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Om Predictive Movement 

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en konkurrensneutral 
samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). 

I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på 
landsbygderna. Längre fram siktar projektet på att optimera tillgänglighet och framkomlighet 
även i storstadsmiljöer. 

Viktiga drivkrafter i projektet är klimatfrågan, att minska utsläppen och bidra till ökad rättvisa 
i trafiken. 

Predictive Movement är ett projekt finansierat av bland annat Vinnova och Trafikverket. I 
projektet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom 
digitalisering och trafik/logistik. 

Om rapporten 

Denna rapport är ett levande arbetsmaterial som kommer att utvecklas och kompletteras 
under projektets gång. 
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Introduktion 

Transportsektorn står inför stora svårigheter (utmaningar) i städer och glesbygder med att 
leverera tillgänglighet, på grund av tilltagande trängsel och vikande underlag. Den har också 
problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och en annalkande omvälvning 
med oviss effekt av gigantiska plattformsbolag, delade, elektrifierade och autonoma fordon. 
Solidarisk datadelning, digitala plattformar och nya principer för att tillhandahålla 
infrastrukturtjänster har potential att hantera dessa komplexa utmaningar. 

Med digitala plattformar och decentraliserad uppkopplad datakraft har nämligen stora 
förändringar skett av allt ifrån spridning av (des)information och krigföring mellan stater till 
äktenskapsmarknaden och hur vi skapar våra identiteter. Att det är en stora omvandling som 
sker framgår också av att en handfull plattformsbolag inom loppet av ett decennium växt till 
att bli bland världens tio högst värderade företag och nu (januari 2021) genom det 
pandemiska undantagstillståndet ytterligare stärkt sina positioner. Även transportsektorn 
påverkas. Transportsektorns långsiktiga dynamik och fördelningen av ekonomiska vinster och 
andra nyttor håller på att förändras, liksom och samtidigt dess både ökade och minskade 
potential att tillgodose trafikanternas behov och önskemål och bidra till samhälleliga mål som 
klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa och övriga dimensioner i Agenda 2030. 

För att kunna möta denna utmaning behövs bland annat djupare insikter om 
transportsektorn, dess särdrag, hur den fungerar och vilka slags behov och önskningar den 
tillgodoser. Analyser i termer av affärsmodeller och värdekedjor, med dessa begrepps 
inriktning på privata företags predikament, blir alltför begränsade för en sektor där såväl 
offentlig som civil sektor spelar huvudroller i den samproduktion av tjänsten tillgänglighet 
som där sker. Ett nyckelbegrepp är produktionsfunktion, det vill säga kedjan eller 
kombinationen av insatsvaror och -tjänster från de tre sektorerna i samproduktionen av 
tillgänglighet. 

Därtill kommer uppgiften att initiera utvecklingen mot en konkurrensneutral och icke-
kommersiell digital plattform med stor spridning som kan hävda samhälleliga mål. I detta fall 
primärt inom transportsektorns digitala ekosystem.  

Vi arbetar inledningsvis med exemplet paketleveranser i glesbygderna och det generella 
problemet med låg och trendmässigt sjunkande servicenivå i områden med låg 
efterfrågetäthet. Vi är igång i Ljusdal. 
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Resultat 

Utmaningsdriven innovation – Ljusdalsmodellen som exempel 

Det finns gott om exempel på så kallade innovationer och plattformar som uppstår enbart för 
att de kan vara tekniskt möjliga. De flesta av dessa företeelser utgår inte från konkreta 
samhällsutmaningar och bidrar inte till bestående förändringar.1 

Ljusdalsmodellen är däremot ett konkret fall som visar hur förändringar inom paket- och 
logistikmarknaden samt ett transformativt ledarskap från Närljus - Ljusdals kommuns 
näringslivskontor lägger grunden till ett innovationsarbete utifrån specifika behov hos företag 
och boende i kommunens landsbygdsorter. 

 

Bakgrund till Ljusdalsmodellen 

Innovationsprocessen började 2016 med en helt vanlig företagsrådgivning hos 
näringslivskontoret NärLjus. Tempo i Ramsjö befarade att butiken skulle behöva lägga ner 
eftersom Arla hade beslutat att sluta köra mjölk till Ramsjö. 

NärLjus utvecklade dialogformer började kartlägga alla transporter i Los och Ramsjö som 
resulterade i den så kallade fjärilsbilden, en kartbild som visar alla transporter till och från Los 
och Ramsjö med låg fyllningsgrad, stora transportkostnader och stor miljöpåverkan. 
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Transporter Ljusdals kommun – översikt.2 

Främjade insatser och utveckling av affärsmodeller 

I januari 2017 samlade NärLjus alla aktörer, företag och transportörer/speditörer till stormöte 
och visade resultatet av kartläggningen och användarnas behov (fjärilsbilden). Åkeriföretaget 
SNX-Logistic AB, som har Ljusdal som utgångspunkt, såg en affärsmöjlighet. Företaget började 
omlasta och sälja platser till sina bilar från andra leverantörer som i princip gick tomma i alla 
riktningar. Att fylla en bil till bredden istället för att många lastbilar gick nästan tomma 
innebar win win-situationer för alla. De leverantörer som köper sin plats slipper köra den 
långa och kostsamma sträckan och kan ta andra körningar istället. Till en början var det en 
förlustaffär för SNX-Logistic AB, och efter cirka ett år gick det med vinst. 
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Datadriven innovation (innovationsutmaning) 

PM förhindrar datainsamling som syftar till att skapa monopolmarknad, ingen ska bli 
marknadsdominerande. Öppen data, Vad är det? Vad finns idag? Vad kommer kunna släppas i 
nytt förslag i Sverige att främja ny innovation med Öppen data. Vi kommer fortfarande ha 
problem att nå kommersiella aktörers data. Förhålla sig till EU-direktiv. Varför behövs detta i 
PM? Öppendata utredningen och EU-direktiv. 

Digitaliserade system måste vara säkra och skyddade från obehörig åtkomst till information. 
Cybersäkerhet är avgörande för digitalisering av transportsystemet. Höggradig centralisering i 
kombination med digitalisering kan leda till ökad sårbarhet i transportsystemet. Under våren 
2021 kommer Alan Ramos skriva en masteruppsats inom ramen för Ltu 
Informationssäkerhets mastersprogram där han tittar på att skapa förutsättningar att 
kontinuerligt utveckla kunskap och metoder för att bedöma hot och balansera it-säkerhet och 
funktionalitet i transportsystemet. 

Datadrivna innovationsplattformar, DIGG, regeringsuppdraget som finns där, SKR. Nå Agenda 
2030 målen. Nå samhällsutmaningar. Offentliga behöver också öppna sina data och använda 
dem. Svårt att nå samsyn. 

 

 

Hantering av data med AI och optimering är ett viktigt inslag i utformningen av PMs 
”organisationsform”. Arbete om detta har utförts i Predictive Movements systerprojektet 
Morgondagens brevduvor. 
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Draft by Christian Günther 

At the heart of Predictive Movement are collaboration and optimization. Through 
collaboration, transport requests are distributed. Through optimization, the efficiency in the 
execution of the transports is increased. Distribution of the transport requests opens up more 
and usually also better optimization possibilities. The efficiency increase by optimization can 
be related to different factors, e.g. shorter delivery times, capacity utilization of the fleet, or -
best case- sustainable usage of resources in the context of climate change. But as simple as it 
might sound to find an optimized delivery route for packages, it is an NP-Hard problem. In our 
case, it means there are so many possible combinations of delivery routes that it is not 
possible to calculate all combinations to find the best route – even with today's computer 
power. Further, complexity is increased by constraints for the route calculation like load size 
of cars, allowed driving hours for drivers, specific time-slots for pick-up and delivery for some 
packages, or different running costs for vehicles (for example, electric vs. diesel vehicles). 
Machine Learning, or in a broader context AI, provides approaches and algorithms for these 
problems. Concrete on the PM platform, the Vehicle Routing Problem (VRP) - to find 
optimized routes for a fleet of vehicles to pick-up and delivery packages between various 
places - is handled by Meta-Heuristics based on the OpenSource implementation of JSPRIT.3 

The next step of the optimization is related to the word 'predictive' in Predictive Movement, 
where we plan to integrate forecasts into routes' calculation. The aim is to let the platform 
learn from past transportations to optimize resources based on the knowledge of high peak 
transportation times, to better schedule the routes and drivers, or find maintenance times for 
the vehicle fleet and roads. From a scientific viewpoint, this also integrates the technology of 
Deep Neural Networks since this area currently provides state-of-the-art algorithms for 
learning systems. All these points show how complex the system is in the area of AI and that 
these challenges can only be solved in collaboration based on open research. It thus reflects 
the general openness and collaboration focus of the Predictive Movement in science and 
research. The platform's potential to provide an open and global testbed for Vehicle Routing 
Problems or, in general, transportation optimization could also significantly support the 
development in this research area. Finally, from a scientific perspective, the platform can be 
evolved - besides their root to optimize the real-time transport - to a simulation platform. The 
impact of a pure electrical vehicle fleet, raising delivery requests because of e-commerce, or 
different infrastructure road constructions could for example simulated. The results of such 
simulations have great potential to lead to more sustainable planning and thus to a 
sustainable future. 

As great and big AI's influence on the future can be, any new technology can also be misused. 
AI is viewed very critically by a part of society or even stirs up fear - the takeover of human 
life's by artificial intelligence as it is shown in some movies. Therefore, AI must prove itself in 
society and projects such as PM with the openness and transparency to use these 
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technologies for society's benefit, without pursuing a commercial position of power, showing 
exactly the right way  AI for society and with society. 

Ett team har skapats som inför piloten i Pajala arbetar med fri utveckling av 
tredjepartsapplikationer och hur dessa kopplar till Predictive Movement. Möjliggör 
samlastning, samdistribution och samåkning. Samtal har förts med Logtrade, Myloc, Jiricom, 
Östgötatrafiken, Länstrafiken i Norrbotten. Test kommer att ske i Pajalapiloten. 

Resultat från förstudieprojektet nationell ombudsplattform 

 

Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform 2018–2020.4 

Erfarenheter från utvecklingsarbete för taxibranschen finns också inom projektgruppen. 

Samåkning, anropsstyrd kollektivtrafik, persontransporter till event 

Region Samordning Taxa Rutter 

Kalmar Samordnad 
med sjukresor 
och färdtjänst 

Ordinarie taxa för 
linjelagd och 
anropsstyrd 
kollektivtrafik 

Förbestämda 
upphämtningsplatser 

Gävleborg Samordnad 
med sjukresor 
och färdtjänst 

Resenärer åker på 
ordinarie taxa 

Anropsstyrd 
Flextrafik, Närtrafik 
och anropsstyrd 
linjetrafik 

Norrbotten Inte 
samordnad 
med sjukresor 
och färdtjänst 

Resenärer åker på fast 
pris per person 

Resor kan beställas 
från och till 
busstationer i länets 
kommuncentra, två 
timmar innan avresa 
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Anropsstyrd kollektivtrafik används på landsbygder för det är ekonomiskt och miljömässigt 
fördelaktigt när bussar inte fylls upp. Av samma anledning används även anropsstyrd 
kollektivtrafik i nya tätortsnära bostadsområden där ännu inte tillräckligt många flyttat in. i 
Norrbotten vill Länstrafiken skapa möjlighet att samordna sjuktransporter, skoltransporter 
och betalande taxiresenärer med den anropsstyrda kollektivtrafiken. Länstrafiken ansvarar 
för dessa transporter idag, men har inte möjlighet att samordna dessa. Anropsstyrd 
kollektivtrafik kallas ofta Närtrafiken. 

I Norrbotten finns den anropsstyrda kollektivtrafiken på linjer som nyttjas regelbundet av 
relativt få personer. Fasta prissättningar upp till 15 km och att det inte finns samordning 
mellan den anropsstyrda trafiken och sjukresor respektive färdtjänst skiljer Norrbotten från 
de övriga länen som deltar i projektet. Trots att Kalmar län har samordning mellan trafikslag 
önskar de en ökad samordningsgrad.5 

Skillnader stad – land 

Affärsmodellen Click and Mortar beskriver detta som att det finns både en online och offline-
verksamhet, ett ex är det ett företag som både har e-handel och en fysisk butik. Begreppet 
kommer från ursprungsuttrycket kommer från ”brick-and-mortar” och syftar till det 
taditionella företaget som endast finns i den fysiska verkligenheten. Den heldigitala 
affärsmodellen nämns ”click and click” där det som säljs både distribueras och används 
digitalt. Digitalisering av transportsystemet kommer alltid vara digifysiskt, ”click and mortar”. 
Det är fortfarande i det fysiska den stora skillnaden finns. i bredbandsrapporten Vägledning 
till landsbygdens bredbandsbyggnad definieras landsbygder utifrån geotyper, utifrån den 
fysiska verkligheten. 6 Detta är intressant eftersom våra samhällen utvecklats utifrån 
förutsättningar i geografin. Geografin har under alla tider påverkat var folk bosatt sig. 

– Tätortsnära bygder (peri-urban areas): Definieras utifrån avstånd till närmaste tätort (högst 
1 mil) Kustnära landsbygd, inklusive skärgården med holmar, skär och öar. 

– Kustnära bygder och skärgården: Definieras utifrån kusten. 

– Skogsnära bygder och inlandet och fjällvärlden: Definieras utifrån skog och berg. 

– Jordbruksnära bygder: Definieras utifrån brukad mark och kulturmark. 

Utifrån dessa landsbygdstyper går det att se skillnader i samhällsutveckling. På grund av 
urbaniseringen bor idag 65 % av alla svenskar i städer och 35 % på landsbygder. 
Urbaniseringstakten har förvisso avtagit, men obalansen i befolkningstäthet som finns idag 
skapar problem i transportsystemet. Det kostar mer att transportera varor till få människor 
som bor långt från varandra, än till många som bor nära där många kan dela på kostnaderna. 
Även den digitala transformationen ser olika ut mellan städer och landsbygder också kopplat 
till de olika geotyperna. Bredband har byggts ut först och vi har bäst mobiltäckning i 
tätortsnära bygder, i kustområden, samt längs viktiga vägar. Människor som bor i dessa 
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områden arbetar ofta inne i tätorter. Det vi också ser är att befolkningen är äldre på 
landsbygder än städer. Demografin och möjlighet till uppkoppling är en viktiga faktorer när 
det gäller digital mognad. Hodge och kollegor ser följande hinder för att använda internet:7 • 
brist på grundläggande datorkunskaper och internetkompetens; • brist på förtroende för 
människors egen förmåga att lära sig dessa färdigheter; • brist på tillgång till lämpliga 
utbildnings- och inlärningsmiljöer som riktar sig till äldre människors specifika behov, • rädsla 
för snabbt föränderliga tekniker och behovet av att ständigt lära sig om färdigheter; • brist på 
regelbunden tillgång till datorer eller internet på grund av oöverkomliga kostnader; • 
ihållande oro över integritets- och säkerhetsfrågor online; • rädsla för att skämma sig inför 
andra; • fysiska begränsningar relaterade till rörlighet, synstörning, finmotorik eller mentala 
begränsningar • upplevd brist på tid. 

Transporttjänster i glesbygd kan få bättre förutsättningar. Det finns flera olika pågående och 
genomförda projekt som arbetar för att utveckla samordning av transporter på landsbygder.8 
Exempel på pågående uppdrag är IVL Åsa Hult, Veberöd. 

Minskning av trängsel i storstäder 
Dynamisk prissättning kan förhindra/minska köer så att kapaciteten i gatu/vägsystemet ökar 
och nya leder kan undvaras. Stimulera övergång till kollektivtrafik, cykel och gång vilka kräver 
mindre investeringar i infrastruktur. Ett möjligt krav är att de som använder gatu-, väg- och 
parkeringsinfrastrukturen delar med sig av data till den som tillhandahåller infrastrukturen. 

Hur påverkar Covid 19 trafiken och e-handelns utmaningar 
Kollektivtrafiken lider av enorma förluster. Fler arbetar i eller nära hemmet. Om/när denna 
företeelse minskar och kollektivtrafiken kanske inte återhämtar sig fullt ut kan biltrafiken 
förväntas ökar. Då riskerar städerna att korka igen eftersom tåg och bussar transporterar 
mångdubbelt fler trafikanter än bilarna (på samma yta). En ny finansieringsmodell behövs för 
kollektivtrafiken. Förslag: finansiering av investeringar, drift och underhåll av gator, vägar, 
spår och kollektiv trafik sker ur en gemensam kassa med bidrag i proportion till prestation, 
och med dynamiska avgifter i alla transportslag i relation till efterfrågan, klimat och andra 
samhälleliga mål. Den ökade e-handel kan förväntas bestå. Den riskerar leda till minskad 
effektivitet i godshanteringen med många leveranser med låg packningsgrad, om inte en 
partsoberoende optimering införs. 

För att minska klimatpåverkan av e-handelstransporter och öka transporteffektiviteten skulle 
både privatpersoner och företag kunna samarbeta genom att dela data utan att förlora 
kontrollen över dessa och bli uppbunden till dominerande plattformsföretag. 

Privatpersoner i rollen som e-handelskonsumenter kan genom medvetna val av 
leveransalternativ påverka hur varutransporter ska ske i sista led (last mile). Samtidigt har 
privatpersoner begränsade möjligheter att jämföra och avgöra miljöeffekterna av olika 
leveransalternativ (hemleverans, leverans till ombud/paketskåp, expressleverans). 
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Ökad hållbarhet, flexibilitet och användaranpassning i leveranskedjan, med bibehållen 
personlig integritet och konkurrensneutralitet, ställer krav på samarbete, datasamverkan och 
ett effektivt datautbyte som möjliggör samlastning och optimering av fyllnadsgrader och 
rutter i Sveriges gles- och landsbygder. Många aktörer inom paketdistribution sitter på stora 
och detaljerade datamängder men dessa klassas oftast som affärshemligheter. Former kan 
utvecklas så att aggregerade och avidentifierade datamängder delas mellan aktörerna och 
användas i samarbeten samt i utvecklingen av informationstjänster för medvetna e-
handelskonsumenter. 

Stora, företrädesvis amerikanska och kinesiska plattformsbaserade bolag, är på god väg att 
skaffa sig monopol- eller oligopolkontroll över stora delar av den globala transportsektorn. 
Det handlar om såväl företag som är speciellt inriktade på resor, transporter och 
stadsutveckling som Uber, Grab, Didi, Lyft, Amazon och Googlesystrarna Waymo och 
Sidewalk som generellt dominanta företag som Facebook, Microsoft, Apple, Tencent, Baidou 
med flera.9 Alla dessa samlar data i stor skala om personers och varors förflyttningar men 
också om i stort sett alla andra egenskaper. Med hjälp av dessa data, och i kraft av att de 
flesta privatpersoner och företag ständigt är uppkopplade, interagerar med och är beroende 
av information och påverkas av reklam och selektiva presentationer kan dessa företag 
influera och i förlängningen kontrollera en rad samhälleliga processer och individuella 
handlingar.  

Även den offentliga sektorns samhällsservis påverkas och filtreras allt mer genom de 
kommersiella plattformsbolagens kanaler. För den personliga integritetens, konkurrensens 
och det nationella/europeiska oberoendets skull är det angeläget att skapa icke-kommersiella 
alternativ till de gigantiska privata plattformsbolagen som dessutom genom corona-
pandemin nu ytterligare flyttat fram sina positioner. En digital plattform för information, 
betalning och avtal gällande resor och transporter med användarnas garanterade kontroll 
över sina data är en möjlig början till en sådan oberoende plattform. Offentlig sektor har här 
en nyckelroll att spela genom sitt (nästan) monopol på infrastrukturtjänster (gator, vägar, 
spår och många parkeringsplatser samt stora delar av kollektivtrafiken).10 Den lokala trafiken 
har också fördelen av att vara just lokal vilket möjliggör experiment utan att produktionen 
flyttar till någon annan del av världen. 

Bidrag från forskningsämnet Informationssystem 

Av Johanna Lindberg Ltu 

Informationssystem är ett forskningsämne som både utformar och utvecklar kunskap om 
digital transformation för ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i förhållanden som dyker 
upp lokalt för att få global påverkan.11 

”Den klassiska uppfattningen om ett informationssystem är att det representerar och 
återspeglar den fysiska verkligheten. Vi [Baskerville och kollegor i artikeln Digital First] 
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föreslår denna klassisk syn blir alltmer föråldrad: digital teknik skapar och formar nu den 
fysiska verkligheten.”12 

I projektet Predictive Movement ser vi att digitalisering (informationssystem) påverkat 
transportsektorn på ett liknande sätt som beskrivs i artikeln Digital first: the ontological 
reversal and new challenges for information systems research. Vi ser att utvecklingen av de 
ny digitala systemen tar oss till en verklighet mer lik den vi hade innan intågen av de digitala 
systemen. 

Innan den digitala transformationen av samhället tog vi våra beslut om att förflytta oss i 
samverkan med personer i vår direkta närhet, samåkning skedde genom att vi fysiskt tog 
kontakt med varandra. Det fanns inget som direkt begränsade oss med vem vi samåkte med 
eller vem som tog med sig varor eller paket ut i byarna. Det skedde en samverkan på det 
personliga planet, men även organisationer mellan. “Byabussar” levererade mat, mediciner, 
post, paket, m.m. När den digitala transformationen av samhället började utvecklas 
informationssystem för den enskilda organisationen eller för en geografisk plats, systemen 
utvecklades inte för att samverka med varandra. Inom ämnet informationssystem finns två 
tidiga välkända definitioner av Gordon Davis.13 Den tidiga från 70-talet som definierar 
informationssystem som ett människa-maskin system som levererar information som stödjer 
verksamheter med hjälp av datorer. i början av 2000-talet utvecklas definitionen till att bland 
annat även inkludera kommunikationstjänster inom en organisation och begreppet 
automatisering finns med. Systemen gav människan gav information hon ber om. Under 
2000-talet tar den digitala transformationen av samhället stora steg när företag som t.ex. 
Spotify, Amazon, Google eller Facebook gör det möjligt för oss att ta beslut att använda olika 
tjänster i vår vardag utifrån algoritmer som ägs av dessa plattformar. Vår nya vardag skapas 
av dessa företags algoritmer. Systemen ger människan information som hon har behov av. 
Denna utveckling har banat vägen för ett fåtal större tech-företag, som tidigt förstod denna 
affärsmodell. Dessa företag tjänar pengar på privatpersoners data som de ges tillgång till då 
plattformarna används. i dag har företag som äger data förstått värdet av sin data och vill inte 
gärna ge bort denna. Predictive Movement har utvecklats utifrån dessa premisser och ger 
företag inom transportsektorn möjligheten att dela data utan att lämna ifrån sig den. 
Predictive Movement decentraliserar inte bara besluten utan även ägandet av data. 
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Transportsektorns produktionssystem 

I detta avsnitt beskriver vi först hur transportsektorn traditionellt har fungerat, för att sedan 
ringa in vad som håller på att hända som följd av digitaliseringen och av att de digitala 
plattformarna nu träder in på transportscenen samt vilka hinder och möjligheter detta 
öppnar för en klimatanpassad, geografiskt och socioekonomiskt rättvis och mycket mer 
effektiv transportsektor för såväl personer som gods. 

Transportsektorn är speciell 

Transportsektorn skapar värde och nytta i (praktiskt taget alla) andra samhällssektorer. 
Efterfrågan är i huvudsak avledd och syftar till att skapa tillgänglighet – att sammanföra 
resurser i tid och rum (och avlägsna oönskade inslag). Annorlunda uttryckt: transporter 
fungerar som insatstjänster inom praktiskt taget alla andra verksamhetsområden. Endast få 
resor och knappast några varutransporter sker för sin egen skull. Däremot spelar 
extrainstrumentella aspekter, som inte har med tillgänglighet att göra, stor roll i 
konsumtionsledet genom så kallade positionsvaror – särskilt personbilar som är hierarkiskt 
ordnade och ingår i så kallade statusmarknader där vem som är leverantör (varumärke) och 
vilka som är användare spelar stor till avgörande roll.14 

Men det är inte bara de faktiskt genomförda förflyttningarna som skapar värde och nytta. 
Transportsektorn, möjligheterna att förflytta människor och gods, skapar också 
optionsvärlden. Det vill säga möjligheten att från en plats och för vissa verksamheter kunna 
nå olika typer av resurser är avgörande för lokalisering samt mark- och fastighetsvärden. 
Ytterst handlar det om den geografiska och individuella fördelningen av villkoren för olika liv 
och verksamheter. 

Tillgänglighet produceras (utom vid lednings- och eterburna överföringar) genom att 
fordon/farkoster framförs med sin last av människor och/eller gods i en fysisk infrastruktur: 
gator, vägar, spår, farleder, luftkorridorer med tillhörande uppställningsutrymmen för 
parkerade enheter. Detta sker i traditionella industriländer enligt i huvudsak tre alternativa 
produktionssätt.15 

Självservice: trafikanten framför eget (eller hyrt) fordon i någon annans infrastruktur.  

Kollektivtrafik: plats i annans fordon (i lokal och regional trafik numera vanligtvis endast 
persontransporter) som i regel framförs enligt på förhand bestämd tidtabell och rutt i 
huvudmannens eller tredje parts infrastruktur. 

Beställningstrafik: plats för personer och/eller gods i annans fordon som framförs på tredje 
parts infrastruktur.  

En rad blandformer förekommer som till exempel det som tidigare kallades särskilda 
kollektivtrafiken (nu särskilda persontransporter). 
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Utmärkande för transportsektorn är att alla de tre samhällssfärerna privat, offentlig och civil 
(hushåll och icke-vinstdrivande organisationer) – var och en men sina speciella ändamål – är 
djupt involverade i produktion och fördelning av tillgänglighet. Speciellt för transportväsendet 
är också att offentlig sektor levererar den absolut viktigaste tjänsten på monopolartade 
villkor: (plats i) infrastrukturen. Det är en bastjänst som praktiskt taget ingen transport klarar 
sig utan samtidigt som denna, liksom andra infrastrukturtjänster ofta förbises, ända till dess 
de inte fungerar. 

Gatu- och vägnätet är ett löst kopplat system när det gäller relationen mellan infrastrukturen 
och de fordon som framförs. De som använder detta nät har helt gratis stora friheter när det 
gäller val av fordon, tidpunkt och sträcka som tillryggaläggs. Möjligheterna för 
infrastrukturägaren att påverka trafikflödena är begränsade vilket leder till att nätet blir 
känsligt för överbelastning, samtidigt som efterfrågan är starkt varierande. De spårbundna 
näten är hårdare reglerade och trafikeringen noggrant styrd vilket leder till andra typer av 
störningar vid hög efterfrågan, platsbrist, trängsel vid oreglerad beläggning och kollonkörning 
vid störningar. 

Offentlig sektor har också en central roll när det gäller kollektivtrafiken, i synnerhet på lokal 
och regional nivå. Denna subventioneras och erbjuds som en så kallad merittjänst, det vill 
säga en tjänst som anses så viktig av sociala skäl att den upprätthålls med insatser av 
skattemedel. Det förekommer också att den motiveras av sina bidrag till minskad köbildning 
för självservice- och beställningstrafiken i gatu- och vägnätet. Offentlig sektor anlitar numera 
ofta privata vinstdrivande företag som utförare av den kollektiva trafikeringen och är även i 
övrigt en stor inköpare av beställningstrafik, såväl person- som godstransporter. Oavsett vem 
som utför transporterna är syftet med den offentliga sektorns verksamhet att skapa nytta för 
medborgarna i stort och bidra till att samhälleliga mål förverkligas. 

Förutom som utförare i kollektivtrafiken anlitas privat vinstdrivande sektor för anläggning och 
underhåll av den fysiska infrastrukturen, på uppdrag av offentlig sektor, med fordon och 
drivmedel inom alla produktionssätt och inom beställningstrafiken erbjuder privata företag 
som taxi- och speditionsföretag sina tjänster. 

Insatserna från civil sektor är särskilt omfattande när det gäller självservice, i form av 
privatbilismen, där hushållen (men också slutanvändare inom privat och offentlig sektor, 
företag och offentliga instanser) äger och själva framför/ombesörjer resor och transporter för 
egen räkning. Syftet inom civil sektor är att skapa användarnytta/bruksvärde och så även i 
privat och offentlig sektor men då som medel att fullgöra deras respektive uppdrag. 

För att resor och transporter ska kunna tjäna rollen som insatstjänster förutsätts att 
slutanvändarna aktivt producerar nytta genom att omsätta den skapade tillgängligheten i 
åsyftad verksamhet och önskad nytta. Även och särskilt vid persontransporter krävs 
slutanvändarnas uppoffringar under själva transporten. Minimum är att delta med sina 
kroppar och bidra med sin tid, kanske också betala och eventuellt utsättas för bristande 
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bekvämlighet, tidsosäkerhet, stress och riskera att skadas, dödas, förlora känslan av kontroll 
och möjligheten att vara privat. Vid självservice är slutanvändarens egna insatser ännu 
mycket större som att framföra och hålla med fordonet. Transportekonomin behandlar dessa 
uppoffringar, vanligen begränsade till pengar, tid och tidsosäkerhet – generaliserade 
kostnader – som en del i produktionsfunktionen, det vill säga insatser som är nödvändiga för 
att producera tjänsten.16 

Transportsektorn kännetecknas också av de stora variationerna över tid och geografi i 
efterfrågan och av produktionens rumsligt bundna karaktär. Lokala och regionala transporter 
måste utföras ”på plats” och kan inte utlokaliseras.17 Utbudet av transportmöjligheter har 
stora svårigheter att matcha såväl låg som mycket stor efterfrågan, i hög grad beroende på 
mycket höga kostnader. Behov och önskemål om tillgänglighet blir i sådana fall inte helt 
tillgodosedda. Vid låg efterfrågan, i glesbygder och på vissa tider i tätorter, blir resultatet ett 
a-pol, en efterfrågan som inte möter något utbud och i tätorter med trafikstockningar 
uppstår en latent efterfrågan som visar sig och kommer att tillgodoses om köbildningen 
minskar. Självservice, både person- och godstransporter, har avgjorda fördelar vid låg 
efterfrågan, men förutsätter överkapacitet i såväl infrastruktur (sällan och lågt utnyttjade 
gator och vägar) som fordonspark (till exempel personbilar som står parkerade i genomsnitt 
95 procent av tiden) liksom egeninsats som chaufför och av egen tid. Därtill kommer att 
omkring hälften av befolkningen inte exklusivt disponerar en bil samt att en betydande andel 
saknar behörighet (körkort). 

Det råder enorma skillnader mellan transportslagen, inte minst mellan kollektivtrafik och 
privatbilismen när det gäller kapacitet, yteffektivitet, klimat- och annan miljöpåverkan, 
kostnader, tillgång, möjligheter att möta olika typer av efterfrågan, beskattning och 
subventionsgrad. Samtidigt som de traditionella trafikslagen (och nya tillkommande) inte 
samordnas påverkar de varandra på en rad olika sätt både stödjande (genom länkning av 
olika transportslag i sammanhängande delresor/deltransporter) och konkurrerande (om 
utrymme, finansiering och användare). Ett exempel är att ökad vägkapacitet drar till sig ökad 
trafik bland annat från kollektivtrafiken vars underlag urholkas med risk för försämrat utbud 
(högre priser, glesare trafik). På grund av biltrafikens lägre kapacitet kan resultatet bli 
försämringar får såväl bilister som kollektivtrafikresenärer.18 Den stora lediga och potentiellt 
lediga kapacitet som finns i transportsystemet och de stora skillnaderna i kapacitet, 
miljöpåverkan och rättvisa som råder mellan transportslagen tas inte tillvara på grund av den 
bristande samordningen mellan dessa och på alla nivåer från den övergripande 
trafikplaneringen till den enskilda trafikantens beslut. Allt detta bidrar till att transportsektorn 
är extremt komplex och därför särskilt svår att påverka och reformera på ett systematiskt 
sätt. 

Det stora inslaget av civil (privatbilismen) och offentlig (infrastrukturtjänster och den 
lokala/regionala kollektivtrafiken) produktion inom transportsektorn och med de olika typer 
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av värde som skapas/eftersträvas inom dessa får konsekvenser för hur denna ska förstås, 
analyseras och reformeras. 

Det betyder inte minst att de sedvanliga analyserna av värdekedjor enligt det efter Michael 
Porter kanoniserade begreppet som handlar om hur privata företag ska samordna sina olika 
resurser och verksamhetsgrenar för att vinstmaximera har begränsad tillämpning och endast 
för vissa delar av transportsektorns produktion av tillgänglighet.19 Det samma gäller för 
begrepp och teorier om affärsmodeller och affärsmodellsinnovationer så som de lanseras av 
exempelvis Osterwalder och Pigneur.20 De förbiser skillnaderna mellan de värden som skapas 
inom de tre samhällssfärerna. Deras förslag när det gäller metoder för att designa tjänster så 
att de anpassas till och utvecklar användarnas faktiska situationer, eller value-in-use21 är 
emellertid mycket användbara också när det gäller offentliga sektorns tjänsteproduktion 
liksom avseende samspelet mellan privata, offentliga och civila inslag i transportsektorn. 

De tre olika produktionssätten, det vill säga sätten att producera tillgänglighet kan lämpligen 
samfällt och var för sig analyseras i termer av produktionsfunktioner där successiva 
insatsvaror och -tjänster följs (från vaggan – infrastruktur, fordon, energi, arbete – till graven 
– den fullbordade förflyttningen, resan, varutransporten) och där typerna av insatser, utbyten 
och kontraktsförhållanden i varje steg följs upp. Ansatsen lämpar sig att tillämpa i LCA t.ex. 
för klimatpåverkan, energianvändning etc. och mer generaliserat som de olika 
produktionssättens produktionsfunktioner. 

Transportsektorn i plattformseran 

Under plattformseran, från omkring 2010, samlas via så kallade smarta tjänster och apparater 
med ständig uppkoppling till ett globalt internet oupphörligt in enorma datamängder (så 
kallade Big Data) om såväl personer som ting och processer (internet of people and things 
IoPT). Allt större andel av jordens befolkning och elektroniska apparater är på så sätt anslutna 
till dominerande digitala plattformsbolag (en koncentration av trafiken på internet till ett 
fåtal bolag – plattformiseringen av internet) och avhänder sig därigenom informationer som 
sina åsikter, göranden och sätt att fungera. De får också alltid och överallt tillgång till 
plattformsbolagens dubbelt anpassade tjänster – både till användarnas önskemål och till 
plattformsbolagens algoritmiskt styrda mål. För apparaterna gäller att de, i varierande 
utsträckning blir möjliga att styra och därför också att hacka. 

Plattformsbolagens exempellösa framgångar bygger på att flera parter eller funktioner 
(köpare/säljare) kopplas samman vilket skapar dubbla nätverkseffekter (ju fler användare 
desto större värde av att använda tjänsten), stordriftsfördelar (ju fler användare desto lägre 
kostnader för att plattformsmässigt betjäna varje tillkommande) och utomordentliga 
möjligheter till datafångst. Plattformsbolagen undviker också att så långt möjligt själva utföra 
annat än de elektroniska kommunikativa och optimerande funktionerna (dock kan 
tillhandahållandet av en viss produkt eller tjänst vara ett sätt att etablera digitala plattformar 
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som successivt kan nå generell räckvidd: Amazons bokförsäljning) vilket möjliggjort den 
supersnabba expansion som de framgångsrika bolagen uppvisat. Det är också genom att 
automatiskt, proaktivt och koordinerat agera på en rad skilda processer som 
plattformsbolagen lyckats styra (manipulera) allehanda företeelser till sin egen fördel. De 
största plattformsbolagen har också fått en så dominerande ställning, kommit att utvecklas 
till generella infrastrukturer för informationssökning, kommunikation och betalning, att de är 
omöjliga att undvika inom allt fler verksamhetsfält. Det nya kommunikationstekniska 
landskapet och de villkor under vilka plattformsbolagen och nationella säkerhetstjänster 
opererar har inneburit en övervaknings- och påverkansapparat av en aldrig tidigare skådad 
omfattning, systematik och räckvidd har etablerats.22  

Avgörande för plattformsbolagens kommersiella framgångar var Googles och Facebooks 
något senare beslut att bygga sina affärsmodeller på annonsintäkter. Dessa bygger på 
långtgående övervakning och manipulation av användarna. Så kallade gratistjänster (ofta som 
frimium, det vill säga i kombination med mer avancerade betaltjänster) erbjuds mot 
möjligheter till datainsamling och övervakning. Ett centralt inslag är också den 
riskkapitalistiska finansieringen av den offensiva start-upscenen med siktar på att tidigt 
placera i några kommande finansiella raketer med monopolistisk potential enligt modellen 6 
+ 2 + 2 – sex fiaskon, två slätstrukna och två succéer med sikte på kommande 
börsintroduktion eller uppköp av marknadsbevakande storbolag.  

Inom transportsektorn, liksom på många andra områden, som till exempel opinionsbildning 
och valbeteende, sker påverkan och övervakning ofta obemärkt, fördolt och i små steg vilket 
gör den svår att upptäcka och värdera. Inom transportsektorn förefaller det för närvarande i 
första hand handla om en positionsstrid när det gäller tillgången på trafik- och lägesdata. 
Enorma mängder insamlas och metoder för insamling, lagring och processande utvecklas. Det 
gäller inte bara de dominerande plattformsbolagen utan också utvecklare av autonoma 
fordon, teleoperatörer, fordonstillverkare och transportbolag som till exempel Uber vars 
höga värdering trots notoriska miljardförluster får antas bero på deras datahav och därmed 
position inför transportsektorns kommande omvandling. Bakgrunden till att den småskaliga 
biltillverkaren Tesla värderas skyhögt högre än branschens största företag Toyota, kan 
sannolikt hänföras till det förra bolaget uppfattas och verkar mer inom it- än 
fordonsbranschen där marginalerna och framtidsutsikterna är så mycket större. Till bilden hör 
också Teslas öppna offensiva källkodsutveckling och användning av mjukvara, utveckling av 
batteriteknik och engagemang inom energisektorn och den därav följande starka position i 
värdekedjan och inom det digitala ekosystemet. Det pågår en intensiv kamp och försök till 
samarbeten mellan tech-bolagen och fordonsindustrin. Inte minst handlar det om de facto-
standarder för fordonsbranschens kommunikationssystem. I dessa för transportsektorn 
avgörande konvulsionerna är Tesla väl positionerad medan såväl slutanvändarnas intressen 
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av kontroll över egna data och offentliga sektorns möjligheter att hävda samhälleliga mål 
lyser med sin frånvaro. 

De konkreta uttryck som plattformiseringen av transportsektorn tagit sig är blandade. Å ena 
sidan har realtidsinformation om trafikförhållanden och navigeringshjälp kraftigt förbättrats 
vilket gör det möjligt för var och en att bättre anpassa och genomföra sina resor och 
transporter till det faktiska och väntade trafikläget. Å andra sidan förefaller de huvudsakliga 
effekterna av så kallade ridehailingföretag som Uber, Lyft, Didi med flera att leda till ökade 
trafikstockningar i områden med hög efterfrågan och en motsvarande urholkning av 
underlaget kollektivtrafiken. Det är, med tanke på trafikstockningarna, därför inte förvånande 
att Uber förespråkar dynamiska vägavgifter för att kunna förbättra sina tjänster.23 

Plattformslogiken generellt och på transportområdet har marginaliserat betydelsen av 
traditionella branscher linjära processer och logik. Dessa dras i allt högre utsträckning in i de 
digitala ekosystemen av samverkande digitala plattformar som verkar starkt centraliserande 
med ett fåtal dominanter på toppen som kan diktera villkoren för och dirigera utvecklingen 
inom beroende branscher och verksamheter efter egna intressen. Den eller de 
plattformsbolag som på så sätt blir herrar på täppan bestämmer spelreglerna – the rule of the 
game. 

Ian Docherty och medförfattare beskriver den nuvarande förändringen inom 
transportsektorn som minst lika omvälvande som den är bilen etablerade sig som dominant 
och hela samhällets riktmärke i början på förra seklet.24 De betecknar situationen som kritisk, 
som att det är under den närmsta tiden det kommer att avgöras om gemensamma 
samhälleliga värden kommer att kunna tillgodoses i den pågående omställningen eller om 
istället de privata intressena, dirigerade från gigantiska globala plattformsbolag kommer att 
styra inte bara transportsektorn utan också de lokala sammanhang, städer, andra tätorter 
och glesbygderna som alla är resultatet av produktion och fördelning av tillgänglighet. 

Konkurrensneutral och icke-kommersiell digital plattform för trafikanternas och 
allmänintressets bästa 

Hur ska en icke-kommersiell digital plattform, ägas, kontrolleras, driftas och algoritmiskt 
optimeras. Kan den göra sig gällande i de kommersiellt genomsyrade digitala ekosystemen? 
Erbjuder den möjligheter för olika nivåer inom offentlig sektor att operationellt arbeta 
samman? Hur ska resenärernas intressen, även de med små resurser, kunna artikuleras och 
göra sig gällande, de som saknar körkort, inte har tillgång till bil och vars plånböcker är tunna? 

En effektivare matchning av utbud och efterfrågan inom transportsektorn måste också 
innefatta den offentliga sektorns tjänsteutbud inom infrastruktur och kollektivtrafik för att få 
omvälvande effekt. Med hänsyn till samhälleliga mål öppnar detta upp för såväl stora 
ekonomiska besparingar inom privat, offentlig och civil sektor men också för en 
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transportsektor som skapar en dramatiskt ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan. 
Denna unika möjlighet beror på en kombination av plattformslogikens häpnadsväckande 
styrningskapacitet och den enormt stora överkapacitet som idag finns inom transportsektorn. 
Det gäller såväl fordonsflottan, både stillastående och i rörelse, som infrastrukturen som är 
kraftigt underutnyttjad utom under begränsade tider och platser med köbildning och utan 
möjlighet att ransonera efterfrågan med annat än trängsel. Samtidigt finns ett stort latent och 
otillfredsställt rese- och transportbehov för dem som saknar tillgång till egen bil vid 
tidpunkter med låg efterfrågetäthet. Genom sammanföra denna efterfrågan ökar möjligheten 
att på kommersiell eller offentlig grund erbjuda ett matchande utbud.25 

Den springande punkten är möjligheterna att i proaktiv realtid inte bara informera om 
trafikläge med rese- och transportmöjligheter utan också variera utbud och prissättning för 
att på så sätt utjämna belastning, stimulera till effektivare användning av fordon, val av 
miljövänliga alternativ och även öka förutsägbarheten i hela systemet. Den överlägsna 
metoden för att koordinera en stor mängd beslut är information som bärs fram av ett pris. 
Det nu praktiserade sättet att prissätta väg- och kollektivtrafiktjänster är inte flexibelt och 
svarar illa mot samhälleliga prioriteringar. Den förestående elektrifieringen är ett utmärkt 
tillfälle att förändra dessa betalningsmodeller eftersom bensinskatterna successivt kommer 
att urholkas. En dynamisk, differentierad, och med kollektivtrafikens taxor och utbud 
koordinerad trängsel- och kilometeravgift, öppnar utomordentliga möjligheter att tillgodose 
en rad centrala samhällsbehov och inte minst en dramatiskt förbättrad tillgänglighet.26 

Den enda möjligheten att åstadkomma en sådan utveckling inom transportsektorn är via den 
digitala plattformstekniken. Riktlinjerna för en sådan teknik är i detta sammanhang solidarisk, 
icke-kommersiell delning och nyttjande av data. Användarna, civila lika väl som kommersiella 
och offentliga, har kontroll över data och skördar gemensamt frukterna av de informationer 
som kan produceras med deras hjälp. Möjligheterna att dra trafik till en sådan plattform 
ligger i den offentliga sektorns monopolartade bastjänster: infrastrukturtjänster och 
kollektivtrafik: samordnad, i tid och rum dynamisk prissättning. 

Den stora utmaningen för en sådan plattform är att hålla sig oberoende av kommersiella och 
politiska påtryckningar. Detta ställer extraordinära krav på hur plattformen utvecklas, 
utformas och leds. 

Insikter och utmaningar 

• Möjliga juridiska former för Predictive Movement som en digital icke-kommersiell, 
allmännyttig och konkurrensneutral plattform måste undersökas. Ett sådant arbete har 
påbörjats (se appendix). Hur beslutsfattande sker blir avgörande för PMs trovärdighet. 

• Säkra och förtroendeskapande metoder för flexibelt graderad datadelning måste utvecklas. 
Det kan handla om nivåstrukturerad kryptering i kombination med blockkedjeteknik. 
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• Metoder för att driva trafik till plattformen behöver utvecklas. Detta kan till exempel ske 
genom att anknyta till akuta informationsbehov och engagemang från offentlig sektor med 
dess monopol på infrastrukturtjänster. 

• Genom att utveckla i öppen källkod öppnas möjligheter för andra parter att bidra i 
utvecklingen av plattformen. Att få detta att ske är ett viktigt led i strävan att göra PM till en 
rörelse också i social mening. 

• Kunskapsmässigt behöver erfarenheterna från vårt och andras praktiska arbete med att 
utveckla plattformar knytas samman med det teoretisk-institutionella perspektivet på 
transport- och plattformssektorerna. 

Appendix 

Gabriella da Silva Rondahl, Senior Legal Counsel (text förkortad av Anders Gullberg) 

Eftersom plattformsverksamhetens huvudsakliga syfte inte kommer att vara 
näringsverksamhet och fördela vinst utan snarare verka för allmännyttiga ändamål är 
bolagsformer (aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag etc.) troligtvis inte aktuella. De 
lämpligaste sättet att handha den digitala plattformen kommer troligtvis att vara genom en 
ekonomisk förening (EK) eller en ideell förening (EF). Vi har även sett över möjligheten att 
bedriva verksamheten genom en stiftelse men har bedömt detta som mindre passande.  

Ekonomisk Förening 

EKs ändamål ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk 
verksamhet i vilken medlemmarna deltar ”som konsumenter eller andra förbrukare, som 
leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster eller på något 
annat liknande sätt”. Stadgarna i en EK kan dock föreskriva att det får finnas medlemmar i 
föreningen som inte är delaktiga i verksamheten (investerande medlemmar). Som 
investerande medlemmar anses medlemmar som inte deltar i verksamheten på något sätt 
utan endast bidrar med en medlemsinsats. Det krävs minst tre medlemmar som inte är 
investerande medlemmar (dvs. delaktiga medlemmar). Då medlemmarna själva deltar, kan 
inte en ekonomisk förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina 
medlemmar. Medlemmarnas ansvar begränsas dock till det kapital som de själva tillskjuter. 
För att bli en egen juridisk person måste en EK registreras hos Bolagsverket (annars kan 
medlemmarna bli personligt ansvariga).  

Vidare krävs det att en EK bedriver ekonomisk verksamhet (förvärvsverksamhet som bedrivs 
varaktigt, självständigt och i vinstsyfte) vilket i praktiken innebär att medlemmarna ska få ett 
ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Utbytet kan till exempel vara en anställning, ett 
bättre pris eller sänkta kostnader. Som vi diskuterade kan detta komma att bli en 
problematisk aspekt ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Man skulle kunna motivera det 
med att er lösning ger medlemmarna sänkta kostnader. Detta påverkar dock slutpriset mot 
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konsument indirekt och företag som ej anslutit sig till er kan därmed komma att drabbas 
negativt ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. För att ta slutlig ta ställning till om en EK är 
lämpligast bör de konkurrensrättsliga aspekterna granskas i mer detalj. 

Ideell Förening 

IFs syfte ska vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga 
ändamål. En ideell förening får inte enbart ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. För att bilda en IF krävs det att tre 
medlemmar bestämmer syfte och namn. Vill man registrera IF ska föreningen anta stadgar 
och välja en styrelse (och registreras hos Skatteverket). Medlemmar behöver inte bidra med 
en kapitalinsats. Däremot är det vanligt att det tas ut en medlemsavgift.  

I ert fall föreligger det vissa omständigheter som medför att ni troligtvis kommer anses främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. En förening kan ändå vara ideell trots att den främjar 
medlemmarnas ekonomiska intressen och/eller bedriver ekonomisk verksamhet. Är 
ändamålet ideellt, anses föreningen som ideell även om den, för att främja ändamålet, 
bedriver ekonomisk verksamhet. Exempelvis anses idrottsföreningar som ideella föreningar 
även om de driver handel med t.ex. idrottsredskap eller annat i syfte att använda 
uppkommande vinst till främjande av idrott. Man bör dock vara försiktig och ha tydliga 
stadgar om vilket det ideella ändamålet med föreningen är. Om ni skulle bestämma att 
bedriva en IF och ni anses bedriva ekonomisk verksamhet kommer IF att betraktas som en 
oregistrerad ekonomisk förening utan rättskapacitet. Det betyder att medlemmarna är 
personligt betalningsskyldiga för föreningens skulder. 

En mellanlösning är ideella föreningar som bedriver en del av sin verksamhet i ett aktiebolag 
för att skilja den ideella verksamheten från affärsverksamheten. Eftersom IF är en egen 
juridisk person kan IF äga aktier. Så länge medel från en aktieutdelning inte nyttjas i strid med 
IFs ideella syfte kan IF bedriva ett aktiebolag (i vinstsyfte). För att ta slutlig ställning till om en 
IF är lämpligast bör ”vinstsyftet” diskuteras i mer detalj. 

Både ekonomiska och ideella föreningar ska vara öppna för nya medlemmar som delar 
föreningens målsättning och uppfyller de krav som ställs på medlemskap. Det är inte möjligt 
att neka medlemskap om sökande uppfyller föreningens krav. Vilket är en skillnad från t.ex. 
ett aktiebolag.  

Stiftelse 

Till skillnad från föreningar har en stiftelse inga ägare eller medlemmar utan är en självständig 
förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelsen är en 
juridisk person och leds av en styrelse eller av en extern förvaltare. Förmögenheten som 
stiftelsen förvaltar har avsatts av en eller flera stiftare för ett särskilt ändamål. Stiftarna 
upprättar en stiftelseurkund som bland annat anger hur förmögenheten ska användas eller 
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till vem eller vilka som stiftelsens avkastning ska delas ut till. Om stiftarna inte har en 
förmögenhet att tillskjuta vid bildandet kan en insamlingsstiftelse vara ett alternativ. Dessa 
bildas genom att en eller flera stiftare förordnar att gåvor i form av pengar eller i annan form 
ska främja ett bestämt ändamål. Möjligheterna att ändra en stadgarna i en stiftelse är mycket 
begränsade.  

Med anledning av att ni gärna vill ha medlemmar och (som jag uppfattade det) inte avser att 
tillskjuta en förmögenhet kommer stiftelseformen troligtvis inte att vara lämplig. 

Baserat på vår diskussion bedömer vi att en ekonomisk förening eller ideell förening troligtvis 
skulle passa bäst. Notera att vi i vår bedömning inte har tagit hänsyn till skattereglerna och 
att dessa bör ses över i mer detalj.  

Utifrån nedanstående krav övervägs att gå vidare stiftelse som alternativ, med 
Internetstiftelsen som modell, men ideell förening prövas parallellt. 

• Plattformen drivs utan vinstintresse i kooperativ eller offentlig regi (politiskt och kommersiellt 
obunden) 

• Den drivs med intäkter från förmedlade tjänster 
• Den enhet som driver plattformen kan förvalta medel för utveckling av plattformen 
• Plattformen ska inte kunna förvärvas eller underordnas andra organisationer eller andra 

plattformar i det digitala ekosystemet 
• Verksamheten ska vara transparent, neutral och långsiktig 
• De som använder plattformen ska ha kontroll över sina data och möjlighet lämna densamma 
• Användarnas servicenivå på plattformen beror på var och ens eget bidrag i form av data 

och/eller kod. 
• Plattformen ska vara innovations-, kunskaps- och samhällsdriven 
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