom MaaS-området är hög och aktörer och roller växer och 

förändrats nästan från dag till dag (författarnas översättning).      
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världen. Andra forskare och yrkesverksamma inom transportsektorn menar att Mobilitet som 

tjänst i framtiden kan vara lösningen på delar av människors mobilitetsbehov, att MaaS kan 

minska beroendet av den privatägda bilen (Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015; 

Trafikverket, 2016). 

Holmberg, Callado, Sarasini och Williander (2016) skriver att frågorna kring konceptet MaaS 

fortfarande är många och författarna framhåller att det skulle behöva göras flera studier i syfte 

att finna faktorer som är viktiga och avgörande för konceptet Mobilitet som tjänst. 

1.3 Problemprecisering 

I detta examensarbete riktas fokus mot utvecklingen av konceptet Mobilitet som tjänst i Sverige. 

I syfte att få en ökad förståelse för den framtida utvecklingen av MaaS i Sverige har vi dels valt 

att fokusera på vilka kompetenser som kan tänkas bli viktiga vid den fortsatta utvecklingen av 

MaaS samt vilka utmaningar som kan tänkas uppstå längs vägen. 

Kompetensbegreppet används på många olika sätt och i många olika sammanhang (Magnusson, 

2007). Enligt Swedish Standards Institute (SIS) är kompetens förmåga att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Kunskap handlar om att veta hur, det handlar om 

fakta och metoder, färdigheter avser att kunna utföra i praktiken och förmåga byggs upp av 

erfarenhet och förståelse. Magnusson (2007) presenterar en liknande definition då hon menar 

att kompetens handlar om att ha färdigheter, kunskaper och erfarenheter. I detta examensarbete 

vill vi öka förståelsen kring vilka kompetenser som kan tänkas bli viktiga vid 

vidareutvecklingen av MaaS och med detta menar vi vilka tillämpade kunskaper och 

färdigheter som kan komma att bli viktiga. 

Ellström (2010) framhåller att kompetensbegreppet ofta används i relation till en individ men 

enligt Ellström (2010) kan det lika gärna användas i relation till en grupp eller en hel 

organisation. I detta examensarbete ligger fokus på frågor som rör vilka kompetenser som det 

blir viktigt att de aktörer som ska utveckla och driva MaaS besitter. Dessa aktörer kan vara 

såväl enskilda individer som hela organisationer. Vilka kompetenser blir det viktigt, kanske till 

och med avgörande, att dessa aktörer besitter vid utvecklingen av MaaS i Sverige? Kock (2002) 

menar att det finns olika typer av kompetenser, bland annat: tekniska, sociala- och 

samarbetsinriktade kompetenser. I detta examensarbete har vi ett utforskande förhållningssätt 

och begränsar oss inte till att studera en viss typ av kompetenser, vi är intresserade av att lyfta 

fram och diskutera de olika typer av kompetenser som kan tänkas vara viktiga. 
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För att få en ökad förståelse för den framtida utvecklingen av Mobilitet som tjänst i Sverige 

anser vi att det är viktigt att identifiera de eventuella utmaningar som kan uppkomma längs 

vägen. Vilka olika former av utmaningar; problem eller svårigheter, kan uppkomma längs 

vägen och utgöra hinder vid vidareutvecklingen och en eventuell implementering av Mobilitet 

som en tjänst?  

Att sikta på framtiden kan ibland innebära att först blicka tillbaka och i detta fall fundera på den 

utveckling som skett fram tills idag rörande konceptet Mobilitet som tjänst. Vilka kompetenser 

har varit viktiga under utvecklingen av konceptet, hur har arbetet gått till i olika studier och 

pilotprojekt som genomförts och vilka utmaningar har man mött på vägen?  

Om framtiden vet vi inget, men utifrån tidigare forskning inom området som rör konceptet 

Mobilitet som tjänst och utifrån tankar och idéer från de som har olika erfarenheter av arbete 

med studier och pilotprojekt rörande integrerade mobilitetstjänster och Mobilitet som tjänst 

antar vi nu uppdraget att diskutera: 

- några av de kompetenser som kan komma att bli viktiga vid vidareutvecklingen av 

konceptet MaaS,  

- möjliga utmaningar vid vidareutvecklingen av konceptet MaaS.  

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att diskutera några kompetenser som kan tänkas bli 

betydelsefulla samt några möjliga utmaningar som kan uppstå vid vidareutvecklingen av 

Mobilitet som tjänst i Sverige.  

1.5 Forskningsfråga 

Vilka kompetenser framstår som mest betydelsefulla och vilka möjliga utmaningar kan uppstå 

vid utvecklingen av MaaS i Sverige?  
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1.6 Avgränsningar 

I detta examensarbete behandlas endast frågor som rör persontransporter. Då begreppet kund 

används avses slutkunden som köper tjänsten, det vill säga en privatperson. Vi ämnar inte att 

försöka förstå en tänkt slutkunds syn på konceptet Mobilitet som tjänst, vi kommer därmed inte 

fråga några privatpersoner om deras syn på MaaS.  

I referensramen beskrivs utvecklingen av MaaS på olika platser i världen men vår empiriska 

studie berör endast Sverige. 
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2 Referensram 

I referensramen definieras inledningsvis begreppet tjänst. En kartläggning av de 

mobilitetstjänster som finns i Sverige idag presenteras. Konceptet Mobilitet som tjänst 

presenteras genom att flera av de studier och pilotprojekt som genomförts inom området 

beskrivs. I sista avsnittet i referensramen diskuteras nätverk och relationer inom nätverk. 

2.1 Tjänster 

Mobilitet som tjänst är ett koncept som innebär att individen köper sin förflyttning i form av en 

integrerad mobilitetstjänst, ett sammanhållet paket av flera olika mobilitetstjänster. I detta 

avsnitt definieras begreppet tjänst och dessutom beskrivs en tjänsts livscykel från 

produktutvecklingsfasen, via introduktionen på marknaden, tillväxten, stabiliseringen, 

mognaden och till sist avvecklingen. 

2.1.1 Vad är en tjänst? 

En tjänst är enligt Hoffman, Bateson och Kenyon (2009) en handling, en prestation eller ett 

utförande och det som särskiljer tjänster från varor är enligt Hoffman, Bateson och Kenyon 

(2009) bland annat att tjänster är ogripbara och förgängliga. Grönroos (1992) beskriver en tjänst 

som en aktivitet eller en serie av aktiviteter som är mer eller mindre abstrakta och som ofta, 

men inte nödvändigtvis, ”… äger rum i interaktion mellan kunden och tjänsteföretagets 

medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör 

tjänsteleverantören” (Grönroos 1992, s 29). Grönroos (1992) menar att då en tjänst ofta 

tillkommer i en kundgenererad process så ”finns” tjänsten egentligen inte förrän den upplevs 

av kunden. 

Grönroos (2002) presenterar en förteckning över skillnader mellan varor och tjänster, se tabell 

1, enligt Hoffman, Bateson och Kenyon (2009) är det dock inte alldeles enkelt att göra en tydlig 

distinktion mellan en vara och en tjänst, det finns väldigt få rena varor, respektive rena tjänster, 

ofta är ett kunderbjudande en kombination av en vara och en tjänst. 
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Tabell 1. Skillnaden mellan varor och tjänsters egenskaper. Grönroos (2002, s 60) 

Varor Tjänster 
 Konkreta 

 Homogena 

 Produktion och Distribution 

 Skild från konsumtion 

 Ett föremål 

 Verkligt värde uppstår under tillverkning 

 Kunden deltar (normalt) inte i 

produktionen 

 Kan hållas i lager 

 Överföring av ägande 

 Abstrakta 

 Heterogena 

 Produktion, distribution och konsumtion 

och samtidiga processer 

 En aktivitet eller process 

 Verkligt värde uppstår i interaktion 

mellan köpare och säljare 

 Kunden deltar i produktionen 

 Kan ej hållas i lager 

 Ingen överföring av ägande 

 

Kotler och Bloom (1984) skriver om skillnaden mellan varu- och tjänsteleveranser och 

framhåller att tjänsteleveranser till skillnad från varuleveranser alltid innehåller aktiviteter som 

kan karaktäriseras som immateriella och att tjänsteleveranser inte resulterar i ett ägande. 

2.1.2 Kunden i fokus 

Kundens, roll är som nämns ovan, central vid produktionen/konsumtionen av en tjänst, då 

kunden personligen ofta måste delta aktivt i tjänsten. Det är i mötet med tjänsten som kunden 

skapar sig en egen uppfattning om tjänstens kvalitet, utifrån egna erfarenheter och den 

upplevelse kunden fått. Om kunden upplever att tjänsten håller hög kvalitet blir kunden nöjd 

och chansen är stor att kunden blir lojal till företaget. Vilket är basen för lönsamhet och 

konkurrenskraft. Om kunden blir nöjd eller missnöjd spelar stor roll för företaget, då kunden 

kommunicerar sina upplevelser till andra kunder. (Echeverri & Edvardsson, 2002) 

Företagsekonomiska tjänsteforskare har länge hävdat att man måste skapa en kundanpassning, 

utgå från kundens perspektiv, för att behålla lönsamheten. Dagens kunder kräver ofta mer än 

standardprodukter, mer än differentierade produkter, dagens kunder kräver allt oftare 

skräddarsydda produkter (Ivarsson, 2005). Genom att gå från produktfokus till kundfokus 

hamnar kundens behov, önskningar och förväntningar i fokus och blir utgångspunkten vid 

skapandet av nya varor och tjänster (Homburg, Workman Jr & Jensen, 2000). 
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2.2 Mobilitetstjänster i dagens transportsystem  

Mobilitet som tjänst är ett relativt nytt koncept men möjligheten att kunna köpa olika typer av 

mobilitetstjänster har länge funnits i Sverige. Med mobilitetstjänst avses här att kunden kan 

köpa förflyttning i form av en tjänst utan att behöva köpa en förflyttningsvara. I detta avsnitt 

beskrivs inledningsvis klassiska mobilitetstjänster som funnits länge så som de 

mobilitetstjänster som kollektivtrafiken erbjuder och taxitjänster. Vidare beskrivs olika typer 

av pooler; bilpooler och cykelpooler. I ett sista avsnitt ligger fokus på en mobilitetstjänst som 

sedan några år erbjuds av företaget Uber, en mobilitetstjänst som i sin utformning på många 

sätt närmar sig konceptet Mobilitet som tjänst. 

2.2.1 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är en samling av olika typer av mobilitetstjänster som är tillgängliga för alla 

individer i samhället. Enligt EU: s kollektivtrafikförordning (2007) är kollektivtrafik 

persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande, 

utan diskriminering. I kollektivtrafik inräknas inte beställningstrafik, rundresor och turistresor 

då dessa typer av resor i sin utformning strider mot definitionen av kollektivtrafik ifråga om 

tillgängligheten för allmänheten (proposition 2011/12:76). Transportstyrelsen (2016) 

understryker att det finns ett krav på att kollektiva resor ska utannonseras till allmänheten för 

att de ska räknas som kollektiva. I praktiken innebär detta bland annat att resmål, pris samt 

färdväg ska vara kända i förväg. 

Under de senaste decennierna har antalet resor med kollektiva färdmedel varit förhållandevis 

stabilt (Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67). År 2014 gjordes det totalt 

1435 miljoner resor inom kollektivtrafiken i Sverige. Det vanligaste kollektiva färdmedlet i 

Sverige var buss som stod för 52 % av de kollektiva resorna följt av tunnelbana, 23 %, och tåg, 

14 %. Övriga kollektiva transportmedel var spårvagn och båt (Trafikanalys, 2015). 

I statens offentliga utredning Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67) 

framhålls att individen har ett behov av att resa från dörr till dörr och på resan från dörr till dörr 

kan kollektivtrafiken användas på en eller flera delar av resan. Kollektiva resor startar och slutar 

oftast vid någon typ av station eller hållplats. För att individen ska kunna resa till exempel från 

hemmet till arbetet med kollektiva färdmedel krävs ofta att individen använder flera olika 

transportsätt och det är sällan som de kollektiva färdmedlen kan användas på hela resan från 

dörr till dörr. 
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2.2.1.1 Kollektiva mobilitetspaket 

Under de senaste åren har flera olika steg tagits i syfte att skapa smidigare och mer 

sammanhållna kollektiva resor. Individer kan exempelvis köpa olika typer av månads- och 

årskort som inkluderar resor med olika typer av kollektiva färdmedel inom ett begränsat 

område. SL-kortet som erbjuds av Storstockholms Lokaltrafik är ett exempel på en sådan 

mobilitetstjänst som inkluderar tillgång till ett flertal olika kollektiva färdsätt (buss, tunnelbana, 

tåg, spårväg och båt) inom ett visst område (SL.se). Kollektivtrafiken har även blivit enklare 

genom att biljetter idag kan köpas via internet, via en app i telefonen, och reseplanering görs 

enkelt via de olika hemsidor som är kopplade till de företag som erbjuder kollektiva mobilitets 

tjänster. 

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som ägs av 38 olika kollektiva trafikföretag. 

Tillsammans med ytterligare ett femtontal samverkanspartners agerar företaget med målet att 

göra kollektivtrafiken till förstahandsvalet för alla resor inom Sverige. I syfte att nå detta mål 

ägnar sig företaget främst åt trafikplanering och samordning av tidtabeller i syfte att göra 

kollektivtrafiken i Sverige mer lättillgänglig och smidig att använda för konsumenterna 

(Samtrafiken, 2016). Samtrafiken erbjuder bland annat tjänsterna Resplus och Resrobot båda 

med syftet att göra resandet enklare, tillgängligare och bekvämare för 

kollektivtrafiksresenärerna. 

Resplus är en tjänst som konsumenterna kan använda via en app i sin smartphone. Start- och 

slutdestination skrivs in och sedan kan konsumenten köpa en biljett som täcker hela resan. ”På 

en och samma biljett kombineras enkelt fjärrtåg, regionaltåg, lokal- och pendeltåg, 

expressbussar, regionalbussar, stads- och lokalbussar, tunnelbana, spårvagn och färjor” skriver 

Samtrafiken på sin hemsida. En begräsning med detta är att resan alltid startar och slutar vid 

någon typ av hållplats eller station, resan går ej från dörr till dörr. 

Resrobot är en annan av Samtrafikens tjänster som lanserades hösten 2006 och är en nationell 

reseplanerartjänst. På resrobot.se eller i appen kan man skriva in 2 valfria adresser i Sverige 

och få detaljerade förslag på färdsätt från dörr till dörr. Dock är alltid den första och sista biten 

en promenad till närmaste busshållsplats/station etc. (Resrobot.se, 2016) 
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2.2.2 Taxi  

Taxi är ett transportmedel som de flesta människor har kommit i kontakt med och som finns i 

hela landet både i storstäder och på mindre orter, dock är servicegraden betydligt högre i 

storstäderna. Själva tjänsten är en resa från valfri plats till en annan, det vill säga från dörr till 

dörr. Betalningen kan ske med kontanter eller med bankkort. Men vad är taxi? 

”En taxitransport definieras av att taxifordon med förare, mot betalning, 

ställs till allmänhetens förfogande för befordran av personer eller gods. 

Taxitransporten innebär således inte något hyresförhållande, varken 

avseende fordon eller förarens person eller tjänster utöver de som är 

direkt förknippade med själva transporten.” (Svenska Taxiförbundet, 

2009) 

2.2.3 Bilpool 

En bilpool är en inrättning där flera personer delar på en bil. Det finns icke-vinstdrivande 

bilpooler i vilka medlemmarna måste investera pengar för att tillsammans köpa bilar 

(Bilpool.se). I detta sammanhang läggs fokus på de bilpooler som är vinstdrivande och som 

erbjuder kunderna en förflyttningstjänst som liknar den tjänst som biluthyrningsföretaget 

erbjuder. En bilpool erbjuder ej en förflyttning från dörr till dörr utan individen måste vanligtvis 

förflytta sig till den plats där bilpoolsbilarna står på något annat sätt och till skillnad från en 

taxi-tjänst så måste individen själv köra bilen.  

2012 stod bilpoolerna för 0,5 % av alla resor med bil och i Stockholm var fler människor än 

någonsin medlemmar i en bilpool (SvD.se, 23 okt 2012). Ett exempel på en vinstdrivande 

bilpool är Sunfleet. Sunfleet startades 1998 som ett samarbete mellan Göteborgs stad, Skanska, 

Volvo och Hertz. Fyra år senare upplöstes denna strategiska allians och Volvo och Hertz tog 

över och drev företaget vidare (SvD, 15 juli 2009). 

Sunfleet erbjuder sina kunder en bilpooltjänst på närmare 50 orter runt om i Sverige med en 

flotta med mer än 1100 bilar. En traditionell biluthyrningsfirmas minsta hyrtid är ett dygn 

medan Sunfleets kortaste bokningstid är 1 timme. Med ett medlemskap i Sunfleet har man 

möjlighet att boka en bil via hemsidan från valfritt ställe där bilarna står parkerade på sina fasta 

parkeringsplatser dock måste man lämna tillbaka bilen på samma ställe som man lånat den. 

(Sunfleet.com, 2016).  
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2.2.4 Cykelpool 

Enligt definitionen av DeMaio (2009) är en cykelpool “short term bicycle rental available at 

unattended stations” dvs ”korttids cykeluthyrning tillgänglig från obemannade stationer”. Den 

första cykelpoolen introducerades i Amsterdam på 1960-talet och sedan dess utvecklats i flera 

olika generationer och spridits till många storstäder runt om i världen. I den senaste 

generationen av cykelpool nyttjas gps och mobiltelefoner för att kunna boka, hitta och låsa upp 

cykeln. (Shaeen & Guzman, 2011) 

Enligt CIVITAS (2016-05-20) fanns det mer än 1,2 miljoner cyklar fördelade på nästan 1000 

cykelpooler runt om i världen. Det som är utmärkande för cykelpooler är att kunden lånar en 

cykel på någon av de cykelstationer som finns runt om i staden och sedan lämnar tillbaka cykeln 

på en valfri cykelstation. Cykelstationerna är belägna i närheten av centralstationer, 

busshållsplatser, tunnelbanestationer, turistmål och andra strategiska platser för att på så sätt 

öka tillgängligheten och bidra till sömlös förflyttning i kombination med kollektivtrafik. 

(Shaeen & Guzman, 2011) 

2.2.5 Uber 

Uber grundades 2009 och är i skrivande stund etablerad i 409 storstäder runt om i världen, 

Stockholm och Göteborg är två av dessa städer (Uber, 2016). Uber konkurrerar med Taxi-

näringen men vidhåller att de inte är ett Taxi-bolag utan att de är ett transportnätverk som 

kopplar samman chaufförer och passagerare via en app i en smartphone (Ketema & Ronéus, 

2015). Rent praktiskt beställer passageraren en taxiresa via appen och den första lediga chaufför 

som befinner sig i närheten som väljer att acceptera resan kopplas ihop med passageraren. Då 

alla passagerare redan vid registreringen kopplat ihop sitt kreditkort med appen så behöver 

varken kontanter eller kreditkortet vara inblandade vid betalningen för resan. (Ketema & 

Ronéus, 2015).  

På Svenska Taxiförbundets hemsida, går det att ta del av deras nyhetsbrev och nästan varje 

sådant nyhetsbrev under våren 2016 handlar till stor del om UberPop som är en av de olika 

tjänster som Uber tillhandahåller. Det anses att UberPop inte följer svensk lagstiftning, det är 

konkurrens på olika villkor och taxinäringen känner sig hotad. Det hela går ut på att Uber inte 

betalar tillräckligt med skatt och därför kan ha lägre priser jämfört med traditionell taxi, men 

även att förarna inte har vissa tillstånd och legitimationer som behövs för att få köra taxi. 
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Så sent som 2016-05-11 bekräftade Alström, som är Sverigechef för Uber, i en intervju i DN 

att UberPop kommer att lägga ner i Sverige. Enligt Dagens Nyheter (2016-05-11) är 

bakgrunden till nedläggningen att 30 UberPop-förare har dömts i domstol för olaga taxitrafik 

och i vissa fall även brott mot taxitrafiklagen.  

Bo Göingberg som är utredare på transportstyrelsen konstaterar att: 

”Domstolar i Spanien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike har redan slagit 

fast att samåkningstjänster som UberPOP bryter mot lagen.” samt att “Reglerna 

är skrivna ur ett kundperspektiv. Taxikunder är ofta i en väldigt utsatt situation, 

ensamma med en förare och på udda tider. Det handlar om säkerhet och trygghet 

för passageraren.”(Dagens Industri, 2015-06-06). 

 

I slutet av april 2016 meddelade Uber och MTR Express, som kör persontåg mellan Stockholm 

och Göteborg, att de ska inleda ett samarbete. Tanken med samarbetet är att de båda företagen 

ska ombesörja hela resan från Stockholm till Göteborg, från dörr till dörr. Rent praktiskt 

kommer kunder som beställer en tågresa av MTR Express att få ett erbjudande om att nyttja 

Ubers Taxi-service. (www.DI.se, 2016-04-22) 

2.3 Konceptet Mobilitet som tjänst 

I detta avsnitt beskrivs konceptet Mobilitet som tjänst. En genomgång av några av de 

pilotprojekt och studier som gjorts i ämnet presenteras. Olika bilder och uppfattningar av 

konceptet Mobilitet som tjänst lyfts fram. 

Mobilitet som tjänst är ett koncept som har spridits till flera platser världen över under de allra 

senaste åren (Holmberg, Collado, Sarasini & Williander, 2016). Syftet med konceptet mobilitet 

som tjänst är att individen ska kunna köpa sin förflyttning i form av en tjänst istället för att 

kunden köper ett transportmedel, som exempelvis en bil (Hietanen, 2014). 

2.3.1 MaaS Finland 

Konceptet Mobilitet som tjänst introducerades vid ITS (Intelligent Transport Systems)3 

konferens i Helsingfors 2014. Det var en av grundarna till konceptet, Sampo Hietanen, som 

                                                           
3 ITS handlar om att effektivisera transportsystemet (väg, bana, sjöfart och luft) med hjälp av ny teknik. I Sverige 

finns ITS-Sweden som är en svensk intresseorganisation som grundades av dåvarande Vägverket och banverket 

(nuvarande Trafikverket) 1999. Det finns liknande ITS-organisationer på många olika platser i världen (ITS 

Sweden, 2016).  

http://www.di.se/
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presenterade Mobilitet som tjänst som en helhetslösning för alla persontransporter i hela 

världen. 

Heitanen (2014) skriver att i konceptet Mobilitet som tjänst köper inte kunderna sina 

mobilitetstjänster direkt från de som transporttjänstproducenterna (serviceproducers) som 

exempelvis tåg- och bussbolag, taxiföretag och så vidare. Tanken är istället att kunderna ska 

köpa sina mobilitetstjänster från en mobilitetsoperatör (mobility operator). Det är sedan 

mobilitetsoperatören som i sin tur köper in olika typer av transporttjänster från 

transporttjänstproducenterna. Mobilitetsoperatören arrangerar sedan de olika 

transporttjänsterna till paket med mobilitetstjänster vilka sedan säljs till kunderna (Heikkilä, 

2014). Nedan presenteras förslag på en sammanfattande bild av Konceptet Mobilitet som tjänst 

med begreppsdefinitioner tagna från Sonja Heikkiläs rapport Mobility as a Service – A Proposal 

for Action for the Public Administration (2014):  

 
Figur 1 Förenklad bild av MaaS 

Bilden av MaaS ovan är något förenklad. Enligt Heikkilä (2014) kan konceptet Mobilitet som 

tjänst ses som ett system i vilket flera olika mobilitetsoperatörer, köper in mobilitetstjänster 

från flera olika transporttjänsteproducenter, och erbjuder olika integrerade mobilitetstjänster till 

kunderna. Bilden nedan ger en mer rättvisande bild av MaaS enligt Heikkiläs (2014) 

beskrivning. I bilden nedan beskrivs MaaS sett ur ett kundperspektiv. Kunden kan köpa 

mobilitetspaket från flera olika mobilitetsoperatörer (Mobility Operators). 

Mobilitetsoperatörerna köper in mobilitetstjänster från flera olika transporttjänsteproducenter 

(service producers).  
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Figur 2 MaaS-aktörer, med inspiration från Heikkilä, 2014 s. 71 

I inledningen till detta examensarbete lyfts digitaliseringen fram som en nyckel till den 

utveckling som sker inom transportsektorn idag och en förutsättning för utvecklingen av 

konceptet Mobilitet som tjänst. Konceptet MaaS är beroende av den digitalisering som skett 

som innebär att information idag relativt lätt kan delas mellan mobilitetsoperatörerna, 

transporttjänstproducenterna och kunderna. På MaaS.fi beskrivs att konceptet MaaS innebär att 

kunderna kan hantera sin reseplanering helt och hållet i en app i sin smartphone: 

Mobility as a Service brings every kind of transport together into a single 

intuitive mobile app. It seamlessly combines transport options from 

different providers, handling everything from travel planning to payments 

(MaaS.fi).4 

Sedan ITS konferens 2014 har både statliga och privata aktörer i Finland investerat såväl tid 

som betydande forskningsresurser på att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst (Holmberg, 

Collado, Sarasini & Williander, 2016). Utvecklingen av konceptet har först och främst 

genomförts av ITS Finland med Sampo Hietanen i ledningen. Helsingfors stad är också varit 

                                                           
4 Mobilitet som tjänst sammanför alla typer av transporter i en enda intuitiv mobil-app. MaaS kombinerar sömlöst 

olika transportalternativ från olika leverantörer och hanterar allt från reseplanering till betalning (författarnas 

översättning).       
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mycket delaktiga i utvecklingen av konceptet. 2014 fick Sonja Heikkilä uppdraget av 

Helsingfors stadsplaneringskontor att skriva en masteruppsats som skulle vara ett förslag på hur 

den offentliga sektorn skulle agera i frågan om konceptet Mobilitet som tjänst och 

implementeringen av Mobilitet som tjänst. 

Då Mobilitet som tjänst i år realiseras i Finland är det framförallt privata aktörer som står bakom 

det nyskapade företaget MaaS Finland. Frontfigur är dock, precis som vid utvecklandet av 

MaaS, Sampo Hietanen (MaaS.fi). MaaS Finland erbjuder från och med 2016 sammanhållna 

mobilitetsabonnemang bestående av olika transportmedel (Holmberg, Collado, Sarasini & 

Williander, 2016). Tanken är att dessa mobilitetsabonnemang skall vara så pass omfattande och 

heltäckande att kunderna ej behöver äga en egen bil (MaaS.fi). På hemsidan MaaS.fi skriver 

MaaS Finland: 

MaaS Finland, the world’s first mobility operator […] By offering a 

choice of simple, monthly mobility packages, including everything from 

public transport to taxis and rental cars, we will transform the way people 

move for good.5 

På MaaS Finlands hemsida MaaS.fi presenteras redan idag flera olika typer av 

mobilitetserbjudanden som kunderna kan köpa. Här erbjuds ett månadsabonnemang som 

innehåller obegränsad tillgång till kollektivtrafik, taxi och hyrbil under en månad. Ett annat 

erbjudande kallat Ultimate mobility innehåller all mobilitet kunden kan behöva: skräddarsydda 

reselösningar som inkluderar taxi, hyrbil, limousine och kollektivtrafik, både i och utanför 

Finland (MaaS.fi). 

I Helsingfors, Finland, finns redan idag en tydlig plan på en fullständig implementering av 

konceptet MaaS. Konceptet ska succesivt utvecklas och implementeras i Helsingfors och år 

2025 ska alla Helsingforsbor kunna köpa all sin vardagsförflyttning i form av en tjänst 

(Heikkilä, 2014). Nedan presenteras en beskrivning av den typiska Helsingforsbon 2025 enligt 

Heikkilä: 

Piritta boards a tram, alights from it a couple of stops later and hires a 

bicycle to travel to work. After work, she orders a car of demand 

responsive transport and travels to the sport hall, where her training 

equipment already waits for her. Finally after practice, she shares a ride 

in a shared car and travels home. Piritta uses all services through her 

                                                           
5 MaaS Finland är världens första mobilitetsoperatör […] Genom att erbjuda ett urval av enkla, 

månadsmobilitetsabonnemang, i vilka det ingår allt från kollektivtrafik till taxi och hyrbilar, kommer vi att förändra 

sättet på vilket människor förflyttar sig för gott (författarnas översättning).   
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personal mobility operator and the use of services is charged directly from 

her account (Heikkilä, 2014 s 82).6 

Piritta is glad to be able to forego the car. The broad supply of mobility 

services completely fulfils her mobility needs (Heikkilä, 2014 s 64).7 

2.3.2 MaaS i Sverige 

Finland är som framgår ovan ett föregångsland vad gäller konceptet Mobilitet som tjänst och 

ett av ett fåtal länder i världen som kommer att sjösätta konceptet Mobilitet som tjänst i 

verkligheten under 2016. 

I Sverige inleddes redan 2011 projektet Go: Smart i vilket idén med en mobilitetsoperatör 

utvecklades och testades. Detta projekt genomfördes innan begreppet Mobilitet som tjänst ens 

var introducerat (Holmberg, Collado, Sarasini & Williander, 2016). Målsättningen med Go: 

Smart projektet var att utveckla en ny innovativ tjänst för transporter i storstäder. Målet var att 

skapa ett erbjudande till storstadshushåll bestående av en enkel, flexibel och prisvärd tjänst som 

skulle vara ett fullgott alternativ till bilägandet. Affärsidén byggde på att en aktör, en 

mobilitetsoperatör, skulle köpa upp vardagsresor från olika transporttjänstproducenter som 

exempelvis kollektivtrafik, bilpooler, cykeluthyrning, biluthyrning och taxi. Sedan skulle denne 

aktör, mobilitetsoperatören, paketera resorna och sälja abonnemang till privatpersoner för en 

lägre kostnad än vad individerna skulle ha fått betala om de köpt resorna var för sig (Aase, 

2015). 

Go: Smart projekt leddes av Lindholmens Science Park och delfinansierades av Vinnova. Ett 

dussin parter från såväl näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkade i detta projekt. 

Samarbetspartners från näringslivet var bland annat Sunfleet, Hertz, Västtrafik och Taxikurir. 

Chalmers var en aktör från akademin och Göteborgs stad samt Trafikverket två representanter 

från offentlig sektor (UbiGo.se). 

                                                           
6 Piritta kliver ombord på en spårvagn, kliver av några hållplatser senare och hyr en cykel för att förflytta sig den 

sista biten till arbetet. Efter arbetet beställer Piritta en bil och reser till sporthallen där hennes träningsutrustning 

redan väntar på henne. Efter träningen åker Piritta hem i en taxi som hon delar med flera andra. Piritta tar del av 

förflyttningsservicen via hennes mobilitetsoperatör. Mobilitetsoperatören drar avgifterna för de olika transporterna 

direkt från hennes konto (författarnas översättning).  

7 Piritta är glad att kunna avstå sin bil. Det breda utbudet av mobilitetstjänster fyller hennes mobilitetsbehov 

(författarnas översättning).  
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Den affärsidé som togs fram i Go: Smart projektet testades i ett pilotprojekt med start i 

november 2013, tjänsten som erbjöds kom att kallas för UbiGo. 

 

2.3.2.1 UbiGo 

Tjänsten UbiGo testades under sex månader av 70 hushåll i Göteborg. Under testtiden ställde 

hushållen bort sina egna bilar och all mobilitet köptes som en sammanhållen tjänst. 

”UbiGo erbjuder storstadshushåll tillgång till mobilitet via paketerade 

tjänster istället för ägande (av fordon). UbiGo gör vardagsresandet 

enkelt, tryggt, flexibelt och prisvärt och premierar den som gör hållbara 

val” (UbiGo.se). 

I tjänsten UbiGo kombinerades kollektivtrafik, bilpool, hyrbilsservice, taxi och cykelpool till 

skräddarsydda mobilitetspaket. Sochor, Strömberg och Karlsson (2015) skriver att tjänsten 

UbiGo fungerade som en mäklare för vardagsresor. En mäklare som skapade de mest 

fördelaktiga mobilitetspaketen utifrån kundernas unika behov av mobilitet och med målet att 

tillfredsställa kundernas totala behov av vardagsmobilitet. 

I UbiGo testet köpte deltagarna ett mobilitetsabonnemang och kunde sedan själva bestämma 

vilken mängd kollektivtrafik, bilpool, cykelpool och så vidare som de ville köpa varje månad. 

Alla i hushållet kunde använda samma abonnemang och allt som rörde tjänsten (betalning, 

planering, översikt över resandet) kunde individerna i hushållen hantera via en app i sin 

smartphone (Lagergréen, 2013). 

Sochor, Strömberg och Karlsson (2015), samtliga forskare på Chalmers, skriver att utmärkande 

för tjänsten UbiGo var att den erbjöd kunderna en fullständig lösning på deras behov av 

vardagsmobilitet. Vidare anser forskarna att tjänsten UbiGo erbjöd en hög grad av tillgänglighet 

genom att kunderna kunde resa från dörr till dörr och support på tjänsten fanns dygnet runt. 

Tjänsten UbiGo karaktäriserades även av en enkelhet för kunden som enkelt kunde sköta sin 

mobilitetsplanering via en app i sin smartphone. Efter avslutat projekt visade 

deltagarundersökningar att 93 % var nöjda med tjänsten UbiGo och 97 % ville gärna fortsätta 

projektet.  

Sochor, Strömberg och Karlsson (2014) framhåller att om en MaaS-tjänst som UbiGo skulle 

erbjudas i verkligheten skulle utmaningar kunna uppstå då mobilitetstjänster som är delvis 

skattefinansierade ska integreras med de mobilitetstjänster som erbjuds av privata aktörer. 

Denna utmaning blir extra betydande då kollektivtrafiken, som är en delvis skattefinansierad 
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mobilitetstjänst, ofta utgör en betydande del av en MaaS-tjänst. Sochor, Strömberg och 

Karlsson (2014) understryker att det är viktigt att den/de aktörer som erbjuder en MaaS-tjänst, 

som UbiGo, bygger upp ett nära samarbete med kollektivtrafikföretagen, och även andra 

transporttjänsteproducenter, i syfte att bättre kunna hantera utmaningar då de uppstår. 

2.3.3 SMILE Projektet  

I Wien har ett pilotprojekt med namnet SMILE (Sustanable Mobility Initiatives for Local 

Enviroment) genomförts under tre år och som avslutades 2015. Projektet gick ut på att skapa 

en plattformsprototyp för multimodal reseinformation, bokning och betalning som kunderna 

kan nå via en mobilapp. (UITP, 2015) 

Totalt var det 16 olika företag, både offentliga och privata, som samarbetade och där Österrikes 

två största aktörer inom mobilitetstjänster var med i projektet, Wiener Linien (kollektivtrafiken 

i Wien) och Österreichische Bundesbahnen, ÖBB (Österikes statliga järnväg). (UITP, 2015) 

2.3.3.1 SMILE appen 

Appen SMILE ger användaren tillgång till en mängd olika tjänster så som bilpool, cykelpool, 

parkeringshus och reseplanerare för kollektivtrafik med möjlighet till bokning och biljett direkt 

i mobilen. I en undersökning som gjorts efter pilotprojektet där mer än 1000 personer testat 

appen visade det sig att 75% av användarna var nöjda eller mycket nöjda med SMILE och att 

48% av respondenterna sa sig använda kollektivtrafiken oftare nu är förr, 21% använde sin egen 

bil mer sällan. SMILE visades sig även ändra beteendet hos användarna då 26% kombinerade 

bil med kollektivtrafik mer ofta och 26% kombinerade cykel med kollektivtrafik mer ofta. 

(SMILE, 2015) 

2.3.4 HANNOVERmobil 

HANNOVERmobil heter den första, och enda, MaaS-tjänst som implementerats i verkligheten. 

Denna tjänst erbjuds i Hannover sedan mars 2016. HANNOVERmobil är resultatet av ett 

samarbete mellan flera olika aktörer, både offentliga och privata, detta sammarbete går under 

namnet Transport Association of Greater Hanover (GVH). Tanken är att kunna erbjuda kunden 

sömlös transport i hela Hannover regionen. GVH har utvecklat en APP som fungerar som 

distributionskanal för tjänsten. (UITP, 2016) 
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2.3.4.1 GVH app 

GVH appen är en multimodal-reseplanerare för buss och spårvagnar med tidstabellinformation 

i realtid. Det går även att boka taxi direkt i appen. När kunden knappar in sin start- och 

slutdestination, dörr till dörr, visas olika förslag på olika resvägar med olika transportsätt och 

aktuella priser. När beställningen av en resa är gjord skickas biljetten för hela resan till mobilen 

i form av en mobilbiljett. Det går att spara stationer, personliga adresser och positioner i appen 

för att snabbare kunna få den önskade informationen. Det finns inbyggda kartor som visar var 

du befinner dig och ger dig en överblicksbild var du exempelvis har närmaste busshållsplats. 

(üestra, 2016) 

2.3.4.2 Ett mobilitetsabonnemang 

Det finns ett grundpaket, i detta ingår den vanliga kollektivtrafik, därefter kan individen välja 

till extra mobilitetstjänster, tåg, taxi och bilpool (Statmobil) till subventionerat pris. Alla 

mobilitetskostnader kommer på samma faktura varje månad. (üestra, 2016) 

2.3.4.3 Bilpoolen – Stadtmobil 

Stadtmobil, är en bilpool med 230 fordon inom Hannover regionen som finns på 90 stationer. 

Som Stadtmobil kund har man tillgång till bilpool i 180 olika städer. Normalt hämtas och 

lämnas bilen på samma station, men det finns vissa bilar som kan hämtas och lämnas på valfri 

station, vilket gör envägsresor med bil möjliga. Bokningen sker via smartphone, internet eller 

telefon. Öppnandet av själva bilen sker via smartphone eller ett chip card. Det finns olika typer 

av bilar, små bilar, herrgårdvagnar mm. (üestra, 2016) 

2.3.5 Kända Framtidsplaner för konceptet Mobilitet som tjänst i 

Sverige  

Konceptet MaaS utvecklas hela tiden, nya mobilitetstjänster skapas, nya pilotprojekt startas och 

flera olika studier genomförs i detta nu. 

I skrivandets stund förbereds exempelvis för en nystart av UbiGo, UbiGo 2.0. I denna nya 

version finns en ny samarbetspartner med, Ericsson AB.  Holmberg, Collado, Sarasini och 

Williander (2016) skriver att Ericsson i samarbete med UbiGo och forskningsinstitutet Viktoria 
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Swedish ICT8 har utvecklat en testversion av en MaaS-plattform som öppnar möjligheten för 

olika aktörer att ta sig in på marknaden som mobilitetsoperatörer utan att behöva utveckla de 

avancerade IT-infrastrukturer som MaaS kräver. 

Under våren 2016 kommer Trafikverket att presentera några bilder av ett framtida 

transportsystem, en vision av hur transportsystemet kan komma att se ut om 25-30 år.  Dessa 

bilder visar ett läge då individerna i en storstad köper all sin mobilitet i form av en tjänst och 

”ingen känner längre behov av en egen privat bil”. I bildtexten beskrivs att i detta framtida läge 

kommer såväl tunnelbana som elbussar vara helt automatiserade och dessutom kommer det att 

finnas en flotta med självkörande automatiserade bilar. 

2.4 Samarbete i nätverk 

I avsnittet Mobilitetstjänster i dagens transportsystem framgår att nya mobilitetstjänster ofta 

utvecklas i ett samarbete mellan olika aktörer. I avsnittet Konceptet Mobilitet som tjänst 

beskrivs hur det ofta har varit flera aktörer som i ett samarbete har genomfört studier och 

pilotprojekt som syftat till att utveckla och testa konceptet Mobilitet som tjänst. 

För få en bättre förståelse för hur arbetet med att utveckla och testa MaaS har gått till, vilka 

utmaningar som det kan ha inneburit och kan innebära framöver, så anser vi att det är oerhört 

viktigt att skapa en bild av vad samarbete i nätverk kan innebära.  

I avsnittet nedan presenteras tidigare forskning som berör nätverk och relationer inom nätverk. 

Under de senaste åren har en allt intensivare konkurrens mellan företagen resulterat i stora 

förändringar på den globala marknaden och detta har medfört stora förändringar för de enskilda 

företagen (Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra & Kotzab, 2015). Kraven från kunderna på komplexa 

och kundanpassade produkter ökar hela tiden vilket sätter press på företagen (Christopher, 

1998). Idag kan inget företag stå ensamt skriver Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra och Kotzab 

(2015). Idag måste företagen skapa nära relationer till andra aktörer i syfte att tillsammans skapa 

värde för kunderna. I dagens föränderliga och dynamiska värld gynnas företag och 

organisationer av att samarbeta med andra företag och organisationer mer än någonsin tidigare 

(Lambert & Cooper, 2000). 

                                                           
8 Viktoria Swedish ICT grundades 1997 på initiativ av lokala aktörer i Väst Sverige och har som uppgift att arbeta 

med forskning och utveckling inom tillämpad IT i samarbete med industrin, offentlig sektor och universitet. Målet 

är att hjälpa Sveriges bil- och transportindustri att uppnå hållbar utveckling och tillväxt (Swedish ICT).   
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2.4.1 Nätverk 

Nätverkssynsättet har den teoretiska utgångspunkten att alla företag ingår i nätverk av 

företagsrelationer (Håkansson & Snehota, 1995). Företagen blir en del av ett nätverk endast 

genom att företagen existerar och agerar på marknaden (Elmhester, 2008). Dessa naturliga 

nätverk beskrivs av Håkansson och Snehota (1995) som företagens ”handlingsmiljö”.  

Cook och Emerson (1978) definierar nätverk som grupper av två eller flera sammankopplande 

relationer och enligt deras definition av nätverk finns inga gränser för vilka som ingår i ett 

nätverk så länge som aktörerna i nätverket är sammankopplade på något sätt. Företagen väljer 

egentligen inte att aktivt gå med i dessa nätverk utan gör det automatiskt genom att deras 

aktiviteter och resurser på något sätt är sammankopplade eller beroende av de övriga aktörerna 

i nätverket. 

Att företag samarbetar med andra företag handlar bland annat om att ytterst få företag och 

organisationer själva har alla de resurser och kompetenser som de behöver. Företag är enligt 

nätverkssynsättet beroende av andra aktörers resurser och kompetenser (Elmhester, 2008). 

Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra och Kotzab (2015) skriver att: 

It is fundamental to the network perspective that individual firms depend 

on resources controlled by other firms. Individual firms gain access to 

these resources through interaction and collaboration (Hsuan, Skjøtt-

Larsen, Kinra & Kotzab, 2015, s 65). 9 

Tomkins (2001) skriver att orsaken till att företag väljer att samarbeta med varandra kan vara 

att de vill dela kunskap mellan företagen eller att de vill få tillgång till sällsynta och värdefulla 

resurser. Ett viktigt skäl att samarbeta som Dalsgaard och Bendix (1998) lyfter fram är att 

genom att samarbeta kan flera aktörer tillsammans uppnå ett resultat som de enskilda företagen 

ej hade kunnat uppnå på egen hand. Endast genom att kombinera de resurser som flera företag 

har tillsammans kan ett visst resultat uppnås. 

                                                           
9 Enligt nätverksperspektivet är en grundläggande utgångspunkt att enskilda företag är beroende av resurser som 

kontrolleras av andra företag. Enskilda företag får tillgång till dessa resurser genom interaktion och samarbete 

(författarnas översättning).  
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2.4.1.1 Aktörer, Resurser och Aktiviteter 

Det finns tre viktiga begrepp som används i nätverssynsättet i syfte att beskriva och få ökad 

förståelse kring hur ett nätverk är uppbyggt. Dessa tre begrepp är: aktörer, resurser och 

aktiviteter (Håkansson & Snehota, 1995). 

Aktörer är de som kontrollerar resurser och/eller utför aktiviteter. Aktörer kan vara såväl 

organisationer som individer. Aktörskopplingar binder samman aktörer över 

organisationsgränser och detta skapar nätverk uppbyggda och sammanhållna av 

interorganisatoriska relationer. Det är genom interaktion som dessa ömsesidiga bindningar 

mellan aktörerna skapas. Interaktionen består i att aktörerna utbyter exempelvis produkter, 

information, finansiella medel, det kan även bestå av ett socialt utbyte. Aktörer kan således 

knytas samman via tekniska bindningar, sociala bindningar, administrativa bindningar och 

juridiska bindningar (Håkansson & Snehota, 1995). 

Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra och Kotzab (2015) skriver att inom en interorganisatorisk relation 

är det viktigt att parterna till viss del anpassar sig till varandra. Enligt Hsuan, Skjøtt-Larsen, 

Kinra och Kotzab (2015) kan en ömsesidig anpassning stärka bindningarna mellan aktörerna 

och leda till att aktörerna utvecklar en mer nära och långsiktig relation. Företagen kan genom 

att anpassa sig till varandra gå från en armslängds-relation till en mer nära relation. Författarna 

menar att endast genom att en aktör visar att denne är beredd att anpassa sig till den andre 

aktören så sänder det signaler om att aktören är intresserad av att skapa en mer nära och 

långsiktig relation med den andre aktören. 

Enligt nätverksteorin är de mänskliga kontakterna mellan två organisationer av avgörande 

betydelse för huruvida samarbetet mellan två organisationer kommer att bli framgångsrikt 

(Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra & Kotzab, 2015). Dessa personliga relationer utgör de tunnaste, 

men kanske viktigaste, trådarna som binder samman aktörerna i ett nätverk. Axelsson och 

Agndal (2012, s284) skriver att ”individerna är de ”tunnaste trådarna” i aktörsnätverken, men 

trots det förmodligen de allra viktigaste”. 

Då aktörer samarbetar och etablerar relationer till andra aktörer kommer de att påverkas av 

varandras beslut och agerande. Sett från en enskild aktörs perspektiv så kan man konstatera att 

den enskilda aktören inte bara påverkas av de aktörer som företaget har en direkt relation till i 

nätverket. I ett nätverk av företag finns även andra företag som samarbetar med företagets 

leverantörer och kunder. Detta innebär att ett nätverk är ett komplext system av aktörer som 
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såväl direkt som indirekt påverkar och påverkas av varandras beslut och agerande (Håkansson 

& Johansson, 1992). 

Resurser kontrolleras av aktörer, ibland av flera aktörer. Resurser kan vara såväl materiella som 

immateriella. Till resurser räknas bland annat kompetens, utrustning, produktionskapacitet och 

finansiella medel. Resurskopplingar binder samman olika aktörers resurser och skapar nya 

möjligheter att skapa värde för en kund. 

Aktiviteter utförs då en eller flera aktörer kombinerar, utvecklar och/eller utbyter en eller flera 

resurser. Aktörer i ett nätverk binds samman av aktivitetslänkar då de utför aktiviteter som är 

länkade till och beroende av varandra (Håkansson & Johansson, 1992). 

Det finns olika typer av nätverk, och olika sätt att definiera ordet nätverk. Ovan har de naturliga 

nätverken beskrivits, vilka även kan kallas för organiska nätverk då de växer fram på organisk 

väg. Det finns även nätverk som skapas för att flera företag aktivt väljer att samarbeta, aktivt 

väljer att sträva mot ett gemensamt tydligt mål, dessa nätverk brukar kallas för strategiska 

nätverk. 

2.4.2 Strategiska nätverk 

Strategiska nätverk är enligt Elmhester (2008) formellt organiserade samarbeten där fler än två 

företag aktivt valt att samarbeta. En liknande definition av begreppet strategiska nätverk ges av 

Klint och Sjöberg (2003) som menar att det handlar om två eller flera företag som medvetet 

organiserat ett samarbete med syftet att nå ett gemensamt mål. Ordet strategiska kan tänkas 

innebära att företagen gjort det strategiska, och därmed aktiva, valet att delta i samarbetet då 

detta tros vara till gagn för det egna företaget (Elmhester, 2008). 

Axelsson och Agndal (2012) skriver om ett alliansperspektiv på nätverk och framhåller att det 

är en typ av nätverk som i ledarskapslitteraturen kallas för strategiska nätverk. Enligt detta 

alliansperspektiv på nätverk betonas att aktörerna inom nätverket har gemensamma mål. I dessa 

nätverk vet aktörerna vilka andra aktörer som ingår i nätverket och för att en ny aktör ska 

komma in i nätverket måste den aktören bli insläppt av dem som redan ingår i nätverket.  

Det finns flera orsaker till att ett företag vill utveckla relationer till andra företag och bilda 

strategiska nätverk. Enligt Gustavsson (1988) kan det handla om att företag vill få tillgång till 

kompetens inom områden där man saknar kompetens. Det kan även handla om att företaget vill 

etablera sig på nya marknader och/eller att företaget vill sprida sina risker vid stora 

investeringar. Då en ny produkt utvecklas, en tjänst eller en vara, är det inte ovanligt att det sker 
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i ett samarbete mellan flera olika företag, i en strategisk allians. Vid produktutveckling krävs 

ofta såväl avancerad kompetens inom flera områden och stora investeringar och då kan det vara 

gynnsamt för företagen att ingå i ett strategiskt nätverk och tillsammans investera sina 

spetskompetenser och dela på riskerna (Gustavsson, 1988). 

Tidd, Bessant och Pavitt (2001) redogör för en rad olika motiv till att företag väljer att ingå i 

strategiska samarbeten; ett av dessa motiv är de teknologiska motiven. Tidd, Bessant och Pavitt 

(2001) argumenterar för att den snabba tekniska utvecklingen som sker idag tillsammans med 

en ökad teknisk komplexitet leder till att det är mycket få verksamheter idag som har råd att 

själva upprätthålla expertkunskaper inom alla tekniska områden. Idag omfattas många 

produkter (varor och tjänster) av en rad olika avancerade tekniker och därmed krävs det allt 

oftare att företag samarbetar i syfte att kunna utveckla och erbjuda kunderna avancerade varor 

och tjänster.  

2.4.3 Beroende och Förtroende 

Företagen inom ett nätverk är beroende av varandra, av varandras resurser, kompetenser och 

aktiviteter (Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra & Kotzab, 2015). I avsnittet Nätverk (2.4.1) beskrivs 

att aktörer inom ett nätverk i syfte att skapa en mer nära relation till en annan aktör kan välja 

att anpassa sig till den andre aktören. Då två aktörer väljer att anpassa sig till varandra stärks 

bindningarna mellan aktörerna och samtidigt skapas ett ökat ömsesidigt beroende. Att gå från 

en armslängds-relation till en mer nära relation och därmed öka det ömsesidiga beroendet 

företagen emellan kräver att aktörerna känner ett förtroende för varandra. Hsuan, Skjøtt-Larsen, 

Kinra och Kotzab (2015) framhåller att det krävs förtroende mellan parterna inom ett nätverk 

för att de ska våga och vilja dela med sig av sina resurser och sina kompetenser.  

Without it (trust), partners will not share information or commit to 

specific high-risk investments. Esablishing trust is essential to 

collaboration (Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra & Kotzab, 2015, s 88)10 

Förtroende är enligt flera forskare ett centralt begrepp då det handlar om att skapa goda 

samarbeten mellan aktörer i ett nätverk. Enligt Cooper och Ellram (1993) krävs förtroende och 

lojalitet mellan parterna samt ett långsiktigt fokus för att en relation mellan två aktörer ska 

fungera. Enligt Lambert och Cooper (2000) är förtroendefyllda relationer mellan företagen 

                                                           
10 Utan förtroende kommer partners inte vilja dela information eller förbinda sig till specifika högrisk projekt. Att 

etablera ett förtroende är en grundläggande förutsättning vid samarbete (författarnas översättning).  
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inom ett nätverk avgörande för att ett välfungerande samarbete ska kunna komma till stånd 

inom vilket förtagen vågar och vill skapa viktiga bindningar och kopplingar mellan sina egna 

och de andra företagens resurser, kompetenser och aktiviteter. Även Tomkins (2001) framhåller 

att ett starkt förtroende är en viktig förutsättning för att ett samarbete mellan företag ska fungera, 

samarbete kräver enligt Tomkins (2001) tillit då samarbete ofta handlar om att fördela risker, 

resurser och vinster. 

Nätverk är enligt Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra och Kotzab (2015) dynamiska och med det menas 

att de ständigt förändras, ständigt utvecklas. Nya relationer mellan aktörer etableras, andra 

relationer avslutas. Nätverken är dynamiska i den mening att uppsättningen av aktörer som 

agerar inom ett nätverk förändras över tid, aktörer lämnar nätverket och nya aktörer tillkommer. 

Håkansson (1993) skriver att då ett utomstående företag försöker komma in i ett nätverk kan 

det upplevas som ett hot av de etablerade aktörerna inom nätverket. Ofta upplevs det som ett 

hot då stora företag vill ta sig in i ett nätverk. Små företag som vill ta sig in i ett nätverk kan 

istället upplevas som ett intressant komplement som kan bidra med mycket utan risk för att de 

konkurrerar i allt för hög grad med de redan etablerade företagen. 

När nya företag kommer in i ett nätverk kan det ta tid att bygga upp förtroendefyllda relationer. 

Detta beror på att förtroende är något som byggs upp över tid (Håkansson, 1993; Lind, 2002). 

För att två företag inom ett nätverk ska bygga upp en förtroendefylld relation behöver parterna 

lära känna varandra och få positiva erfarenheter av att den andre parten är ärlig och har goda 

avsikter skriver Lind (2002). Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra och Kotzab (2015 s 87) skriver: 

Trust evolves over time. Most business relations have started as arm´s 

length exchanges, and have only gradually changed into collaborate 

relationships.11 

Sammanfattningsvis: Att arbeta i nätverk kan ofta innebära en utmaning för företagen och det 

ställer som synes krav på de enskilda aktörernas förmåga att skapa välfungerande och 

förtroendefulla relationer till andra aktörer (Lambert & Cooper, 2000). Förtroende mellan 

parterna krävs för att en relation ska utvecklas från en armslängds-relation till ett nära samarbete 

i vilket parterna vågar och vill dela med sig av sina resurser och kompetenser. Att utveckla en 

förtroendefull relation kräver tid och engagemang från inblandande aktörer. 

  

                                                           
11 Förtroende utvecklas över tid. De flesta företagsrelationer börjar med en armslängds-relation, armslängds-

utbyten, och utvecklas sedan gradvis till en mera samarbetsinriktad relation.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som valts för studien. En överskådlig bild över 

olika teorier om metoder och olika strategier för forskning ges och en motivering till de 

metodval som gjorts för att uppfylla studiens syfte presenteras. Den empiriska studiens 

genomförande beskrivs liksom tillvägagångssättet vid sammanställningen, redovisningen och 

analysen av det empiriska materialet.  

3.1 Övergripande syfte 

Examensarbetets syfte är utgångspunkten för hela examensarbetet. Vid valet av hur 

examensarbetet ska genomföras, vid valet av metod, är det syftet och forskningsfrågorna som 

forskaren måste utgå ifrån. 

Blomkvist och Hallin (2015) beskriver fyra olika typer av forskningssyften; utforskande, 

beskrivande, förklarande och förutsägande. 

Explorativa (utforskande) studier är motiverade om det finns begränsade kunskaper inom ett 

område (Yin, 1994). Meningen med en studie med ett utforskande syfte är att få övergripande 

insikter rörande ett visst problem. En stor informationsmängd samlas in och stor vikt läggs vid 

överblick (Bengtsson & Bengtson, 1995). Blomkvist och Hallin (2015) skriver att typiska 

frågeställningar i utforskande studier kan vara: ”Vad händer med X? Vilka är de underliggande 

temana, mönstren, kategorierna bakom X ”(Blomkvist och Hallin, 2015 s 24). 

Beskrivande (deskriptiva) syften används i synnerhet i studier som rör områden som är väl 

utforskade sedan tidigare (Bengtsson & Bengtson, 1995). I studier med beskrivande syften 

beskrivs exempelvis hur någonting fungerar (Ejvegård, 2003) och enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) är målet i beskrivande studier oftast att besvara frågan Hur. Blomkvist och Hallin (2015) 

menar att en typisk frågeställning i beskrivande studier kan vara ”Vilka är de underliggande 

beteendena, händelserna, attityderna, strukturerna, processerna i X” (Blomkvist och Hallin, 

2015 s 24). 

I studier med förklarande syften är målet ofta att skapa en förståelse för varför något förhåller 

sig på det ena eller det andra sättet (Bengtsson & Bengtsson, 1995). I studier med ett förklarande 

syfte menar Skärvard och Lundahl (1999) att det ofta är frågan varför som ska besvaras medan 

Blomkvist och Hallin (2015) menar att en typisk frågeställning i studier med förklarande syften 
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kan vara Vilka händelser, synsätt, attityder, policies skapar X” (Blomkvist och Hallin, 2015 s 

24). 

Förutsägande (explorativa) syften kan enligt Ejvegård (2003) liknas vid prognoser, det vill säga 

man vill kunna göra förutsägningar om framtiden. 

Detta examensarbete har ett syfte som är en mix av olika forskningssyften. Dels är syftet 

utforskande, då ämnet MaaS är ett relativt nytt forskningsområde som behöver kartläggas för 

att förstås. Syftet är även förutsägande då tanken är att diskutera vilka kompetenser som kan 

komma att bli viktiga vid vidareutvecklingen av MaaS samt vilka utmaningar som kan 

uppkomma längs vägen. 

3.2 Forskningsansats 

Målet med alla studier är att uppfylla syftet, att kunna besvara forskningsfrågorna. Som beskrivs 

ovan så har vi ett syfte som är såväl utforskande som förutsägande och vid valet av 

forskningsansats utgår vi givetvis från detta. 

3.2.1 En kvalitativ studie 

I metodlitteraturen framhålls att det är studiens syfte och forskningsfrågorna som avgör 

huruvida en forskare bör välja att göra en kvantitativ- eller en kvalitativ studie. 

Bryman och Nilsson (2002) skriver att kvantitativ forskning kan sägas betona kvantifiering 

både vid datainsamlingen och vid dataanalysen och vid kvantitativ forskning används vanligtvis 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Kvalitativ forskning har i motsats 

till den kvantitativa forskningen fokus på orden, och stor vikt läggs vid ett tolkande synsätt 

(Bryman & Nilsson 2002). Vanliga datainsamlingsmetoder i kvalitativa studier är exempelvis 

intervju och observation (Patel och Davidsson, 2003). I tabell 2 redovisas en enkel 

sammanfattning av kvantitativ respektive kvalitativ metod. 
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Tabell 2. Skillnad mellan kvantitativ- och kvalitativ-metod. (Källa: Blomkvist & Hallin, 2015 s. 56) 

Kvantitativ metod Kvalitativ metod 

Siffror Ord 

Distans Närhet 

Strukturerad empiriinsamling Semistrukturerad empiriinsamling 

Deduktion Induktion 

Generaliseringar Kontextuell förståelse 

Hårda, tillförlitliga data Mjuka, rika data 

 

Enligt såväl Lundahl och Skärvard (1999) som Holme och Solvang (2012) ligger fokus inom 

kvalitativ forskning på djup och förståelse.  I detta examensarbete kommer vi att ägna oss åt 

kvalitativ forskning då syftet kräver att vi skapar en djupare förståelse för konceptet Mobilitet 

som tjänst för att kunna få en förståelse för vilka kompetenser som kan komma att bli viktiga 

vid vidareutvecklingen av MaaS samt utmaningar som kan tänkas uppstå längs vägen. 

3.2.2 En abduktiv ansats  

Deduktion är den forskningsansats som vanligtvis förknippas med naturvetenskaplig forskning 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Deduktion innebär att en teori utvecklas och denna teori 

testas sedan på olika sätt. Deduktiv ansats definieras enligt Olsson och Sörensen (2012) som en 

ansats som går ut på att forskaren från allmänna teorier drar slutsatser om enskilda fall. 

Ett alternativ till en deduktiv ansats är en induktiv ansats. En induktiv ansats bygger på att 

forskaren utgår från studier av verkligheten, skapar nya allmänna principer och formar ny teori 

(Olsson & Sörensen, 2012). 

Denna studie har varken induktiv eller deduktiv ansats utan en abduktiv. Olsson och Sörensen 

(2012) beskriver den abduktiva ansatsen som en växelverkan mellan induktiv och deduktiv 

ansats. Detta examensarbete är ett exempel på växelverkan mellan teori och verklighet. I detta 

examensarbete studeras ett område som är nytt och växer fram i detta nu. Detta har varit en 

utmaning under arbetets gång men allra mest en spänningsfaktor. Dessutom berör denna studie 

ett område – Mobilitet som tjänst - som vi hade ytterst lite förkunskaper kring innan arbetet 

startade. Så som beskrivs i referensramen så finns ingen entydig definition av konceptet MaaS 

och detta har inneburit att arbetet med att successivt skapa en ökad förståelse för vad konceptet 
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MaaS innebär har pågått långt in i denna examensarbetesprocess. Vi har fått nya perspektiv och 

hela tiden växlat mellan teori och verklighet. 

Examensarbetet inleddes med en typ av förstudiesamtal i vilka en första bild, en första idé, av 

vad konceptet MaaS innebär skapades. På detta sätt kan sägas att vi startade i verkligheten. 

Detta följdes av litteraturstudier, studier av tidigare forskning och teorier som ansågs vara 

viktiga för denna studie. Sedan vidtog insamling av empiriska data. Under insamlingen av 

empiriskt data fick vi nya uppslag, nya idéer, om vad som var viktigt att ta med i referensramen 

och vilka teorier som kunde vara aktuella för vår studie. 

Till stor del förklaras denna växelverkan mellan teori och verklighet av att forskningsområdet 

är nytt, det finns inga klara definitioner. Det förklaras även av något som nämns i 

referensramen; det sker en stark utveckling inom detta forskningsområde just nu och detta gör 

att kartan ständigt ritas om. Bara under de knappa tio veckor som detta examensarbete har 

arbetats fram har nya MaaS-pilotprojekt startat, MaaS har testats för första gången i 

verkligheten och nya integrerade mobilitetstjänster har skapats i Sverige och i andra delar av 

världen. Denna starka utvecklingstakt, och ständiga förändring av kartan som beskriver 

konceptet MaaS har påverkat vårt examensarbete i hög grad och bidragit till att en abduktiv 

ansats har upplevts som ett givet val.  

3.3 Urval 

Det finns huvudsakligen två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Om en studie ska kunna reproduceras av andra forskare är det viktigt att det sker en 

dokumentation av hur urvalet av den empiriska populationen valts och om detta urval är 

tillräckligt representativt för att kunna spegla hela populationen eller ej. Vid sannolikhetsurval 

kommer alla i populationen ha en chans att vara med i undersökningen och om urvalet är 

tillräckligt stort kan slutsatser utifrån resultatet av undersökningen statistiskt säkerhetsställas 

och därmed gälla för hela populationen. Om ett icke-sannolikhetsurval används är risken stor 

att urvalet inte är representativt för populationen och slutsatser som dras utifrån resultatet av 

undersökningen gäller inte för hela populationen (Holme & Solvang, 2012). 

Vid kvalitativa studier är denna generalisering och huruvida urvalet är representativt eller ej 

inte det mest centrala. Då syftet är att skapa en djupare förståelse för fenomenenet som studeras. 

Det innebär att urvalet av respondenter snarare sker strategiskt istället för statistiskt, dock 
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fortfarande med en systematik grundad i den för-förståelse och för-teori samt förutfattade 

meningar forskarna har. (Holme & Solvang, 2012) 

Detta examensarbete behandlar ett koncept som utvecklas idag inom transportsektorn men 

konceptet är så pass nytt att även inom transportsektorn är det idag många som har liten eller 

ingen erfarenhet rörande konceptet Mobilitet som tjänst. Vi har således gjort ett mycket tydligt 

urval på så sätt att vi endast valt att inhämta primärdata från personer som på olika sätt har 

kunskaper och erfarenheter av konceptet Mobilitet som tjänst. 

Vid arbetet med kartläggningen av tidigare forskning rörande mobilitetstjänster och konceptet 

Mobilitet som tjänst, som presenteras i referensramen, fick vi en bild av vilka olika typer av 

aktörer som har kunskaper och erfarenheter inom detta forskningsområde och detta har styrt 

vårt urval. Det handlar om aktörer som på olika sätt arbetar med att utveckla och tillhandahålla 

olika typer av kombinerade mobilitetstjänster och givetvis aktörer som arbetat med att utveckla 

konceptet mobilitet som tjänst samt aktörer som arbetat i olika MaaS-pilotprojekt. Det alla 

utvalda personer har gemensamt är att de har kunskap om MaaS och olika typer av erfarenheter 

av MaaS. 

För att få en fullödig bild av konceptet MaaS valde vi ett brett urval av personer från vilka vi 

inhämtade vårt primärdata. Med ett brett urval menar vi att vi har försökt välja en heterogen 

grupp av personer i den meningen att de utvalda personerna företräder olika typer av 

organisationer och har delvis olika erfarenheter av konceptet MaaS. Vi valde representanter 

från såväl statliga som privata aktörer, små och stora organisationer. Tanken bakom detta urval 

var att vi skulle få olika perspektiv på konceptet Mobilitet som tjänst. 

Tanken med studien är att få en djupare förståelse för konceptet mobilitet som tjänst för att 

kunna få ökad förståelse kring vilka kompetenser som kan tänkas bli viktiga vid 

vidareutvecklingens av MaaS samt vilka utmaningar som kan tänkas uppstå längs vägen. I syfte 

att få en djupare bild av konceptet MaaS har vi valt att koncentrera oss på och inhämta data från 

ett mindre antal personer vilket är ett mycket vanligt tillvägagångssätt i en kvalitativ studie.  

Vårt urval ligger till grund för valet av primärdatainsamlingsmetod, om detta handlar nästa 

avsnitt. 

3.4 Val av datainsamlingsmetod 

All forskning berör någon form av datainsamling (Saunders et al., 2009). Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) kan data som samlas in delas in i primärdata och sekundärdata. 
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Primärdata är data som samlats in i ett specifikt syfte för den aktuella studien. Sekundärdata är 

data som samlats in i ett annat syfte än den aktuella studiens syfte. Sekundärdata kan ändå 

användas i den aktuella studien och kan bidra till att uppnå studiens syfte (Lundhl & Skärvard, 

1999).  

I denna studie har primärdata samlats in och detta data presenteras i avsnittet 4. Empiri. 

3.4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts i syfte att skapa en bild av utvecklingen av konceptet MaaS fram 

till idag. Genom att beskriva olika MaaS-projekt är tanken att läsaren ska få en idé om vad 

konceptet innebär, något som är viktigt då denna studie berör ett koncept som ännu ej nått 

allmän kännedom. 

Information om konceptet MaaS utveckling, information om genomförda pilotprojekt och 

studier har vi hittat i vetenskapliga artiklar, vetenskapliga rapporter, på hemsidor som skapats 

för de olika projekten, som UbiGo.se och MaaS.fi samt i tidningsartiklar från tidningar som 

DN, Dagens Industri med flera vilka skriver om utveckling inom teknikområdet. 

3.4.2 Insamling av primärdata 

I avsnittet Urval framhålls att i syfte att skapa ett underlag för att kunna diskutera vilka 

kompetenser som kan komma att bli viktiga vid vidareutvecklingen av MaaS samt vilka 

utmaningar som kan uppkomma längs vägen behöver primärdata rörande konceptet MaaS 

inhämtas från en grupp personer med kunskaper och erfarenheter av MaaS. I avsnittet Urval 

framhålls även att denna grupp bör bestå av personer med olika erfarenheter av MaaS, det bör 

vara representanter för olika typer av organisationer och antalet i gruppen bör vara 

förhållandevis litet då fokus ligger på att skapa en djupare förståelse för konceptet MaaS snarare 

än att få en ytlig bild från en stor grupp personer. Utifrån detta resonemang anser vi att 

kvalitativa intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod för denna studie. 

Valet av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod grundar sig i att målet för denna studie 

är att skapa en djupare förståelse för MaaS. Blomkvist och Hallin (2015) skriver att då 

uppsatsens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för ett fenomen då är intervjuer att föredra. 

Enligt Lundahl och Skärvard (1999) kännetecknas kvalitativa intervjuer av att undersökaren 

försöker förstå beteendet och handlandet av individer och grupper av individer med 

utgångspunkt från dem som studerats. Enligt Blomkvist och Hallin (2015) används kvalitativa 
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metoder då syftet med undersökningen är att få en kontextuell förståelse något som kan uppnås 

med exempelvis kvalitativa intervjuer.  

Vi ville samla in primärdata från personer som utifrån sina erfarenheter och kunskaper kring 

Mobilitet som tjänst och utifrån sitt eget perspektiv kan beskriva utvecklingen av MaaS fram 

tills idag. Personer som kunde dela med sig av sina tankar och idéer rörande viktiga 

kompetenser och tänkbara utmaningar vid en framtida utveckling av MaaS. I avsnittet 4. Empiri 

presenteras de olika respondenterna. 

3.4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

I denna studie har datainsamlingsmetoden kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts 

i syfte att samla in primärdata. Denna typ av intervjuform kännetecknas av låg grad av 

strukturering vilket får som effekt att respondenten ges ett stort utrymme att formulera och 

utveckla sina svar (Patel & Davidsson, 2003). Detta var något som ansågs vara viktigt i denna 

studie då vi inte ville begränsa våra respondenter utan vi ville få uttömmande svar och på så 

sätt en djupare förståelse för konceptet Mobilitet som tjänst. 

I en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte komma i en särskild ordning och forskaren 

kan under intervjuns gång ställa följdfrågor. Blomkvist och Hallin (2015) skriver att en fördel 

med semistrukturerade intervjuer är just att såväl respondenten som forskaren har möjlighet att 

ställa frågor som kan förtydliga både frågor och svar. I denna studie blev intervjuerna bitvis ett 

samtal mellan respondent och forskare. Följdfrågor ställdes ofta för att klargöra och öka 

förståelsen för det som respondenterna beskrev och berättade om. 

3.4.2.2 Utformningen av intervjufrågorna 

Syftet med detta examensarbete är att diskutera några kompetenser som kan tänkas bli 

betydelsefulla vid vidareutvecklingen av konceptet MaaS i Sverige samt diskutera möjliga 

utmaningar som kan uppstå vid vidareutvecklingen av konceptet MaaS i Sverige. 

Då vi utformade våra intervjufrågor utgick vi från vårt syfte och vår forskningsfråga. Vi ville 

få en bild av vilka kompetenser som våra respondenter ansåg att har varit viktiga vid 

utvecklingen av MaaS fram tills idag. Vi tänker att utvecklingen av MaaS fram tills idag kan 

säga något om en möjlig framtida utveckling och mer specifikt något om vilka kompetenser 

som kan komma att bli viktiga. Givetvis valde vi även att fråga våra respondenter vilka 

kompetenser de tror att kommer att bli viktiga vid vidareutvecklingen av MaaS. 
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Den andra delen av vårt syfte rör vilka utmaningar som kan uppkomma vid vidareutvecklingen 

av MaaS. Vi var intresserade dels av att få en bild av vilka utmaningar som våra respondenter 

tror att kan uppkomma vid vidare utvecklingen av själva konceptet, och dels vilka utmaningar 

som kan uppkomma då MaaS eventuellt ska implementeras i verkligheten. 

I vår referensram framkommer att MaaS är ett koncept vilket utvecklats med tanken att det ska 

kunna vara ett alternativ till den privatägda bilen. I syfte att identifiera vilka utmaningar som 

kan uppkomma då MaaS ska konkurrera med den privatägda bilen ville vi fråga våra 

respondenter om vad de tror krävs av en MaaS-tjänst för att individer ska välja bort bilägandet 

och istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som tjänst. 

I referensramen kan vi se att konceptet MaaS fram tills nu har utvecklats i samarbeten mellan 

olika aktörer. Vi var intresserade av att få respondenternas tankar kring hur MaaS kan komma 

att utvecklas i framtiden, kan MaaS utvecklas i naturliga nätverk eller krävs det att flera aktörer 

aktivt går samman i strategiska nätverk och vidareutvecklar MaaS. Tanken var att beroende av 

vilken typ av nätverk som MaaS kan tänkas utvecklas inom kan olika typer av utmaningar 

tänkas uppstå. 

Slutligen valde vi att fråga respondenterna om det kan komma att krävas nya aktörer vid 

vidareutvecklingen av MaaS, aktörer som inte idag inte räknas till transportsektorn. Tanken 

bakom denna fråga var att identifiera eventuella nya kompetenser som kan krävas då MaaS ska 

vidareutvecklas. 

3.4.2.3 Genomförande av den empiriska studien 

Redan i ett tidigt skede av arbetet med detta examensarbete kontaktad vi de personer som 

önskades intervjuas. Ett brev skickades till de potentiella respondenterna och syftet med 

examensarbetet presenterades. Samtliga tillfrågade ville ställa upp på en intervju. 

Några dagar innan intervjuerna skulle äga rum skickades ett brev ut med samtliga 

intervjufrågor. Syftet med detta utskick var att respondenterna skulle vara förberedda på 

frågorna och eventuellt även hinna reflektera kring frågorna redan innan intervjutillfället. 

Huvuddelen av intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer då vi var intresserade av att få 

perspektiv på konceptet MaaS från personer som arbetar och befinner sig över hela Sverige. 

Intervjuerna spelades in, med respondenternas medgivande, för att allt som sades skulle sparas 

och för att vi skulle kunna koncentrera oss helt och fullt på att lyssna och samtala med 

respondenten. 
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Frågorna ställdes i den ordning som presenteras i bilaga 1. Då intervjuerna blev som samtal i 

vissa fall ställdes ofta följdfrågor i syfte att klargöra respondenternas svar, och be dem att 

utveckla vidare. 

Efter intervjuerna sammanställdes intervjumaterialet, fråga för fråga. Allt som respondenterna 

sagt och berättat skrevs ned och då oklarheter uppdagades kontaktades respondenterna via mail 

i syfte att klargöra oklarheterna. 

3.5 Redovisning av empirisk data  

Redovisningen av intervjuerna har utformats med avsikten att ge läsaren en helhetsbild av 

intervjupersonernas tankar och erfarenheter kring utvecklingen av MaaS fram tills idag samt 

deras idéer och tankar som rör frågor kopplade till utvecklingen av MaaS under de kommande 

åren. 

Ett viktigt ställningstagande vid redovisningen av intervjumaterialet har varit att redovisa varje 

enskild intervju i ett eget avsnitt. Tanken bakom detta är att läsaren ska få en sammanhållen 

berättelse från varje person som vi har valt att intervjua. Då vi gjorde vårt urval valde vi 

personer från olika typer av organisationer och företag, personer från näringslivet och personer 

från offentlig sektor, personer med olika erfarenheter av MaaS. Vi önskande att få en bredare 

bild av MaaS och således valdes en heterogen grupp av personer vilka alla skulle kunna bidra 

med sin unika bild av MaaS sett ur deras unika perspektiv. För att dessa olika perspektiv skulle 

bli tydliga för läsaren valde vi att i den empiriska redovisningen skapa ett avsnitt per person i 

vilket personen i fråga initialt presenterades och sedan redovisades dennes erfarenheter, tankar 

och idéer rörande MaaS i en sammanhållen beskrivning. 

Vi har valt att presentera en sammanfattande beskrivning av respondenternas tankar, idéer och 

erfarenheter av MaaS. Målet med redovisningen av intervjumaterialet är att respondenternas 

tankar, idéer och erfarenheter av MaaS ska beskrivas så utförligt att läsaren får en så bra 

helhetsbild av varje respondents berättelse som möjligt. Samtidigt anser vi det vara viktigt att 

intervjupersonernas berättelser redovisas på ett sådant sätt att läsaren kan finna redovisningen 

av det empiriska resultatet intressant och förhållandevis lättillgängligt. Skulle respondenternas 

berättelser ha redovisats i sin helhet, ord för ord, tror vi att det skulle ha varit mycket svårt för 

läsaren att läsa och ta till sig materialet. Således har intervjumaterialet sammanfattats. 
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Det empiriska resultatet redovisas i en tabell. I den högra delen av tabellen redovisar vi en 

mycket kortfattad beskrivning av respondentens svar. Dessa kortfattade beskrivningar använde 

vi sedan i vår analys. 

3.6 Tolkning och analys 

Då detta forskningsområde är nytt och då vi valt att intervjua personer med olika erfarenheter 

av MaaS så ville vi ha ett öppet förhållningssätt både under intervjuerna och då vi studerade 

resultatet av intervjuerna. Vi ville vara öppna för vad som växte fram då vi studerade det 

empiriska materialet. Vi har genomfört vår analys i två steg. Det första steget gick ut på att 

identifiera olika teman i det empiriska materialet och det andra steget handlade om att diskutera 

viktiga kompetenser och möjliga utmaningar inom ramen för de olika teman som vi identifierat. 

Analysen steg 1: Enligt Blomkvist och Hallin (2015, s 108) är ett mycket vanligt sätt att 

analysera kvalitativ empiri att göra en tematisk analys. I detta examensarbete har vi valt att göra 

just en tematisk analys av vårt kvalitativa data och med utgångspunkten att se vilka ”teman som 

växer fram när man läser igenom materialet”. Vid granskningen av det empiriska materialet har 

fyra olika huvudteman vuxit fram. Dessa teman började växa fram redan vid genomförandet av 

själva intervjuerna då samma teman återkom i flera olika intervjuer. Vid närmare studier av det 

insamlade materialet blev de olika teman som upptäckts under intervjuerna allt tydligare. I dessa 

huvudteman berörs frågor som rör såväl viktiga kompetenser samt möjliga utmaning vid 

vidareutvecklingen av MaaS. 

I syfte att tydliggöra de huvudteman som vi ser i vårt empiriska material har vi valt att sortera 

materialet i dessa teman. I avsnitt 3.5 beskrivs hur vi sammanställde vårt material och hur 

materialet sammanfattades till korta kärnfulla meningar. Dessa kärnfulla meningar sorterades 

in i våra huvudteman. Vi väljer här att använda begreppet huvudteman då ett fåtal av dessa 

korta meningar inte kunde sorteras in under något av dessa fyra teman. I bilden nedan illustreras 

steg 1 i vår analys som resulterade i fyra teman.  
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Figur 3 Sammanfattande bild av analys 1: från intervju till tema. 

I det andra steget av vår analys utgick vi ifrån våra huvudteman då vi diskuterade några 

kompetenser som kan tänkas bli betydelsefulla vid vidareutvecklingen av konceptet MaaS i 

Sverige samt några möjliga utmaningar som kan uppstå vid vidareutvecklingen av konceptet 

MaaS i Sverige. Denna analys presenteras i avsnitt 5. Analys.  

3.7 Trovärdighet  

Kvalitet i ett vetenskapligt arbete brukar delas in i två delar, både validiteten (studera rätt sak) 

och reliabilitet (studera på rätt sätt) ska kunna bedömas för att avgöra kvaliteten på arbetet. 

(Blomkvist & Hallin, 2015) 

3.7.1 Validitet 

Validitet uppnås enligt Blomkvist och Hallin (2015, s 50) genom att: 

 litteraturgenomgången handlar om det ämnesområde som problematiseringen, syftet 

och frågeställningen anger 
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 den teori som refereras till i teoriavsnittet och sedan används i analysen stämmer med 

syfte och frågeställning 

 problematiseringen, syfte och frågor överensstämmer med val av datainsamlingsmetod, 

val av informanter etc. 

 diskussionen handlar om det syftet säger att den ska handla om; att frågorna  

besvaras 

I detta examensarbete anser vi att validiteten är relativt god då vi i litteraturgenomgången 

behandlar det ämnesområde som syftet och frågeställningen anger. I litteraturgenomgången låg 

fokus på tidigare forskning rörande konceptet MaaS samt olika typer av mobilitetstjänster. Den 

teori som presenterades i referensramen användes sedan i analysen. Syftet är nära knutet till 

valet av informanter och datainsamlingsmetod då vi valde att utföra kvalitativa intervjuer med 

personer med erfarenheter av Mobilitet som tjänst i syfte att få ökad förståelse för konceptet 

MaaS och i synnerhet vilka kompetenser som kan tänkas bli viktiga och vilka utmaningar som 

kan uppkomma vid vidareutvecklingen av MaaS. Som tidigare nämnts valde vi intervjuer då vi 

ville få en fördjupad förståelse och vi anser att valet av respondenter bidrar till att öka studiens 

validitet. Vi anser slutligen att analysen handlar om det syftet säger att den ska handla om, det 

är en diskussion kring viktiga kompetenser och möjliga utmaningar vid vidareutvecklingen av 

MaaS. En självkritisk påpekan anser vi dock vara på sin plats. I analysen kan det finnas delar 

som kan upplevas som utsvävningar. Dessa delar anses viktiga då de ökar förståelsen för de 

huvudsakliga delarna av analysen som är en diskussion kring viktiga kompetenser och möjliga 

utmaningar. 

3.7.2 Reliabilitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att reliabilitet handlar om huruvida 

mätinstrumentet som används, exempelvis ett enkätformulär, kommer att ge tillförlitliga och 

stabila utslag, d.v.s. skulle samma resultat uppnåtts om något annat urval undersökts eller någon 

annan forskare utfört mätningen? 

Denna studie kan ej reproduceras då utvecklingen av Mobilitet som tjänst sker i detta nu och 

dessutom i en snabb takt. Om några månader, om något år, kommer nuläget att vara ett annat 

och då måste den forskare som väljer att studera detta koncept utgå från de nya förutsättningar 

som finns då. I detta examensarbete har vi valt att göra kvalitativa intervjuer och har i det syftet 

sammanställt ett frågeformulär. Vi har redogjort för vårt tillvägagångssätt för att det ska bli 

tydligt hur vi har gått tillväga, hur vi sammanställt resultat och hur vi har gjort vår analys.  
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet från de kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som genomförts i detta examensarbete. 

Totalt har åtta intervjuer genomförts med åtta olika personer som på olika sätt har kunskap och 

erfarenheter av konceptet Mobilitet som tjänst. Varje intervju redovisas i ett eget avsnitt. I 

början av varje avsnitt presenteras den aktuella respondenten och respondentens koppling till 

konceptet Mobilitet som tjänst klargörs. 

Vid varje intervjutillfälle har vi utgått från åtta frågor. Fråga 1 och 2 berör respondentens tankar 

och erfarenheter kring konceptet MaaS utveckling fram tills idag. Fråga 3-8 berör 

respondentens tankar och idéer kring utvecklingen av MaaS under de kommande åren. Då svar 

saknas har respondenten ansett att denne ej kan svara på den aktuella frågan. 

Tabell 3Intervjuerna i studien 

Namn Typ Datum Tid 

Adam Laurell Telefonintervju 2016-05-02 35 min 

Einar Tuvfesson Besöksintervju 2016-05-02 55 min 

Anders Lie Telefonintervju 2016-05-04 25 min 

Hans Arby Telefonintervju 2016-05-06 45 min 

Chatarina Elmsäter-Svärd Telefonintervju 2016-05-09 30 min 

Kent Olsson Besöksintervju 2016-05-11 25 min 

Stefan Thulin Telefonintervju 2016-05-12 40 min 

Jesper Sundblad Telefonintervju 2016-05-13 35 min 

4.1 Hans Arby - Entreprenören bakom UbiGo 

Hans Arby arbetar som VD på UbiGo Innvoation AB. 2011 började Hans Arby skissa på idén 

till en tjänst som skulle göra det möjligt för storstadsbor att välja bort bilägandet samtidigt som 

de behöll flexibiliteten i sitt resande. Idén blev senare verklighet i pilotprojektet UbiGo i vilket 

Hans Arby har varit en tongivande aktör sedan start och han är så även idag.  
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Tabell 4. Intervju med: Hans Arby 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

I början av utvecklingen av konceptet MaaS handlade det mycket om 

entreprenörskap enligt Arby under intervjun. Samtidigt har det hänt, 

och händer, mycket på IT-området, exempelvis så utvecklas de 

självkörande bilarna i snabb takt.  

 

Arby berättade att han anser att det är viktigt att vara en god 

förhandlare som kan skapa gynnsamma avtal med viktiga 

underleverantörer. Detta menade Arby att var viktigt i framtagandet 

och testet av UbiGo.   

 

 

 

 

 

 

 

Förmåga att 

förhandla med 

viktiga 

leverantörer. 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst sett 

ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

 

Arby tog exemplet UbiGo och beskrev att UbiGo togs fram i ett 

samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Offentliga aktörer 

som kollektivtrafiken, trafikverket och akademin och sedan även flera 

privata aktörer. Dessutom knöts viktiga band till en rad 

underleverantörer, i synnerhet leverantörer av olika typer av 

mobilitetstjänster. 

 

Samarbete mellan 

offentliga aktörer 

och aktörer från 

näringslivet har 

varit viktigt vid 

utvecklingen av 

MaaS.  

 

Det har varit 

viktigt att knyta 

band till 

betydelsefulla 

underleverantörer 

vid utvecklingen av 

MaaS. 

 

 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Arby ligger fokus ofta på IT och man glömmer bort det 

affärsmässiga tänket när man ska utveckla integrerade 

mobilitetstjänster.  En ny tjänst kräver visserligen IT, appar, 

marknadsföring, en ny tjänst kräver allt, men det viktigaste vid 

utvecklingen av MaaS är enligt Arby är kompetens som rör förmågan 

att utveckla nya tjänster och att vid skapandet av denna tjänst utgå 

från kundens behov.  

 

 

 

Kompetensen att 

utveckla nya 

tjänster utifrån 

kundens behov 

kommer att vara 

viktigt vid 

vidareutvecklingen 

av MaaS.  

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

En utmaning som Arby lyfte fram var problemen som Arby menar att 

kan uppstå då offentliga och privata aktörer ska samarbeta och 

tillsammans utveckla detta koncept och utveckla olika integrerade 

tjänster. Det svåraste blir att blanda skattefinansierade/ 

 

 

Utmaningar 

uppstår då 

offentliga och 
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skattesubventionerade tjänster (såsom exempelvis kollektivtrafiken) 

med privata tjänster.  

 

I Finland vill staten stötta Nokia menade Arby, de vill hitta en ny 

mobilbransch, få ett uppsving och således har man tagit olika grepp 

för att underlätta för MaaS. MaaS finns exempelvis med i Finlands 

regeringsförklaring.   

 

Arby menade att de offentliga myndigheterna måste underlätta för de 

privata aktörerna inom näringslivet.  

privata aktörer ska 

samarbeta. 

 

Det är en utmaning 

att blanda olika 

mobilitetstjänster. 

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

Maas i verkligheten? 

Arby menar att troligtvis kommer vi att under de kommande åren 

först se fler MaaS-piloter. Sedan kommer varumärket att vara 

jätteviktigt och frågan om vilket företag som ska fronta kunden, 

vilket företags varumärke som ska vara längst fram.  

 

 

Utmaningen blir att 

skapa ett bra 

varumärke och 

frågor kring vem 

som ska fronta 

kunden. 

 

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

Det handlar enligt Arby om att skapa en tjänst som är tillräckligt 

trygg och säker för att individerna ska välja denna mobilitetstjänst 

framför den egenägda bilen. Det måste även vara enkelt och 

användarvänligt. Ekonomin kan också komma att spela in framhöll 

Arby, men det är enligt Arby inte den viktigaste pusselbiten.  

 

 

 

 

En trygg, säker, 

enkel och 

användarvänlig 

tjänst krävs för att 

konceptet MaaS 

ska locka kunder.  

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

Arby framhöll att han tror att framöver kommer MaaS-utvecklingen 

handla om att det genomförs pilotprojekt i olika städer. Dessa projket 

kommer att genomföras i ett samarbete mellan olika aktörer. Varje 

stad där det finns ett intresse för MaaS måste enligt Arby först göra 

en egen pilot för att kunna utgå från hur det fungerar i just den staden. 

I varje stad måste man samla ihop olika aktörer, så som man gjorde i 

Göteborg då UbiGo testades, för att kunna visa att MaaS är bra för 

just den staden.   

 

 

MaaS kommer att 

fortsätta att växa 

fram i ett 

samarbete mellan 

olika aktörer.  

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att utveckla 

och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn?  
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4.2 Catharina Elmsäter-Svärd – Ordförande för Drive 

Sweden 

Innovationsprogrammet Drive Sweden startade våren 2015 och finansieras av 

Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Drive Sweden driver utvecklingen mot ett 

transportsystem för både människor och gods, baserat på automation, digitalisering och 

tjänstefiering (Vinnova.se). I innovationsprogrammet Drive Sweden möts kompetens från alla 

berörda samhällssektorer, exempel på samarbetspartners är Trafikverket och 

Transportstyrelsen, Mobiloperatörer, KTH, Chalmers, biltillverkare som Volvo och SAAB och 

UbiGo (drivesweden.net). Ordförande i styrelsen för Drive Sweden är Catharina Elmsäter-

Svärd. Elmsäter-Svärd är utvald till denna studie främst på grund av sin medverkan i Drive 

Sweden och även med bakgrund av Elmsäter-Svärds erfarenheter från hennes tid som 

Infrastrukturminister. 

Tabell 5. Intervju med: Catharina Elmsäter-Svärd 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Elmsäter-Svärd har den viktigaste kompetensen i arbetet med 

att utveckla MaaS varit kompetensen att koppla ihop olika bilar och 

andra fordon. Kompetenser som rör molntjänster exempelvis.  

 

 

Kompetensen att 

kunna integrera 

olika 

mobilitetstjänster 

har varit viktig.  

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst sett 

ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

 

Elmsäter-Svärd berättade att hon känner till några av de MaaS-

projekt som genomförts. Enligt Elmsäter-Svärd måste det börja med 

att det enskilda företaget tittar på sin egen organisation och ser en 

affärsmässig möjlighet med att utveckla Mobilitet som tjänst, då 

skapas ett driv enligt Elmsäter-Svärd. Flera organisationer kan 

samarbeta, men det måste  

finnas en vinna-vinna-situation, någon slags affärsmässighet.  

 

 

MaaS utvecklas i 

ett samarbete 

mellan olika 

aktörer. De 

enskilda företagen 

måste se en vinning 

för egen del 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

 

Framåt är det viktigt att få med förståelsen kring hur människor 

fungerar enligt Elmsäter-Svärd. Elmsäter-Svärd menade att det är en 

sak med det tekniska, det är nu viktigt att utgå ifrån hur människor 

fungerar.   

  

 

En viktig 

kompetens vid 

utveckling av ny 

tjänst är att förstå 

hur människor 

fungerar.  
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4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

 

En utmaning enligt Elmsäter-Svärd kan vara att då nya tjänster 

introduceras på marknaden, som exempelvis Uber, kan lagar och 

regler komma att sätta stopp för dessa typer av tjänster.  

Uber handlar enligt Elmsäter-Svärd om att den traditionella 

samåkningen görs om till en tjänst. Frågan är vad som händer då 

samåkningen kommersialiseras.  

 

En utav de större utmaningarna är enligt Elmsäter-Svärd att 

tillgängliggöra öppen data, alltså information och att den verkligen är 

öppen och tillgänglig. Det är sällan som det är de stora verken, de 

stora företagen som är snabbast och bäst på att ta fram de här 

tjänsterna. Men de sitter på information som är viktig för de som är 

snabbare. Det handlar om olika roller. När ska vissa ta ett steg 

tillbaka få att ge plats till de som uppfinner och hittar på. 

 

 

 

Lagar och regler 

kan sätta stopp för 

utvecklingen av 

nya tjänster. 

 

 

Det blir en 

utmaning att få 

tillgång till data 

från de stora 

offentliga 

myndigheterna 

 

Det blir en 

utmaning för olika 

aktörer att hitta sin 

roll. 

 

 

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

 

Uthålligheten, det kommer handla om pengarna, det tar tid innan den 

stora massan är tillräckligt stor innan man kan se affärsnyttan med 

detta.  

 

 

 

 

 

Det blir en 

utmaning att vara 

uthållig tills det går 

att tjäna pengar på 

detta. 

 

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

Enligt Elmsäter-Svärd handlar det i grund och botten om att varje 

individ är ute efter tid, kostnad och funktion. Individen vill ha 

möjlighet att göra sina egna val, enligt Elmsäter-Svärd.  

 

”Det kan innebära att kliver jag ut en morgon, och beroende på 

vilken tid jag har på mig, eller att jag måste veta att det funkar, eller 

om det är kostnaden som avgör så kan det till och med vara så att 

jag vill välja om jag ska använda min egen bil eller om det finns 

något annat och då är det klart att då blir det ju pålitligheten i det 

här”.   

 

Elmsäter-Svärd framhöll att man måste vara öppen för att 

människor vill kunna göra olika val, dag för dag och i olika skeden 

av livet. Vad som kommer att krävas av konceptet MaaS sett utifrån 

individernas synvinkel är att de ska känna trygghet, att individerna 

 

 

En trygg, enkel 

användarvänlig, 

prisvärd, 

individanpassad 

tjänst krävs för att 

konceptet MaaS 

ska locka kunder. 
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kan välja och att individerna vet vad det finns för olika val beskrev 

Elmsäter-Svärd och framhöll att när valet att köpa en tjänst blir 

tillräckligt bra, då kommer individerna att inse att bilen som man 

köpt in för dyra pengar, som man kanske bara använder 2 % av 

tiden, den borde väljas bort.  

 

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

 

Elmsäter-Svärd trodde att MaaS kommer att växa fram både i 

organiska och i strategiska nätverk. Bara hotet om att det finns andra 

så kallade uppstickare gör att befintliga aktörer måste se om sitt eget 

hus, för att de ska kunna finnas kvar på marknaden. Elmsäter-Svärd 

menar att Samtrafiken är ett exempel på ”kollegor och konkurrenter 

som har tvingats fram till att göra vissa saker gemensamt därför att 

människor kräver något annat”.   

 

 

 

MaaS kommer 

delvis växa fram 

organiskt men 

strategiska nätverk 

krävs också. 

Samarbete kommer 

att krävas för att 

skapa det som 

kunden kräver. 

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att utveckla 

och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn?  

 

 
 
 

4.3 Adam Laurell – Samtrafiken  

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, 

mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör vi framför allt genom att utveckla tjänster för 

trafikföretag och resenärer, och genom att förse branschen med kunskap och data om Sveriges 

resande. Samtrafiken fungerar också som en oberoende part och en arena för dialog. Genom att 

vi ägs av 38 trafikföretag gemensamt är Samtrafiken en plats där gemensamma utmaningar 

möts genom samverkan och branschöverskridande lösningar. (Samtrafiken.se) 

Vitt papper – kombinerat resande i framtiden 

Samtrafiken har på uppdrag av sina ägare initierat ett nytt projekt som syftar till att utifrån ”det 

vita papprets princip” föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande. Ett resande som 

skall möjliggöra att alla trafikslag används i olika kombinationer oberoende om de i dag kallas 

kollektivtrafik eller inte. Målet är att tillsammans med våra partners enas om en gemensam 

målbild på kort och lång sikt. (Samtrafiken.se) 

Adam Laurell är projektledare för Vitt papper. Vi har valt ut Laurell till denna studie då 

Samtrafiken är en branschorganisation för Sveriges kollektivtrafik och att projektet vitt papper 

är i linje med den här uppsatsens syfte. 
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Tabell 6. Intervju med: Adam Laurell  

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Laurell behövs kompetenser från de som erbjuder 

transporttjänsterna, men även en IT-integreringsaktör som kan få 

ihop informationsflödet och skapa lösningar på ett bra sätt 

samt ett clearinghus som kan fördela intäkterna. Men den kanske 

viktigaste kompetensen enligt Laurell är att kunna paketera tjänsten 

till kunden. 

”Både en clearingskompetens och 

informationshanteringskompetens i den nivån och sist men inte 

minst är det den som ska paketera själva tjänsten till resenären.” 

 

Lagar och regleringar kan påverka hur tjänsterna används; 

parkeringsavgifter, trängselskatter eller andra skatter och 

subventioner lyfter Laurell fram som exempel. 

 

 

 

 

Viktiga kompetenser 

har varit förmågan 

att få ihop 

informationsflöden, 

olika 

mobilitetstjänster 

och främst förmågan 

att paketera tjänsten 

till kunden.  

 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst 

sett ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

Det har mest skett piloter, exemplet i Göteborg var ett konsortium 

av olika aktörer berättar Laurell. Men det finns även exempel i 

Europa, SMILE-projektet i Wien och det som händer i Hannover. 

”… det finns inte ett sätt att arbeta fram en mobilitetstjänst. Men 

det som är gemensamt är väl att man har ett beroende till varandra. 

Så det är ju samverkan oavsett hur man ska få ihop det här så måste 

man samverka.” 

 

 

 

Samverkan är 

avgörande för att 

man ska få ihop 

MaaS-konceptet. 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

 

Laurell tror att det är att kunna uppfatta kundens behov, att paketera 

och marknadsföra lösningar utifrån kundens behov som kommer att 

vara de viktigaste kompetenserna i framtiden. Men det gäller även 

att kunna marknadsföra sig och bli det självklara valet hos 

kunderna. Enligt Laurell finns det exempelvis traditionella taxibolag 

som har tekniskt mer avancerade Appar än Uber, men som inte får 

samma genomslag som Uber. ”Det handlar mycket om en 

marknadskompetens eller en kompetens att få ut sin kanal på 

marknaden.” 

 

 

 

 

Uppfatta kundens 

behov är en viktig 

kompetens.  

 

Hitta vägar att nå ut 

till kunden.   

 

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

Enligt Laurell ligger utmaningen i att det krävs samverkan mellan 

offentliga och kommersiella aktörer som ska hitta sina roller utifrån 

de affärsmodeller som används. 

Lauruell fortsätter och lyfter fram problemet med att en offentlig 

aktör inte bara kan alliera sig med en kommersiell aktör och sälja 

 

Utmaningar kan 

uppstå vid 

samverkan mellan 

offentliga och 

kommersiella 

aktörer. 
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tjänster på grund av konkurrensregler12 och Lagen om offentlig 

upphandling13. ”Så det är väl det som gör att det går lite segt och 

lite därför som även UbiGo exemplet inte gick vidare från test till 

att bli en bestående tjänst.” 

Enligt Laurell kan det finnas problematik kring lagar och regler men 

han ser inte detta som ett hinder. 

”… det finns säkert en del andra 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 någon 

lagstiftning måste komma på plats.” 

Utmaningar att hitta 

nya roller.  

 

Utmaningar som 

uppstår på grund av 

att en offentlig aktör 

begränsas av: 

konkurrensregler och 

lagen om offentlig 

upphandling.  

 

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

 

Laurell tror att det kommer att handla om utbud, tillgänglighet och 

ett rimligt pris när hindren kring samverkan och roller har fallit på 

plats. 

”Det måste självklart till ett boost av utbudet av tjänster. Det är det 

ena och sen kopplat till det, så vad får det här kosta då för 

massmarknaden?” 

 

 

 

 

Utmaningen att 

skapa ett tillräckligt 

stort utbud, 

tillräckligt stor 

tillgänglighet.  

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

 

Enligt Laurell måste det vara lättillgängligt, finnas ett stort utbud 

och vara prisattraktivt. Det gäller i första hand att locka dem som 

sällan nyttjar sin bil. 

 

”… när man köper ett SL-kort för 750kr så får man en fantastisk 

kollektivtrafik, de kunderna finns redan, men det är inte dom man 

preliminärt ska få över att välja ett MaaS abonnemang utan det är 

de som idag äger en bil som nyttjar den allt för sällan och kommer 

på att det, vilka alternativ har jag till att äga min bil.” 

 

Enligt Laurell finns det även en normfråga, där bilen är en symbol 

för frihet och välstånd framförallt för den äldre generationen 

jämfört med den yngre generationen. Men Laurell är inte helt säker 

 

 

 

Om kunden ska vara 

intresserad av MaaS 

måste tjänsten vara 

lättillgänglig, 

prisattraktiv och det 

måste finnas ett stort 

utbud, då kan 

bilägare fundera på 

alternativ till bilen.  

 

 

 

                                                           
12 Konkurrenslagen innehåller förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen och förbud för företag att 

missbruka en dominerande ställning. Den reglerar även offentlig säljverksamhet som konkurrerar med privat 

verksamhet (Konkurrensverket, 2016). 
 
13 Lagen om Offentlig upphandling innebär att: offentliga aktörer måste följa vissa bestämmelser när de 

genomför en upphandling, d.v.s. köper, hyr eller på annat sätt anskaffar en produkt. Vid upphandlingen skall alla 

leverantörer få möjlighet att erbjuda sin produkt och den leverantör som erbjuder den bästa produkten till de 

bästa villkoren skall väljas (Konkurrensverket, 2016). 
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på att det är så enkelt utan det kan mycket väl vara så att beroende 

på i vilken fas man befinner sig i livet. 

 

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

 

Enligt Laurell har strategiska nätverk med en blandning av 

offentliga och privata aktörer spelat en stor roll fram tills nu vid 

utvecklingen av olika mobilitetstjänster. Men i framtiden kan 

Laurell tänka sig att helt nya aktörer som träder in på marknaden 

som inte ingår i ett strategiskt nätverk. 

 

”… men man skulle ju också kunna tänka, stora spelare som 

Google exempelvis, om de tar stafettpinnen och säger lämna era 

försäljnings APIer till oss så paketerar vi tjänster.” 

 

Dock kommer det enligt Laurell alltid att finnas ett behov av 

strategiska nätverk för att kunna samverka kring tidtabeller, 

planering och vem som bär ansvaret och ska hjälpa kunden vid 

olika störningar som kan ske längs resan. 

 

 

 

 

Strategiska nätverk 

med såväl offentliga 

som privata aktörer 

har varit viktiga vid 

utvecklingen av 

olika 

mobilitetstjänster. 

Det kommer att 

krävas samverkan av 

flera aktörer även 

framöver.  

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att 

utveckla och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn? 

  

Laurell tror om att nya aktörer som kan tillföra något kommer att 

tillkomma. 

”Dom aktörerna som är bäst på att erbjuda tjänstlösningar och 

appar eller andra kanaler är kommer att ploppa upp och, den typen 

av kompetens behövs ju.” 

 

 

Aktörer som är bäst 

på att erbjuda 

tjänstelösningar och 

appar kan tillkomma.  

4.4 Einar Tufvesson – Trafikverket 

Einar Tufvesson arbetar på den strategiska enheten på Trafikverket.  

Tabell 7. Intervju med: Einar Tufvesson 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Tufvesson har en viktig kompetens vid utvecklingen av 

MaaS varit förmågan att lära känna sina kunder och att ha 

kunskaper om hur kunden fungerar och vad kunden vill ha.  

En annan viktig kompetens har enligt Tufvesson varit förmågan att 

samverka. Tufvesson understryker att han tror att förmågan att 

samarbeta över nya gränser, att vilja och våga dela information, att 

våga lita på andra aktörer, det har varit avgörande vid utvecklingen 

av Mobilitet som tjänst.  

 

 

 

 

 

Kompetensen att lära 

känna kunden och 

dennes behov.  

 

 

 

Förmågan att 

samarbeta, lita på 

andra aktörer, vilja 
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Tufvesson beskrev under intervjun att idag ingår företag och 

organisationer i stora värdenätverk inom vilka aktörerna påverkar 

och påverkas av varandra. Tufvesson framhöll att för att dessa 

nätverk ska fungera bra krävs tillit mellan aktörerna.  

 

Ytterligare en kompetens som Tufvesson tyckte sig kunna urskilja 

som viktigt i den utveckling som skett var förmågan att hitta nya 

typer av tjänster, att kunna tänka nytt. Tufvesson gav ett exempel på 

biltillverkarna som enligt Tufvesson har insett att de måste hitta nya 

sätt att tjäna pengar då privatpersoner i framtiden inte antas köpa 

bilar i lika stor utsträckning. Ett sådant sätt kan vara att hyra ut bilar 

till privatpersoner, och att de kan hyra olika typer av bilar för olika 

situationer i vardagen, på semestern och så vidare.  

 

och våga dela 

information.  

 

 

 

 

Kompetensen att 

utveckla nya tjänster. 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst 

sett ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

 

Tufvesson berättade att hans erfarenhet är att flera aktörer har 

samlats kring hur man kan utveckla tillgängligheten i samhället. 

Tufvesson menar att det inte är någon slump att pilotprojektet som 

lanserade UbiGo ägde rum i just Göteborg. Inom kollektivtrafiken 

har man alltid varit i framkant ansåg Tufvesson.  

 

 

MaaS-projekt har 

utvecklats i 

samarbete mellan 

flera olika aktörer 

med syftet att 

utveckla 

tillgängligheten. 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

 

Förmågan att samverka, viljan att förändras vid behov och 

förmågan att se nya möjligheter tror Tufvesson att kommer att vara 

viktiga kompetenser i det fortsatta utvecklandet av MaaS.  Enligt 

Tufvesson handlar det om att hitta ett samspel som fungerar mellan 

de olika aktörer som kommer att vidareutveckla konceptet.  

 

 

Förmågan att 

samverka är en 

viktig kompetens i 

den framtida 

utvecklingen av 

MaaS.  

  

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

En utmaning handlar enligt Tufvesson om svårigheterna som kan 

uppstå vid arbete i nätverk och att alla aktörer ska förstå sin nya roll 

i ett förändrat nätverk: 

”Man måste ha en förmåga att kunna handla och tänka om, 

omgruppera… för att det kommer att förändras hela tiden och det 

är ju det som är utmaningen med att jobba i värdenätverk att man 

inte har full kontroll… och kunna förstå det, inse det och acceptera 

det”.  

En utmaning som Tufvesson ser vid arbetet med att vidareutveckla 

MaaS är att de traditionella aktörerna i transportsektorn kan komma 

att känna sig hotade då nya aktörer kommer in på 

transportmarknaden och hittar på nya idéer och nytt sätt att 

tillhandahålla mobilitet. Om dessa traditionella aktörer känner sig 

 

 

 

En utmaning vid 

utvecklingen av 

MaaS är då alla 

aktörer ska hitta och 

förstå sin nya roll i 

ett förändrat nätverk. 

Traditionella aktörer 

kan känna sig hotade 

när nya aktörer 

kommer in i 

transportnätverket.  



 

50 

hotade kan det hända att de inte vill samarbeta med de nya 

aktörerna och detta tror Tufvesson kan komma att hämma 

utvecklingen av MaaS. Utmaningen framöver består enligt 

Tufvesson i att alla aktörer måste försöka hitt sina nya roll, och 

samtidigt måste de vara ödmjuka och ta lagom stor plats.  

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

 

Lagar och regler kan komma att ställa till problem vid 

implementeringen av MaaS i verkligheten. Ett exempel på ett 

företag som fått problem på grund av lagar och regler är Uber som 

ej följer reglerna när det gäller taxiverksamhet men som ändå 

konkurrerar med Taxiföretag. Tufvesson menar att lagstiftning tar 

lång tid och det kan således komma att hindra utvecklingen av 

MaaS.  

 

 

 

 

Lagar och regler kan 

komma att ställa till 

problem vid 

utvecklingen av 

MaaS.  

 

  

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

 

Tufvesson berättade att han tror att för att individer ska välja bort 

förflyttningsvaran bilen så måste de inse hur dyr en egenägd bil är, 

inser de bara det så kommer de att kunna tänka sig att köpa 

mobilitet som en tjänst istället.  

 

 

 

 

Individer kommer att 

välja bort bilen och 

istället välja MaaS 

om de inser hur dyr 

bilen är.  

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

 

Enligt Tufvesson kommer det att krävas samarbete i såväl organiska 

som strategiska nätverk vid vidareutvecklingen av MaaS.  

 

 

 

 

 

Samarbete i såväl 

organiska som 

strategiska nätverk 

kommer att krävas.  

 

 

 

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att 

utveckla och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn? 

 

Enligt Tufvesson kommer det absolut att komma in nya aktörer på 

transportmarknaden då MaaS ska vidareutvecklas, de nya aktörerna 

har redan kommit menar Tufvesson, och pekar på IT-företagen. 

 

Nya aktörer kan 

komma in i 

transportnätverket, 

detta kan exempelvis 

handla om IT-

företag.   
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4.5 Anders Lie - Trafikverket 

Anders Lie arbetar på Trafikverket och är specialist inom trafiksäkerhet.  

Tabell 8. Intervju med: Anders Lie 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Lie har viktiga kompetenser vid utvecklingen av konceptet 

MaaS varit kompetensen att bygga appar, skapa tjänster samt 

förmågan att samarbeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågan att 

samarbeta har varit 

viktig vid 

utvecklingen av 

MaaS. 

 

Förmågan att skapa 

tjänster och appar 

har varit viktig vid 

utvecklingen av 

MaaS. 

 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst 

sett ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

 

Lie menar att arbetet med att utveckla MaaS har varit Top-down-

drivet. Enligt Lie vill aktörerna som utvecklat konceptet pressa ner 

en ny idé till kunderna.  

 

 

 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

 

Kompetenser som rör kollektivtrafik och utvecklingen av 

självkörande bilar anser Lie att kommer att vara viktiga 

kompetenser i det fortsatta utvecklandet och driften av mobilitet 

som tjänst. 

 

 

En viktig kompetens 

vid den fortsatta 

utvecklingen av 

MaaS är förmågan 

att utveckla 

automatiserade bilar. 

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Utmaningarna handlar enligt Lie om att lära sig vad kunden vill ha 

då det krävs stora uppoffringar av kunden i form av tid och pengar 

enligt Lie för att välja denna tjänst istället för egen bil.  

 

Lie berättade vidare att han inte tror att olika lagar och regler 

kommer att bli några problem vid vidareutvecklingen av MaaS om 

det bara visar sig att det finns en samhällsnytta med konceptet. 

 

Utmaningen vid 

utvecklingen av 

MaaS är att förstå 

vad kunden vill ha, 

vad som kan ersätta 

bilen.  

 

Lagar och regler 

borde inte bli några 

problem vid 

utvecklingen av 

MaaS, bara det finns 

en samhällsnytta.   
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5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

 

Utmaningen vid implementeringen av MaaS handlar enligt lie 

främst om att förstå vad kunder behöver. 

 

Utmaningen vid 

utvecklingen av 

MaaS är att förstå 

vad kunden vil ha.  

 

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

 

Lie menar att det är en kulturell fråga detta med att äga en bil, inte 

en ekonomisk fråga. Lie anser att bilen är en symbol för frihet och 

pengar. Detta symbolvärde måste enligt Lie minska och/eller 

försvinna för att konceptet Mobilitet som tjänst ska slå igenom. 

Bilens symbolvärde har enligt Lie redan börjat minska. 

 

Om individerna ska välja att köpa sin mobilitet i form av en tjänst 

måste denna tjänst vara trygg och lättillgänglig menar Lie och 

framhåller att alla människor inte känner sig trygga med att dela taxi 

med andra människor. 

 

 

 

 

Bilen är en symbol 

för frihet och pengar.  

 

En trygg och 

lättillgänglig tjänst 

krävs för att få 

individer att välja 

bort bilen och istället 

välja MaaS.  

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

 

Det kommer att krävas båda delarna. 

 

 

 

Det kommer att 

krävas samarbete i 

såväl organiska som 

i strategiska nätverk 

vid utvecklingen av 

MaaS.  

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att 

utveckla och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn?  

 

Lie menar att det inte kommer att krävas några nya aktörer vid 

vidareutvecklingen av MaaS, det kan komma nya aktörer men det är 

inte nödvändigt för konceptets utveckling.  

 

 

Det kommer inte att 

krävas några nya 

aktörer vid 

utvecklingen av 

MaaS. 

4.6 Stefan Thulin – Ericsson 

Stefan Thulin arbetar på Ericsson som har varit delaktiga i UbiGo,. Dessutom har Stefan varit 

projektledare för MaaS-studien MaaSterplan.  

Tabell 9. Intervju med: Stefan Thulin 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Thulin är en viktig kompetens vid utvecklingen av MaaS att 

förstå vad kunden behöver samt att ha en förståelse för hur man 

paketerar tjänster. Thulin trodde att människor med 

resebyråbakgrund har varit viktiga vid utvecklingen av MaaS, och 

 

 

 

 

Förmågan att förstå 

slutanvändarens 

situation och vad 
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menade att MaaS inte handlar om att man har ett skyltfönster med 

olika tjänster utan det handlar om att att kunna paketera olika 

tjänster till ett sammanhållet paket. Thulin framhöll att det har varit 

viktigt att försöka förstå slutanvändarnas situation, och han 

underströk att detta kunde man se i UbiGo. I det projektet ansågs 

det vara viktigt att vara ute och träffa slutanvändarna och inhämta 

deras tankar om tjänsten.  

 

kunden behöver är 

viktigt.  

 

Kompetensen att 

paketera tjänster.  

 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst 

sett ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

 

Thulin berättade att kollektivtrafiken har varit aktiva i delprojekt 

som Ericsson har varit involverade i och även akademin, 

näringslivsföretag och offentliga aktörer.  

 

 

MaaS har utvecklats 

i ett samarbete 

mellan olika aktörer. 

Både offentliga och 

privata aktörer har 

varit drivande vid 

utvecklingen av 

MaaS.  

 

 

 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

 

Enligt Thulin kommer kompetensen att förstå vad kunden behöver 

vara viktig även i den kommande utvecklingen av MaaS samt 

förmågan att ha en förståelse för hur man paketerar tjänster  

 

 

Förmågan att förstå 

slutanvändarens 

situation och vad 

kunden behöver är 

viktigt.  

 

Kompetensen att 

paketera tjänster.  

 

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Thulin framhöll att en utmaning framöver är att det behöver komma 

in mer kapital inom detta område: MaaS. ”Vi måste få in kapital, 

det kommer inte att lyfta om detta ses mer som en kostnad än som 

en intäktsmöjlighet.” Biluthyrare, bilpooler (Sunfleet) och även rena 

riskkapitalister måste se att detta är en möjlighet att tjäna pengar, 

man måste marknadsföra mobilitet som tjänst. 

 

 

Det finns ett behov 

av att få in kapital, 

intressera 

finansiärer, och visa 

att det finns en 

möjlighet att tjäna 

pengar för att MaaS 

ska lyckas.  

 

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

 

Thulin menade att marknadsföringen av MaaS kan bli hur dyrt som 

helst, man måste upp till en volym för att det ska lyfta. Särskilt om 

en MaaS-tjänst ska stå på egna ben och marknadsföra sig själv.  

Det blir en stor 

utmaning att 

marknadsföra MaaS 

så att konceptet når 

ut till den stora 

massan. 
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6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

 

Thulin trodde att om individer ska välja bort sin privatägda bil 

måste det vara enkelt att komma över mobilitet. Tillgänglighet och 

enkelhet kommer att vara nyckelord. Det är dyrt att äga en bil 

framhöll Thulin och detta innebär enligt Thulin att det kommer att 

handla mer om enkelhet än om prislappen då individer ska välja 

bort sin bil. Thulin menade även att erbjudandet måste vara flexibelt 

så att man inte låser in sig på ett abonnemang för lång tid… 

individers liv och därmed behov förändras.  

 

Thulin menade att UbiGo har ökat förståelsen för detta, vad det är 

som krävs för att få människor att släppa sin bil.  

 

 

Om individer ska 

avstå sin bil och 

istället välja att köpa 

sin mobilitet i form 

av en tjänst måste 

tjänsten vara enkel 

att använda, hög 

tillgänglighet och 

individanpassad och 

flexibel.  

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

 

Thulin framhöll att man gärna vill tro att MaaS kan växa fram 

organiskt, att det är ett sådant tryck från marknaden, men historien 

visar ändå att det krävs strategiska nätverk. Thulin berättade att han 

har jobbat i flera år i det nätverk som tagit fram Samtrafikens 

resetjänst Resplus och att det kan vara en fördel att man kommer 

överens om att ”såhär ska vi samarbeta”. 

 

Strategiska nätverk 

kommer att vara 

viktiga vid 

framväxten av 

MaaS. I dessa 

samarbeten kan man 

komma överens hur 

man ska samarbeta. 

 

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att 

utveckla och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn? 

 

Thulin framhöll att ICT-operatörer som Ericsson kommer att vara 

viktiga i ett framtida MaaS-ekosystem. 

 

Mobiloperatörer kan 

komma in och arbeta 

i transportnätverket.  

4.7 Jesper Sundblad – Sunfleet 

Jesper Sundblad är försäljningschef på Sunfleet som är en bilpool.  Sunfleet ägs av Volvo och 

var en av aktörerna bakom UbiGo-projektet.   

Tabell 10. Intervju med: Jesper Sundblad 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Sundblad framhöll under intervjun att viktiga kompetenser vid vid 

utvecklingen av MaaS har varit att kunna bygga upp bra teknisk 

plattform. Kunskapen att bygga en attraktiv plattform.  

 

Sundblad framhöll även att det är viktigt att få med affärstänket och 

skapa en långsiktig affärsplan så att man kan tjäna pengar på 

konceptet.  

 

Förmågan att bygga 

en bra teknisk och 

attraktiv plattform 

har varit viktigt.  

 

Förmågan att skapa 

ett affärstänk, en 

affärsplan, har varit 

viktigt vid 
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 utvecklingen av 

MaaS. 

 

 

 

 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst 

sett ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

 

Sundblad berättade om hans erfarenhet av hur man arbetat i MaaS-

projekt och sa att: ”Man har samlat aktörer från de olika 

intressentbolagen och så har alla fått lägga fram sina kompetenser. 

Man har haft olika ansvarsområden, det har varit strategiska 

nätverk”.  

 

 

 

 

MaaS har utvecklats 

i samarbete mellan 

olika aktörer, i 

strategiska nätverk.  

 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

Sundblad trodde att det i framtiden kommer att ha stor betydelse att 

ha kompetens inom den tekniska biten, ”man måste ha en attraktiv 

och modern plattform”. Det måste vara användarvänligt. Design och 

layout är viktigt, det slår tillbaka från användarna idag om 

användarna inte tycker att det är användarvänligt. Grafiska 

kunskaper är viktiga. 

 

Sundblad framhöll även att det är viktigt att förstå kunden och 

dennes behov. Att vara lyhörd för sina kunder.  

 

Det är viktigt att ha 

förmågan att 

utveckla en attraktiv, 

användarvänlig och 

modern plattform 

om man ska locka 

kunder.  

 

Det är viktigt att 

lyssna på kunden vid 

utveckling av en ny 

tjänst.  

 

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

 

Sundblad menade att en utmaning kan komma att bli att den vanliga 

förordningen kanske inte hinner med. Uber till exempel har inte den 

traditionella uppbyggnaden av säkerhet exempelvis och detta ställer 

många andra företag sig frågande till. Det finns många lagar som 

måste efterföljas.  

 

En utmaning vid 

utvecklingen av 

MaaS är att lagar 

och förordningar kan 

hindra utvecklingen 

och kanske inte 

hinner med att 

utvecklas.  

 

 

 

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

 

För att få det att fungera långsiktigt behövs en bra affärsplan i grund 

och botten hävdade Sundblad. Idag kan plattformar byggas, men vi 

måste få det lönsamt på sikt. Det krävs kunskaper kring att bedriva 

ett företag.  

 

 

 

En utmaning med 

konceptet MaaS är 

att få det lönsamt på 

sikt. Det krävs bra 

affärsplaner.  
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6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

 

Det är ett minskat behov av att äga en egen privat bil idag i 

storstäder… det finns många mobilitetstjänster i storstäder, 

kollektivtrafiken är utbyggd och du tar dig lättare runt i en storstad 

med hjälp av kollektivtrafiken. Det är svårare på en mindre ort.  

När flera mobilitetstjänster kopplas ihop och kunden kan använda 

samma kort för alla tjänsterna då tror han att det kan bli attraktivt 

för kunderna. 

 

 

Ett MaaS erbjudande 

kan bli attraktivt för 

kunderna om de kan 

använda ett kort för 

all sin mobilitet.  

 

 

 

 

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

 

 

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att 

utveckla och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn? 

 

Om man tittar bakåt så har man varit väldigt fokuserad på sig själv, 

men för att man ska lyckas så måste man ta in nya aktörer som kan 

se på det man gör med nya ögon. 

 

Det kommer krävas 

att nya aktörer träder 

in i 

transportnätverket 

för att konceptet 

MaaS ska nå 

framgång.   

4.8 Kent Olsson - Trafikverket 

Kent Olsson arbetar med trafikinformation på Förvaltning och utveckling på Trafikverket.  

Tabell 11. Intervju med: Kent Olsson 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av 

Mobilitet som tjänst? 

Olsson menar att det främst är kompetenser som rör hur man sätter 

samman detta till ett paket som är viktigt samt kompetenser som rör 

hur man skapar en bra affärsmodell. Det kommer att krävas att man 

hittar ett sätt att tjäna pengar på detta.  

”Det är inte så mycket hightech som krävs…” Enligt Olsson är en 

stor drivkraft bakom att MaaS kan utvecklas idag att 

mobilkommunikation är så billigt. Ett projekt som UbiGo hade 

aldrig kunnat fungera om mobilkommunikation var så dyrt som det 

var för bara några år sedan.  

 

 

En viktig kompetens 

vid utvecklingen av 

MaaS rör hur man 

sätter samman 

mobilitets-paketet.  

En viktig kompetens 

handlar om att skapa 

bra affärsmodeller.  

 

 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst 

sett ut i de MaaS-projekt som genomförts? 

Olsson menar att utvecklingen av MaaS har skett i ett samarbete 

mellan olika aktörer: ”man ser inom hela den här digitala världen att 

det krävs mycket mer samarbete och överenskommelser än tidigare 

mellan inte kanske bara två utan fyra eller fem parter för att få det 

att fungera”.    

 

 

Utvecklingen av 

MaaS har skett i ett 

samarbete mellan 

olika aktörer.  

 

 

 



 

57 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta 

utvecklandet och driften av Mobilitet som tjänst? 

Olsson tror att det kommer att krävas att människor med förmågan 

att göra affärer, så har det varit med all teknikutveckling under de 

senaste åren enligt. Det brukar normalt ta 15 år från prototyp till 

man når en massmarknad menar Olsson och framhåller att i detta 

fall skulle det kunna gå något snabbare om man använder sig av 

beprövad teknik och plattformar som redan finns.  

 

  

Framöver kommer 

det att krävas 

människor med 

förmågan att göra 

affärer.  

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av 

Mobilitet som tjänst? 

MaaS skulle kunna vara en konkurrent till kollektivtrafiken, eller 

något som gynnar kollektivtrafiken. Frågan är vad samhället vill. 

Om samhället vill att det ska utvecklas tjänster som MaaS så kan 

man välja att stifta lagar som gynnar utvecklingen. Eller så kan 

MaaS växa fram för att det går att tjäna pengar och då får man stifta 

lagar retroaktivt. 

Den stora utmaningen blir att hitta finansiella medel för en fortsatt 

utveckling som kan göra att MaaS går från att vara en nischad tjänst 

till att nå en massmarknad.   

 

 

 

 

 

Den stora 

utmaningen blir att 

hitta finansiella 

medel vid en fortsatt 

utveckling.  

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av 

MaaS i verkligheten? 

  

 

 

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och 

istället köpa all sin mobilitet i form av en tjänst – Mobilitet som 

tjänst? 

Enligt Olsson så måste det vara en integrerad mobilitetstjänst som 

verkligen går från dörr till dörr om individer ska vara intresserade. 

Vidare menade Olsson att om/när det finns automatiserade bilar så 

kommer det att underlätta väldigt mycket, då kan dessa bidra 

mycket till att skapa en dörr-till-dörr-tjänst. Olsson tror dock att det 

är ganska långt bort innan vi har några automatiserade bilar.   

 

 

 

Om en MaaS-tjänst 

ska locka individer 

måste den verkligen 

gå från dörr- till- 

dörr.  

 

 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 

Olsson tror att MaaS kommer att utvecklas i både organiska nätverk 

och i strategiska nätverk. Det kommer enligt Olsson att skapas olika 

strategiska nätverk för att det finns så många som vill vara med i 

denna utveckling, ”man vill ju inte hamna i kölvattnet.” Bilindustrin 

exempelvis är rädda bli bara en leverantör i detta menar Olsson, de 

vill vara med och driva utvecklingen och inte bara låta någon annan 

tjäna pengar på denna nya utveckling.  

 

 

Utvecklingen av 

MaaS kommer att 

ske i såväl organiska 

som strategiska 

nätverk.  

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att 

utveckla och driva MaaS som idag inte räknas till transportsektorn? 

Olsson framhöll att det kanske inte direkt behövs några nya aktörer 

vid utvecklingen av MaaS men att det med all säkerhet kommer att 

komma in nya aktörer i transportnätverket i och med utvecklingen 

av nya integrerade mobilitetstjänster. Olsson framhöll att han tror 

  

Det krävs inte nya 

aktörer vid 

vidareutvecklingen 

av MaaS men nya 

aktörer kommer 
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att kreativiteten kan vara större hos nya aktörer och att aktörerna 

som finns inom transportsektorn idag kan vara tveksamma mot 

denna nya utveckling och uppleva den som ett hot mot sig själva.     

 

troligen ändå att 

träda in i 

transportnätverket.  
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5 Analys 

I analysen diskuteras några kompetenser som kan tänkas bli betydelsefulla vid 

vidareutvecklingen av konceptet MaaS i Sverige samt möjliga utmaningar som kan uppstå vid 

vidareutvecklingen av konceptet MaaS i Sverige. Ur det empiriska materialet har fyra olika 

huvudteman växt fram, denna analys byggs upp kring dessa teman. I analysen används 

referensramen för att få en djupare förståelse för det empiriska materialet. 

Fyra teman växte fram i det empiriska materialet och dessa teman är resultatet av analys 1 som 

beskrivs i avsnitt 3.6 Tolkning och analys. I bilaga 2 presenteras de fyra teman som växt fram 

och de kärnfulla meningar som sorterats in i respektive tema. Nedan följer en sammanfattande 

beskrivning av dessa fyra teman. 

Tabell 12. Sammanfattande beskrivning av teman 

Tema 1: 
Tjänster 

 

Det andra återkommande temat som växte fram i det empiriska materialet rör 

betydelsen av kompetensen att skapa och paketera attraktiva tjänster. I 

referensramen framgår att konceptet Mobilitet som tjänst går ut på att flera 

olika mobilitetstjänster arrangeras till ett sammanhållet paket. I det empiriska 

materialet framgår att flera av respondenterna anser att kompetenser som är 

kopplade till att arrangera och paketera dessa sammanhållna mobilitetspaket är 

betydelsefulla vid vidareutvecklingen av MaaS. Det handlar bland annat om 

kompetenser som är kopplade till att skapa en attraktiv och lättanvänd tjänst 

som tilltalar slutkunden.   

 

Tema 2: 
Kunden 

 

Det tredje temat som växer fram i det empiriska materialet är nära 

sammankopplat med det andra temat och det berör betydelsen av att vid 

vidareutvecklingen av Mobilitet som tjänst, vid skapandet av nya tjänster, lära 

känna slutkunden och utgå från dennes önskningar och behov. En utmaning 

som lyfts fram inom detta tema är utmaningen att förstå hur kunden fungerar, 

och vilka egenskaper en kombinerad mobilitetstjänst behöver ha för att den ska 

intressera slutkunden och kunna vara ett alternativ till den privatägda bilen. 

 

Tema 3: 
Samarbete 

 

Det första återkommande temat i det empiriska materialet handlar om 

betydelsen av samarbete vid vidareutvecklingen av konceptet Mobilitet som 

tjänst. Flera respondenter framhåller att samarbete, samverkan mellan olika 

typer av aktörer i nätverk, är en förutsättning vid vidareutvecklingen av MaaS 

i Sverige. Kompetensen att samarbeta är något som lyfts fram som en viktig 

kompetens vid vidareutvecklingens av MaaS. Samtidigt uttrycker flera av 

respondenterna att det samarbete mellan olika aktörer som troligtvis kommer 

att krävas vid vidareutvecklingen av MaaS kan komma att innebära stora 

utmaningar för de inblandade aktörerna.   
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Tema 4: 
Lagar & 
regler 

 

Det fjärde återkommande temat i det empiriska materialet berör olika typer av 

utmaningar som kan uppstå vid vidareutvecklandet och implementeringen av 

MaaS som har att göra med olika lagar och regler. I det empiriska materialet 

framgår att flera respondenter menar att lagar och regler skulle kunna bli ett 

problem vid samarbete mellan privata och offentliga aktörer samt att olika lagar 

och regler skulle kunna utgöra hinder vid implementeringen av nya typer av 

mobilitetstjänster. Ett aktuellt exempel på detta som tas upp i referensramen är 

företaget Ubers mobilitetstjänst UberPop som ej längre får erbjudas i Sverige 

då den bryter mot befintliga lagar och regler. 

 
 

Vid granskning av de fyra teman som växt fram i det empiriska materialet konstaterar vi att i 

detta examensarbete är det endast aktuellt att fokusera på de tre första temana. Det fjärde temat 

som berör utmaningar kopplade till lagar och regler är givetvis ett viktigt område att studera 

och enligt flera av respondenterna kan lagar och regler utgöra hinder och skapa utmaningar vid 

vidare utvecklingen av MaaS. Detta område som handlar om lagar och regler faller utanför vårt 

kompetensområde och kommer således endast behandlas indirekt inom ramen för de 

diskussioner som förs kring de övriga tre temana. 

I de följande avsnitten kommer vi att fokusera på tema 1-3. Tema 3 presenteras i ett eget avsnitt 

medan tema 1 och 2 presenteras i ett sammanhållet avsnitt då dessa teman i flera avseenden 

hänger ihop. I dessa avsnitt kommer vi att diskutera såväl olika kompetenser som kan tänkas 

bli betydelsefulla som möjliga utmaningar som kan uppkomma.  

5.1 Tema 1 och 2: Att skapa en ny tjänst 

Idén bakom konceptet MaaS, Mobility as a Service, Mobilitet som tjänst, är att individen ska 

kunna köpa sin mobilitet i form av en tjänst istället för att äga och förflytta sig med en egen bil 

(Hietanen, 2014; Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015).  

Möjligheten för individer att köpa sin förflyttning i form av en tjänst är inget nytt fenomen. 

Konceptet MaaS skiljer sig dock i flera avseenden från traditionella mobilitetstjänster som tåg 

och buss. En MaaS-tjänst består av flera integrerade mobilitetstjänster där kollektivtrafik kan 

vara en av de mobilitetstjänster som ingår (Kamargianni, Matyas, Li & Schäfer, 2015). En till 

viktig skillnad är att en MaaS-tjänst ska förflytta individen från en valfri plats till en annan 

valfri plats, d.v.s. från dörr till dörr och inte från en hållplats till en annan hållplats (ibid). 

Dessutom ska denna förflyttning ske sömlöst, det innebär att när individen förflyttar sig och 

använder olika typer av mobilitetstjänster som sköts av flera olika företag ska det räcka med en 
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enda biljett för hela resan (ibid). MaaS handlar således inte om att skapa nya mobilitetstjänster 

utan om att arrangera olika mobilitetstjänster till ett mobilitettjänstepaket. Paketering av tjänster 

blir således en viktig del vid utvecklingen av nya MaaS-tjänster och detta är något som flera av 

respondenterna i intervjustudien tar upp. 

Adam Laurell som arbetar på Samtrafiken framhåller att olika kompetenser som krävs i arbetet 

med att: ”[…] paketera själva tjänsten till resenären” har varit viktiga vid utvecklingen av 

MaaS. Även Stefan Thulin som arbetar på Ericsson framhåller att vid utvecklingen av MaaS 

har en viktig förmåga varit att ha en förståelse för hur man paketerar tjänster. Thulin menade 

att MaaS handlar om något mer än att man har ett skyltfönster med olika mobilitetstjänster, 

MaaS handlar om att kunna paketera olika tjänster till ett sammanhållet paket. Den aktör som 

utför denna paketering kallas för mobilitetsoperatör och kan liknas vid en resebyrå som 

sammankopplar de olika mobilitetstjänsterna och gör dem tillgängliga för kunden (Hietanen, 

2014). 

5.1.1 En tjänst utifrån kundens behov 

Alla respondenter är eniga om att det har varit och i framtiden kommer att vara viktigt att förstå 

och utgå från kundens behov vid utvecklingen av olika MaaS-tjänster. Enligt Einar Tufvesson 

som arbetar på Trafikverket har en viktig kompetens vid utvecklingen av MaaS varit förmågan 

att lära känna sina kunder och att ha kunskaper om hur kunden fungerar och vad kunden vill 

ha. Även Jesper Sundblad som arbetar på bilpoolen Sunfleet och Anders Lie som arbetar på 

Trafikverket menar att kunden måste vara i fokus vid utvecklingen av MaaS. Sundblad 

framhåller att man måste vara lyhörd för sina kunder.  

I referensramen beskrivs att tjänsteforskare länge har hävdat att företagen måste utgå från 

kundens behov och önskningar vid utvecklingen av nya varor och tjänster (Ivarsson, 2005). Vid 

utvecklingen av MaaS har det funnits en stark kundfokus. Thulin berättade exempelvis att i Go: 

Smart-projektet ansågs det vara viktigt att inhämta tankar kring UbiGo-tjänsten från de kunder 

som använde tjänsten. Under den tid som Go: Smart-projektet pågick fanns en support som var 

öppen dygnet runt, sju dagar i veckan. Via denna support fick aktörerna bakom projektet 

fortlöpande feed-back rörande tjänsten från kunderna och kunde snabbt reagera på kundernas 

önskningar och skapa en allt mer kundanpassad tjänst (UbiGo.se). 

Ivarsson (2005) menar att dagens kunder ofta kräver skräddarsydda produkter vilket innebär en 

stor utmaning för företagen och det ställer krav på deras förmåga att lära känna kundernas behov 
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i syfte att kunna tillgodose dessa. Vid utvecklingen av Mobilitet som tjänst har det funnits en 

ambition att skapa individanpassade mobilitetspaket, paket som är skräddarsydda med syftet att 

motsvara olika individers skiftande behov. I Finland är en implementering av MaaS nära 

förestående och det är ett starkt fokus på kunderna. Företaget MaaS.fi kommer att erbjuda olika 

skräddarsydda mobilitetslösningar vilka ska kunna tilltala olika individer och deras skiftande 

behov (MaaS.fi).  

Catharina Elmsäter-Svärd, som är ordförande för Drive-Sweden, menar att om en MaaS-tjänst 

ska kunna konkurrera med den privatägda bilen måste den vara skapad utifrån kundens behov 

och det måste till och med finnas utrymme för att den enskilde individens behov varierar. 

Elmsäter-Svärd framhåller att individen vill ha möjligheten att kunna göra sina egna val och att 

detta kan variera från dag till dag beroende på om det är kostnaden, funktionen eller tiden som 

är det primära. 

En grundläggande utmaning vid utvecklingen av MaaS handlar om det Elmsäter-Svärd berättar 

om, att skapa en tjänst som kan konkurrera med den privatägda bilen. Respondenterna i 

intervjustudien har många tankar kring vad som krävs av en MaaS-tjänst som ska kunna 

konkurrera med den privatägda bilen och resonemanget rör sig mest kring vilka behov som 

bilen uppfyller för individen som en MaaS-tjänst måste uppfylla. Respondenterna är ganska 

eniga kring hur tjänsten måste vara exempelvis flexibel, trygg, säker, lättillgänglig och 

användarvänlig. Dock råder det skilda meningar kring huruvida ekonomin för kunden spelar 

liten eller stor roll. Enligt Hans Arby, entreprenören bakom UbiGo, måste tjänsten vara 

tillräckligt trygg och säker om den egenägda bilen skall väljas bort, men tjänsten måste även 

vara enkel och användarvänlig för kunderna. Arby nämner även att ekonomin kan spela roll, 

men han anser inte att det är den viktigaste pusselbiten. Lie håller med Arby om att tjänsten 

måste vara trygg, då inte alla människor känner sig trygga med att dela taxi med andra 

människor. Vidare tror Lie att kunden kommer att behöva göra stora uppoffringar i form av tid 

och pengar om kunden ska välja en tjänst istället för den egna bilen, vilket han ser som en 

utmaning för MaaS. Thulin menar att det handlar om enkelhet och tillgänglighet snarare än 

prislappen om individer ska välja bort sin bil. 

5.1.2  En tjänst via en smartphone  

I referensramen framgår att tanken bakom konceptet MaaS är att dessa mobilitetspaket ska 

göras tillgängliga för kunden och hanteras av kunden via en app i kundens smartphone. 

Exempel på detta kunde ses i Go: Smartprojektet, i SMILE-projektet och i skrivandets stund 
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erbjuds individerna i Hannover en MaaS-tjänst via just en app i deras smartphone. Flera 

respondenter framhåller att en viktig kompetens vid utvecklingen av MaaS har varit och 

kommer att vara att kunna utveckla appar och MaaS-plattformar. Sundblad och Lie är två av 

dem som menar att i framtiden kommer kompetenser som rör den tekniska biten att ha stor 

betydelse och Sundblad påpekar även att design och layout är viktigt för att tjänsten ska vara 

användarvänlig ”man måste ha en attraktiv och modern plattform”. 

Arby som arbetet med att utveckla tjänsten UbiGo menar till skillnad från Sundblad och Lie att 

de tekniska bitarna inte är de mest centrala i MaaS-konceptet. Han menar att det är lätt att 

fokusera för mycket på IT när man pratar om MaaS och framhåller att den teknik som krävs för 

att utveckla en MaaS-tjänst redan finns. Olsson lyfter likt Arby fram att ”Det är inte så mycket 

hightech som krävs…” och Olsson tror att om man använder sig av den beprövade teknik och 

de plattformar som redan finns kan en MaaS-tjänst växa fram snabbare än vad nya tekniska 

produkter normalt brukar göra. 

5.2 Tema 3: Samverkan 

Mobilitet som tjänst har enligt flera av respondenterna i intervjustudien utvecklats inom ramen 

för olika typer av samarbeten. Flera respondenter uttryckte i intervjuerna att samverkan mellan 

olika aktörer har varit och är en förutsättning vid utvecklingen av Mobilitet som tjänst. Kent 

Olsson, utredare på Trafikverket, var en av dem som menade att MaaS har utvecklats i ett 

samarbete mellan olika aktörer och han betonade att: 

”man ser inom hela den här digitala världen att det krävs mycket mer 

samarbete och överenskommelser än tidigare mellan inte kanske bara två 

utan fyra eller fem parter för att få det att fungera.” 

Adam Laurell, som arbetar på Samtrafiken, underströk att MaaS kan komma att växa fram på 

olika sätt men samverkan är ett måste:  

”… det finns inte ett sätt att arbeta fram en mobilitetstjänst. Men det som 

är gemensamt är väl att man har ett beroende till varandra. Så det är ju 

samverkan, oavsett hur man ska få ihop det här så måste man samverka.”  

I referensramen beskrivs MaaS-projektet Go: Smart inom vilket tjänsten UbiGo utvecklades i 

just ett samarbete mellan flera olika aktörer. Entreprenören bakom UbiGo Hans Arby deltog i 

vår intervjustudie och beskrev då hur tjänsten UbiGo togs fram i ett samarbete mellan såväl 

offentliga som privata aktörer. Offentliga aktörer som kollektivtrafiken, Trafikverket och 

akademin och även flera privata aktörer. Arby framhöll att förutom de aktörer som deltog i 



 

64 

själva projektet så knöts även viktiga band till en rad underleverantörer, i synnerhet så knöts 

viktiga band till leverantörer av olika typer av mobilitetstjänster. 

I referensramen, i avsnittet om nätverk, beskrivs att en grundläggande orsak till att företag väljer 

att samarbeta med andra företag är att ytterst få företag har alla de resurser och kompetenser 

som de behöver (Elmhester, 2008 ). Enligt Dalsgaard och Bendix (1998) kan en stor vinning 

med samverkan i nätverk vara att flera företag tillsammans, genom att kombinera sina olika 

resurser och kompetenser, kan uppnå ett resultat som de enskilda företagen ej hade kunnat 

uppnå på egen hand.   

Vid utvecklingen av MaaS har samarbete mellan olika aktörer varit en förutsättning då 

konceptet Mobilitet som tjänst kräver kompetenser inom flera olika områden. Tanken bakom 

MaaS är att erbjuda kunderna ett komplext arrangemang av olika mobilitetstjänster via en app 

i kundernas smartphone (Hietanen, 2014). För att kunna erbjuda kunderna detta krävs flera olika 

delar, det vill säga aktörer med olika typer av kompetenser. Det krävs bland annat aktörer med 

kompetensen att erbjuda olika typer av mobilitetstjänster som exempelvis kollektivtrafik, 

bilpoolstjänster med flera. Det krävs aktörer med kompetenser kopplade till att arrangera och 

paketera en sammanhållen tjänst och det krävs aktörer med kompetensen att skapa och hantera 

en MaaS-plattform (Hietanen, 2014).  

Jesper Sundblad som arbetar i företaget Sunfleet, ett företag som deltagit i Go: Smart-projektet, 

framhåller att hans erfarenhet är att vid arbete i MaaS-projekt har aktörer som kan bidra med 

olika kompetenser sammanförts och tillsammans, med gemensamma krafter har företagen 

kunnat skapa en ny tjänst: 

”Man har samlat aktörer från de olika intressentbolagen och så har alla 

fått lägga fram sina kompetenser. Man har haft olika ansvarsområden, 

det har varit strategiska nätverk”. 

5.2.1 Beroende, förtroende och nya aktörer 

Einar Tufvesson som arbetar på den strategiska enheten på Trafikverket är den respondent i 

intervjustudien som allra mest återkommer till temat samarbete. Tufvesson menar att MaaS 

kommer att utvecklas i ett samarbete mellan olika aktörer i någon form av värdenätverk och 

han tror att aktörernas förmåga att samverka kommer att vara viktig vid vidareutvecklingen av 

MaaS. Tufvesson framhåller att det kommer att handla om förmågan att samarbeta över nya 

gränser och att det kommer att krävas tillit mellan aktörerna i värdenätverken för att samarbetet 

ska fungera bra. 
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Flera av respondenterna i intervjustudien ser olika utmaningar som kan uppkomma vid 

vidareutvecklingen av MaaS, utmaningar som uppkommer just på grund av att samverkan 

krävs. I referensramen beskrivs att samarbete i nätverk innebär att aktörerna inom nätverket är 

beroende av varandra, av varandras resurser och kompetenser. För att aktörerna ska vilja och 

våga dela med sig av sina kompetenser och resurser, våga skapa bindningar till andra aktörer 

och utveckla ett samarbete krävs förtroende mellan aktörerna (Hsuan, Skjøtt-Larsen, Kinra & 

Kotzab, 2015). Tufvesson framhöll i intervjun att vid vidareutvecklingen av MaaS kommer det 

bli viktigt att aktörerna vågar lita på andra aktörer, och att de därmed vill och vågar dela 

information. Detta är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. 

Flera av de aktörer som har varit med och utvecklat MaaS fram tills idag är aktörer som länge 

har tillhört det svenska transportnätverket: kollektivtrafikföretag, taxiföretag, tågföretag med 

flera vilka beskrivs i referensramen. Dessa aktörer har samverkat och förhållit sig till varandra 

på olika sätt under lång tid. Inom transportnätverket finns även exempel på företag som haft ett 

nära samarbete under en tid. Samtrafiken är ett exempel på ett nära samarbete mellan flera 

aktörer inom det svenska transportnätverket. Samtrafiken består av olika kollektivtrafikföretag 

vilka samverkar och tillsammans skapar nya mobilitetstjänster (Samtrafiken.se). 

Vid utvecklingen av MaaS har nya aktörer klivit in i det svenska transportnätverket. Ett exempel 

på en sådan ny aktör är telekomföretaget Ericsson som har utvecklat en MaaS plattform inom 

projektet UbiGo 2.0 (Holmberg, Collado, Sarasini & Williander, 2016). 

Att ”nya” aktörer har krävts och kommer att krävas vid utvecklingen av MaaS är flera av 

respondenterna i intervjustudien överens om. Att nya aktörer krävs har att göra med att 

Mobilitet som tjänst kräver nya typer av kompetenser som inte har krävts förut inom 

transportsektorn. Exempelvis kompetensen att skapa en MaaS-plattform. Laurell menar att de 

nya aktörer som kan tillkomma är: ”De aktörerna som är bäst på att erbjuda tjänstlösningar 

och appar […] den typen av kompetens behövs ju.” Thulin som arbetar på Ericsson framhöll 

att ICT-operatörer som Ericsson kommer att vara viktiga i ett framtida MaaS-ekosystem. 

Tufvesson berättade i intervjun att han tror att en utmaning vid vidareutvecklingen av MaaS 

kommer att vara att de traditionella aktörerna i transportsektorn kan komma att känna sig hotade 

då dessa nya aktörer kommer in på transportmarknaden och hittar på nya idéer och nya sätt att 

tillhandahålla mobilitet. Håkansson (1993) framhåller att då ett utomstående, ett ”nytt”, företag 

försöker ta sig in i ett nätverk så kan det ofta upplevas som ett hot av de redan etablerade 

aktörerna. Håkansson (1993) menar att det är framförallt då stora företag vill ta sig in i ett för 

dem nytt nätverk som de etablerade aktörerna kan känna sig hotade. I transportnätverket är det 
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precis detta som händer idag. Stora företag som Uber, som erbjuder nya typer av 

mobilitetstjänster, och Ericsson, som för in ny teknik och nya kompetenser, har börjat ta sig in 

och etablera sig i transportnätverket. Tufvesson framhåller att om de traditionella aktörerna 

känner sig hotade av de nya aktörerna föreligger det en risk att de inte vill samarbeta med de 

nya aktörerna och detta kan komma att hämma utvecklingen av MaaS. 

I början av detta avsnitt beskrivs betydelsen av tillit mellan aktörer inom ett nätverk, att det 

krävs tillit och förtroende för att aktörer ska vilja och våga dela med sig av sina resurser och 

kompetenser. När nya företag kommer in i ett nätverk kan det ta tid att bygga upp en 

förtroendefull relation, detta då tillit och förtroende enligt Håkansson och Lind är något som 

byggs upp över tid. Vid utvecklingens av MaaS har nya aktörer kommit in i transportnätverket 

och med stöd av Håkanssons och Linds resonemang kan det antas att det kommer att ta tid innan 

de etablerade aktörerna och de nya aktörerna har lärt känna varandra, byggt upp ett förtroende 

och etablerat ett bra samarbete. Detta resonemang stärks ytterligare av Hsuan, Skjøtt-Larsen, 

Kinra och Kotzab (2015) tankegångar då de skriver att de flesta interorganisatoriska relationer 

börjar på en armslängds avstånd och sedan gradvis utvecklas till en relation som kännetecknas 

av nära samarbete. 

 

Vid vidareutvecklingen av MaaS menar Tufvesson att aktörerna inom transportnätverket står 

inför utmaningen att hitta sin nya roll i ett förändrat nätverk, ett nätverk i vilket nya aktörer har 

börjat ta sig in. Elmsäter-Svärd framhöll under intervjun att det sällan är de stora verken som 

är snabbast och bäst på att ta fram nya tjänster men det är de stora verken som sitter på mycket 

information och data. Elmsäter-Svärd menar att det blir viktigt att denna information och data 

blir tillgänglig för de företag som uppfinner och hittar på nya tjänster och i likhet med Tufvesson 

menar Elmsäter-Svärd att det handlar om att aktörerna ska hitta sina nya roller. Elmsäter-Svärd 

menar att vissa måste ta ett steg tillbaka för att ge plats till de som uppfinner och hittar på nya 

tjänster. Tufvesson som arbetar på Trafikverket menar att det är viktigt att aktörerna är ödmjuka 

inför förändringarna som sker nu och att olika aktörer tar lagom stor plats. 

”Man måste ha en förmåga att kunna handla och tänka om, 

omgruppera… för att det kommer att förändras hela tiden och det är ju 

det som är utmaningen med att jobba i värdenätverk att man inte har full 

kontroll… och kunna förstå det, inse det och acceptera det”. 
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5.2.2 Samverkan mellan offentliga och privata aktörer 

I referensramen beskrivs att flera av de MaaS-projekt som genomförts har drivits av såväl 

offentliga som privata aktörer. Så var och så är fallet i UbiGo-projektet, SMILE och Hannover-

mobile. En specifik typ av utmaningar kopplad till samverkan mellan olika aktörer, som flera 

av respondenterna i intervjustudien återkommer till, är utmaningar som kan uppkomma då 

offentliga aktörer och aktörer från näringslivet ska samverka.  

 

Laurell är en av de respondenter som menar att samverkan mellan offentliga och privata aktörer 

krävs vid utvecklingen av MaaS och han menar att det finns flera utmaningar som är kopplade 

till denna typ av samverkan. Laurell beskriver att en offentlig aktör kan inte bara alliera sig med 

en kommersiell aktör och skapa tjänster tillsammans med denne. Detta beror på att en offentlig 

aktörs handlande styrs av olika lagar som exempelvis Lagen om offentlig upphandling. Laurell 

menar att dessa utmaningar kan komma att hindra utvecklingen av MaaS och att detta kan vara 

en av anledningarna till att: ”[…] UbiGo exemplet inte gick vidare från test till att bli en 

bestående tjänst.” 

Även Arby menar att det kan uppkomma utmaningar då offentliga och privata aktörer ska 

samarbeta och Arby pekar specifikt på att utmaningar kan uppkomma då olika mobilitetstjänster 

ska integreras och säljas som en sammanhållen tjänst. Då tjänster som är delvis 

skattefinansierade, som exempelvis kollektivtrafiken, ska blandas med tjänster som 

tillhandahålls av privata aktörer då uppstår problem menar Arby. Dessa problem uppstod inte 

då UbiGo testades i ett pilotprojekt då detta var just ett pilotprojekt vilket stödfinansierades av 

olika organisationer som exempelvis Vinnova. Vid en eventuell implementering blir situationen 

en annan. Då handlar det om att tjäna pengar, och att fördela vinster/förluster mellan olika 

aktörer och då kan problem uppstå om vissa av mobilitetstjänsterna är skattesubventionerade. 

Sochor, Strömberg och Karlsson (2014) framhåller att det är viktigt att mobilitetsoperatören 

bygger upp ett nära samarbete med de aktörer som tillhandahåller olika mobilitetstjänster. Om 

samarbetet mellan aktörerna är nära och förtroendefullt är aktörerna bättre rustade att lösa de 

eventuella utmaningar som kan uppkomma längs vägen.  

 

I Finland implemeteras MaaS under 2016 och det är det privata företaget MaaS Finland som 

står bakom denna satsning. I Finland har olika aktörer inom offentlig sektor varit aktiva och 

stödjande vid utvecklingen av MaaS. Intresset för MaaS från offentlig sektors sida märks på 
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flera sätt. 2014 gav Helsingfors stadsplaneringskontor Sonja Heikkälä uppdraget att skriva en 

masteruppsats som skulle vara ett förslag på hur den offentliga sektorn skulle agera i frågan om 

konceptet Mobilitet som tjänst och implementeringen av Mobilitet som tjänst. I intervjustudien 

framhöll Arby att i Finland har staten varit mycket stöttande vid utvecklingen av MaaS, MaaS 

finns enligt Arby med i Finlands regeringsförklaring. Arby framhöll att även de offentliga 

aktörerna i Sverige måste underlätta för aktörerna inom näringslivet vid vidareutvecklingen av 

MaaS. 

5.2.3 Olika former av samarbete i nätverk 

De flesta respondenter i intervjustudien framhåller att Mobilitet som tjänst framöver kommer 

att utvecklas inom såväl naturliga som inom strategiska nätverk. Strategiska nätverk är formellt 

organiserade nätverk i vilka två eller flera aktörer aktivt valt att samarbeta (Elmhester, 2008). 

Go: Smart projektet drevs av ett strategiskt nätverk och Samtrafiken är ett annat exempel på ett 

strategiskt nätverk inom det naturliga transportnätverket. 

Elmsäter-Svärd menar att Samtrafiken är ett exempel på ”kollegor och konkurrenter som har 

tvingats fram till att göra vissa saker gemensamt därför att människor kräver något annat”.   I 

det strategiska nätverket Samtrafiken har man ett gemensamt mål; att göra kollektivtrafiken till 

förstahandsvalet för alla resor inom Sverige, och tillsammans har aktörerna utvecklat olika 

mobilitetstjänster. Thulin som arbetet på Samtrafiken menar att när man ska ta fram olika 

tjänster så kan strategiska nätverk vara bra för då kan man göra tydliga överenskommelser kring 

hur man ska samarbeta och detta kan underlätta samarbetet.  

Laurell framhåller att strategiska nätverk med en blandning av offentliga och privata aktörer 

har spelat en stor roll vid utvecklingen av MaaS fram tills idag. I framtiden tror Laurell att det 

även skulle kunna träda in helt nya aktörer i transportnätverket, ”storspelande aktörer” som inte 

kommer att ingå i ett strategiskt nätverk, exempelvis Google.  

Arby berättade i intervjun att vid utvecklingen av UbiGo-tjänsten så var det inte bara samarbetet 

inom det strategiska nätverket som var viktigt utan det var minst lika viktigt att skapa ett bra 

samarbete med de underleverantörer som ingick i det naturliga nätverk som det strategiska 

nätverket var en del av. Dessa underleverantörer var exempelvis kollektivtrafikföretag vilka 

valde att inte vara en del av det strategiska samarbetet. 

Thulin framhöll att man gärna vill tro att MaaS kan växa fram organiskt, att det är ett sådant 

tryck från marknaden, men han menar att historien ändå visar att det krävs strategiska nätverk, 
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då trycket från marknaden ännu ej är tillräckligt stort. Arby som arbetat med UbiGo-projektet 

menar att under de närmsta åren kommer vi troligen att få uppleva flera MaaS-pilotprojekt 

drivna av aktörer som samarbetar i olika former av strategiska nätverk. Flera respondenter 

framhåller att det bli en utmaning att hitta finansiella medel i syfte att driva utvecklingen av 

MaaS från pilot till en nischad tjänst och eventuellt ända fram till det läge då MaaS når ut till 

en massmarknad. Fram tills nu har MaaS-projekt i Sverige drivits bland annat av medel från 

olika forskningsinstitut, när konceptet MaaS ska implementeras i verkligheten blir läget ett 

annat. 

Det är onekligen ett stort steg mellan pilot och implementering i verkligheten och flera 

respondenter menar att det finns ett behov att fundera kring hur en framtida utveckling av MaaS 

kan ske sett ur ett affärsmässigt perspektiv. Detta är viktigt om MaaS ska kunna drivas i 

verkligheten i Sverige. Flera av respondenterna menar att man nu behöver hitta möjliga 

affärsmodeller som kan fungera för konceptet Mobilitet som tjänst och framhåller att det nu 

kommer att krävas kompetenser som är kopplade till förmågan att göra affärer. Sundblad 

framhöll att det krävs människor med kunskaper kring att bedriva företag. Olsson menade att 

förmåga att hitta sätt att tjäna pengar har varit en viktig förmåga vid all teknikutveckling under 

de senaste åren.  

Elmsäter-Svärd betonade att det kan komma att ta tid innan efterfrågan från den stora massan 

är så pass stor att man se affärsnyttan med MaaS. Elmsäter-Svärd ser därmed en stor utmaning 

i att aktörerna måste vara uthålliga tills dess att MaaS konceptet blir lönsamt. 
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6 Slutsats  

I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

I analysen har några kompetenser som kan tänkas bli betydelsefulla vid vidareutvecklingen av 

konceptet MaaS i Sverige samt möjliga utmaningar som kan uppstå under denna utveckling 

diskuterats. Vid utvecklingen av Mobilitet som tjänst krävs en rad olika kompetenser; 

exempelvis tekniska, sociala och samarbetsinriktade kompetenser. I denna studie kommer vi 

fram till att de kompetenser som är mest betydelsefulla vid utvecklingen av MaaS är 

samarbetsinriktade kompetenser samt de kompetenser som krävs för att skapa ett attraktivt 

MaaS-erbjudande utifrån kundens behov.   

I studien framgår att det krävs tekniska kompetenser för att kunna utveckla en MaaS-plattform 

och appar samt en mängd olika mobilitetstjänster. Samtidigt framkommer att den teknik och de 

olika mobilitetstjänster som krävs redan finns och den kompetens som då framstår som 

betydelsefull handlar snarare om att arrangera dessa mobilitetstjänster till ett attraktivt paket 

som tilltalar slutkunden. Att skapa ett erbjudande som syftar till att motsvara kundens behov 

och önskningar är inte på något sätt unikt för utvecklingen av MaaS-konceptet. Det som 

däremot är speciellt vid utvecklingen av MaaS och som kan leda till stora utmaningar är att i 

MaaS-konceptet finns en ambition att inte bara kundanpassa utan att även skapa 

individanpassade mobilitetspaket, paket som är skräddarsydda med syftet att motsvara olika 

individers skiftande behov. 

Enligt vår mening kommer samverkan mellan olika aktörer att vara mycket betydelsefullt vid 

vidareutvecklingen av Mobilitet som tjänst. Aktörernas förmåga att samarbeta i olika former av 

nätverk med såväl etablerade som nytillkomna aktörer ser vi som avgörande vid utvecklingen 

av MaaS. Det krävs en kombination av kompetenser inom en rad olika områden vid 

utvecklingen av MaaS. Kompetenser som de etablerade aktörerna inom transportnätverket 

besitter men även kompetenser som nytillkomna aktörer kan bidra med. Detta leder till att 

utvecklingen av MaaS inte bara gynnas av samarbete mellan olika aktörer, utan samarbete är, 

som flera av respondenterna i denna studie framhåller, en förutsättning vid utvecklingen av 

MaaS. 

Samarbete krävs vid utvecklingen av MaaS och samtidigt kan detta samarbete enligt denna 

studie vara utmanande för de iblandade aktörerna. Nya aktörer väntas träda in i 

transportnätverket vilket kan upplevas som ett hot av de etablerade aktörerna. Detta kan 

försvåra ett samarbete och leda till att utvecklingen av MaaS hindras. Även om viljan finns att 
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inleda ett samarbete så tar det tid att bygga upp nya interorganisatoriska relationer och det tar 

tid att bygga upp ett ömsesidigt förtroende som kan leda till ett nära samarbete.  

I denna studie framkommer även att utmaningar kan uppstå vid utvecklingen av MaaS då 

offentliga och privata aktörer ska samarbeta. Detta beror bland annat på att offentliga och 

privata aktörers agerande styrs av olika lagar och regler. Problem kan även uppstå då 

mobilitetstjänster som är delvis skattefinansierade ska blandas med mobilitetstjänster som 

erbjuds av privata företag i en integrerad MaaS-tjänst.  

Slutligen kommer vi fram till att det kommer att krävas strategiska samarbeten vid den fortsatta 

utvecklingen av MaaS i Sverige då det i nuläget inte finns något tryck från marknaden vilket 

grundar sig i att konceptet ännu är i stort sett okänt för allmänheten.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Genom denna studie har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning.  

Det har framkommit att det är viktigt att utgå från kundens behov vid utvecklingen av MaaS-

tjänster. Det skulle således behövas göra fler studier som berör frågan vad kunder vill ha, vad 

de kräver av en mobilitetstjänst och vilka behov som den privatägda bilen tillgodoser för 

kunden, behov som en MaaS-tjänst måste kunna fylla.   

I denna studie identifierades att det kan uppkomma utmaningar som har att göra med att det 

finns olika lagar och regler som reglerar i synnerhet de offentliga aktörernas agerande. Inom 

detta område krävs fler studier.  

I denna studie lyfts även frågan som rör möjliga framtida affärsmodeller som krävs då MaaS 

eventuellt implementeras i verkligheten. Här finns flera utmaningar då såväl offentliga som 

privata aktörer ska stå bakom dessa affärsmodeller och olika former av mobilitetstjänster ska 

blandas.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågorna 

1. Vilka typer av kompetenser har varit viktiga vid utvecklingen av Mobilitet som tjänst?  
 

2. Hur har arbetet med att utveckla konceptet Mobilitet som tjänst sett ut i de MaaS-
projekt som genomförts?  
 

3. Vilka kompetenser tror du kommer att bli viktiga vid det fortsatta utvecklandet och 
driften av Mobilitet som tjänst? 

 

4. Vilka utmaningar ser du att det finns vid vidareutvecklandet av Mobilitet som tjänst?  
 

5. Vilka utmaningar ser du att det finns vid implementeringen av Maas i verkligheten? 
 

6. Vad tror du krävs för att individer ska välja bort bilägandet och istället köpa all sin 
mobilitet i form av en tjänst - Mobilitet som tjänst? 
 

7. Kan MaaS växa fram organiskt eller krävs strategiska nätverk? 
 

8. Kan det komma att krävas nya aktörer vid arbetet med att utveckla och driva MaaS 
som idag inte räknas till transportsektorn?  
 



 

 

8.2 Bilaga 2: Kärnfulla meningar till teman 

Kärnfull mening 

Förmåga att förhandla med viktiga leverantörer. 

Samarbete mellan offentliga aktörer och aktörer från näringslivet har varit viktigt vid utvecklingen av MaaS.  

Det har varit viktigt att knyta band till betydelsefulla underleverantörer vid utvecklingen av MaaS. 

Utmaningar uppstår då offentliga och privata aktörer ska samarbeta. 

MaaS utvecklas i ett samarbete mellan olika aktörer. De enskilda företagen måste se en vinning för egen del 

Det blir en utmaning för olika aktörer att hitta sin roll. 

MaaS kommer delvis växa fram organiskt men strategiska nätverk krävs också. Samarbete kommer att krävas för att skapa det som kunden kräver. 

Samverkan är avgörande för att man ska få ihop MaaS-konceptet. 

Utmaningar kan uppstå vid samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer. 

Utmaningar att hitta nya roller.  

Strategiska nätverk med såväl offentliga som privata aktörer har varit viktiga vid utvecklingen av olika mobilitetstjänster. 

Det kommer att krävas samverkan av flera aktörer även framöver.  

Förmågan att samarbeta, lita på andra aktörer, vilja och våga dela information.  

MaaS-projekt har utvecklats i samarbete mellan flera olika aktörer med syftet att utveckla tillgängligheten. 

Förmågan att samverka är en viktig kompetens i den framtida utvecklingen av MaaS.  

En utmaning vid utvecklingen av MaaS är då alla aktörer ska hitta och förstå sin nya roll i ett förändrat nätverk. 

Traditionella aktörer kan känna sig hotade när nya aktörer kommer in i transportnätverket. 

Samarbete i såväl organiska som strategiska nätverk kommer att krävas.  

Förmågan att samarbeta har varit viktig vid utvecklingen av MaaS. 

Det kommer att krävas samarbete i såväl organiska som i strategiska nätverk vid utvecklingen av MaaS.  

MaaS har utvecklats i ett samarbete mellan olika aktörer. Både offentliga och privata aktörer har varit drivande vid utvecklingen av MaaS.  

Strategiska nätverk kommer att vara viktiga vid framväxten av MaaS. I dessa samarbeten kan man komma överens hur man ska samarbeta. 

Mobiloperatörer kan komma in och arbeta på transportnätverket.  

MaaS har utvecklats i samarbete mellan olika aktörer, i strategiska nätverk.  

Det kommer krävas att nya aktörer träder in i transportnätverket för att konceptet MaaS ska nå framgång.   

Utvecklingen av MaaS har skett i ett samarbete mellan olika aktörer.  

Utvecklingen av MaaS kommer att ske i såväl organiska som strategiska nätverk.  

Det krävs inte nya aktörer vid vidareutvecklingen men nya aktörer kommer troligen ändå att träda in i transportnätverket. 

Nya aktörer kan komma in i transportnätverket, detta kan exempelvis handla om IT-företag. 
  



 

 

Kompetensen att utveckla nya tjänster utifrån kundens behov kommer att vara viktigt vid vidareutvecklingen av MaaS.  

Det är en utmaning att blanda olika mobilitetstjänster. 

En trygg, säker, enkel och användarvänlig tjänst krävs för att konceptet MaaS ska locka kunder.  

Kompetensen att kunna integrera olika mobilitetstjänster har varit viktig.  

En trygg, enkel användarvänlig, prisvärd, individanpassad tjänst krävs för att konceptet MaaS ska locka kunder. 

Viktiga kompetenser har varit förmågan att få ihop informationsflöden, olika mobilitetstjänster och främst förmågan att paketera tjänsten till kunden.  

Aktörer som är bäst på att erbjuda tjänstelösningar och appar kan tillkomma.  

Kompetensen att utveckla nya tjänster. 

Förmågan att skapa tjänster och appar har varit viktig vid utvecklingen av MaaS. 

En trygg och lättillgänglig tjänst krävs för att få individer att välja bort bilen och istället välja MaaS.  

Kompetensen att paketera tjänster.  

Kompetensen att paketera tjänster.  

Om individer ska avstå sin bil och istället välja att köpa sin mobilitet i form av en tjänst måste tjänsten vara enkel att använda, hög tillgänglighet och individanpassad och flexibel.  

Det är viktigt att ha förmågan att utveckla en attraktiv, användarvänlig och modern plattform om man ska locka kunder.  

Ett MaaS erbjudande kan bli attraktivt för kunderna om de kan använda ett kort för all sin mobilitet.  

En viktig kompetens vid utvecklingen av MaaS rör hur man sätter samman mobilitets-paketet.  

Om en MaaS-tjänst ska locka individer måste den verkligen gå från dörr- till- dörr.  

En viktig kompetens vid utveckling av ny tjänst är att förstå hur människor fungerar.  

Uppfatta kundens behov är en viktig kompetens.  

Hitta vägar att nå ut till kunden.   

Om kunden ska vara intresserad av MaaS måste tjänsten vara lättillgänglig, prisattraktiv och det måste finnas ett stort utbud, då kan bilägare fundera på alternativ till bilen.  

Kompetensen att lära känna kunden och dennes behov.  

Utmaningen vid utvecklingen av MaaS är att förstå vad kunden vill ha, vad som kan ersätta bilen.  

Utmaningen vid utvecklingen av MaaS är att förstå vad kunden vil ha.  

Förmågan att förstå slutanvändarens situation och vad kunden behöver är viktigt.  

Förmågan att förstå slutanvändarens situation och vad kunden behöver är viktigt.  

Det är viktigt att lyssna på kunden vid utveckling av en ny tjänst.  

Lagar och regler kan sätta stopp för utvecklingen av nya tjänster. 

Utmaningar som uppstår på grund av att en offentlig aktör begränsas av: konkurrensregler och lagen om offentlig upphandling.  

Lagar och regler kan komma att ställa till problem vid utvecklingen av MaaS.  

Lagar och regler borde inte bli några problem vid utvecklingen av MaaS, bara det finns en samhällsnytta.   

En utmaning vid utvecklingen av MaaS är att lagar och förordningar kan hindra utvecklingen och kanske inte hinner med att utvecklas.  
  



 

 

Det blir en utmaning att vara uthållig tills det går att tjäna pengar på detta. 

Det finns ett behov av att få in kapital, intressera finansiärer, och visa att det finns en möjlighet att tjäna pengar för att MaaS ska lyckas.  

Förmågan att skapa ett affärstänk, en affärsplan, har varit viktigt vid utvecklingen av MaaS. 

En utmaning med konceptet MaaS är att få det lönsamt på sikt. Det krävs bra affärsplaner.  

En viktig kompetens handlar om att skapa bra affärsmodeller.  

Framöver kommer det att krävas människor med förmågan att göra affärer.  

Den stora utmaningen blir att hitta finansiella medel vid en fortsatt utveckling.  

Utmaningen blir att skapa ett bra varumärke och frågor kring vem som ska fronta kunden. 

Det blir en utmaning att få tillgång till data från de stora offentliga myndigheterna 

Utmaningen att skapa ett tillräckligt stort utbud, tillräckligt stor tillgänglighet.  

Individer kommer att välja bort bilen och istället välja MaaS om de inser hur dyr bilen är.  

En viktig kompetens vid den fortsatta utvecklingen av MaaS är förmågan att utveckla automatiserade bilar. 

Bilen är en symbol för frihet och pengar.  

Det kommer inte att krävas några nya aktörer vid utvecklingen av MaaS. 

Det blir en stor utmaning att marknadsföra MaaS så att konceptet når ut till den stora massan. 

Förmågan att bygga en bra teknisk och attraktiv plattform har varit viktigt.  
 

 

 


