
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemstöd för hållbara transporter 

HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG 
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1. Inledning 
Inköp och användning av system, exempelvis för hantering av den egna fordonsflottan, bokning 
av bilar/cyklar eller ruttoptimeringsprogram är inte i sig en åtgärd som främjar hållbara 
transporter, utan allt handlar om hur systemen används. Om man vill bedriva ett 
förändringsarbete bör man bygga kultur, inte system. Med det inte sagt att man inte ska ha system 
till sin hjälp, tvärtom kan rätt verktyg vara värdefullt för att målstyra mot fossilfrihet. I denna 
rapport beskrivs ett antal typer av system och verktyg som kan vara behjälpliga för organisationer 
som önskar effektivisera och hantera tjänsteresor och -fordon, och råd ges för vad man bör 
beakta i samband med upphandling av system. 

I projektet Hållbar Mobilitet i gröna Kronoberg och satsningen ”res grönt i gröna Kronoberg” 
som handlar om persontransporter, tjänsteresor och besöksresor vill vi undersöka och utreda 
vilka systemstöd och verktyg som finns för att effektivisera och hantera tjänsteresor. Rapporten 
som presenteras nedan innehåller sammanfattande rekommendationer, sammanställning av de 
system som används idag hos några av de organisationer som är deltagare i satsningen samt 
önskvärda funktioner som organisationerna önskar av ett system för tjänsteresor. Rapporten 
avslutas med att ge en överblick över de system som finns på marknaden idag samt bidra med 
ett par råd inför att välja system.  

Denna rapport är framtagen tillsammans med Trivector Traffic som har ett uppdrag att agera 
konsultstöd till projektledarna i Hållbar Mobilitet, genom hela projekttiden (2018-2020). 

 

2. Metod 
Tillvägagångssättet för denna rapport kan förenklat beskrivas i följande steg: 

1. Inventering av befintliga system som finns tillgängliga på marknaden (redovisas i bilaga 
1). 

2. Kartläggning av vilka system som används idag och vilka behov som finns hos de 
offentliga verksamheter som deltar i projektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg 
(kommunerna, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronobergs län), genom 
intervjuer och formulär. 

3. Intervjuer med offentliga organisationer som använder olika system, angående deras 
erfarenheter och råd inför en eventuell upphandling. 

4. Sammanfattande rekommendationer med de viktigaste sakerna att beakta inför en 
eventuell upphandling av ett systemstöd. 

 

Nästa kapitel presenterar de system som verksamheterna använder idag.   
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3. System som verksamheterna använder idag 
Inledningsvis gjordes en kartläggning över vilka system som de offentliga verksamheterna som 
deltar i projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronberg använder idag. Representanter för 
verksamheterna fick en bruttolista med system (se bilaga 1), där de fick markera vilka system de 
använder idag samt vad vilka system de önskar att veta mer om. De deltagande organisationer i 
denna rapport är: 

• Alvesta kommun 
• Älmhult kommun  
• Lessebo kommun  
• Uppvidinge kommun  
• Växjö kommun 
• Länsstyrelsen i Kronobergs län  
• Ljungby kommun  
• Region Kronoberg  

I dagsläget används endast ett fåtal system i ovan angivna organisationer, se Tabell 3-1Fel! 
Hittar inte referenskälla.. Bokning av cyklar och bilar sker huvudsakligen via Outlook och 
Visma är det vanligaste reseräkningsprogrammet. Två kommuner uppger att de använder en 
extern bilpool och endast en kommun uppger att de använder elektroniska körjournaler. Växjö 
anger dock att de är i färd att upphandla elektroniska körjournaler, och flertalet av de andra 
organisationerna uppger att de har intresse av eller överväger att göra detsamma. Tre 
organisationer använder ruttoptimeringsprogram – Alvesta och Älmhult använder Tunnstall, 
medan Växjö anger att ruttoptimering används för hemtjänsten (oklart vilket system). 
Uppvidinge har frågan uppe för diskussion.  

Förutom de system som används idag har länsstyrelsen till exempel medverkat i ett test med 
SpaceTime.  

 

Tabell 3-1 System som används av de offentliga organisationerna i Kronoberg idag. 

System Kort beskrivning av systemet Verksamhet/kommun 

Sunfleet Bilpool för företag och privatpersoner Älmhult 

ABAX Elektronisk körjournal Ljungby 

Visma Reseräkningsprogram 

Älmhult 
Lessebo 
Växjö 
Alvesta 
Region Kronoberg 

SJ Biz Kollektivtrafik, rese- och miljörapport 
över sparade utsläpp 

Lessebo 
Länsstyrelsen 

FRIDA miljö- och 
fordonsdatabas 

Har till syfte att lagra, sammanställa 
och visa information rörande 
verksamhetens fordon 

Region Kronoberg 
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Netigate Medarbetarundersökning Lessebo 
Uppvidinge 

Bokabil.se Bilbokningssystem/”bilpool” Växjö 

Tunnstall AB Ruttoptimeringsprogram Älmhult 
Alvesta 

Miljöfordonsdiagnos Sammanställning av fordon/miljöfordon Ljungby 

Ahlgrensbilar 
Kontrollprogram för fordon – när 
service skett, körda mil, bilansvarig 
m.m. 

Region Kronoberg 

Sokigo Skolskjutsprogram Ljungby 

Skjuts+ Skolskjutsprogram Alvesta 

 

Nästa kapitel handlar om vilka funktioner som är önskvärda av ett systemstöd för tjänsteresor.  

 

4. Önskvärda funktioner 
Kommunerna, länsstyrelsen och Region Kronoberg fick ange vilka funktioner som är önskvärda 
och behjälpliga att ha i organisationen, och som upphandlade system för tjänsteresor skulle 
behöva innefatta.  

Generellt finns det efterfrågan på många olika funktioner från de medverkande verksamheterna. 
De funktioner som samtliga verksamheter önskar ha är: 

• Bokningssystem för verksamhetens alla fordon. 
• Möjlighet att följa upp fordonsanvändning (tid, sträcka, antal bokningar, antal körningar). 
• Följa upp drivmedelsanvändning. 

 

Alla verksamheter utom en uppger dessutom att de önskar resejämförelse, alkolås, kunna följa 
upp emissioner/miljöfaktorer samt följa upp kostnader för tjänsteresor. 
 
Att resepolicyn eller riktlinjer för tjänsteresor ska integreras i bokningssystemet, oavsett om det 
är resebyrå som bokar eller internt, var en viktig fråga för många. Koppling till resepolicy 
framfördes av flera verksamheter som fördelaktigt, för att informera och påminna medarbetarna 
om policyns innehåll samt för att underlätta och uppmuntra till efterlevnad. Exempel angavs att 
låta hållbara resealternativ vara förvalda och uppenbarelse av en inforuta i samband med bokning 
av inrikes flygresor, med information om policyn och de ökade koldioxidutsläpp som flygresan 
innebär. 

Samåkningssystem används inte för tjänsteresor idag, men används av en kommun som erbjuder 
ett system för invånarna. Behovet av system för samåkning anses vara begränsat, även om 
andelen resor som sker med samåkning är okänt, eftersom det inte registreras någonstans. En 
kommun menar att det inte ska vara ett krav med samåkning, men att det ska finnas som 
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möjlighet, till exempel via notis om att en person ska åka till samma plats vid angiven tidpunkt 
och kontaktuppgifter till vederbörande. 

Sammanfattningsvis utrycker verksamheterna önskan om system som underrättar bokning, gör 
tjänsteresan enklare och bekvämare, samt förenklar uppföljning av resor. Samtidigt utrycks 
önskan om system som bidrar till ökad måluppfyllnad genom att ”göra det rätt att välja rätt”. Se 
Tabell 4-1 för organisationernas angivelse av önskvärda funktioner.  

 

Tabell 4-1 Organisationernas angivelse av önskvärda funktioner 

 Funktion 
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A
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Resepolicy/riktlinjer för 
tjänsteresor  x x x x x x  75 

% 

Påverkan via MM & 
nudging – integrerat i 
systemet 

x x x  x x x  75 
% 

In
fö

r r
es

an
 

Resejämförelse x x x x x x x  88 
% 

Ett bokningssystem för 
verksamhetens alla fordon x x x x x x x x 100 

% 

SJ Prio - företagsavtal  x   x    25 
% 

Bokningssystem 
kombinerad mobilitet – alla 
färdsätt, fordon samt 
biljetter/kostnader samlade 

 x x x x  x  63 
% 

Rutiner/processer/regler 
för tjänsteresor integrerat i 
bokningssyst. 

x x x x x x   75 
% 

Resebyrå som sköter 
verksamhetens alla 
bokningar 

 x x x x x   63 
% 

Samåkningssystem x x x    x  50 
% 

Ruttoptimeringsprogram x  x x     38 
% 

U
nd

er
 

re
sa

n ISA (Intelligent Speed 
Adaptation) x x  x     38 

% 
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Vägvisning/Navigator/GPS x x x x  x x  75 
% 

Realtid – 
planering/delegering (att 
kunna följa bilar i realtid på 
karta) 

 x  x     25 
% 

Föraridentifiering – genom 
kod/kort/tagg/körkort  x x x  x x x 75 

% 

Larmkoppling/geofencing – 
om bilen befinner sig t ex 
utomlands 

        0 % 

R
ap

po
rt

er
in

g 
av

 re
sa

 

Reserapportering/reseräkni
ngsprogram  x x x x x x  75 

% 

Uträkning av traktamente  x x x     38 
% 

Attestering av resor 
elektroniskt  x x x   x x 63 

% 

Fo
rd

on
sh

an
te

rin
g 

Notis om dags för 
service/något går sönder 
(avläsning fordonsdator) 

  x x x x x  63 
% 

Alkolås x x x x x x  x 88 
% 

Notis om ojämn 
användning/körd sträcka  x x x x x x  75 

% 

Elektronisk 
nyckelhantering x  x x  x x x 75 

% 

U
pp

fö
ljn

in
g 

av
 re

so
r/ 

fo
rd
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sh

an
te

rin
g 

Fordonsanvändning – tid, 
sträcka, antal bokningar, 
antal körningar 

x x x x x x x x 100 
% 

Emissioner/Miljöfaktorer x x x  x x x x 88 
% 

Drivmedelsanvändning x x x x x x x x 100 
% 

Förarbeteende x x x x x    63 
% 

Kostnad x x x x x x x  88 
% 

Resevaneundersökning via 
app x  x  x    38 

% 
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Nästa kapitel visar olika exempel av systemstöd för tjänsteresor.  

5. Exempel på system för tjänsteresor 
Begreppet systemstöd är brett – ett system (en produkt som förvaltas av ett företag) kan innefatta 
många typer av funktioner. Marknaden för systemstöd tycks vara växande med allt fler 
konkurrerande aktörer, samtidigt som flexibiliteten är stor – företagen skräddarsyr ofta lösningar 
efter kunders behov. Idag finns relativt goda möjligheter att efterfråga många funktioner i ett 
verktyg, med krav på kompatibilitet med kompletterande tekniska lösningar/program.  

 
I Tabell 5-1 nedan visas resultat av inventering av befintliga system som finns tillgängliga på 
marknaden. Inventeringen är baserat utifrån kartläggningen av de system som verksamheterna 
använder samt önskvärda funktioner av system för tjänsteresor.  Detta tillsammans med 
erfarenheter och råd baserat på intervjuer med verksamheter som använder olika typer av system 
har ett urval av system gjorts, vilka beskrivs i tabellen nedan.   

I Tabell 5-1 anges system som återfinns på internet och bör inte betraktas som fullständig. 
Tabellen ger en överblick över typer av system som finns på svenska marknaden, och är en 
ögonblicksbild. Marknaden är snabbt föränderlig och systemen utvecklas kontinuerligt med fler 
funktioner, viket gör att funktionaliteterna är svåra att precisera. 

 

Tabell 5-1 Inventering av befintliga system som finns tillgängliga på marknaden och dess funktionalitet 

System Funktionalitet 

Mobilsystem Innova AB Bilbokningssystem, koppling ekonomisystem, elektronisk 
körjournal, nyckelförvaringslösningar 

Zenit bilpool (Mawik AB) Bilbokningssystem, koppling ekonomisystem, elektronisk 
körjournal, nyckelförvaringslösningar, kollektivtrafikinteraktion 

Sunfleet Bilpool för företag och privatpersoner 

Boka bilpoolsystem Bilpool 

Move about Elfordonspool, optimering av fordonsflottor, bokningssystem, 
cykelpoolsuthyrning 

Skjutsgruppen Samåkningstjänst 

Samåkning Samåkningstjänst 

Mobil Samåkning Samåkningstjänst, bokningssystem 

Comovee Samåkningstjänst 

Mobile togheter Samåkningstjänst 

2MA Technology AB Elektronisk körjournal, ISA, bokningssystem, livepositionering, 
serviceuppföljning och fordonskontroll 

AD-Teknik AB Elektronisk körjournal, ISA 
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Automile Elektronisk körjournal, ISA, reseräkning 

Jiricom AB Elektronisk körjournal, ISA 

Sepab Fordonsprodukter AB Elektronisk körjournal, ISA, realtidsposition, trafikledning, 
ecodriving, alkolås, färdskrivarkoppling 

Total Car Sweden AB Elektronisk körjournal och ruttoptimering 

BKE Telecom Elektronisk körjournal, ISA, förarbeteende 

ABAX Elektronisk körjournal 

Addmobile Elektronisk körjournal 

Axtech AB Elektronisk körjournal, fleet manager 

Dialect Elektronisk körjournal 

Easyroad Elektronisk körjournal, vagnparksuppföljning, co2 utsläpp 

Ecofleet Elektronisk körjournal, vagnparksuppföljning, kpi uppföjning, 
förbrukning, påminnelser om service 

Go time Elektronisk körjournal 

Guard Systems Sverige AB Elektronisk körjournal, fleet manager realtid 

MiniFinder Sweden AB  GPS tracker, realtime 

NorthTracker AB Elektronisk körjournal,  fleet manager 

Schotte Systems AB Elektronisk körjournal 

Telia Sense Elektronisk körjournal 

TelliQ Elektronisk körjournal, fleet manager, realtime 

T-Mobilteknik AB Elektronisk körjournal 

TomTom Telematics Fleet manager 

Mobigo Hämtar elektronisk körjournal från andra system 

SpaceTime 
Bokning och reseplanering, köp av kollektivtrafikbiljetter, 
förenkling samåkning och bilpool, mobility management, import 
av körjournaler 

PTV Group Transportplanering, ruttplanering, realtidsplanering 

Kartena Ruttoptimering, personlig servicetekniker, stöd i offertskrivning 

GPS logik Elektronisk körjournal, realtid, ruttoptimering 

Triona Vägvalsberäkning och ruttoptimering 
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PlanLogiX Ruttoptimering, planering, rapporter, lägre utsläpp, integration 
med ERP/CRM system 

RouteSmart Ruttoptimering, world load optimering 

eBuilder Reseräkning 

Expense Reseräkning 

Visma Reseräkning 

Aditro Reseräkning 

Skovik Reseräkning 

Flex applications Reseräkning 

Kontek Reseräkning 

MrBill Reseräkning 

Company expense Reseräkning. Kan koppla elektronisk körjournal till programmet 

Hogia Reseräkning 

Datavara/Crona Resa Reseräkning. Kan koppla elektronisk körjournal till programmet 

Fortnox/Crona Reseräkning 

First Card Reseräkning 

PayDay travel Reseräkning. Kan koppla elektronisk körjournal till programmet 

Dicom reseräkning Reseräkning 

Compello reseräkning Reseräkning. Kan koppla elektronisk körjournal till programmet 

Telia Smart kollektivtrafik Kollektivtrafik (IoT-lösning). Används av Region Skånes alla 
bussar och Pågatåg 

Telia Crowd insights Resevaneundersökning  

SL företagsbiljetter Kollektivtrafikbiljetter på SL och Waxholmsbolaget för företag. 
Samarbete med Sunfleet för kombination med bilpool 

UL företag Kollektivtrafikbiljetter på UL och resevaneundersökning 

Skånetrafiken Jojo Företag Företagslösning kollektivtrafik 

SJ Biz Kollektivtrafik, rese- och miljörapport över sparade utsläpp 

Traverse Kollektivtrafikbiljetter och trafikinfo i samma app (molnlagring, 
betalning, validering) 

Elcykelpunkten Elcykel för företag. Antingen en företagscykel eller att erbjuda 
medarbetarna tjänstecykel 
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Cykelpoolen Cykelpool. Samarbete med GoMate i Jönköping för 
elfordonspool. Bokningssystem, service 

Cykelbyrån Cykelpool 

GoMate Elfordonspool. Elcyklar, elassisterade lådcyklar, elbilar 

GoSmart Kollektivtrafik, taxi, elbilspool och cykelpool samt uthyrning av 
andra elfordon 

Elmob Elcykelpool, elbilspool, elektrifierad taxiverksamhet 

EC2B Kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, taxi, samåkning, 
hemleverans etc.  

ThinkTrain Cykelparkering, cykelpool, pendlarparkering. Erbjuder "enkel 
resa till kollektivtrafiken" 

TravelVU Trivectors app för att se rörelsemönster 

FRIDA miljö- och 
fordonsdatabas 

Har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp 
information rörande fordon 

Skolskjutsen.se Samordning av skolskjuts mellan svensk kollektivtrafik, 
svenska taxiförbundet, Sveriges bussföretag och Trygghansa 

&Frankly Medarbetarenkät, molnbaserad tjänst 

Peakon Medarbetarenkät 

Enkätfabriken Medarbetarenkät 

Webropol Medarbetarenkät 

Next consulting Medarbetarenkät 

SurveyMonkey Medarbetarenkät 

Wellbefy Medarbetarenkät 

EasyQuest Medarbetarenkät 

Puls Solutions Medarbetarenkät 

Beta Medarbetarenkät 

Netigate Medarbetarenkät 

Brilliant Medarbetarenkät 

 

Den typ av system som potentiellt täcker in flest efterfrågade funktioner är elektroniska 
körjournaler, varför det beskrivs närmare nedan i kapitel 5.1. Reseplanering (alla färdmedel 
inkluderade) och möjligheter till att inkludera resepolicy i samband med bokning av resa 
efterfrågas också, varför systemet SpaceTime beskrivs specifikt i kapitel 5.2.  
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5.1 Elektroniska körjournaler 
Med elektroniska körjournalsystem menas automatiserade system som registrerar och för 
statistik över enskilda resor med fordon, det vill säga journalföring som annars görs manuellt. 
Körjournalsystem kan vara relativt enkla och logga endast de parametrar som vanligtvis förs vid 
manuell loggning (tidpunkt för resan, var resan startade respektive slutade, reslängd, namn på 
bilförare och resans syfte), eller inkludera många olika funktioner (exempel anges nedan) som 
kan fylla olika användningsområden och underlätta fordonshanteringen i en verksamhet. 

Elektroniska körjournalsystem har utvecklats snabbt under de senaste åren och allt fler företag 
konkurrerar på marknaden. Idag finns en uppsjö av tilläggsfunktioner och system kan inkludera 
upplåsningsanordning av bil (elektronisk nyckelhantering), bokningssystem, 
samåkningsfunktion, ruttoptimeringsprogram, ISA (Intelligent Speed Adaption/Intelligent stöd 
för anpassning av hastighet, som hjälper fordonsförare att hålla den lagstadgade hastigheten 
genom att försvåra att föraren kör för fort eller att uppmärksamma föraren på att hen har 
överskridit den skyltade hastigheten), fordonsuppföljning, etc. Många av företagen som 
tillhandahåller körjournalsystem erbjuder också ISA, med visuell och auditiv feedback, vilket kan 
ha god bränslebesparande effekt. Företagen erbjuder ofta utvecklingsmöjligheter av olika 
funktioner och kan skräddarsy system enligt en verksamhets specifika behov. 

Skäl till att handla upp elektroniska körjournalsystem kan vara flera, till exempel: 

• Effektivisering av fordonshanteringen (inklusive cyklar) – detta inkluderar uppföljning 
av användningen av fordonen (till exempel körsträckor och drivmedesförbrukning). 

• Optimering av fordonsekonomin genom omfördelning av fordon, minskad tidsåtgång 
för hantering av fordon och frigörande av arbetstid för fordonsansvariga på 
förvaltningarna/avdelningarna/enheterna. 

• Korrekt hantering av körjournalerna och för enkel uppföljning av kostnader för 
fordonen samt miljöeffekter för användning av desamma.  

Exempel på en verksamhet som har erfarenhet av elektroniska körjournaler är Halmstad 
kommun, som använder körjournalsystemet AddMobile till cirka 500 fordon 1 . Deras 
rekommendationer sammanfattat av Trivector presenteras nedan:  

Inför upphandling 

• Utgå från verksamhetens behov. 
• Förankra och förhandla införandet väl innan upphandlingen. Det är viktigt att veta vem 

som ska ta hand om systemet – ansvarsområden och användningsområden. 
• Var noga med att underrätta användarna vad syftet med systemet är, till exempel att 

minska administrationen så att verksamheterna kan ägna sig åt kärnverksamheten (inte 
för att bevaka medarbetarna). 

• Om syftet med systemet är att fordonseffektivisera måste man ha personal som följer 
upp statistik och implementerar åtgärder som styr användningen i den riktning man 
önskar. Systemet i sig är inte lösningen. 

 

                                                 
 

1 Intervju med Michael Elofsson, chef kommuntransport, Halmstad kommun.  
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Upphandling 

• Var noga med specifikationen vad gäller integritet, vad leverantören gör med erhållna 
data. Ange en kravspecifikation för hur leverantören får, och inte får, hantera data.  

• Beakta frågor om hur personuppgifterna hanteras och att se till att det finns en bra 
lösning avseende detta när avtalet går ut. 

• Fundera på vad man ska göra med det installerade systemet när det är dags att avyttra 
eller byta ut en bil, till exempel om överföring av programvaran till en annan bil ska ingå 
i avtalet. 

• Om leverantören installerar enheterna – ställ krav på hur snart det ska ske efter 
införskaffande av nytt fordon, begär vite om detta inte tillfredsställs.  

• Glöm inte att införa rutiner för avinstallation av enheter vid avyttring av fordon, samt 
budgetera för detta. 

• Om möjligt, återanvänd enheter vid avyttring av bil.  
• Säkerställ att systemet kan hantera ersättningsbilar. 
• Se till att upphandla ett system som kan avläsa bränsleförbrukning (det finns dock 

begränsningar för gas, går inte att utläsa via OBD2-uttaget), och/eller koppla bränslekort 
till systemet. 

• Att ansluta till OBD-uttaget är fördelaktigt, det ger mervärde då man kan läsa av 
fordonsdata. 

• Överväg om arbetsordersystem kan vara relevant/underlättande – att kunna delegera 
uppgifter till medarbetare/förare beroende på var de befinner sig (kräver geografisk 
kartläggning av fordon i realtid). 

• Ta hänsyn till den snabba teknologiska/digitala utvecklingen i förfrågan. 
• Upphandla ett system med möjlighet att ange resans syfte innan resan påbörjas, annars 

riskerar man att få ofullständiga körjournaler. 
• Överväg/undersök om man kan identifiera föraren med hjälp av avläsning av streckkod 

på körkort istället för RFID-tagg. Hanteringen av taggar är mycket tidskrävande och 
genom att använda körkort istället sparar man arbetstid och säkerställer att användarna 
har behörighet att köra bil.  

• Upplåsning av bil med RFID-bricka drar batteri, överväg smarta nyckelskåp istället.  
• Utveckling av nya funktioner är tidskrävande och kostsamt (som inte är kravställda från 

start) – exempel på sådan funktion som Göteborg i efterhand har begärt är hantering av 
ersättningsbilar. Inkludera gärna ISA, som är bränslebesparande (14–17 procent 
besparing uppmätt hos Malmö stad). 

• OBD-uttag är bra att använda, men komplettera gärna med annan hårdvara i fordon som 
saknar uttag. Bra att inkludera så många fordon som möjligt i systemet, inklusive arbets-
/redskapsmaskiner.  

  

                                                 
 

2 ”On-Board-Diagnostics” – diagnosuttag/anslutning i en bil för att kommunicera en bils styrenheter. 
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5.2 Kombinerad mobilitet och SpaceTime 
Begreppen kombinerad mobilitet, transport som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) 
används omväxlande och avser en samlad mobilitetstjänst som erbjuder bokning och betalning 
av olika typer av transportslag och färdmedel. Konceptet bygger på delat ägandeskap och syftet 
är att tillgängliggöra en komplett mobilitetstjänst där kollektivtrafik, lånecyklar, bilpool, hyrbil, 
taxi, samåkning med mera inkluderas, under ett och samma användargränssnitt, till exempel en 
mobilapplikation eller en websida. Kombinerad mobilitet betraktas ofta som en framtidsvision, 
där privat/enskilt ägandeskap av bil knappt förekommer och delad ekonomi genomsyrar 
transportsystemet. Mobilitetstjänsterna som finns idag är relativt småskaliga och inte kompletta, 
men utvecklingen sker snabbt och konceptet lämpar sig väl för organisationer såväl som för 
privatpersoner. Det system/den mobilitetstjänst som finns tillgänglig på den svenska marknaden 
idag heter SpaceTime.  

SpaceTime är en kombinerad mobilitetstjänst som hjälper organisationer att resa smartare, 
genom att samla flera transportslag i en digital tjänst – bil, cykel, buss och tåg. Systemet hanterar 
planering av resa (ruttplanering/jämförelse med olika resealternativ), bokning av resa och 
fakturahantering, uppföljning av resorna samt styrning av medarbetarnas färdmedelsval. I 
samband med bokning av en resa tas hänsyn till pris, tid och miljö – användaren anger 
avreseadress och destinationsadress och får information om de olika resealternativens effekter, 
till exempel utsläpp.   

Järfälla kommun är exempel på en verksamhet som använder SpaceTime, och följande 
redogörelse bygger på en intervju med en representant3 för kommunen. Kommunen använder 
sedan fem år tillbaka SpaceTime för att samordna sitt tjänsteresande. Cirka 400-600 medarbetare 
använder systemet idag (de centrala funktionerna på kommunen) av totalt cirka 4 000 anställda, 
men alla medarbetare har tillgång till systemet. Kommunen använder tjänsten för att bland annat 
underlätta/uppmuntra efterlevnad av resepolicy, genom att rangordna resealternativ enligt policy 
(nudging). Användaren måste inte reseplanera, utan kan boka en resurs/ett fordon direkt, men 
måste då ange vart man ska resa. Det finns även fält för att ange resans syfte, men man har valt 
att inte ha detta som tvingande fält. 

Idag sker faktureringen manuellt, men kommunen arbetar tillsammans med SpaceTime på att 
hitta en automatisk faktureringslösning, där varje användare har en faktureringsadress/kan ange 
en faktureringskod för resan och efterföljande fakturering sker mer eller mindre automatiskt. 
Idag hanterar man bland annat fysiska SL-kort och det efterföljande faktureringsarbetet är 
tidskrävande och krångligt, så en digital lösning är efterfrågad. Man önskar också att inkludera 
utrustning för resfria möten i systemet, t ex bokningsbara högtalare, vilket kommunen för dialog 
med företaget om. Den huvudsakliga fördelen som anges är att ha allting samlat - resealternativ 
och tillgängliga resurser, samt att kunna följa upp statistik för tjänsteresor, t ex antal resor per 
färdmedel.  

Järfällas råd inför en eventuell upphandling av SpaceTime: 

• Om möjligt inkludera elektronisk biljetthantering av kollektivtrafiken. 
• Överväg hur hantering av kostnaderna ska gå till/hur fakturering ska ske. 
• Det är viktigt med IT-kompetens i samband med upphandling av systemet, för att säkerställa 

att systemet är kompatibelt med andra administrativa system, att specificera koder och 
nycklar för överföring av information.  

                                                 
 

3 Intervju med Agneta Dahlgren, miljö-och kvalitetssamordnare, bygg- och miljöförvaltningen, Järfälla kommun.  
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• Specificera önskemål om inställningar som önskas, till exempel att cykeln ska vara det 
primära valet för resor under tre kilometer. SpaceTime gör inställningarna efter 
verksamheternas önskemål.  

• Sätt ihop en intern arbetsgrupp för att arbeta med kombinerad kombilitet, för att säkerställa 
att allt och alla inkluderas, och för att få till kopplingen mellan personalregister, 
ekonomisystem etc.  

 
En annan verksamhet med erfarenhet av SpaceTime är Länsstyrelsen i Kronbergs län. Under 
några veckor våren 2018 provade 10-tal utvalda medarbetare på länsstyrelsen att använda 
SpaceTime, i syfte att testa och utreda huruvida systemet skulle lämpa sig för verksamhetens 
ändamål. Man konstaterade att det fanns potential med systemet, för helhetsgrepp och styrning 
mot med hållbart resande i tjänsten, men drog också slutsatsen att systemet kräver vidare 
utveckling för att nå sin fulla potential och tillmötesgå verksamhetens behov. Länsstyrelsen i 
Kronobergs län bedriver hösten 2018 ett utvecklingsprojekt med SpaceTime, för att undersöka 
möjligheten till önskvärda funktioner. Länsstyrelsen i Kronobergs läns erfarenhet och råd inför 
en eventuell upphandling sammanfattas i följande punkter4: 
 
• Det är fördelaktigt att SpaceTime nu har samarbete med SmartResenär 5  eftersom det 

möjliggör integrering av kollektivtrafiken. Däremot utreds möjligheten att fakturera 
resekostnaden per användare eller enhet, eftersom det hittills endast har utgått en 
samlingsfaktura för verksamheten.  

• Det är av stor betydelse att integrera även hyrbilsföretagen, vilket inte är möjligt i dagsläget 
men under utredning.  

• Var observant på regler avseende upphandling, och att det inte finns andra pågående avtal 
med resebyråtjänster. 

• Fördelar med SpaceTime är bland annat möjligheten att kunna styra resandet i enlighet med 
resepolicyn, kunna inkludera restiden med olika färdsätt från A till B, samåkningsfunktion, 
och bilarnas CO2-utsäpp. 

• Det är betydelsefullt att kunna följa upp CO2-utsäpp på ett enkelt sätt.  

  

                                                 
 

4 Intervju Ida Andreasson, miljömål, klimat och energi, miljöledning, Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
5 Genom SmartResenär kan du söka och köpa biljetter från 54 svenska tåg- och bussföretag.  
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6 Sammanfattande rekommendationer 
Oavsett vilket system man har behov av och avser att införskaffa är det bra att beakta vissa saker, 
innan upphandling sker. Utifrån olika organisationers erfarenhet och råd samt Trivectors 
erfarenhet sammanfattas nedan några generella rekommendationer, som till stor del handlar om 
hur man kan organisera arbetet. 

 

6.1 Ansvarsfrågan är central, liksom målstyrning 
Grunden för ett lyckat förändringsarbete är att ha personer med rätt kompetens som tar 
övergripande ansvar för, och kan lägga hela eller delar av sin arbetstid åt, arbetet med att främja 
ett mer hållbart resande. Dessa personer behöver ha en överblick över organisationens 
fordonsflotta och dennas användning och här kan olika administrativa system var till stor hjälp. 
Därtill är målstyrande åtgärder viktigt för att uppnå den omfattande förändring som krävs för 
att nå mål om till exempel fossilfrihet, och det kräver ett aktivt och kontinuerligt arbete. 
Prognoser och passivitet leder inte framåt om målet är kvalitativ förändring. 

 

6.2 Kartlägg nuläget  
Att förstå nuläget är nödvändigt för att kunna sätta upp delmål och för att kunna styra sina 
insatser på ett effektfullt och kostnadseffektivt sätt. En nulägesanalys kan innehålla många delar, 
men när det kommer till systemstöd kan kartläggning av kunskapsluckor vara ett viktigt resultat. 
Känner man till exempel inte till hur mycket verksamhetsbilarna används kan det vara bra att 
överväga ett system för att bättre och lättare kartlägga detta. I en organisation borde det vara 
enkelt att följa upp de resurser man har – avvändning, effekt, kostnad, miljöbelastning etc. Det 
borde också vara enkelt att omfördela resurser efter behov och organisationens bästa. 

  

6.3 Intern samordning 
När man har identifierat förbättringspotential och kunskapsluckor är det dags att samla ihop 
medarbetare (med rätt och relevant kompetenser), för att samordna arbetet och hitta 
synergieffekter. Sätt ihop ett arbetsteam för att säkerställa att helhetsperspektivet beaktas och 
håll organisationens mål är i fokus. Tillsammans kan man identifiera vilka nyckelfaktorer som 
finns för att tillgodose att verksamheterna kan bedriva sitt arbete med minimala 
störningsmoment, samtidigt som man bidrar till måluppfyllnad. Identifiera önskvärda funktioner 
som underlättar arbetet på organisationen, och tänk hela kedjan – från planering till uppföljning. 

Helhetsperspektivet kan exemplifieras som följer: 

• Arbete med Grön resplan6 – med tydliga mål och åtgärdspaket 
• Framtagande av fordons- och resepolicy 
• Inköp/leasing av fordon 
• Resepanering i samband med tjänsteresa 

                                                 
 

6 En grön resplan, hållbar resplan eller mobilitetsplan som det ibland kallas, är en handlingsplan för mer hållbara 
och effektiva tjänsteresor och pendlingsresor i en verksamhet. 
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• Bokning av bil 
• Nyckelhantering 
• Användning av bil  
• Hantering av bil – service 
• Uppföljning av bilanvändning 
• Effekter av tjänsteresande 

 

När det kommer till att ta fram underlag för upphandling av systemstöd är det viktigt är att 
exempelvis inkludera miljö-/hållbarhetsansvariga, HR och IT. I samband med upphandling av 
systemstöd är det mycket viktigt att försäkra sig om att rådande system (och eventuella framtida) 
är kompatibla med det system som upphandlas. Till exempel måste ekonomisystemet och 
personalregister enkelt kunna kopplas till boknings- och körjournalsystem.  

 

7 Avslutande ord  
Utifrån resultatet av denna rapport så vill vi råda er att tänka helhetsperspektiv när det gäller att 
välja systemstöd.  

Välj hellre ett system som inkluderar många funktioner istället för tre olika system som hanterar 
få funktioner. Utgå från en bruttolista med önskvärda funktioner – systemen är i regel 
utvecklingsbara med möjlighet till inkludering av nya funktioner, enligt efterfrågan. 

Säkerställ att organisationens olika system är kompatibla, och att det finns unika nycklar/koder 
för informationsöverföring. Inkludera IT i tidigt skede för att säkerställa detta. Kartlägg vilka 
system som finns och är eventuellt på väg att upphandlas. 

Ställ krav på aktören – att påvisa stabil ekonomi, erbjuda kvalitetsgaranti och garantera 
informationssäkerhet (enligt till exempel GDPR). 

Många av företagen som erbjuder systemstöd är relativt små med få anställda. I upphandlingen 
bör krav på support inkluderas – till exempel vilka tider supporten ska vara tillgänglig, maxtid 
ett system får vara ur drift samt möjlighet till att addera nya funktioner. Säkerställ att systemet 
kan hantera organisatoriska förändringar, samt personal- och resursförändring (till exempel 
avyttring av fordon). 

Avslutningsvis så vill vi tacka de organisationer som har deltag it med värdefull input till 
denna rapport samt Trivector Traffic och särskilt Nina Hvitlock, Anna-Klara Ahlmer 
samt Johan Kerttu.  
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