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Tack för att du lyssnar...
För alla som vill ha en glimt av framtidens

På Avis Budget Group ser vi oss själva som

att börja. Från Milano till London, från Paris

genomsnitt hyrs ett fordon från något av

mobilitet är europeiska städer ett bra ställe
till Oslo, sker en gradvis mobilitetsrevolution;
många städer har nu bilfria zoner,

avgasavgiftszoner och experiment med

självkörande fordon; bildelning , cykeldelning
och el sparkcykeldelning blir vanligt
Keith Rankin, VD
- International

Avis Budget Group

förekommande och många människor i

städer – inklusive barnfamiljer, ensamresande
och pendlare – undrar om deras nästa bil

en mycket stor del av denna framtid. I

varumärkena i Avis Budget-familjen varje
sekund, varje dag. Vi vet att kundernas

förväntningar på bilar förändras snabbt
och att ny teknik förändrar människors

förhållande till mobilitet, hur de får tillgång till
transportmedel och hur de organiserar
sina resor.

faktiskt kommer att vara ingen bil alls.

Denna rapport undersöker hur mobilitets-

Emellertid ligger innerstäderna i framkant här.

kommer att se ut i framtiden och framförallt

De flesta har haft bilfria alternativ som tåg,

tunnelbana, taxi och buss sedan länge Men

det som har förändrats är att innerstäderna
har gått från att betraktas som undantag

från den bilägande regeln till att förebåda en
framtid där privat bilägande inte längre
är normen.

landskapet förändras, hur det troligtvis

hur människor i olika länder ser på dessa

förändringar. Vi har undersökt människors

attityder och åsikter i 16 länder i Europa och
Asien. Vi har frågat hur de tar sig från punkt
A till punkt B idag och vad de tänker om

den nya tekniken som inom en snar framtid
kommer att påverka detta.
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En stegvis förändring i
hur vi förflyttar oss

Hur yngre generationer lever och tar sig runt
skiljer sig ofta mycket från deras föräldrars
sätt, i takt med att miljöhänsyn och smart

infrastruktur stiger på dagordningen. Den typ

75%
Äger en bil

av förändringar som en gång i tiden tog ett
decennium tar nu några år. Kanske tar de

bara några månader snart. Framtiden går
snabbare varje år.

Detta till trots, är mobilitet ett område med
stora infrastrukturella utmaningar. Några
huvudresultat från våra efterforskningar

berättar en intressant historia.Vi fann att 75

80%
Tycker att det är

viktigt att äga bil

procent av respondenterna äger en bil och

att 80 procent av dem tycker att det är viktigt
att äga en bil. Detta är den typ av resultat
man kanske kan förvänta sig.

Däremot uppgav 54 procent av

respondenterna att de skulle överväga att ge
upp sin bil om det var bekvämt och enkelt att
göra det. Detta är oväntat och till och med

anmärkningsvärt. Det innebär att över hälften
av de tillfrågade skulle vara beredda att

54%
Skulle överväga att ge
upp bilen om det var
bekvämt och enkelt

övergå till icke-traditionella sätt att få tillgång
till bil.
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Bilägande på
nedgång?

Dessutom är det bara 31 procent av

Vi är mycket mer intresserade av den

kommer att vara det mest populära sättet

härnäst. Vi tror att vi är mycket nära en

respondenterna som tror att bilägande

att ha tillgång till en bil under det kommande
decenniet. Det här är smått fantastiskt.
Det antyder att över två tredjedelar av

befolkningen, oavsett om de vill ge upp sitt

bilägande eller inte, tror att det kommer att
hända. De räknar med att vi i framtiden får
tillgång till bil genom andra modeller
än ägande.

Bakom dessa siffror döljer sig en mängd

komplexa och sammanbundna frågor som
rör allt ifrån cykelvägar till politiska beslut

till big data och långsiktiga demografiska
förändringar. Det är ett komplext,

mångfacetterat område. Vi tror att detta

närmaste framtiden och vad som händer
brytpunkt där stora förändringar inom

mobilitet kommer att äga rum på relativt

kort tid. Trots detta ligger troligen hela den

förarlösa utopin än så länge en bit bort. Vad

vi kommer att göra i denna rapport är att titta
på förändringar som äger rum nu och som

kommer att ske under de närmaste åren. Vi
kommer därefter att fråga oss hur företag
som Avis Budget Group och andra aktörer

i det bredare ekosystemet av mobilitet kan

sätta kunderna i centrum av sina planer och
hur vi alla kan arbeta tillsammans för att

leverera de mobilitetstjänster som kunderna
vill ha imorgon.

är en anledning till att människor som

undersöker framtidens mobilitet tenderar att
ha ett långsiktigt fokus, där förarlösa elbilar

kör runt konsumenter och trafiken rör sig fritt
under övervakning av välvillig
artificiell intelligens.

Keith Rankin, VD - International
Avis Budget Group
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Hur ser dagens
mobilitet ut?
Under större delen av andra halvan av 1900-talet
var relationen mellan konsument och bil ganska

enkel. Motorfordon blev de flesta människors främsta

transportmedel och tog över våra städer och byar. Om det
behövdes mer infrastruktur för bilar så byggdes den, ofta
med liten hänsyn till resten av miljön.

Men för cirka 30 år sedan började detta förändras i städer.
London är ett uppenbart exempel. 1990 gjordes cirka 50

procent av alla resor i London med bil (7). Det var kulmen
och sedan dess har andelen sjunkit stadigt. Nu är siffran

närmare en tredjedel. Under den här perioden har vi sett en
renässans i cykling, betydande investeringar i kollektivtrafik,
en lågutsläppszon och tillkomsten av ride-hailing och
samåkningstjänster.
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Städer pekar mot framtiden
Det är troligt att dessa förändringar bara är början och att europeiska städer visar

vad som komma skall. Vi är i eller nära en revolution i vårt förhållande till bilen. Vad är
det som driver denna förändring?

Det finns ett antal bidragande faktorer. Vissa är sociala – vi har till exempel sett en
renässans i stadslivet, i både utvecklade länder och utvecklingsländer., Runt om i
världen blir livet mer urbant.

Nästan 75 procent av våra respondenter (som till stor del kommer från utvecklade
länder) bor i städer. Detta stämmer väl överens med den nuvarande globala

urbaniseringstrenden. Enligt FN bor för närvarande 54 procent av världens befolkning

i urbana områden; år 2050 kommer denna siffra att vara två tredjedelar (1). I de flesta
utvecklade länder är dessa siffror redan betydligt högre, vanligtvis cirka 80 procent.

Urbana områden har globalt sett ofta mycket bättre infrastruktur för kollektivtrafik än

landsbygden. Den ökande urbaniseringen innebär därför att allt fler människor – och

särskilt yngre personer – nu är vana vid att använda kollektivtrafik och inte att köra bil.
De ser kollektivtrafiken som pragmatisk och normal snarare än som en sista utväg.
Stadsbor är intressanta ur andra perspektiv också. Avstånden som de reser brukar
vara kortare och involverar ofta flera transportmedel såsom cykelhyrning och taxi
eller tunnelbana och bildelning. De använder det som fungerar bäst för att ta sig
från en viss punkt A till en viss punkt B. Bilar är inte nödvändigtvis det självklara

förstahandsalternativet för sådana resor, till skillnad från att pendla längre sträckor
eller i glesbygden.
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Drivs av teknik
Kanske har den enskilt största faktorn som leder

transportrevolutionen varit tekniken. Det behöver

knappast nämnas hur mycket resebeställningar via
appar har förändrat mobilitetslandskapet under de

senaste tio åren. Dessutom pågår dessa förändringar

fortfarande. Bildelningssystem är nu ett seriöst alternativ
till ägande för invånare i vissa städer. Enligt en ING-

rapport från 2018 med titeln Car Sharing Unlocked säger
nästan sju procent av européer med körkort att de

använder bildelning medan nästan en fjärdedel skulle
överväga att använda det. (2)

8

Självkörande fordon, men inte riktigt än
I början av 2000-talet började Google

Avis Budget Groups amerikanska

nästan hälften inte förstod definitionerna

oss nu vägbeskrivningar, en sväng i taget,

affärsresenärer har för avsikt att använda

fordon. Det kan behövas viss utbildning

kartlägga våra städer – och teknikjätten ger
i städer så långt ifrån varandra som Köln

och Kuala Lumpur. Blicka lite längre fram så

kommer teknologier som Google Maps utan

tvekan att vara en del i den tekniska plattform
som stödjer delvis självkörande (och så
småningom helt självkörande) fordon.

Självkörande bilar existerar för närvarande
som högprofilerade, rubrikskapande

prototypbilar tillverkade av bolag som Tesla.

konsumentundersökning visar att särskilt
självkörande fordon. Mer än 70 procent
av affärsresenärer skulle använda ett

självkörande fordon för resor till och vid

sina destinationer. Mer än 60 procent av

fritidsresenärerna svarar detsamma. Denna

mänskliga förare.

av dem.

viktigaste fördelar, så inger en framtid med

mer avkopplande.

konsumenterna inte nödvändigtvis är lika

en enorm minskning av antalet

gjorts om vi alla ska kunna dra full nytta

kommer att göra resandet roligare och

främst av tron på att självkörande fordon

inom mobilitet satsar dock på att framtiden
deras långsiktiga affärsplaner är beroende av

innovationer och tekniska framsteg som har

Även om det kan dröja några år, och

Trots surret och exalteringen kring autonoma

kommer att bli autonom – till den grad att

av konsumenterna för att lyfta fram de

villighet att pröva självkörande fordon drivs

Som vardagsalternativ är de troligen många
år bort. Många av de största aktörerna

av “uppkopplade“ eller “självkörande“

fordon finns det dock vissa bevis för att

kunniga om nya typer av fordon som en
del av rubrikerna tycks föreslå. År 2018

intervjuade Avis Budget Group 14 000 vuxna
i 14 europeiska länder och avslöjade att

arbete måste göras för att lyfta fram deras
fler autonoma fordon ett hopp om gator

med mycket större kapacitet (autonoma

fordon kan köra betydligt närmare varandra)
och många färre parkerade fordon.

Enligt RAC Foundation-rapporten Spaced
out: perspectives on parking policy står

Storbritanniens bilar parkerade mer än 95
procent av tiden(4).
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Smarta bilar
Smarta vägar
Smarta städer
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En smart stad är en stad som integrerar informations- och

kommunikationsteknik (IKT) för att förbättra kvaliteten och kapaciteten för

59%

tjänster såsom el, transport, och VVS i syfte att minska resursförbrukning,

slöseri och totala kostnader. Det övergripande målet för en smart stad är att
förbättra invånarnas livskvalitet genom smart teknik.

59% tycker att smarta

Data- och kommunikationsteknik gör också komplicerade resor med olika

att tekniken kommer att

Smidigare. Enligt vår forskning gjorde cirka 35 procent av resenärerna

livet i städerna

transportmedel, där planeringen tidigare varit en ordentlig utmaning, mycket

städer är en bra idé och
hjälpa oss att förbättra

“typiska vardagliga resor” som innefattar två eller flera transportmedel. Det

ska bli intressant att se om det ökade användandet av appar som innefattar
flera transportmedel resulterar i en uppsving av kombinerade resor.

Många av teknologierna som kommer att driva mobilitetens framtid är

kopplade till urbaniseringens renässans och den typ av “smarta städer”-

initiativ som syftar till att göra våra stadsområden mer beboeliga även om

25 % är inte säkra

25%

de rymmer fler människor. Detta är något som våra respondenter är mycket

positiva till: nästan 60 procent tror att smart infrastruktur är en bra idé för att
göra stadslivet bättre och bara 16 procent av respondenterna tror att det

förmodligen inte kommer att ha någon inverkan på livskvaliteten i städerna.

16% tycker att smarta
städer inte är en bra
idé och är inte säkra

16%

på hur de kommer att

gynna konsumenterna
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Andra faktorer som
driver förändring

Vad måste finnas på plats för att långsiktiga
hyr- och prenumerationstjänster för fordon
ska vara bekvämt och enkelt för dig?

Det finns många andra faktorer som driver

förändring inom mobilitet. En är att människor
tar allt större miljöhänsyn. En annan är

En bil finns alltid tillgänglig när jag vill ha den

78%

Någon annan tar hand om reparationer och underhåll åt mig

45%

Kostnaderna är jämförbara med bilägarskap

45%

24/7 kundtjänst

40%

Någon annan tar hand om bilförsäkring/skatt åt mig

36%

De rätta modellerna för mig är alltid tillgängliga

25%

stadsplanerarnas förändrade syn på saken
– de vet att även om mobilitet är oerhört

viktigt i sig så måste de också bygga smart

infrastruktur för att kunna tillmötesgå tillväxt,
snarare än att bara bygga fler vägar
och parkeringsplatser.

Vi har också de höga kostnaderna för
bilägande att beakta. Det kan vara

förvånande att detta inte är något som

respondenterna verkar alltför bekymrade

över just nu. Det kan bero på att priset redan
är “inräknat“ i många människors livsstil. Det

finns alltså potential att skapa medvetenhet
om den kostnaden så att den blir en del

i beslutet hur man vill ha tillgång till bila i
framtiden. Om bildelning till exempel blir

det nya normala så kan bilägande börja
betraktas som dyrt och exklusivt.

Det är lätt att köra

14%

Bilen är inställd för mig (t.ex. sätets position, speglar…)

12%
12

Den största
revolutionen sedan
bilens ankomst
Slå ihop allt detta så kan de kommande

årens mobilitet innehålla några av de största
förändringarna sedan bilen introducerades.
Detta innebär givetvis stora utmaningar

(och stora möjligheter) för de som arbetar

i och runt detta område. De som vill lyckas i
den nya mobilitetsvärlden måste utvecklas
snabbt och ändra sina strategier för att
passa nya marknader och
nya konsumentbehov.
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Vad vill konsumenter
ha?
Som förklarats tidigare så är ett av de mest
intressanta resultaten i vår forskning att

nästan 70 procent av respondenterna tror
att bilägande inte kommer att vara det

mest populära sättet att ha tillgång till en bil
om ett decennium. Konsumenterna vet att

framtiden innebär förändring – utmaningen

för mobilitets leverantörer är att tillhandahålla
denna framtid.
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Trots att de förväntar sig förändring så
kommer konsumenterna fortfarande

att vilja ha det som de alltid har velat
ha när det handlar om mobilitet –

bekvämlighet till ett rimligt pris. Tre

exempel på detta som är viktiga inom

Vad tror du kommer att vara det

populäraste sättet att ha tillgång till bil
under det kommande decenniet?

32%

Bilägarskap

18%

Bildelning vid behov

mobilitets sfären är ride-hailing för

kortdistansresor via appar, kontantlös
betalning i kollektivtrafiken och

(t.ex. bilpool)

cykeluthyrningssystem över
hela världen.

16%

SUBSCRIBE

Prenumerera på hyrtjänster

15%

Ride hailing

10%

Billeasing

9%

Samåkning
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Bekvämlighet är allt
Med alla tre innovationer har

användarvänligheten varit avgörande för

nyttjandet. Enligt en rapport från UK Finance

ökade kontantlösa transaktioner med 31 procent
mellan 2017 och 2018. Stephen Jones, vd på UK
Finance, sa: “Fler och fler kunder väljer nu att

betala med sina kontantlösa kort för snabbheten
och bekvämligheten det erbjuder...när de är på
resande fot.” (3)

Om vi tittar på den klassiska modellen för hur

vi tar till oss ny teknik (som den definierades av

Everett Rogers i hans bok Diffusion of Innovations
från 1962) inom mobilitet så har vi flyttat bortom
early adopters och innovators och befinner oss

nu långt inne i majority adoption-fasen. Tekniskt
tillgänglig mobilitet är nu standard.

Om det känns som om takten på den tekniska
utvecklingen accelererar, så beror det på att
den gör det. Som Ray Kurzweil förklarar i The

Singularity Is Near används varje teknikgeneration
för att designa sin efterföljare och detta

snabbar upp utvecklingen. Datorer som en gång

designades av människor designas nu till stor del
av andra datorer.
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Konsumenter
är öppna för
förändringar

Bill Gates förutspådde som bekant 1980 att
det skulle finnas en dator i varje hem. Men

smartphones har nu gett oss en dator i varje
ficka. Med ett smartphone-genomslag på

över 60 procent i många utvecklade länder
använder vi alla datorer hela tiden.

Spridningen av lättanvänd teknik, särskilt

smartphones, har skapat en lust för att prova
nya saker, speciellt om de kan nås via appar

– som praktiskt taget allt kan nu för tiden. Om
du tänker på tidigare förändringar, såsom

att byta från pappersbiljetter till kontantlösa
kort, så krävde de ofta ansträngningar från

konsumentens sida. Att ladda ner en ny app

kräver mycket mindre ansträngning – och vi
är redan vana vid att använda appar.

Denna idé om att människor är öppna för

förändring vad gäller hur de får tillgång till
och använder bilar stöds av vår forskning.
Detta visar att folk fortfarande gillar sina

bilar och anser att bilägande är viktigt (80
procent). Över hälften av respondenterna
(55 procent) sa dock att de definitivt eller

troligtvis skulle överväga att ge upp sina bilar
om det var enkelt och bekvämt att göra.
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Det finns några intressanta skillnader mellan

ha tillgång till bil är Italien (25 procent). I

Det finns betydande skillnader mellan de olika

de näst mest troliga att ge upp sina bilar (22

Österrike (9 procent) långt längre ner på

På alla undersökta marknader var tillgången

olika marknader. Invånarna i Singapore är

procent av respondenterna skulle överväga
att göra det). Föga förvånande – det är

ett litet, välbefolkat land som har utmärkt

kollektivtrafik och där bilanvändningen är
både dyr och kommer med restriktioner
Men det land som är mest troligt att ge

upp bilägande för ett alternativt sätt att

jämförelse ligger Tyskland (10 procent) och

marknaderna, men det finns också likheter.

den internationella listan. Detta antyder

att det finns faktorer utöver de omedelbart

till fordon vid behov (78 procent) det största

uppenbara som spelar in när det gäller att ge
.

upp bilägande. Tyskarna har till exempel en
världsberömd bilindustri och en stark kultur
av bilkörning och uppskattning
av ingenjörskonst.

problemet. Ett relaterat resultat är att nästan
hälften av respondenterna (46 procent)

uppgav att om reparationer och underhåll

kunde tas om hand å deras vägnar så kunde
de båda ses som bekvämlighetsfaktorer.

Skulle du överväga att

ge upp bilägande och
i stället förlita dig på

en långsiktig hyr- och

prenumerationstjänst om

det var bekvämt och enkelt

Ja,
förmodligen

39%

Ja,
definitivt

15%

Osäker

4%

Nej,
definitivt inte

15%

Nej,
förmodligen inte

22%

för dig?
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Förtroende och rykte
är fortfarande viktiga
men människor gillar
teknik

Nästan en tredjedel av de tillfrågade (32 procent) sa att de vill att fordonet som de har tillgång

till kommer från ett känt varumärke eller företag. Ett liknande antal (33 procent av de tillfrågade)
sa att de skulle vara öppna för nya bil- och skåpbilsuthyrningstjänster om tillgängligheten i
närområdet var hög.

Generellt sett är dock attityderna till både teknik och mobilitet mycket positiva. Två tredjedelar

av respondenterna räknar med att bilkörning blir mycket enklare, medan 59 procent förutspår
att det kommer att finnas fler sätt att ha tillgång till fordon och knappt hälften (44 procent)

förväntar sig att tekniken kommer att förbättra deras körupplevelser. Detta är utan tvekan en stor
faktor till de nya mobilitetsleverantörernas fördel. Kunderna förväntar sig att tekniken ska fungera
och vara användarvänlig och är villiga att prova nya saker.

Vilket av de följande
beskriver bäst vad
du tycker om de

Bekymrad över hur mycket data som kommer att ges
till märken/ företag om mig

tekniska framstegen

Jag är nöjd med hur det är nu

biluthyrning?

Osäkert hur tekniken kommer att förbättra min
körupplevelse

inom fordon och

Ser fram emot möjligheterna att kunna anpassa min
körupplevelse ännu mer
Jag tror att det kommer att finnas fler
prenumerationstjänster och vid-behov-tjänster för
bilar och skåpbilar över de kommande…
Jag tror att det kommer att bli mycket lättare att köra
bil över de kommande åren
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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70%

Slutligen är word of mouth också

Skulle du vara villig att pröva ett nytt sätt att ha tillgång

något för första gången kan en

Välj det uttalande nedan som stämmer bäst för dig.

något att beakta. När du provar

rekommendation från någon som

till en bil/skåpbil osv. Som en prenumerationsmodell...

du litar på hjälpa.

Betrott Varumärke

33%

Om den kom från ett betrott
företag eller varumärke jag

känner till så skulle jag gärna
prova en ny tjänst

Allmänt Tillgänglig

33%

Myndigheterna

24%

Om det var en lösning som

var allmänt tillgänglig i mitt
lokalområde så skulle jag
gärna prova en ny tjänst

Om den reglerades av

myndigheterna så skulle jag
gärna prova en ny tjänst

Rekommenderats

10%

Om den rekommenderades

av en vän så skulle jag gärna
prova en ny tjänst

20

Pengar är självklart en stor faktor. Men som
tidigare nämnts är det en faktor som ger

Vad skulle motivera dig mest att
ge upp bilägande?

motstridiga svar. Endast 43 procent sa att

kostnaden var en viktig anledning till att ge

Att spara pengar – om det vore

upp bilägandet, men nästan två tredjedelar

mer kostnadseffektivt för mig att

(65 procent) sa att “spara pengar” kan vara en

slippa löpande kostnader och

motiverande faktor. Som nämnts tidigare är en

underhåll för en bil

trolig förklaring till denna uppenbara motsägelse
att bilen är dold i många hushållsbudgetar och
ofta inte ses som en separat kostnad.

65%

Bättre kollektivtrafik
– om det fanns

bättre kollektivtrafik
där jag bor

21%
Miljöfrågor – Jag är djupt

bekymrad över miljöförstöring
och vad bilägandet gör med
vår planet

Statussymbol – Jag bryr
mig inte om bilen som

10%
4%

statussymbol i förhållande till
min familj och mina vänner
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Önskar du

någonsin att du

kunde byta fordon
vid något av de

följande tillfällena?
Ja, för...

Stadskörning

25%

Sommarsemester

Helgresa

29%

28%

Pendling

Vintersemester

Hämtning och lämning

40%

18%

15%

Flytt

5%
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En annan bil för
helgerna
Det fanns fler oväntade svar. På alla

Ett annat spännande svar antyder en

av de tillfrågade personerna två till

ny inställning till bilåtkomst troligen

marknader använder 30 procent

tre olika transportmedel per dag.

Klimatet fick överraskande lågt betyg
som motiverande faktor för att ge
upp bilen : endast 10 procent av

respondenterna nämnde detta som

viktigt. Emellertid sade 59 procent att
smart infrastruktur (dvs. att använda
data- och kommunikationsteknik för

att förbättra resandet) var en utmärkt
idé för att förbättra städerna, något
som utan tvekan kommer att bli en

sofistikerad medvetenhet om att en
kommer att ha fördelar utöver det

omedelbart uppenbara. Här visade

vår undersökning att det finns intresse
för att enkelt kunna byta fordon.

Respondenterna sa att de skulle vilja

kunna använda ett annat fordon när
de flyttar eller gör helgresor – och

nästan 40 procent av respondenterna
sa att de skulle vilja ha en annan bil
för sommarsemestern.

mycket trevlig överraskning för de

40% skulle
vilja ha en
annan bil på
semestern

som arbetar i smarta städer runt om
i världen.
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Integritet är ett problem – men
inte en helt avgörande fråga

När det gäller smart infrastruktur och

behovet av att göra din reseupplevelse

bättre, hur bekväm är du med att människor
kommer åt din data och delar den?

Slutligen har vi frågan om integritet. Här var

respondenternas åsikter delade. 52 procent av

respondenterna sa att de antingen var mycket eller

ganska nöjda med att deras kördata skulle analyseras för

att förbättra infrastrukturtjänster. Däremot sa 29 respektive
19 procent att de fann detta ganska eller mycket störande.
Återigen känner vi igen detta från annan forskning.

Människor är, åtminstone i teorin, oroliga över integritet
och hur deras data används. Men i praktiken glömmer

de oron om du erbjuder dem en bekväm och lättanvänd
tjänst. Det är talande att över hälften av respondenterna
redan använder navigeringsappar som Google Maps

Inga problem alls - om
det betyder att min

reseupplevelse blir bättre
I stort sett inga problem -

om det betyder att de bara
data för att förbättra min
reseupplevelse

Sammantaget får vi alltså en bild av konsumenter som

Ganska störande - jag är inte

öppna för en framtid där ägandet av och tillgången

säker på vad de kommer att

till bilar ser ganska annorlunda ut än idag. Dessutom

göra med min data

blandat smörgåsbord av transportalternativ som nås via

Väldigt störande - jag vill inte

förväntar de sig att bilar kommer att ingå i ett slags

appar, och att resandet planeras med hjälp av teknik. De

vet att världen förändras och de förväntar sig att vara en
del av den förändringen.

33%

kan använda delar av min

minst en gång i veckan.

fortfarande tycker om bilar. De är dock positiva till och

19%

att någon annan ska ha

29%

19%

min data
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4

Vad vill
affärsresenärer ha?
Affärsresenärer vill i stort sett ha samma sak som

konsumenterna. Bekvämlighet, snabbhet och tillförlitlighet
är av största vikt, men de vill också vara så produktiva

som möjligt under resan. Kostnaderna spelar inte roll på
samma sätt eftersom de inte betalar själva.

HIRE
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En undersökning från Egencia (5) 2018 visade

att “Resenärer är motiverade att boka bekväma
alternativ som låter dem spara tid och nå

sitt mål utvilade.” För affärsresenärer har den

användarvänlighet som appar ger redan gett
betydande fördelar.

På samma sätt har möjligheten att enkelt

hitta i okända städer förbättrat upplevelsen
av affärsresor. Det sätt som många appar

elektroniskt lagrar kvitton och gör det möjligt att
hantera utgifter på resande fot minskar också

besväret. Egencia fann att affärsresenärer ville
ha kontroll – och ökningen av app-enablade

affärsresor och möjligheten att välja från ett urval

av alternativ (inom mobilitet och andra områden)
är en stor möjliggörare för detta.
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Större bekvämlighet för
affärsresenärer, mindre
administration för företagen
Bokare av affärsresor vill ha allt detta också – till lägre kostnader.

Lyckligtvis kommer framtidens mobilitet att erbjuda detta på flera sätt. Ett

sätt att i större utsträckning göra transportalternativ tillgängliga on demand,
så att du bara betalar för det du använder. En affärsresenär som behöver
köra från en flygplats till ett kontor långt ifrån centrum kan till exempel

använda en bildelningstjänst. Detta innebär en enklare och dessutom

billigare upplevelse – eftersom de bara betalar för det de använder. De

kan också ta sig hem med andra metoder eller få skjuts tillbaka eftersom
de helt enkelt kan lämna bildelningsbilar när de har slutat använda dem.
De har flexibilitet och kontroll. Det andra stora sättet som teknik och appenablade resor hjälper företagens resebokningsavdelningar är genom

att minska administrativa omkostnader avsevärt. De gör detta genom att

automatisera processer (som att scanna kvitton eller lagra tidtabeller) eller
genom att outsourca dem till andra leverantörer. I allt större utsträckning
blir leverantörerna partners vilket innebär att apparna gör mer och ger

allt större bekvämligheter. Slutligen gör den nyatidens affärsresor att det
blir mycket enklare för företag att samla in och analysera uppgifter om
resenärerna, vilket leder till högre effektivitet och lönsamma insikter.

Ny amerikansk data från Avis Budget Group indikerar att amerikanska
affärsresenärer oftare använder mobilitetsalternativ (17 % ) än

privatresenärer (11 % ). Det alternativ som används mest är ride-hailing, enligt
Avis Budget Group amerikanska konsumentundersökning. De flesta resorna

via ride-hailing är till och från flygplatser, längre resor inom en stad, eller från
stad till förort.
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Återigen, detta är en framtid som
troligen kommer allt snabbare.
Appar fungerar i allt högre grad
i hela ekosystem av leverantörer,
bearbetning av information sker i realtid
och i molnet, och allt du behöver är
tillgängligt via din smartphone.
Gränsen mellan företagsteknik och
konsumentteknik har blivit avsevärt
otydligare under det senaste årtiondet.
Det här är ett intressant teknikskifte
som började omkring 2008. Innan
detta drevs konsumenternas framsteg
främst av företagsteknik. Men med
smartphones vände detta – och
konsumenttekniken bestämmer
nu tempot.

Hur ofta använder du reseappar?

Aldrig
Årligen
En gång
i kvartalet
Varje månad
Varje vecka
2-3 gånger
i veckan
Varje dag
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Att överbrygga klyftan
Den stora utmaningen för alla aktörer i mobilitets utrymmet
är att överbrygga klyftan mellan var vi är i dag och vad

konsumenter och företag vill ha imorgon. Om man tittar på
städer som Milano (som är världsledande inom bildelning)

så har man redan gjort stora framsteg där. Tidiga steg som
detta kan delvis förklara den förvånansvärt stora andelen

(nästan 60 procent) av våra respondenter som sa att smart
infrastruktur är en bra idé. Faktum är att siffran är nära
70 procent i Italien.

29

Men i andra städer runt om i världen är

klyftan mellan var vi är och var vi vill vara

mycket större. I många trafiktäta metropoler
ser drömmen om framtidens mobilitet ut att
aldrig kunna förverkligas.

Till och med i den utvecklade världen saknar
många städer och länder den fysiska eller
digitala infrastrukturen som krävs för att

hjälpa mobilitetsföretag att tillhandahålla
de tjänster som folk kommer att vilja ha
i framtiden. Gatorna är kanske redan

fullständigt överbelastade och utformades
långt innan bilar existerade. Det kan vara

mycket svårt att bygga ny digital infrastruktur
som den fiberoptiska ryggraden i moderna

telekommunikationssystem, och att bygga ut

befintliga system kan också vara utmanande.
Att få befintliga system (som ofta är åtskilda
ur ett tekniskt, juridiskt och administrativt

perspektiv) att samverka och fungera med
ny teknik är en enorm utmaning. Framtida
system såsom laddinfrastruktur ställer
liknande krav på städerna.
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Vem betalar
för framtiden?

När det gäller hur man kan förbättra transportinfrastrukturen:

vem tycker du är bäst placerad för att utveckla den så att den
passar konsumenternas behov?

Sedan finns också frågan om vem som

ska betala, särskilt för initiativ som smart

infrastruktur. Skattebetalarna kan vara ovilliga
att ta räkningen för nya system, särskilt om
leveransen ligger flera år framåt i tiden.
Utöver detta finns det också kulturella

22%
Stat/

myndigheter

24%
Lokala

utmaningar. Att ändra beteende är svårt,

myndigheter

särskilt om du ber människor att släppa

taget om en ägodel som setts som något att
sträva efter i samhället i ett sekel och som

många identifierar sig med. På olika sätt finns
dessa frågeställningar i städer som är så
olika som Lagos, Lissabon och London.

16%

5%
Miljöorganisationer

Företag i

privata sektorn

Ett hoppingivande tecken här är att 30 procent
av våra respondenter förväntar sig att smart
infrastruktur kommer att utvecklas av en rad
intressenter som samarbetar och som sträcker
sig från privata företag till myndigheter till
miljöorganisationer.

30%

3%

Inget av det

ovanstående

Allt det

ovanstående i
partnerskap
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Vi kan redan se hur några av de tidiga stegen kan komma
att se ut. Befintlig infrastruktur som gatubelysning kan

användas för den smarta infrastrukturen. Många städer
tittar också på initiativ såsom intäktsdelning (ett smart

initiativ kan antingen skapa vinst eller spara pengar), att
tjäna pengar på data, och finansiella instrument som
exempelvis smarta obligationer.

Molnet och den ökande processorkraften i molnet
gör det mycket lättare att integrera äldre system.

Detta tar oss en bra bit mot att hantera de tekniska

problem som är förknippade med gammal infrastruktur.
Tidigare hade du behövt experter bekanta med äldre
programmeringsspråk och tekniker och mängder av

personal för att manuellt sortera och mata in ostrukturerad
data. Detta är alltmer sällan fallet.
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Tecken på förändring,
från London till Kigali

” I dag hyr du en bil och du

hämtar den på en flygplats eller
på en plats i staden. I morgon

Antalet bilresor ökar inte heller alltid. I London har de som bekant fallit
sedan 1990. Men andra städer visar också potential. Bilägandet i New
York är hälften av genomsnittet i USA. Singapore frös antalet bilar på
sina vägar 2018. Och Madrid förbjöd nyligen äldre bilar i centrum.

kan bilen komma till dig genom
ett knapptryck i din app. När

detta händer kommer det inte
längre att finnas behov av att

äga en bil om du bor i en stad.
I New York
äger hälften
så många en
bil som i
övriga USA

Tänk bara på hur annorlunda

en stad skulle kunna vara utan
parkerade bilar på varje gata;
utan stora parkeringsplatser
eller garage; utan

slingrande bilköer. ”
Arthur Orduna

CIO, Avis Budget Group
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Även på de mest osannolika platserna ser vi

Detta är ett långsiktigt mål, men vi har redan

tekniska framgångarna under det senaste

hitta fordon på närliggande vägar. Dessa har

långsamt steg i rätt riktning. En av de stora

årtiondet har varit den mobiltelefonbaserade
digitaliseringen av Afrika, till den punkt där
en kenyansk bonde är mer benägen att
använda WhatsApp än en amerikan.(6)

Detta har spridit sig till transportbranschen

och ingenstans har större framsteg gjorts än
i Rwanda. Här finns det kontantlösa bussar

som använder smartcards och Safemotos,
en Uber-liknande tjänst för motorcykel taxi.

delade fordonstjänster där en app låter dig
visat sig vara populära och, lika viktigt, de

bidrar till att normalisera tanken på bilar on

demand som ett utbrett fenomen. För många
av dessa tjänster är den kritiska massan

mycket viktig, både gällande användbarhet
och servicekvalitet och allmänhetens

uppfattning. De flesta är inte early adopters
som vill prova nya saker.

På global nivå ser vi den långsamma

ökningen av elfordon. Naturligtvis kommer

dessa inte att eliminera totalstopp men de

kommer att börja minska föroreningar (och
buller) i hög grad i själva städerna. Om el

kan genereras från gröna källor så hjälper
detta till med att eliminera föroreningar

också. Intelligent laddning av bilar kan hjälpa
till med detta – de flesta bilar står nästan

alltid parkerade och är därför välplacerade
för att dra nytta av den gröna energi som
är tillgänglig just då. Med rätt teknik kan
bilbatterier faktiskt bli en del av elnätet.
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Framtiden är först
delad, sedan förarlös

När vi ser längre fram verkar det troligt att dessa fordon
snart kommer att vara intelligenta nog för att komma
till din dörr, vilket ytterligare ökar bekvämligheten och

acceptansen. På längre sikt kan betydande uppsving

för bildelningstjänster och minskat bilägande också ge

minskad trängsel eftersom färre ägda bilar kommer att stå
parkerade. Intelligenta delade bilar kommer att befinna

sig i drift en större del av dygnet och stå stilla mer sällan
än ägda bilar. Detta betyder färre bilar som täpper igen

gatorna. När du parkerar din delade bil och går och handlar
hämtas den av någon annan inom några minuter. Bara i

Zipcars envägs Flex-bildelningstjänst i London har mer än
en miljon engelska mil körts i den delade elektriska flottan
sedan juli 2018, eftersom konsumenterna väljer åtkomst
snarare än ägande.

På kort sikt kan det behövas viss infrastruktur för att

driva uppsvinget av delade fordon (där förare väljer
bil för enkelresor, vanligtvis via sina smartphones).

Detta kan inkludera dedikerade platser och till och med

parkeringsområden i områden med hög användning och

måste göras i samarbete med lokala myndigheter. Delade

bilflottor kommer sannolikt också att vara några av de första
elbilarna och detta kommer att kräva merladd infrastruktur.

2,6
miljoner
elektriska km
(sedan juli -18)

Om, som förväntat, elbilar så småningom tar över så

kommer detta att kräva betydande omarbetningar av de
lokala elnäten.
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Nya teknologier och Big Data överallt
Tekniken kommer bidra på flera sätt. 5G rullas

deltagarna är bekväma med det. De kommer

att tänka på 5G som en förlängning av 4G

effektivitet, förbättra service, och till och med

just nu ut runt om i världen. Det är frestande

men i själva verket är det mycket mer än så.
5G är den teknik som kommer att

turboladda Internet of Things. Det kommer

att innebära att allt är anslutet och ständigt
kommunicerar – det kommer att inkludera

bilar, vägar, broar och så vidare. 5G kommer
också att betyda att många fler datakällor
är anslutna och många fler informerade
transportbeslut kan fattas i realtid.

För mobilitetsföretagen kommer denna data
att vara ovärderlig. De kommer att kunna

att kunna använda dessa insikter för att driva

minska föroreningar. Nät en kommer ständigt
att lära sig och anpassa sig till förändrade
miljöer, kundbehov och marknadskrafter.
Naturligtvis måste de också se till att de

53%

av de svarande sade att de antingen
var väldigt eller mycket bekväma
med att deras data används för att
förbättra resan

hanterar kundernas farhågor kring integritet
och att de följer dataskyddslagstiftningen.
Men 53 procent av respondenterna säger

att de antingen är mycket eller ganska nöjda

med att deras dataanvänd s för att förbättra
resorna.

analysera datan för att få insikter om vad

kunderna behöver och vad de vill ha – och
vår undersökning visar att majoriteten av
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Samarbete för att
bygga framtiden
En av de mest intressanta sakerna med att överbrygga klyftan är i

vilken utsträckning det kommer att ske i form av en serie partnerskap.
Det finns dussintals spelare inom mobilitet som alla har styrkor inom

olika områden. Företag måste se mobilitet som ett holistiskt ekosystem
och samarbeta med de organisationer som kompletterar dem bäst.
Detta kommer sannolikt att kräva djupa nivåer av integration och
samarbete – men om man tittar på branscher som flyg- och
rymdindustrin så är det möjligt.

Eftersom kunderna älskar enkelhet så kommer detta sannolikt att leda
till nya appar och samarbetsplattformar ochintäkts delningsupplägg.
Partnerskapen kommer inte heller att vara otillgängliga för andra
marknader. Om du ska vara en del av ett smart stadssystem så

kommer du förmodligen att möta organisationer som sträcker sig
från järnvägsföretag till elleverantörer (förladd punkter) till lokala

och nationella myndigheter. Företag kommer att behöva titta på hur

man bäst närmar sig och bygger relationer med dessa. Faktorer som

reglering och försäkring kan behöva beaktas. Du behöver bara titta på
sociala medier för att se hur tekniken har rusat många år
före lagstiftningen.

Intressant nog förväntar sig ett betydande antal konsumenter att

framtiden kommer att byggas av flera spelare, som redan nämnts.

Flygbolagen och reseföretagen är exempel på spelare som säljer olika
produkter via en enda återförsäljare.
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Var börjar resan
till framtidens
mobilitet?
För de företag som arbetar inom mobilitetsområdet kan den största

frågan vara var man ska börja eftersom mobilitet är ett så komplext ämne.
Svaret är att du behöver en övergripande strategi som beaktar allt från
konsumentteknik till reglering och från varumärken till partnerskap.

Den nya mobilitetsvärlden kommer också att kräva en hög nivå av

flexibilitet. I en snabbrörlig värld kommer inte allt att bli som planerat.
Företag som arbetar i detta område måste kunna anpassa sig till en

oförutsägbar miljö. Världen är full av produkter och tjänster som har blivit
föråldrade eller som har haft framgång på sätt som deras uppfinnare
aldrig förväntade sig.

Utmaningarna är enorma, men möjligheterna lika stora.

Mobilitetsmarknaden står på randen av en revolution och vi kan förvänta

oss en enorm disruption under det kommande decenniet. Vi har sett detta

hända på dussintals marknader som sträcker sig från fotografi till musik till
video under de senaste decennierna.

De företag som arbetar tillsammans för att ge en smidig, gränslös

upplevelse för konsumenterna är de som troligen kommer att lyckas.
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Vad gör Avis
Budget Group?
Även om det är bra att titta på det befintliga

mobilitetslandskapet, vad människor vill ha och vad de

nästa stegen ska vara, så är det viktigt att sätta det i sitt

sammanhang genom att titta på vad som redan händer.

2030
10:1
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Framtiden handlar
om partnerskap

Idén om att arbeta med partners finns överallt – eftersom framtidens
mobilitet är alldeles för omfattande för att ett enda företag eller till
och med en regering ska kunna uppnå den på egen hand. Ett bra
exempel på detta är det arbete som Avis Budget Group gör med

teknikrådgivaren Slalom, som ger en känsla för hur framtiden kommer
att se ut. Det är ett partnerskap som kommer att använda molnet i
form av Amazon Web Services och maskinlärning för att bygga en
optimeringsmotor för företagets mobilitetsplattform för
uppkopplade bilar.

Christopher Cerruto, Vice President of Global Architecture and Analytics
på Avis Budget Group, förklarar, ”Vi har tre huvudmål för vår innovation:
återuppfinna hyr upplevelsen att återuppfinna hyrupplevelsen, att

digitalisera vår verksamhet och att utveckla nya modeller. Vi insåg att

vår mainframeteknik inte skulle hjälpa oss att nå dessa mål, så vi valde
att investera i att bli ett API-drivet företag”, säger Cerruto. “Vi började

titta på hur vi kunde bygga en mobilitets plattform för att nå vår vision
och skapa nya affärsmöjligheter.”

Det är så framtiden ser ut. Samarbetspartners, teknik och
maskininlärning samarbetar för att förbättra allt från

energianvändning till hyrbilsprocessen. En intressant sak här var att
plattformen byggdes tio gånger snabbare än väntat genom att

använda Amazon Web Services som är experter på molntjänster. Detta
belyser två vanliga teman inom tekniken idag: inget företag har all
expertis, och tekniken driver förändring genom sig själv.

40

Andra satsningar är mindre tydligt teknikdrivna. Avis Budget Group

har sedan 2017 samarbetat med Waymo, företaget för självkörande
bilar som ägs av Alphabet, för att stödja deras växande autonoma
fordonsflotta och early riderprogram, en offentlig trial av deras

självkörande bilar i Phoenix, Arizona. Detta partnerskap gör det möjligt
för Avis Budget Group att serva Waymos växande antal bilar, vilket
säkerställer att Waymos självkörande fordon alltid är redo för
sina passagerare.

Fördelarna går bortom affärstransaktionen då Avis Budget Group har
anläggningar och expertis. Det betyder att de kommer att lära sig

mycket mer om självkörande fordon och känna till dem när de börjar

bli tillgängliga på marknaden. Självkörande fordon kan bilda en slags
“sista milen-länk” i system för bildelning och biluthyrning.

” Vi ser värdefulla fördelar i

våra partnerskap med Lyft, Via,
Fetch, Waymo och Otonomo.

Och vårt nyligen offentliggjorda
partnerskap med Uber breddar
vårt initiativ med ride-hailing.
Dessa initiativ erbjuder våra

kunder fortsatta möjligheter
inom mobilitetsbranschen
samtidigt som de ökar

lönsamheten och bekräftar vår
position som en global ledare
inom mobilitetslösningar. ”

Katie Mille
Director of Strategy & Business Transformation International, Avis Budget Group
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På väg mot en
mobilitetsrevolution
Det finns många andra exempel. Avis Car Rental

Branschen befinner sig nu på en plats med

och Zipcar deltar tillsammans med New York

ungefär 20 år sedan med digitala tjänster.

har ett partnerskap med AirBnB:s Luxury Retreats,
Citys transportministerium i ett pilotprojekt, vilket
innebär 228 p-platser avsedda för Zipcars.

Tanken är att de så småningom kommer att
ersätta ägda bilar, särskilt för hushåll med
låg bilanvändning. Det finns en liknande

lösning i London (Zipcars är också integrerat i

kollektivtrafik-appen Citymapper) medan Avis

Tyskland har ett partnerskap med Nextbike som
syftar till att erbjuda en kombination av
olika transportmedel.

fysiska tjänster som liknar den där den var för
Först internet, sedan mobilt och nu den

uppkopplade världen och fysiska saker.

Den stora skillnaden är kanske att medan

internet handlade om enstaka disruptiva aktörer
som Google och Amazon så kommer denna
revolution att handla mer om partnerskap
och samarbete. Som Cerruto säger om

partnerskapet mellan Slalom och Amazon Web

Services, “När vi började denna resa visste vi att
vi inte skulle göra den ensamma.”

Mobilitet står inför en revolution. Om tio år

kommer mobilitetslandskapet troligen att vara

väldigt annorlunda än det är idag. Om 20 år kan
det komma att vara oigenkännligt.
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Det finns mycket kärlek för bilen
som transportmedel

54%
54% skulle överväga
att ge upp
bilägande om det
var bekvämt och
lätt att göra det

men...

75% äger en
bil själva

80%

49%

80% av svarande

49% tycker att bil

viktigt att äga

transportmedlet

tycker att det är

är det perfekta

en bil**

(jämfört med 19% för
kollektivtrafik)*

Vad skulle behöva
finnas på plats för att
göra förändringen?
Tillgänglighet av
fordon (78%)

Reparation och

Kostnad jämfört

(46%)

(43%)

service tas om hand

med bilägande
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31%

Det finns en
önskan att
göra något
annorlunda

Bara 31% tror att bilägande
kommer att vara det

Skulle du vara villig

att prova ett nytt sätt

populäraste sättet att komma åt

att komma åt en bil/

en bil under det nästa decenniet

skåpbil osv., som en

prenumerationsmodell?
De största motiverande

faktorerna för att ge upp
bilägande är

65%

33%

sa att de skulle göra det om

Sparar pengar

det fanns tillgängligt överallt i

10%

närområdet

32%

sa om det kommer från ett

pålitligt varumärke eller företag

svarande säger att

24%

faktor

reglerades av en myndighet

Endast 10% av de

miljöhänsyn är en

*That figure drops to 53% in Singapore & 57% in HK
**That figure drops to 62% in Singapore and 70% in HK

sa att de kanske är villiga om det
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BILAGA
De internationella ligatabellerna för mobilitet
Avis Budget Group har beställt en undersökning bland 14 286 vuxna
i 16 länder för att förstå konsumenternas attityder till rörlighet.
Undersökningen genomfördes under juli och augusti 2019.

Inkluderade marknader: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike,
Tyskland, Hong Kong, Italien, Malaysia, Norge, Polen, Portugal,

Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Nedan finns
en sammanfattning av hur respondenter i de olika länderna svarat
om sina attityder till framtiden för mobilitet.
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Figure 1.

Figure 2.

Respondenterna berättar vad de tror att det mest

På frågan om att överväga att ge upp bilägande

under den kommande tioårsperioden.

prenumerationstjänst om det bara var bekvämt och enkelt

populära sättet att få tillgång till en bil kommer att vara

Spanien

6.08%

27.67%

Frankrike

26.16%

12.76%

30.81%

Schweiz
Polen

31.52%

Österrike

0%

34.64%

Malaysia
Sverige

39.66%

Belgien

45.59%

Tyskland

45.94%

Danmark

11.35%

7.42%

48.02%

8.82%

9.39%

11.44%

8.51%

14.61%

11.37%

10.32%

16.91%

15.38%

6.69%

7.18%

2.47%

21.07%

26.55%

9.64%

16.24%

10.54%

9%

6.59%

15.43%

10.17%

10.54%

15.63%

5.44%

13.57%

4.7%

24.09%

15.71%

9.21%

26.84 %

10.59%

8.44%

7.35%

16.07%

9.1%

Portugal

10.41%

Belgien

10.51%

Tyskland

10.6%

Danmark

11.15%

6.88%

35.32%

23.87%

24.05%

13.56%

Frankrike

13.66%

Hong Kong

14.8%

Storbritannien

15.13%

24.54%

17.94%

Sverige
Malaysia

17.77%

33.17%

18.86%

22.35%

Italien

25.29%

Bilägande

Ja, absolut

Ride-hailing-appar, såsom Uber

Ja, kanske

Bildelning vid behov (t.ex. carsharing)

Nej, troligen inte

Samåkning

Nej, absolut inte

Prenumerera på hyrbilstjänster

Äger inte en bil

Billeasing

Tveksam

7.13%

19.98%

22.07%

46.14%

8.72%

13.16%

16.51%

4.49%

3.86%

3.68%

3.52%

7.52%

8.95%

3.98%

15.5%

22.05%

51.04%

6.14%

6.92%

12.72%

27.05%

41.93%

3.49%

4.46%

21.51%

15.07%

22.06%

35.39%

5.43%

8.69%

23.74%

53.34%

28.39%

5.29%

8.92%

21.11%

35.76%

4.78%

8.32%

23.79%

50.62%

16.9%

4.78%

18.53%

23.18%

24.91%

3.42%

4.87%

3.38% 3.56%

26.93%

37.54%

Polen

Singapore

30.58%

23.3%

31.76%

Norge

11.46%

24.58%

29.61%

12.42%

6.07%

25.96%

27.39%

13.38%

Spanien

22.21%

45.98%

1.32%

Österrike

Schweiz

8.33%

17.56%

9.46%

28.38%

4.17%

14.26%

19.77%

11.15%

6.65%

37.97%

Storbritannien

16.7%

10.28%

27.32%

37.31%

10.71%

18.12%

8.6%

9.09%

27.7%

22.31%

18.15%

4.42%

16.47%

12.38%

12.31%

9.12%

32.53%

10.8%

2.51%

16.23%

10.66%

31.52%

Norge

18.84%

6.63%

12.18%

1.53%

23.85%

26.83%

15.92%

7.94%

1.65%

20.95%

Italien

9%

17.33%

1.78%

20.87%

41.52%

4.74%

7.5%

2.27%

Portugal

33.23%

16.61%

0.94%

Hong Kong

14.34%

så svarade konsumenterna så här.

7.32%

8.2%

0.58%

Singapore

och istället förlita sig på en långsiktig hyres-/

3.28%
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Figure 3.

Figure 4.

Konsumenter valde med det nedanstående påstående

Internationella respondenter beskriver de nedanstående

som de mest höll med om, när de fick frågan om de var

villiga att prova ett nytt sätt att få tillgång till en bil/skåpbil

motiven för att avstå ägarskap till sin egen bil.

osv., såsom en prenumerationsmodell.

24.76%

38.37%

Norge

25.28%

38.29%

Belgien

26.08%

Frankrike

26.55%

Sverige

27.04%

Spanien
Tyskland

40.71%

29.64%

33.86%

Portugal
Singapore
Italien
Hong Kong

12.42%

41.03%

14.84%

46.67%

34.52%

31.1%

29.78%

39.56%

42.47%

43.32%

36.99%

39.58%

12.36%

7.21%

24.37%

14.44%

7.93%

14.24%

26.85%

35.97%

8.69%

10.67%

30.86%

11.78%

36.82%

Danmark
Österrike

11.55%

20.38%

34.85%

Storbritannien

11.16%

47.47%

Österrike

14.45%

16.1%

29.55%

31.42%

33.46%

Tyskland

9.5%

16.3%

Belgien

13.94%

24.81%

40.56%

29.64%

11.53%

18.76%

39.15%

Schweiz

Malaysia

25.33%

22.49%

55.35%

26.64%

58.45%

61.13%

6.11%

11.18%

21.93%

4.55%

12.48%

5.1%

12.13%

4.01%

Schweiz

64.6%

19.01%

12.51%

3.88%

Frankrike

65.21%

18.22%

Singapore

66.07%

Hong Kong

67.42%

Sverige

67.59%

Spanien
Norge
Italien
Portugal
Polen

11.05%

5.52%

25.52%

6.13%

23.47%

68.86%

69.52%

70.85%

71.94%

73.93%

Sparar pengar - om det vore mer
kostnadseffektivt för mig att slippa löpande
kostnader och underhåll för en bil

Om det var en lösning som var allmänt
tillgänglig i mitt lokalområde så skulle jag
gärna prova en ny tjänst

Bättre kollektivtrafik - om det fanns bättre
kollektivtrafik där jag bor

Om en lösning hade rekommenderats av en
vän så skulle jag gärna prova en ny tjänst

6.75%

13.37%

23.15%

60.49%

6.91%

11.26%

22.06%

Om det kom från ett betrott företag eller
varumärke jag känner till så skulle jag
gärna prova en ny tjänst

Om det styrdes av myndigheterna så skulle
jag gärna prova en ny tjänst

8.39%

19.47%

9%

7.49%

31.89%

64.38%

9.88%

6.27%

52.81%

17.3%

7.49%

12.13%

18.01%

2.989%

11.07%

18.22%

8.18%

19.02%

15.94%

14.9%

2.27%

Danmark

Malaysia

12.03%

1.62%

29.42%

8.69%

10.28%

7.83%

2.06%

34.86%

4.09%

1.45%

23.69%

1.84%

Polen

3.34%

Miljöfrågor - jag är djupt bekymrad över
miljöförstöring och vad bilägandet gör med
planeten
Status - jag bryr mig inte om bilen som
statussymbol i förhållande till min familj
och mina vänner
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Footnotes
1.

https://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanizationprospects-2014.html

2.

https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-_Car_sharing_unlocked.pdf

3.

https://www.ukfinance.org.uk/sites/default/files/uploads/pdf/UK-Finance-UK-PaymentMarkets-Report-2019-SUMMARY.pdf

4.

https://www.racfoundation.org/research/mobility/spaced-out-perspectives-on-parking

5.

https://www.egencia.com/public/uk/sem/business-travel-byexpedia?_bt=335498955493&_bk=%2Begencia&_bm=b&_bn=g&_
bg=69218641324&gclid=EAIaIQobChMI08Dx36qb5AIVheF3Ch0CUAnzEAAYAiAAEgK9AvD_
BwE

6.

https://www.jumia.co.ke/mobile-report/

7.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/452923/future-cities-peak-car.pdf

8.

https://aws.amazon.com/partners/success/avis-budget-group-slalom/

9.

https://www.linkedin.com/company/avis-budget-group/
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Want to learn more?
avisbudgetgroup.com/roadahead
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