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Användare om Mobilsamåkningen:
”Samåkningen har väldigt snabbt blivit en naturlig 
del av vårt liv. Som pensionärer kan vi ofta anpassa 
våra restider en del. Jag blir irriterad om jag någon 
gång glömmer att anmäla min resa.” 

”Tänker inför varje vecka igenom vilka dagar som 
samåkningen passar mig. Försöker i alla fall hitta en 
dag när bilen får stå. Det bästa är de gånger sonen 
kan få skjuts in till stan mitt på dagen utan att jag är 
chau!ör.” 

”Eftersom vårt hushåll endast har en bil så blir 
samåkningen ett bra komplement när vi har olika 
tider. Det blir ofta både körningar och åkningar med 
kort varsel men det har funkat bra hittills.” 

”Som allt annat, ovant i början, blir snart en vana. 
Känns otroligt bra i hjärtat. Främjar miljö, sociala 
kontakter och privatekonomin. Rekommenderas 
varmt.”

mobilsamakning.se



Mobilsamåkning erbjuder ett enkelt och 
tryggt sätt att samåka. Utgångspunkten är en 
gemenskap: invånarna i en bygd, de anställda på en 
arbetsplats, medlemmarna i en bostadsrätts- eller 
idrottsförening etc. Vi kallar det för trygghetszoner.

Mobilsamåkning föddes i den småländska byn Tolg. 
Byborna såg potentialen i alla halvtomma bilar och 
skapade ett samåkningssystem som kompletterar 
kollektivtra!ken. 

Mobilsamåkning är både ett system  
och en process. 

Tillsammans med den lokala nivån utformar vi en 
förankringsprocess efter förutsättningarna och 
behoven i bygden och är även med och genomför de 
olika momenten i processen.

Teknik för alla
Vår responsiva webbsida fungerar snabbt och lätt 
från alla smartphones, surfplattor och datorer. 
Enkelheten gör att även teknikovana personer fort 
lär sig att använda systemet.  För användare utan 
smartphones är det enkelt och smidigt att använda 
Mobilsamåkningen från datorn i kombination 
med mobiltelefonen. Bokningsmeddelanden 
kan nämligen tas emot och besvaras från alla 
mobiltelefoner som kan skicka SMS.  

Ekonomisk win-win
Till Mobilsamåkningen !nns ett betalsystem. 
Åkta resor kvittas mot körda och varje kvartal får 
användarna en utbetalning eller faktura. På så vis 
slipper man diskutera pengar med sina grannar och 
inga pengar byter ägare i bilen. Både chau"ör och 
passagerare är vinnare, chau"ören får en slant för 
besväret och passageraren sparar en hel del jämfört 
med att köra egen bil.

Stärker bygdens sociala nätverk
Under samåkningsresorna lär man känna nya 
bygdebor och fördjupar relationerna med sina 
vänner. Här kläcks idéer för bygden och en kultur av 
att hjälpas åt växer fram.

Lanseringsfest på Adelsö

Processen är nyckeln
Bilen är fortfarande en viktig status- och 
frihetssymbol i vårt samhälle. Likaså är den inrotade 
vanan att ta den egna bilen svår att bryta. Nyckeln till 
ett lyckat och välanvänt samåkningssystem ligger i 
hur bra man lyckas förankra tanken och systemet hos 
de blivande användarna. 


