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3 Se Rapport samåkningssystem på sidan http://samakning.wordpress.com/rapporter/ 



                                                 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Urshults_församling  
5 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
6 Har samåkt eller lagt upp bevakning 
7 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
8 Motsvarande en minskning av 49,7 kg CO2 (antagande 1 km=180g CO2) 
9 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
10 Bedömning av byadministratörer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Urshults_församling


 

                                                 
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Älmeboda_församling, http://sv.wikipedia.org/wiki/Linneryds_församling  
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16 Bedömning av byadministratörer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Älmeboda_församling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Linneryds_församling
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18 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
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22 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
23 Bedömning av byadministratörer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Långasjö_socken


 

                                                 
24 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
25 Har samåkt eller lagt upp bevakning 
26 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
27 Motsvarande en minskning av 489,5 kg CO2 (antagande 1 km=180g CO2) 
28 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
29 Bedömning av byadministratörer 



 

                                                 
30 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydölands_församling  
31 Samt extra kostnader för utveckling av specialfunktion i systemet 
32 Har samåkt, lagt upp körning eller bevakning 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydölands_församling


 

 

 



142 ∙ 2 = 284

75 000 + 75 000 + 96 000 + 84 000 + 119 000 = 449 000 𝑘𝑟
449 000

284
=

1581 𝑘𝑟/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒

149 000

284
= 525 𝑘𝑟/𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒

3387 ∙
2 = 6774 𝑘𝑚/å𝑟

 

 

 



 

 

149 000

6774
= 22,0 𝑘𝑟/𝑘𝑚

 

                                                 
38 Se figur 1 i rapporten Insatser inom transportområdet med störst effekt för  
reduktion av koldioxid, 
http://www.wspgroup.com/upload/documents/PDF/Sweden/wsp_vinnova_080814.pdf 
39 http://trafa.se/PageDocuments/Lokal_och_regional_kollektivtrafik_2013.xlsx 





                                                 
40 Se tabell 1 i dokumentet RES 2005 – 2006 The National Travel Survey, 
www.trafa.se/PageDocuments/ss_2007_19_eng.pdf  

http://www.trafa.se/PageDocuments/ss_2007_19_eng.pdf


 



 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobilsamakning.se/
http://mobiletogether.files.wordpress.com/2013/12/system-tingsryd.jpg


 

 
 
 







 

 
 
 

Grunddata 
Var bor du? 

 

Urshult 12 21% 

Älmeboda/Linneryd 4 7% 

Långasjö 10 18% 

Berg 17 30% 

Södra Öland 14 25% 

Kön? 

 

Kvinna 31 54% 

Man 26 46% 

 
Ålder? 

 
 
 
 

 

<15 0 0% 

15-19 0 0% 

20-29 1 2% 

30-39 10 18% 

40-49 11 19% 

50-59 17 30% 

60-69 12 21% 

70 eller mer 6 11% 

 

Erfarenhet av systemet 
Har du lagt upp resor som chaufför? 

 

Ja 36 63% 

Nej 21 37% 

Vet inte 0 0% 



 

 
 
 

Har du lagt upp bevakningar (om ingen passande resa hittades)? 

 

Ja 24 42% 

Nej 33 58% 

Vet inte 0 0% 

Har du genomfört någon samåkning? 

 

Ja 18 32% 

Nej 39 68% 

Vet inte 0 0% 

 

Synpunkter på samåkning 
Har du genomfört någon samåkning som chaufför? 

 

Ja 14 25% 

Nej 4 7% 

Vet inte 0 0% 

 

Har du genomfört någon samåkning som passagerare? 

 

 

Ja 11 19% 

Nej 7 12% 

Vet inte 0 0% 

  



Hur upplevde du samåkningen (bokning, bekräftelse, ev. övrig 
kommunikation, själva resan/resorna)? 
Allt kändes helt ok 
När det väll blev av var det super bra. Det har räddat familjepusslet ett par gånger. Tyvärr 
tänker jag ändå för sällan på att både lägga upp och kolla om det finns någon man kan åka 
med. Det blir tydligt att det behövs många som regelbunden använda sytemet för att det ska 
kännas lönande att ens försöka. Facebookgruppen är en hjälp då folk är mer benägen att läsa 
där en på samåkningssida. 
Fungerade utmärkt 
Väldigt smidigt egentligen. Klart att det kräver att man kommer på att lägga in resan i tid. Jobbar 
lite oregelbundet på olika ställen och med familj, dagishämtningar/lämningar är det ofta först 
kvällen innan morgondagen planeras. Och jag tror att det är i senaste laget att lägga ut 
körningar om någon ska kunna åka med. Krävs nog ännu mer massivt reklam och propaganda 
för att öka deltagandet. Vi är ett fåtal som varit aktiva användare xxx-xxx trots att jag vet att det 
är minst 2 ggr men troligtvis 10 ggr fler som kör nästan dagligen. Och ska det verkligen bli ett 
alternativ till en andra bil (för andra än oss allra mest inbitna "miljömuppar") måste nog 
resalternativen på de frekventa sträckorna öka en hel del. Fler måste också vara beredda att 
vara passagerare. Det brukar gå 2-3 bilar till xxx dagligen som läggs upp i systemet, tiderna är 
ofta sådana att en eller två av de bilarna hade kunna stanna hemma. Det är alltså av någon 
anledning mer populärt att vara chaufför än passagerare. Och vi måste öka både andelen 
passagerare och chaufförer om det ska bli långsiktigt hållbart. Kostnadsmässigt blir det ju också 
dyrt när användningen är låg, om resenärerna skulle betala årsabbonnemanget utöver respriset 
så skulle ingen resa. Jag tror absolut att det är ett för kommunen/länet klart billigare och bättre 
alternativ än buss utanför de allra största samhällena och ökad möjlighet till kollektivt resande är 
en av många hörnfrågor i landsbyggdsutveckling. Därför borde det satsas hårt på att 
kommunen köper in abbonemang till systemet med möjlighet att föra ut det till fler områden. 
Men man måste nog ha flera års inkörstid i varje område med mycket info, reklam och ren 
propaganda för att få upp användarantalet till en tillräcklig nivå. Ett år är alldeles för kort tid för 
utvärdering som jag ser det. 
mkt bra 
Systemet är lite knöligt. Skulle hellre vilja ha en app. 
Mycket bra! 
Jag tappade sugen när det var en massa krångel med lösenord. Sen vill man ju gärna använda 
telefonen och inte en fast dator för denna hantering, och att gå in på en websida i telefonen 
fungerar inget vidare. Den hade behövt vara anpassad för mobil. (som en app) 
Bokningssystemet är enkelt men kräver att man planerar sina resor i förväg, för mig oftast 
kvällen innan. Bekäftelsen fungerar bra, ofta har jag haft sms-kontakt med chaffören utöver 
bekräftelsen, tex för att bestämma exakt tid. Facebook-gruppen är ett bra sätt för 
kommunikation dock blir det sällan konkreta bokningar via den vägen.. 
Det fungerade bra 
Fungerar bra. Systemet fungerar och är genomtänkt. Framför allt kravlöst för oss som 
användare. 
Det funkar bra, jag är nöjd! Om lite fler skulle använda sig av det skulle det vara ännu bättre så 
klart. 
Mycket trevlig chaufför. Resorna har funkat perfekt. Missade dock att lägga in att jag inte åkte 
från ursprungsstationen varvid resorna blev dyra för mig. 
Bra 
Utmärkt 
Enkelt att hantera. 
Funkade fint! 

 

  



Erfarenhet av systemet 
Ditt helhetsintryck av systemet? 

 

 

Väldigt positivt 9 16% 

Positivt 28 49% 

Neutralt 13 23% 

Negativt 2 4% 

Väldigt negativt 1 2% 

Vet ej 4 7% 

Vad fungerar bra? 
det mesta 
Jag har precis registrerat mig och avser i huvudsak att lägga in mig som chaufför. Tanken 
verkar god eftersom det hade varit en stor fördel för orten med fler förbindelser till i första hand 
xxx. Vi har praktiserat något liknande3 med grannar och bekanta vid semesterresor etc då man 
behöver komma in till tåget. 
De gånger jag har åkt har fungerat jättebra. 
Enkelt att lägga upp schema/ändra i schema 
Att nå intresserade via mobiltelefon. 
systemet som sådant 
Grundtanken är ju jättebra 
Kravlöst och enkelt system. Suverän ide för oss som bor i en bygd där kollektivtrafiken är på 
väg att monteras ner. 
Systemet är bra men det verkar svårt att få folk att ändra vanor 
Enkelt att använda 
Lätt system att förstå sig på och använda. 
lätt att lägga i mina resor 
Tycker att idén är bra men märker att jag inte har utnyttjat det som jag vill egentligen. 
Lätt att hantera. 
Jag har inte använd det än. 
Allt 
Eftersom jag inte utnyttjat det, kan jag inte uttala mig. Är mycket positiv till företeelsen och 
hoppas komma igång. 
Jag har nog inte förstått hur det fungerar. Jag har inte lyckats hitta några resor att samåka med 
alls. 
Bra tänk 
Har använd det ett par ggr och då gick det bra. Oftast inlagt i efterhand. Jag och den andre 
parten pratade om samåkningen först lade in det efteråt i systemet. 
information om systemet, själva programmet 
ATT SYSTEMET HÅLLER REDA PÅ BETALNINGARNA. Bra att bussar och närtrafik visas i 
systemets tidtabell. 
Tydligt, enkelt, mycket bra med betalningssystemet och fakturerringen/utbetalningen. Man får 
en bra översikt över sina resor, vad de kostar och sina insparade utsläpp 
Siten 
Vet inte 
Webbsidan är OK 
kan jag inte svara på 
Skulle fungera toppen om fler gick med så det blev fler samåkningar..... 
Jag har inte använt det ännu men det verkar bra. 
Ide'n är jättebra. Har inte rest så mycket och haft lite osäkra hem restider så jag har inte använt 
systemet ännu. 
Datasystemet 
Systemet som sådant, bokning, upplägg mm 
samåkningsmöjligheterna 



Smidigt system. 
vet ej 
Vet ej har ej använt systemet 
jag vet inte 
Det är lätt att lägga in resor och bevakningar. Det fungerar också bra med bekräftelse via SMS. 
I stort sett allt. 
Det är lätt att registrera sig och lätt att lägga upp resa 
Allt. 
Vet ej 
Inte lyckats få till stånd någon resa 
Systemet är enkelt att amvända och förstå sig på 
Allt! 
Har ingen erfarenhet av systemet än. Bor i xxx på sommaren och har haft tillgång till egen bil, 
inte kollat av om någon vill åka med mig. Min förhoppning är att vi som bor delvis i xxx, delvis i 
xxx ska kunna hitta möjligheter att åka med varandra. 
Bokning, bekräftelse 
SJÄLVA SYSTEMET NÄR MAN LÄGGER IN RESOR 
Använt för litet för att ha en uppfattning 
Själva idén är helt enkelt genial! 
själva iden 
Överskådlig o lätt samåkninganmälningssystem. 
Det är hyggligt enkelt att lägga upp sina resor. 

Vad fungerar mindre bra? 
Har inte testat, så jag vet inte 
Inget jag kan komma på. 
borde vara enklare att skapa nytt schema baserat på egen mall 
Om man åker fasta tider behöver man inte systemet efter attt man har hittat varandra. För 
varierande tider vet man ofta inte i förväg när man vill åka, och utan långtidsplanering blir det 
lätt för krångligt 
Ingen vill/vågar åka med 
Lite bökigt att lägga in körningar om man har ett oregelbundet schema. 
engagemang saknas 
Få användare! 
Vet ej! 
vet ej än 
Se föregående svar. 
Vet ej. Se ovan 
Informationsinsatserna behöver vara uppsökande 
Busstidssystemet, förvirrande att man har en boka-knapp 
mk 
Jag har inte hittar någon att samåka med. Har glömt hur stor ersättningen är och har ej kunnat 
hitta det. 
Knöligt och osmidigt när man vill lägga upp flera återkommande resor. Osmidig sökfunktion. Vet 
flera personer som haft svårt att lägga in sina resor. Jobbigt hålla reda på inlogg och lösenord. 
Vår egna förmåga att gå ur trygghetszonen, dvs att lägga in bokningar och framförallt försöka 
åka med ngn annan. 
Vet inte 
Verkar krångligt att komma igång. 
För få har gått med så vi har inte fått chansen o testa riktigt! 
Jag tycker det är förkrångligt att lägga in varje vecka! Jag kör nästan jämnt önskar att jag kunde 
vara stående på dom resorna. 
Försökte hitta resa att få åka med, minst ett tiotal ggr. utan att få napp.Jag blev lite besviken o 
slutade kolla! Verkar vara få som vill ta upp medpassagerare på "pensionärstider". Jag är 
mycket ledsen,eftersom jag tycker att det är en så bra idé för KLIMAT o MÄNNISKOR!! Jag 



fortsätter ändå att hoppas att fler ställer sina bilar o åker med varandra o att de som kör vågar 
göra sig besvär med att lägga upp sina resor! Det fungerar ju i andra orter! 
Ja att vi inte har kommit igång i större utsträckning. Själv arbetar jag så oregelbundna tider. 
Att smsen kostar pengar 
kan jag inte svara på 
För få aktivs användare gör att det blir för sällan matchningar. 
JAg glömmer att lägga upp/kolla resor. har så oregelbundna tider och resor, så jag glömmer att 
det finns. Reser oftast inom jobbet kortare sträckor med bilen full av utrustning. När vi åker 
längre sträckor är vi oftast sent ute och rätt stressade. Vi vet sällan när exakt vi ska åka till dess 
vi hoppar in i bilen. Kommer på i bilen att vi kunde ha registrerat resan. 
Få användare min sträcka 
Vi är så vana vid att ta vår egen bil och har nog svårt att anpassa oss till andras behov. Är själv 
pensionär och använder bilen sällan. Troligen bäst för personer som arbetar åt samma håll och 
åker på regelbundna tider... 
att man också gör det, samåka alltså. 
Lite omständligt. Föreslog att resa xxx till xxx skulle gå att lägga in då vi är flera som kör 
sträckan. Flera gånger har jag letat resa xxx xxx utan att hitta någon att resa med 
Se ovan. 
Att det är så få som har hittat in i systemet än. Hoppas att projektet lever vidare så att det inte 
blir som med allt annat. Lagom tills folk får en rutin på det, så läggs det ner. Mobiltäckningen 
xxx är ofta väldigt dålig = osäkerhetsfaktor 
för få registrerade och engagemang bland befolkningen. 
Många xxx är äldre och kan nog tycka det är svårt att veta hur de ska gå tillväga. Många ingen 
epost eller dator och kan därför inte vara med. 
vet ej 
Vet ej har ej använt systemet 
Samma sak 
tycker inte att det läggs ut resor av dom som åker 
Det är svårt att få registrerade användare att bli aktiva. Det är också svårt att få överblick när 
det gäller destinationer och dagar, t ex när ska någon resa till xxx? Man måste leta sig fram dag 
för dag. 
Det minskar flexibiliteten i livet. Kräver planering av livet. Framförhållning. 
Möjligtvis att man inte har en översikt av alla resor från alla zoner 
Inget, men en app skulle kanske vara en idé för framtiden? 
Vet inte riktigt. Jag tror inte det är fel på systemet i sig, men de presumtiva användarna (åkarna) 
xxx är inte aktiva med internet. Anelen +65 är nästan 50%. Man har tappat hoppet om xxx och 
därför hr man lärt sig? att lösa problemen med samåkning med grannar o likn. Tyvärr har vi inte 
många regelbundna jobbpendlare till xxx. XXX. Närtrafiken har inte heller många resenärer. 
Se min kommentar på förra sidan. Lösenord och websidan på telefon. 
Vet ej 
Se ovan 
ingen som velat åka med 
Svårt att visa flexibilitet vad gäller tider och platser när jag lagt upp en bevakning. Ex kan jag 
tänka mig att åka hem från arbetsplatsen mellan kl 17 och 20, eller göra en utflykt när som helst 
(nästan) och var som helst (nästan) under lördag-söndag. Vet heller inte hur jag skall ange att 
jag ibland vill ha med mig hustru och ibland ett eller flera barnbarn. 
Använt för litet för att ha en uppfattning 
Det är frustrerande att det inte går in i folks medvetande att man kan samåka. Många 
användare är registrerade, men aktiviteten är alldeles för låg. 
Svårt att ha samåkning i åtanke vid ofta korta snabbt påkomna resor 
Jag har för oregelbundna tider för att kunna vara till någon nytta i detta system. 

  



Har systemet påverkat något annat än samåkande i byn (exempelvis nya 
kontakter, idéer, bygemenskap…)? 
Inte för mig. 
Jag vet inte. Det känns inte så för mig i alla fall 
Svårt att bedöma 
alla tycker det är en bra idé, ska ges tid för att komma igång, ändra attityd. Informationsmöten 
har bidragit till gemenskapskänsla, känsla att man vill göra något, att det finns idéer och 
engagemang 
Nja, de jag åkt med har jag nästan uteslutande känt sedan tidigare, även om jag visst lärt känna 
dem mer/bättre. 
Det hade jag hoppats på men tyvärr var intresset för litet 
Nej 
När man samåker mellan byarna så verkar det som man gör det med grannen. Vi har startat 
xxx i xxx. xxx mellan två Närtrafiktabell ankomst och avgångar. Får se om detta kan hjälpa till 
att få fler att se åkmöjligheter. 
Vet inte. 
Inte i nuläget eftersom det inte ens kommit igång just i xxx. 
Inter för mig. 
vet ej än 
Vet inte, då jag inte använt det. 
Ett bra sätt att lära känna varandra och prata om saker, planera m.m. 
nej 
Inte vad jag märkt. 
Jepp, nya kontakter med yngre nyinflyttade personer med idee´r om att göra annat ihop...hjälpa 
varandra...odla ihop osv. Låter sketabra ! 
mk 
Roliga pratstunder med chauffören. 
Nej. 
Inte än 
Förmodar det men har alltså ingen egen erfarenhet ännu. 
En del har upptäckt att det går några bussar. 
Vet inte men samtalen om samåkning ökar 
kan jag inte svara på 
Svårt att säga. 
Inte vad jag vet 
Inte för mig 
Vet ej eftersom jag inte fått vara delaktig,men jag HOPPAS det! 
Inte vad jag hört. 
inte vad jag märkt 
Kan inte svara 
vet ej 
Vet ej har ej använt systemet 
Ingen samåkning och inget annat 
Ingen aning 
Vet ej 
Se ovan 
Inte för min personliga del. Har mest samåka med personer jag känner. Men jag vet inte hur det 
är för andra. 
Ny kontakt. 
Nej... 
Inte än. 
Då jag inte samåkt med någon har jag inget svar. 
Inte samåkt så mycket men träffat några personer jag inte hade träffat annars. 
naturligtvis kul att lära känna några trevliga människor lite mer 



Reflektioner och framtid 
Vad tror du är orsakerna till att många inte har registrerat sig som 
användare? 
förstår faktiskt inte varför 
Bilen är för billig 
Vi är vana vid att ha den relativa friheten som det innebär att ta bilen, köpa lite mjölk på vägen 
hem osv 
Teknikovana, fast i sina dagliga rutiner, nytt sätt att tänka, alla vågar inte träffa nya människor 
gammal vana .man tar sin egen bil.kanske att det är bekvämt med eget och man vill inte 
betala,för dyrt? 
Svårt att byta vanor. Krävs offensiv uppsökande information 
Dels är bilen ett av få "egna rum" idag när livet ofta går på högvarv. Man får vara ifred och 
komma ikapp sig själv på den dagliga resan. Dels är det en ovan tanke att åka med någon man 
inte känner eller ta med någon främmande i sin bil. Dels är det en känsla av inskränkthet på ens 
frihet att behöva justera sig gentemot en annan människas resebehov. Man vill kunna hämta 
barnen på fritids efter jobbet, handla, sticka in hos mamma en stund på vägen, eller helt enkelt 
bara få vara försenad om morgonen utan att det oxå ska drabba nån annan. 
ovan, krävs nytänkande, ändring attityd 
En stor grupp boende här är äldre, Jag kan tänka mig att de i högre grad vänder sig till barn, 
grannar eller färdtjänst. En orsak kan också vara att de inte känner sig "IT-mogna" nog, det kan 
nog, i vissa fall, även gälla de som inte är äldre. Sedan är detta ju en ganska färsk företeelse. 
Jag kan tänka mig att intresset ökar efter sommaren när alla kommit i gång med ordinarie 
arbete. 
Bekvämlighet. Många vill ha rörelsefriheten med egen bil och har svårt att tänka sig att vara 
tvungen att prata med någon man kanske inte känner så väl. 
Det är mer bekvämt att köra själv i fall det blir tex ändringar i arbetstid sluta tidigare och 
liknande 
Man använder inte internet. Man vet inte hur man sms-ar. Ute på landet har vi dessutom dålig 
internetåtkomst och telekommunikation. Ett sms kan ta ett dygn att komma fram! 
Att man tror att man blir bunden. 
xxx har drygt xxx registrerade av c:a xxx invånare. Här finns en potential. Ett stort antal är inte 
intresserade av samåkning. Vi har relativt korta avstånd till xxx. 
inte motivetafe 
Kanske att det är ett ytterligare moment att hålla reda på 
Bekvämt att göra som man alltid gjort, ovetskap om systemet. 
Nytt är svårt. Tider som inte passar. Få som åker åt samma håll på samma tider. 
Lite omständligt. Hög tröskel. För billigt att köra själv. 
Svårt att få folk att ändra vanor. Man är rädd att det ska ställas krav på en. Man vill inte behöva 
passa tider, känns krängligt. 
har inte tid 
Bekvämlighet, brist på motivation. 
Att de inte har tillgång till datorer 
Kanske tror det är besvärligt? Äldre personer har inte internet. 
Det behövs mer information. 
Osäkra restider. 
vi är så vana med att det inte funnits kollektivtrafik på så många år. alla har vant sig att ta sig 
fram på egen hand eller samåka med granna. 
De flesta är inte så duktiga på planering och framförhållning. Ovilja att vara beroende av andra 
gör att man lägger in sina egna körningar, men inte bevakningar. 
ointresse 
På landet lär man sig att frihet är bilen. Så om man inte har makten över fordonet så är man inte 
fri. Det är svårt att bryta vanor, det är sjukt bekvämt att ta sin egen bil och åka när man vill utan 
att bry sig om någon annan. 
Det har inte fått genomslag. Lite för krångligt. 
Det blev krångligt att registrera mig och sedan har jag inte åkt så mycket. 
krångligt 



Jag tror det känns bekvämt och självständigt att köra bil själv och inte vara beroende av andra. 
Många har nog inte tagit sig tiden att undersöka hur det fungerar. 
Kan bara tala för mig själv : Undermålig kollektivtrafik från början har gjort att friheten med egen 
bil är svår att välja bort. Har xxx och vet aldrig riktigt när jag är klar att åka till jobbet på 
morgonen.Har samåkt mycket tidigare som nyinflyttad till xxx. 
Gamla vanor och bekvämlighet att ändå köra själv och då inte binda sig till en viss körning. Kör 
man själv binda man sig inte och är mer flexibel även om man sällan utnyttja den flexibiliteten. 
Okunskap. Många äldre har fortfarande inte mobil/internet. Sommaren kom emellan. XXX...... 
Bilen är för många nästan en del av kroppen, eller åtminstone av hemmet. Att då släppa in 
någon i sin bil blir nästan integritetskränkande, ungefär som att släppa in någon i sitt sovrum. 
Dessutom är bilen starkt förknippad med frihet/ frihetskänsla som beränsas av (i detta fall9 en 
passagerare. 
Krävs mer reklam. Bara att få ihop ett fotbollslag på 7 personer till en bymatch kräver veckovis 
av tjat och gnet och vädjan och då bor kanske xxx potentiella spelare i byn. När man väl tjatat 
på folk att göra något tycker de allra flesta att det är roligt och bra men det är hopplöst att få folk 
att delta direkt. Och ingen som bor i byn är nog beredd att vara den som tjatar, man känner sig 
som en tjatig morsa. 
Vet ej 
Man vill inte vara så plats era. Man vill få tiden i bilen för sig själv 
Om jag ser till mig själv, så är det för att jag har oregelbundna tider och inte vet riktigt från dag 
till dag hur dags jag åker till jobbet eller hur dags jag åker hem. 
Lite tidskrävande o omständigt .Egoistiskt tänkande att bara åka med sin egen kära bil.Rädsla 
att bli bunden av åktider. 
Svårt att säga, internet/datorskräck hos de äldre? 
Känner inte till det ,många är gamla som bor på landet och är ovana att boka via nätet. 
Som alltid. Nåt nytt ses med en viss skepsis 
Kan finnas en viss brist på kännedom. 
Som jag skrev tidigare att de äldre inte har dator eller e-post samt gamla vanor som är svåra att 
ändra på. Det gäller inte oss... 
Svårt att påverka vanor. Är själv positiv till systemet men nyttjar det dåligt. Svårt att få mina 
ungdomar att vilja nyttja systemet. Vi är så vana att köra själva att vi inte tänker på att samåka. 
Det är fortfarande ganska nytt, kanske lite dålig spridning. Åker folk mer med systemet blir de 
automatiskt spridning 
Vill inte binda sitt resande utan köra utan att binda sig tidsmässigt 
Tror att mångar tror att det inte är något för dem. Förorar sin "frihet" med att samåka 
Inte så intressant för innevånarna som inte ser framåt. "Det skall vara som det alltid varit - här 
skall inget ändras och inga nymodigheter" 

Vad skulle kunna öka engagemanget? 
Funderar just på det... Det är inte lätt att samla folk i glesbygd till gmensmma möten- helst inte 
när bussarna inte går. Man skulle behöva göra nåt "hands on" Tex oroas xxx. Hur skulle man 
kunna använda samåkningen i dessa fall? Man kan ju inte gärna ringa folk och fråga xxx,,,,, Då 
blir det grannarna som känner till varandra som ställer upp. Är mottaglig för andras 
erfarenheter! 
Mer info i samhället. Inte bara till folk som redan är intresserad. 
Mer lokal information. Gärna mun- till munmetoden. Att man vet att projektet kommer att 
fortsätta så att det är idé att ändra sina vanor och kanske sälja en bil? Att inga extra avgifter 
införs. Det måste löna sig att åka. Man är av naturen lat. Tjänar man inget på det så är det trögt 
att förändra beteenden. 
Fler deltagare! 
dyrare bensin 
Att man hittar fler eldsjälar som pratar om det. Lättare sagt än gjort dock! 
Om de goda erfarenheterna blir allmänna och kända. 
Djungeltelegrafen, dvs försöka sprida fördelarna med samåkningen person till person. 
inga uppslag 
Om fler vågar pröva! Goda erfarenheter som man talar om hör fler nyfikna! 



En artikel i xxx. 
Tid och aktiv pushning. 
App 
Att folk börjar samåka och pratar om att det är bra. 
Ett enskilt beslut att börja helt enkelt. Det är ett enkelt system utan krav på att binda upp sig 
varje dag. 
Högre bensinpriser... 
mer info 
ekonomi 
Positiva beskrivningar från folk man känner som provat. 
Håll ut! 
mer information 
Träffas och prata om möjligheter och vinster med samåkning. De som har mer erfarenheter 
skulle kunna vara inspiratörer 
Högre fossilbränslepriser. Mer marknadsföring. 
Hembygdsföreningarna ex, skulle kanske upplysa om tjänsten på sina träffar 
Långsiktighet, förankring, information. 
Ännu tydligare med att man kan samåka väldigt lite o ändå va med? 
Uppmärksamma att det finns kontinuerligt. 
Att få igång det bättre 
Vet inte 
Träffar 
Pass 
Jag kan inte avgöra det än. 
tid, uthållighet 
Kraftigt höjt bensinpris och/eller begränsade avdragsmöjligheter för bilresor till och från arbetet. 
Positiva exempel på arbetsplatser eller i byar. 
mer info och få med lokalbefolkningen 
Tiden. Nyheter behöver ofta tid att etableras och växandet av en ide´ bland allmänheten tar en 
viss tid. När det kommit över en viss gräns går växandet snabbare. 
Vet inte men det handlar om att nå fram till barnfamiljerna, Göra det lite coolt med 
mobilsamåkning bland ungdomarna.... 
Tror att det tar tid att göra sådana här förändringar. Kanske påminna mer om att det finns. Lätt 
att glömma. 
Att systemet användes och det uppmärksammas 
Kunskap vetskap erfarenhet 
Vet ej 
se ovan 
Bra fråga 
att människor blir mer öppna o solidariska med varandra o för miljön! 
Jag tror det är lättare att använda detta efter man själv har upplevd fördelarna. Svårt att komma 
igång. Om några entusiaster kör på och sprida de goda exemplen kommer det nog en punkt där 
det är lönt att kolla. Nu är det för få upplagda körningar och bevakningar så att det för sällan blir 
en matchning när man tittar. 
Om kollektivtrafiken gick oftare så man kunde kanske bara åka en resa och kombinera bättre 
Möjligen skulle det hjälpa upp aktiviteten om det fanns en app för smartphone. 
berättelse av de som har använt sig av systemet 
Större kritisk massa 
Bara vi börjat rulla kommer det att växa 
Mer info om hur det funkar just nu med systemet , kanske någon aktiveringsaktivitet 

Bör något i systemet förändras eller borde systemet bytas? 
Nej, det tror jag inte gör någon skillnad då systemet funkar bra. 
Nej 
inte nu 
Nej inte systemets fel 



Kan inte säga något 
Inget jag kan komma på. 
Tycker att det är ett bra system 
Inte vad jag kan komma på 
Om det blir bättre av ett byte vet jag inte, tror inte det är där problemet ligger 
App 
Vet ej! 
Kan inte svara på det 
Kan jag inte svara på. 
des 
nej 
det får de som kunnat använda systemet yttra sig om. 
Tillgänglighet, möjlighet att agera med kortaste varsel både som chaufför som passagerare 
Inte för min del, 
Vet ej 
Nej. 
Man kan ännu inte lägga upp bara en tillbakakörning alla turer utgår ifrån hemmet. 
Jag tror som sagt inte att det är fel på systemet, men det kräver viss datormognad och det 
kräver i många fall beteendeförändringar. Spontanresor (alltså resor som inte görs regelbundet) 
tror jag oftast faller bort och man glömmer registrera eftersom dessa tillkommer med kort varsel. 
Nej, systemet som sådant är väldigt bra och enkelt. 
Vet inte 
Kanske är ett enklare och kostnadsfritt system ett bättre alternativ för xxx... 
Det bör till en hel del teknisk systemutveckling så systemet blir smidigare att använda. En 
smidig app. 
Kan också diskuteras 
Kommunen (kostnader) eller lokal idrottsförening (intäkter) kan överta administrationen? Går 
det att få med de utan internet/dator?Tycker att layouten på hemsidan kan förbättras betydligt. 
troligen 
Klart att det säkert går att förbättra och förenkla men systemet är genomtänkt och tydligt och till 
fullo godkänt! 
Jag kan inte avgöra det än. 
Att man kan lägga in sig och att det kunde finnas där hela tiden 
Tror systemet som sådant är bra 
Skulle säkert gå att göra ännu enklare men jag vet inte hur. 
vet ej 
Tror att det låga intresset har med bekvämlighet, vana o flexibelitetskrav att göra. Inget som går 
att ändra i tjänsten. 
Har svårt att se det pga för lite användning. 
Tror att det är bra. Enkelt att använda. 
Tror jag inte 
Vet ej 
Jag vill verkligen samåka men något är fel eftersom jag inte lyckats hitta någon möjlighet att 
samåka. 
Bytas till vad då ? Mer kollektivtrafik vore förstås bra. 
Ansluta genom facebook? 
En app för mobiltelefonen skulle underlätta användandet. 
Ser inga stora brister. 
Inte som jag tänker spontant, känns som det inte är systemet som är felet. 
kan tycka att det är svårt att hitta resor när man hamnar i olika kategorier 
är inte tillräcklig insatt för att ge ett rättvist svar. Stadiga uppdateringar på ett inte allt för 
komplicerat sätt vore aldrig fel. 

  



Anser du att din by bör fortsätta med samåkningssystemet efter 
premiäråret? 

 
 
 

 

Ja, byn kan eventuellt stå för 

kostnaden 
10 18% 

Ja, om byn kan få extern 

finansiering 
25 44% 

Nej, inte om byn ska betala 5 9% 

Nej, inte ens om det finns extern 

finansiering 
1 2% 

Vet inte 16 28% 

Övriga kommentarer? 
En fortsättning är önskvärd men bara meningsfullt om det finns en grupp som driver 
utvecklingen framemot, typ en pool av aktiva användare.. 
Nej 
då gäller det att fler är engagerade och att miljöaspekter belyses mer. 
Har inga 
inga 
En utmaning ligger i att förändra folks beteendemönster. En kritisk gräns behöver uppnås för 
resultat. 
Ha<r försökt få igång mobilsamåkning i vår samåkningsgrupp till ungdomarnas träning, men 
övriga tycker det är osmidigt. Vi kommunicerar snabbare om vem som kör, om någon inte ska 
med osv via en app som heter Wats app. Den funktionen behöver in i systemet. 
Jag är positiv, men förstår inte ovanstående fråga. Hur skulle byn betala? Skulle en adm avgift 
tas ut av de som ansluter sig? Rimligt iofs, men med väldigt få användare kanske avgiften blir 
alldeles för hög... 
Kan man utöka systemet så att man även kan åka till tex xxx eftersom ganska många åker 
ganska ofta mellan xxx och xxx. 
Ingen 
Tycker att det är en väldigt fin möjlighet' 
Svårt att veta hur länge man ska försöka innan man ger upp. Jag tror dock att vi behöver 
fortsatt finansiering och längre projekt-starttid. 
Kommer inte på något. 
nej 
inga än 
Miljöpartiet sitter snart i regeringen = prioriterad kostnad? Det är ju helt klart en miljöbesparing. 
Dessutom socialt. 
Vad gäller transporter till barns träningar, tror jag många samåker ändå, utanför systemet. Så 
var det för mig för ett antal år sedan, långt innan detta systemet var påtänkt. Många resor går till 
och från xxx och jag tror det är lite för nära för att riktigt motivera sig för att samåka (ca xxx mil). 
Vet ej vad systemet kostar, förra svaret är därför osäker 
Hoppas det kommer igång, jag har inte bidragit optimalt. Jag kan mycket bättre 
Jag var väldigt positiv, men har varit dålig på att använda det. 
Jag vill att det ska fortsätta men då måste det finnas möjlighet att samåka. 
Inget att tillägga 
Bra initiativ som troligtvis behöver mer tid och uppmärksamhet för att få igång det ordentligt 
Bra försök! Mera tid kan behövas för att systemet kan anses etablerat. 
Har ingen aning om vad det kostar att administrera. det är ytterligt märkligt att så många åker så 
långt ensamma i en egen bil när det borde finnas möjlighet antingen till samåkning eller med 
utnyttjande av buss och närtrafik. Miljömedvetandet och det individuella ansvaret saknas hos 
malltför många. 
Detta är ett genialt system som har framtiden för sig men som nutiden på den konservativa 
landsbygden har svårt att ta till sig! Opinionsbildning och ekonomisk vinning för dem som 



faktiskt åker eller kör är viktigt för att bryta ner motståndet i vanemänniskans inre mot detta nya, 
inte tillräckligt billiga, resesätt. 
Tror att geografin i xxx kan försvåra. 
Har ingen! 
Jättebra idé, och jag är bara ledsen att jag inte kunnat utnyttja det eller hjälpa till med 
samåkning. 
har redan beskrivit vad jag tycker. 
En gemensam träff som förbereds med text om vad vi ska diskutera. 
svårt att svara på då jag inte vet kostnaden 
inga just nu. 
personligen är jag inte särskilt intresserad av projektet. 
Jag skulle egentligen ha jättestor nytta av detta i och med att jag bor på landet och inte kör bil 
själv... 
Är ej fastboende men saknar ibland transport från tåget till/från fritidshuset, dvs temporär 
besökare på hemsidan 
Jag tycker det är en super bra ide men då det är för få aktiva ännu behöver vi prata mer om det 
och sprida det mer. 
Tror dock att xxx inte är beredda att sticka till pengar även om det finns. Men detta är väl 
egentligen ett av de absolut smartaste sakerna att lägga pengar på på landsbygden, mycket 
mer engagerande och kontaktskapande och landsbygdsutvecklande än en engångshändelse 
en gång per år... 
Man skall bara fortsätta om intresse finns från byborna. Finns ingen anledning att köra på om 
ingen använder systemet 
Jag hoppas att en förlängd inskolningsperiod kan få fart på samåkandet. 
Inga 
Jag önskar att det skulle funka och min vision var att det skulle bli mycket samåkning, kanske 
låg inspirationsträffen / startträffen tokigt på en xxx, men vist det var väl svårt att få till det! 
Vill givetvis att det fortsättre så jag kan hänga på. Men det är upp till dem som har erfarenhet av 
det i första hand. 
Bra tanke som inte funkar här 

Är du byadministratör (av systemet) alt. har du varit engagerade i 
införandet på något annat sätt? 

 

Ja 13 23% 

Nej 44 77% 

Vet inte 0 0% 

Byadmin m.fl. 
På vilka sätt har byborna informerats om systemet? 
Offentliga möten, flera st, media. 
genom information muntligt, träff på xxx 
Facebook, mail 
Allmän info som folk får söka sig till. Borde varit aktivt uppsökande 
Introduktionsmöt samt ett par utskick 
Informationsmöten, samt vid lite olika sammankomster i samhället. 
Framför allt genom byns lokala tidning xxx. Även direktreklam har använts. 
Infomöten, samtal. 
Affischer, mail-utskick, flyers, lokala möten, stort uppstartsmöte, facebook... 



Kartläggning av intresset genom enkät. Information vid offentliga möten, årsmöten, 
pensionärsmöten, föräldramöten. Fortlöpande information i sockenbladet xxx, Smålandsnytt, 
Radio xxx, ortspressen. Särskilda utskick till alla hushåll. 
Jag var med i ett inledningsskede och diskuterade vissa uppsättningar. 
Först via två allmänna möten innan vi började. Sen via ett uppstartsmöte. Via internet - 
sockenföreningens hemsida. Via ett allmänt möte efter uppstart. Alla allmänna möte har varit på 
olika orter inom byn. Vi harde ett informationsstånd under xxx i xxx. Vi hade fyra "öppna" 
informationstillfällen på Biblioteket i xxx under xxx. Vi har tryckta foldrar och mindre "visitkort" 
med bla kontaktinfo till byadministratörerna, som delas ut. Vi har informerat på 
pensionärsorganisationernas lokala möten. Vi hade information vid midsommardansen xxx. 
Sockenrådet möte o snack 

Bedömer du att det finns ett generellt intresse för samåkning i byn? 

 

Ja 2 4% 

Nej 5 9% 

Vet inte 6 11% 


