




Utmaningar 

Ungdomarna känner  
sig låsta 

Föräldrar ägnar massor  
av tid åt att skjutsa 

Svårt att bo kvar när man  
inte längre kan/bör köra bil 

Dyrt att behöva äga  
bil (ofta två/hushåll) 

Bussarna går sällan. 
Tiderna passar inte. 
Kör långa omvägar. 

Tonårsfamiljer flyttar 

Exkluderande att bara de med  
bil och körkort kan flytta hit 



Många halvtomma bilar 
på vägen... 



Systemkrav från byborna 

1. Tryggt 
2. Enkelt, snabbt och smidigt (inte krångligt) 
3. Smidigt (automatiskt) betalsystem 
4. Inget ”spam” 
5. Teknik för alla 
6. Förstärka – inte konkurrera – med kollektivtrafiken 



Det är tryggt att Mobilsamåka 

• Trygghetszoner 
• Byambassadörer 
• Barn & ungdomar 
 
  
 

 



Smidig bokningsplattform 
 
Inget spam  
Teknik för alla 



Avgörande för att göra samåkning till en del av vardagen – inte 

bara när det är panik. 

 

•Den som åker vill betala – den som kör vill ha betalt.  

•Man vill slippa diskutera pengar med sina grannar. 

•Det ska vara ok att alltid vara passagerare – liksom att alltid 

vara chaufför. 

•Kontanter är krångligt.  

 
 

Betalsystem 



Förstärka – inte konkurrera – med 
kollektivtrafiken 

Därför marknadsförs kollektivtrafikens avgångar i 
Mobilsamåkning. 



 
Till/från:  
•Jobbet, skolan 
•Träningen 
•Bion, konserten, föreläsningen 
•Festen, after worken 
•Tåget/bussen/flyget 
•……. 
 

För att:  
•Samordna skjuts av barn och ungdomar 
•Hämta/lämna något 
 

Slutsats 
Mobilsamåkning används för främst 
vardagsresandet! 
 

 

Exempel på användning 



• Hjälpa andra bygdebor 
• Trevligt 
• Förenklar vardagen 
• Minska sin miljöpåverkan 
• Spara pengar 
• Bilen är trasig 
• Bussen kommer inte/missade bussen 
• Slippa leta/betala parkering 

Varför samåker man? 



Ökar bygdens attraktionskraft 



Vi finns nu i 13 byar över hela Sverige, 
samt i 5 nederländska 





ANDELSJORDBRUK 

”Som att odla själv – men utan 
att göra jobbet” 
 
83 andelar (ca 45 hushåll) 



24 JULI MIDSOMMARLEVERANS 



MERVÄRDEN 
 
• RECEPTBLAD 
• FB-GRUPP 
• EVENTS 
 





VÅR 
ODLINGS-
FILOSOFI 
 
• ICKE GIFTIG 
• SMÅSKALIG 
• MÅNGFALD 
• KRETSLOPP 
• LOKALT  
• ÅTERBRUK 



KURSER I T.EX: 
 

ÖLBRYGGNING, VEG 
MATLAGNING, VILDA 

VÄXTER, ODLING, 
TRÄDYMPNING, 
MJÖLKSYRNING 








