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Energikontor Sydost AB arbetar för ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi i 

vårt samhälle. Verksamheten bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt från lokal 

och regional nivå upp till europeisk nivå. Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen 

Energikontor Sydost, vars medlemmar utgörs av kommuner, regionförbund och landsting i 

Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

 

Energikontor Sydost har låtit genomföra en resenärsundersökning bland anställda på Scania i 

Oskarshamn, som pendlar till och från arbetet mellan Kalmar och Oskarshamn. 

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur:  

• man kan underlätta för fler anställda vid Scania att åka kollektivt och/eller samåka till 

arbetet  

• samt att i en uppföljande intervju efter ett genomfört testresenärsprojekt, följa upp detta 

Undersökningens bakgrund och syfte 

Bakgrund etc. 
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Undersökningen är giltig för anställda på Scania i Oskarshamn, som pendlar till och från arbetet 

från någon ort mellan Kalmar och Oskarshamn. Urval har tillhandahållits från Scania, med totalt 

116 anställda från Kalmar, Mönsterås, Påskallavik, Blomstermåla, Timmernabben samt Ålem. 

 

 

Bakgrund etc. 

 >> Målpopulation 

Datainsamlingsmetod: Undersökningen har genomförts i tre steg: 

 

 

 >> Datainsamlingsmetod 

Metod 

STEG 1:  

Telefonintervjuer –  

inledande intervju 

STEG 2:  

Testresenärsprojekt –  

vecka 38-41 

STEG 3:  

Telefonintervjuer - 
uppföljning av 

testresenärsprojektet  
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STEG 1 – inledande intervju via telefon: 

Första delen av undersökningen ska ge följande information: 

• Hur ofta de som pendlar på sträckan reser till och från arbetet 

• Var deras resa startar och var den slutar 

• Var de kliver på bussen 

• Hur långt de har till busshållplatsen 

• från hemmet 

• från arbetsplatsen 

• Hur ofta de: 

• reser med buss 

• samåker med bil 

• kör bil ensamma 

• Om de inte åker med buss, varför de inte gör det 

• Hur de som åker kollektivt idag på sträckan upplever resan 

• Vad de som pendlar till arbetet på sträckan har för önskemål och behov 

• Vilka tjänster som borde ingå eller vara möjliga att lägga till periodkortet  

• Om de använder sig av de tjänster som idag finns på bussarna som t.ex. 

internetuppkoppling och appen ”MobiTime” 

• Hur de i så fall hur de upplever att de fungerar 

Metod 

Bakgrund etc. 
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STEG 2 - testresenärsprojekt :  

På slutet av den initiala intervjun frågade vi om de var intresserade av att delta i 

testresenärsprojektet (dvs. få mer information angående projekten, och därefter ta beslut om 

deltagande). 44 st anmälde intresse av att få denna information. 

 

STEG 3 - uppföljning av testresenärsprojektet via telefonintervjuer 

Metod 

Bakgrund etc. 
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 >> Genomförda intervjuer 

 

STEG 1 – inledande intervjuer under v. 34:2 – v.35:5: 

• Det genomfördes totalt  56 stycken telefonintervjuer (utifrån urvalet på 116 personer) 

 

STEG 3 - uppföljande intervjuer under v. 40:1 – v. 40:5: 

• Det genomfördes totalt sex stycken telefonintervjuer (fem kollektivtrafiken och en samåkning).  

 

• Kollektivtrafiken – testresenärsprojektet; 8 stycken anmälda totalt: 

• Fem genomförda intervjuer 

• Tre har inte använt resekortet under testperioden 

 

• Samåkningsprojektet; 6 stycken anmälda totalt: 

• Alla hade registrerat sig, varav: 

• Två av dem hittade inte några samåkningsalternativ (pga. få registrerade) 

• Två av dem använde sig inte av appen – hade inte tid 

• En av dem hade samåkt som vanligt istället, utan att använda appen 

• En respondent har använt sig av appen – intervju genomförd. Han hade dock 

samåkt som vanligt under testperioden, men hade hoppats att någon skulle åka med 

i deras bil. 

Metod 

Bakgrund etc. 
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Sammanfattning/ 

Rekommendationer 

RVU - Scania 
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Sammanfattning – initial intervju (I)  

Sammanfattning 

• 95 % av de anställda pendlar fem dagar i veckan. 

 

• 7 av 10 kör bil själva och 3 av 10 samåker med bil minst 3-4 dagar per 

vecka. 

• Det är endast en respondent som åker buss varje dag, resterande 8 

anställda som reser med buss gör det mer sällan. 

 

• De som inte åker kollektivt gör det främst pga. opassande buss-/arbetstider 

• Passande busstider samt direktbussar/kortare restid är önskemål som 

kunnat bidra till ökat bussresande  

 

• De hade föredragit ankomsttider till Scania varje halvtimme/kvart mellan 6.00 

till 8.00, där tiderna 6.45 samt 7.00 är mest efterfrågade. 

• De önskar avgångstider varje halvtimme/kvart mellan 15.30 till 17.00, där 

tiderna 16.00 samt 16.30 är mest efterfrågade.  
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Sammanfattning – initial intervju (II)  

Sammanfattning 

• Medeltiden för en acceptabel restid – enkel resa till arbetet (dörr till dörr) är:  

• Från Kalmar: 68 minuter 

• Från Blomstermåla: 60 minuter 

• Från Timmernabben: 43 minuter 

• Från Mönsterås: 31 minuter 

• Från Påskallavik: 23 minuter 

 

• Sandåsavakten samt Sandåsavägen är de mest efterfrågade busshållplatserna 

 

• Varierande/olika arbetstider är främsta anledningen till att de som kör bil 

själva inte samåker 

• Arbetskollega boende i samma område samt med samma arbetstider krävs för 

att de ska börja samåka 

• Det stora flertalet (89 %) känner inte till något samåkningssystem.  

• De flesta (7 av 10) hade dock kunnat tänka sig att använda sig av detta 

• Hjälp att hitta någon att samåka med samt ekonomiskt fördelaktigt är de 

främsta orsakerna till att använda app 

• De som inte kan tänka sig att använda det vill inte styras av andras tider 
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Sammanfattning; kollektivtrafik – initial intervju (III)  

Sammanfattning 

Kollektivtrafik – översikt: 

• Det är endast en respondent som åker buss varje dag, resterande 8 anställda 

som reser med buss gör det mer sällan. 

• De flesta bussresenärerna reser från Kalmar, och det är främst buss 160 

som de reser med  

 

• Avstånd och färdsätt mellan hemmet och busshållplatsen: 

• Flertalet som bor i Kalmar har mindre än 1 kilometer till busshållplatsen för 

buss 160, samt 1-2 kilometer till busshållplatsen för buss 161. 

• De tar sig till busshållplatsen till fots eller med cykel. 

• De som reser från Mönsterås har över 5 kilometer till busshållplatsen (både 

för buss 160 samt 161).  

• De tar sig till busshållplatsen med annan buss eller med bil (till 

pendelparkering).  

 

• Majoriteten går av bussen vid Folkets Park, och de har ca 1-2 kilometers 

promenad till Scania 
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Sammanfattning; kollektivtrafik – initial intervju (IV)  

Sammanfattning 

Kollektivtrafik – översikt: 

• 7 av 9 bussresenärer har inga byten på vägen. 

 

• En enkel resa med buss till arbetet (dörr till dörr) tar ca:  

• Från Kalmar: 90-100 minuter 

• Från Mönsterås: 45-50 minuter 

• Från Timmernabben: 90 minuter 

 

• Bussresan upplevs både positivt samt negativt: 

• Det positiva är framför allt: 
• De slipper köra bil – avkopplande att åka buss – möjlighet att vila/sova, läsa etc. 

• Möjlighet att använda internet – arbeta, kolla mail, etc.  

• Det negativa är framför allt: 
• Svårt att passa busstider/oregelbundna arbetstider 

• Dåliga busstider/för få turer – bussresan tar för lång tid 

• Långt mellan hållplats och Scania/långt till busshållplats hemma 

• Dyrt att åka buss 

 

• Få respondenter har specifika önskemål på tilläggstjänster till periodkortet. 
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Sammanfattning; kollektivtrafik – initial intervju (V)  

Sammanfattning 

Kollektivtrafik – översikt: 

• De önskemål om förbättringar som önskas är: 

• Kortare restid 

• Busshållplatser närmare Scania 

• Billigare resor (periodkort/enkelresor) 

• Scanialinje – direktbuss Kalmar- Oskarshamn 

• Wifi/Internet på alla bussar 

 

• Majoriteten använder någon av de tekniska tjänster på bussarna. 
• Internet är bra för att kunna jobba på bussen, men det har ganska dålig täckning/fungerar 

långsamt  

• ”MobiTime” är lättillgängligt och användarvänligt – man har alltid mobilen med sig. Det är 

smidigt att söka på karta och hållplats, se i realtid om bussen är sen och betala resan med 

mobilen.  

• Prenumeration på sin resa fungerar bra/man får varningar till mobilen om sin resa 

 



13 

Sammanfattning – uppföljning av samåkningsprojektet 

RVU - Scania 

• Samåkningsprojektet fungerade inte särskilt bra.  

 

• Det var sex stycken anmälda totalt: 

• Alla hade registrerat sig, varav: 

• Två av dem hittade inte några samåkningsalternativ (pga. få 

registrerade) 

• Två av dem använde sig inte av appen – hade inte tid 

• En av dem hade samåkt som vanligt istället, utan att använda appen 

• En respondent har använt sig av appen – intervju genomförd. Han 

hade dock samåkt som vanligt under testperioden, men hade hoppats 

att någon skulle åka med i deras bil. 
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Sammanfattning – uppföljning av kollektivtrafik (I) 

RVU - Scania 

• De fem anställda (fyra från Kalmar och en från Mönsterås) som deltagit har: 

• De fyra mer frekventa resenärerna har tillsammans rest 50 dagar (av totalt 

72 dagar) med buss. Den mindre frekventa respondenten har rest 3 dagar. 

• Av dessa 53 dagar skulle de normalt ha rest: 

• 18 dagar med kollektivtrafik 

• 35 dagar med bil 

• Alla har åkt med buss 160, samt två stycken med buss 161. 

• De har gått av bussen vid Folkets Park, och alla utom en har åkt med 

matarbussen (den passade inte ihop med den buss som han åkte med). 

 

• Alla testresenärer har blivit mer positiva (mycket eller något) till att åka 

kollektivt efter projektet mestadels på grund av: 

• De kommer hela vägen till Scania med matarbussen 

• De slipper köra bil – avkopplande att åka buss – möjlighet att vila/sova, läsa, 

arbeta. 

 

• Alla deltagare tror att de kommer att resa mer kollektivt framöver. 

• Tre deltagare kommer att göra cirka 8-10 resor per vecka, och två kommer 

att resa cirka fyra resor per vecka. 
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Sammanfattning – uppföljning av kollektivtrafik (II) 

RVU - Scania 

• Matarbussarna har fungerat bra: 

• De har väntat in bussen och kör fram till Scania porten  

• En deltagare kunde inte åka med dem, då de inte passade in med 

expressbussen som han åkte med. 

 

• De förbättringar som föreslås för matarbussarna är:  

• Matcha med fler/alla busslinjer 

• Matarbuss på samma hållplats – slippa korsa vägen för att gå på 

• Eventuellt använda en mindre buss (ca 10 som har åkt med) 

 

• Fyra av fem anser att matarbussarna är avgörande för att de ska kunna tänka 

sig att arbetspendla med kollektivtrafiken. 

 

• Alla utom en har använt sig av ”MobiTime”, och en har använt sig av 

”Prenumeration via sms/app” (ingen har använt Reseplaneraren), och de anser att: 

• ”MobiTime” är lättillgängligt och användarvänligt – smidigt att få information 

om resa eller position, och att betala resan med mobilen.  
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Sammanfattning – uppföljning av kollektivtrafik (III) 

RVU - Scania 

• Dagens busskomfort upplevs helt ok generellt sett, men med vissa 

negativa kommentarer på: 

• Hårda säten på en del bussar 

• Dåligt fungerande klimatanläggning; kyla/värme – ofta för varmt/kallt 

• Lite slitna/dåligt underhållna  bussar 

 

• Drömbussen (gällande utrustning och komfort) borde ha: 

• Mjuka och sköna säten 

• Bord som kan fällas ut, så att man kan arbeta - ej ha laptop i knät  

• Mer benutrymme 

• Fotstöd 

• Eluttag vid varje plats 

• Wi-Fi – heltäckande 

• Tyst avdelning på bussen – slippa mobiler/musik  

• Chauffören skulle sitta längre ner, så att alla kan se ut framåt 

• Tonade rutor – slippa sol i ögonen 
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Rekommendationer – kollektivtrafik  

Rekommendationer 

• Det viktigaste (och grundläggande) för att stimulera fler anställda att åka med 

kollektivtrafiken: 

 

• Korta ner restiden så mycket det går – få stopp/hållplatser. 

• Anpassa arbetstider/busstider så att det passar de anställda. 

• Ju mer flexibilitet/tätare turer som finns desto större anledning till att ta 

bussen 

• Matarbuss – matchande så många linjer som möjligt, så att de kommer 

hela vägen till Scania 

• Busshållplatser så nära Scania som möjligt – framför allt vid 

Sandåsavakten/Sandåsavägen 

• Se över möjligheterna att göra det mer ekonomiskt fördelaktigt, t ex genom 

att Scania subventionerar periodkort/laddningskort. 

• Kampanj mot de anställda – fördelarna med buss:  

• De slipper köra bil – avkopplande att åka buss; att vila/sova, läsa etc. 

• Miljövänligt alternativ 

• Möjlighet till internet – arbeta, läsa mail etc. 
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Rekommendationer – samåkning  

Rekommendationer 

• Det viktigaste (och grundläggande) för att stimulera fler anställda att samåka – 

istället för att köra bil själva: 

 

• Majoriteten är positiv till ett samåkningssystem, och det finns redan idag 

”fungerande” grupperingar som kör till arbetet tillsammans.  

 

• Om möjligt; satsa på en ny omgång av samåkningsprojektet på en bredare 

front, dvs informera fler anställda om möjligheten. Stimulera redan 

fungerande samåkningsgrupper för att få med dem i systemet, så att de 

kan få fler passagerare i bilen (ekonomiskt, miljövänligt och socialt) samt för 

att få fler alternativ för de som inte är med i någon grupp och som vill åka 

med någon. Finns det inte några/för få alternativ slutar de gå in på appen 

för att leta samåkning. 

• Detta kan vara en bidragande positiv faktor för nyanställda som får en 

möjlighet att ta sig till arbetet på ett smidigt och ekonomiskt sätt, 

samtidigt som de får en social inkörsport… 
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Resultat  

Steg 1 - initial intervju 

RVU - Scania 



Bakgrundsvariabler 

 >> Urvalets fördelning över kön, ålder samt Scania respektive Dynamate anställda 

20 

 

Kön 
Total 

n: 56  

% 

Man 77 

Kvinna 23 

   Total  
 

100 

 

Ålder 

 

Total 

n: 56 

% 

 18-24 år 
2 

 25-34 år 
18 

 35-44 år 
30 

 45-54 år 
32 

 55-64 år 
18 

 65+ år eller äldre 0 

Total  100 

RVU - Scania 

 

Anställd 
Total 

n: 56  

% 

Scania 73 

Dynamate 27 

   Total  
 

100 



Bakgrundsvariabler 

 >> Urvalets fördelning – Ort 
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RVU - Scania 

Ort 

Antal 

intervjuer 

n: 56 

% 

Total urval från 

Scania  

n: 116 

% 

 Kalmar 41 30 

 Mönsterås 27 29 

 Påskallavik 23 27 

 Blomstermåla 5 6 

 Timmernabben 4 4 

 Ålem 0 4 

 Total  100 100 



Majoriteten pendlar fem dagar per vecka 

 >> Hur ofta pendlar du till och från jobbet? 

22 

95 

5 
5 dagar
per vecka

3-4 dagar
per vecka

 Den stora majoriteten 

(95 %) pendlar fem 

dagar i veckan från 

hemmet till Scania i 

Oskarshamn.  

  

 Alla respondenter 

pendlar minst 3-4 dagar 

i veckan. 

  

  

% 

RVU - Scania 



De anställda reser till Scania med bil 

 >> Med vilket/vilka av följande färdsätt reser du vanligtvis till jobbet, samt hur många 

dagar i veckan per färdsätt?  

23 

43 

14 

0 

2 

23 

21 

0 

0 

18 

11 

2 

0 

11 

13 

2 

14 

5 

41 

96 

84 

Bil ensam

Bil samåker

Bil+kollektivt

Kollektivt

0 20 40 60 80 100

5 dagar per vecka

3-4 dagar per vecka

1-2 dagar per vecka

Mer sällan

Aldrig

 7 av 10 kör själva minst 3-4 

dagar per vecka, och närapå 

hälften pendlar själv i bil varje 

dag.  

  

 14 % samåker med bil varje 

dag och  det är ca. 3 av 10 

som samåker minst 3-4 dagar 

per vecka. 

  

 Det är endast en respondent 

som åker buss varje dag, 

resterande bussresor sker mer 

sällan. 

% 

RVU - Scania 
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Resultat  

Steg 1 - bussresenärer  

 

RVU - Scania 



De flesta bussresenärerna reser från Kalmar, och det är 

främst buss 160 som de reser med  
 >> Bussresenärer – Hemort samt busslinje 

25 

 Det är endast en respondent som åker buss varje dag från Kalmar, 

resterande 8 anställda reser mer sällan med bussen. 

 Buss 160 är den vanligaste linjen som de reser med. 

  

  

RVU - Scania 

Ort 

Total 

n: 9 

abs. tal 

Buss 160 Buss 161 Buss 163 

 Kalmar 6 5 3 0 

 Mönsterås 2 2 1 1 

 Timmernabben 1 1 0 1 

 Total  9 7 4 2 



4 av 5 som bor i Kalmar har mindre än 1 kilometer till 

busshållplatsen för buss 160 
 >> Hur långt har du mellan hemmet och busshållplatsen där du kliver på buss 160/161? 

26 

 4 av 5 som bor i Kalmar har mindre än 1 kilometer till busshållplatsen för 

buss 160. 

 2 av 3 som bor i Kalmar har 1-2 kilometer till busshållplatsen för buss 161. 

 De som reser från Mönsterås har över 5 kilometer till busshållplatsen (både 

för buss 160 samt 161). 

  

  

RVU - Scania 

Ort 
Mindre än 

500 meter 

500-1000 

meter 

1-2 

kilometer 

5-10 

kilometer 

Mer än 10 

kilometer 

 Kalmar (n = 5) 2 2 0 0 1 

 Mönsterås (n = 2) 0 0 0 1 1 

 Timmernabben (n = 1) 
1 (till buss 

163) 0 0 0 0 

 Kalmar (n = 3) 0 1 2 0 0 

 Mönsterås (n = 1) 0 0 0 1 0 

 Buss 

160/

163 

  

  

 Buss 

161 

  



De flesta går av bussen vid Folkets Park, och de har ca 

1-2 kilometers promenad till Scania 

 >> Vid vilken hållplats går du av bussen (vid arbetet)? Hur långt har du mellan 

busshållplatsen där du kliver av (i Oskarshamn) och arbetsplatsen?  

27 

 5 av 9 går av bussen vid Folkets Park, och de har ca 1-2 kilometers 

promenad till sin arbetsplats på Scania. 

 De två anställda som kliver av vid Scania Tekniskt Centrum, vid 

Bilprovningen har mindre än 500 meter till arbetet.   

  

  

RVU - Scania 

Hållplats 
Mindre än 

500 meter 

500-1000 

meter 

1-2 

kilometer 

2-5 

kilometer 

 Folkets Park (n = 5) 0 1 2 2 

Sandåsavägen/Scania Tekniskt 
Centrum (n = 2) 2 0 0 0 

Åsavägen, nära Gjutaregatan (n = 1) 0 0 0 1 

Busstationen, Oskarshamn (n = 1) 0 0 1 0 



Bussresenärernas resväg 

 >> Hemadress – Hållplats hemort – Hållplats Scania? 
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Hemadress 
Hållplats 

hemort 

Hållplats 

Scania 

Mantals gränd  39365 Kalmar Rockneby E22 Folkets Park 

Kungsgårdsvägen  39353 Kalmar Funkabo Folkets Park 

Bremergatan  39233 Kalmar Busstationen, Kalmar Busstationen, Oskarshamn 

Sagovägen        39352 Kalmar Skogsrået 
Åsavägen, nära 
Gjutaregatan 

Stensövägen 39246 Kalmar 
Centralstationen, 

Kalmar Folkets Park 

 
Kungsgårdsvägen  39353 Kalmar Norra vägen Folkets Park 
 
Båtmansvägen  38339 Mönsterås Station, Mönsterås 

Sandåsavägen/Scania 
Tekniskt Centrum 

Röskärsvägen  38327 Mönsterås 
Längs E22, vid OKQ8, 

Mönsterås Folkets Park 

Parkvägen     38052 Timmernabben 
Timmernabben  

(Buss 163) 
Sandåsavägen/Scania 

Tekniskt Centrum 

RVU - Scania 



De som har kortare avstånd till busshållplatsen tar sig dit via 

promenad/cykel – bil/annan buss används vid längre avstånd 

 >> Hur brukar du ta dig mellan hemmet och busshållplatsen där du kliver på buss 

160/161? Har du några byten på vägen? Ungefär hur lång tid tar resan (minuter, enkel 

väg)? (FRÅN DÖRR TILL DÖRR) 

29 

• De som har mindre än 1-2 kilometer till busshållplatsen tar sig till 

busshållplatsen till fots eller med cykel. 

• De som har längre än 5 kilometer till busshållplatsen tar sig dit med 

annan buss eller med bil (till pendelparkering).  

•  7 av 9 har inga byten på vägen. 

• De två som byter buss, gör det från buss 163 till buss 160 (anställda 

som bor i Mönsterås samt Timmernabben).  

• En enkel resa till arbetet (dörr till dörr) tar ca:  

• Från Kalmar: 90-100 minuter 

• Från Mönsterås: 45-50 minuter 

• Från Timmernabben: 90 minuter 

  

  

  

RVU - Scania 



RVU - Scania 

Hur upplever du att resan fungerar? Vad fungerar 

bra/mindre bra? 

Resenärerna tycker att följande 

fungerar bra: 

• De slipper köra bil 

• Avkopplande att åka buss – 

möjlighet att vila/sova, läsa etc. 

• Möjlighet att använda internet – 

arbeta, kolla mail, etc.  

• Närhet till hållplats hemma 

 

  

  

Resenärerna tycker att följande fungerar 

mindre bra: 

• Svårt att passa 

busstider/oregelbundna arbetstider 

• Dåliga busstider/för få turer  

• Bussresan tar för lång tid 

• Långt mellan hållplats och Scania 

• Långt till busshållplats hemma 

• Dyrt att åka buss 

• Lång väntetid vid byte 

 

  

  

 >> Hur upplever du att resan fungerar? Vad fungerar bra/mindre bra? 



RVU - Scania 

Hur upplever du att resan fungerar? Vad fungerar 

bra/mindre bra? (spontana svar) 

KALMAR: 

• Det fungerar bra. Jag har nära till hållplatsen 

hemifrån, det är längre mellan Scania och hållplatsen. 

Det tar lång tid. 

• Det är långt från hållplatsen till Scania, det tar 20-25 

minuter att promenera. Jag har svårt att lämna jobbet 

fasta tider, det är svårt att passa busstiderna. Det är 

skönt att åka med bussen, man slipper köra själv. 

• Jag slipper köra bil. Det är avkopplande att åka buss. 

Det finns internet på bussen så jag kan använda tiden 

till att svara på mail. Busstiderna på morgonen är 

dåliga, det går för få turer att välja på. På 

eftermiddagen är det bra, buss 161 går mellan 15 och 

18. Det hade varit bra om det var närmre till 

hållplatsen vid Scania. 

• Det fungerar bra med buss när det är långt att åka 

och man är trött. Man kan koppla av, sova, surfa och 

läsa nyheter under resan. 

• Jag kommer i tid till jobbet. Bussen är i tid. 

Bussen kör inte längre in i Påskallavik, 

resan går snabbare nu. Jag åker bara buss 

ibland eftersom det sällan går bussar som 

passar mina arbetstider. När jag jobbar kväll 

går det inte att komma hem alls. Jag har 

långt till bussen. 

MÖNSTERÅS: 

• Det är långt till hållplatsen vid Scania. Vi 

samåker istället för att åka buss. 

• Det tar dubbelt så lång tid som att åka bil. 

Det är dyrt att åka buss. Bussen går bara en 

tur om dagen till jobbet och en tur hem från 

jobbet. Om jag ska åka en annan tid måste 

jag gå långt till hållplatsen vid Scania. Det är 

svårt med mina oregelbundna arbetstider. 

TIMMERNABBEN: 

• Det tar 1,5 timme att åka 4 mil, det är väldigt 

lång tid. Det tar för lång tid, bussen kör 

omvägar och stannar på för många platser. 

Det är lång väntetid vid bytet. 
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Kortare restid/direktbussar, närmare busshållplatser 

och billigare resor nämns som förbättringar 

KALMAR: 

• Kortare restid. Hållplats precis vid Scania. 

Fortfarande nära till hållplatsen i Kalmar. 

• Wifi på alla bussar, inte bara vissa. Det tar alldeles för 

lång tid när många resenärer ska betala sina resor 

med betalkort, Det vore bättre om biljettköpet var klart 

när man går på bussen, till exempel att man köpt ett 

visst antal resor. Då skulle restiden bli kortare. 

• Inget. (3 respondenter) 

MÖNSTERÅS: 

• En Scaniahållplats som är nära. 

• Det borde gå en minibuss med regelbundna tider, 

som stannar nära Scania. Kortare restid vore bra. Det 

skulle vara billigare. Det borde finnas en Scanialinje 

liknande den i Södertälje. Den skulle gå som 

direktbuss mellan Kalmar och Oskarshamn, då skulle 

nog många åka med. 

TIMMERNABBEN: 

• Snabbare resa, en direktbuss som går längs E22. 

Billigare att åka sporadiskt, det är dyrt att åka buss 

om man bara åker ibland. 

 

 

• De önskemål om 

förbättringar som önskas är: 

• Kortare restid 

• Busshållplatser 

närmare Scania 

• Billigare resor 

(periodkort/enkelresor) 

• Scanialinje – direktbuss 

Kalmar- Oskarshamn 

• Wifi/Internet på alla 

bussar 

 

  

  



Få respondenter har specifika önskemål på tilläggstjänster  

till periodkortet  

 >> Vilka, om några, tjänster borde ingå/vara rabatterade/möjliga att lägga till 

periodkortet?  

33 

• Det är endast 2 av 9 respondenter som har önskemål om några 

tjänster som borde ingå/vara rabatterade.  

• Bägge två nämner att de vill ha tillgång till fungerande 

Internet (ingen svajig nätuppkoppling) 

RVU - Scania 



Två tredjedelar använder sig av någon tekniktjänst   

 >> Använder du dig av några av följande tjänster som idag finns på bussarna; 

internetuppkoppling, prenumeration om aktuell trafikinformation om min resa via sms/app 

eller appen ”MobiTime”? Hur upplever du att de tjänsterna som du använder fungerar? 

34 

• Sex av nio respondenter använder några av de tjänster som idag finns på 

bussarna, och de tycker följande: 

• Internet – 4 användare; som tycker att:  

• Bra att kunna jobba på bussen  

• Har ganska dålig täckning/fungerar långsamt (framför allt på buss 160) 

• ”MobiTime” – 4 användare; som tycker att: 

• Det är lättillgänglig information – man har alltid mobilen med sig. 

• Det är smidigt att betala resan med mobilen.  

• Användarvänlig, man kan söka på karta och hållplats. Den är lätt att förstå. Det går 

att se i realtid om bussen är sen. 

• Prenumeration – 1 användare; som tycker att: 

• Det fungerar bra – man får varningar till mobilen om till exempel vägarbete. 

• De som inte använder tjänsterna anser att de åker buss så pass sällan att de inte 

har behov av dem.  

 

RVU - Scania 
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Resultat  

Steg 1 - icke bussresenärer 

om kollektivtrafik  

RVU - Scania 



Opassande busstider/arbetstider är främsta orsaken till 

att de anställda inte åker kollektivt 

 >> Varför åker du inte med buss till arbetet? Någon annan anledning? 

36 

Att de anställdas arbetstider inte passar med busstiderna är den vanligaste orsaken till att de inte 

åker buss till arbetet.  

Tiden det tar att åka buss till arbetet, samt avstånden till busshållplatserna  är andra viktiga 

faktorer som bidrar till att de inte åker buss. 

Total 

n: 47 

% 

Passar ej tiderna jag jobbar 57 

Bussresan tar lång tid/ byten 34 

Jag slutar på/ har oregelbundna tider 28 

Långt till bussen/hållplatsen 26 

Bil är bekvämare/ smidigare 13 

Övrigt, enskilda svar 17 

RVU - Scania 



Passande busstider samt direktbussar hade kunnat bidra 

till ökat bussresande 
 >> Vad skulle kunna få dig att åka buss? Något mer? 

37 

Passande busstider 

samt direktbussar/ 

kortare restid är de 

viktigaste orsakerna 

till att få dem att åka 

buss. 

 

Billigare resor samt 

närhet till/från 

busshållplats är andra 

viktiga faktorer. 

 

Total 

n: 47 

% 

Bussen går passande tider 32 

Direktbuss (inga byten/ få stopp) 32 

Billigare (än bil) 21 

Inte ta för lång tid 17 

Buss som stannar vid/nära Scania 17 

Inget 15 

Fler avgångar att välja på 15 

Kort/lätt att gå till hpl 11 

Pendelparkering 4 

Övrigt, enskilda svar 11 

Vet inte 9 

RVU - Scania 



Acceptabla restider från respektive ort 

 >> Om du åker/skulle åka med buss till/från arbetet, hur lång restid (dörr till dörr) tycker 

du hade varit acceptabel? (Bas = alla 56)  

38 

• De anser att en acceptabel restid (medeltid) för enkel resa till arbetet (dörr till 

dörr) är:  

• Från Kalmar: 68 minuter 

• Från Blomstermåla: 60 minuter 

• Från Timmernabben: 43 minuter 

• Från Mönsterås: 31 minuter 

• Från Påskallavik: 23 minuter 
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Önskade busshållplatser på hemorten 

 >> Om du åker/skulle åka med buss till arbetet, var hade du velat att  busshållplatserna 

skulle vara placerade (hemorten)?  

39 

Kalmar 
Total 

n: 23 

abs.tal 

Kalmar - övriga enskilda hållplatser  9 

Centralstationen, Kalmar 7 

Norra vägen, Kalmar 6 

Ikea/Rasta, Kalmar 3 

Vid E22, Kalmar 2 

RVU - Scania 

Mönsterås 
Total 

n: 15 

abs.tal 

Mönsterås - övriga enskilda 
hållplatser  7 

E22 i Mönsterås 5 

E22, vid Statoil, i Mönsterås 3 

Påskallavik 
Total 

n: 13 

abs.tal 

Påskallavik - övriga enskilda 
hållplatser  7 

Emsfors, Påskallavik 3 

Kustvägen, Påskallavik 2 

Vet inte 1 

Blomstermåla 

Timmernabben 

Total 

n: 3/2 

abs.tal 

Blomstermåla - övriga enskilda 
hållplatser  3 

Timmernabben - övriga enskilda 
hållplatser  2 



Sandåsavakten samt Sandåsavägen är de mest 

efterfrågade busshållplatserna 

 >> Om du åker/skulle åka med buss till arbetet, var hade du velat att  busshållplatserna 

skulle vara placerade (vid Scania)?  

40 

Total 

n: 56 

% 

Sandåsavakten/Sandåsaporten 57 

Sandåsavägen/Scania Tekniskt Centrum 25 

Södra Fabriksgatan/Byggnad 606/Be-Ge:s väg 9 

Scania Hälsocenter/Scaniagården 9 

Folkets Park 5 

Bilprovningen/Väderumsvägen 4 

Vet inte 2 

RVU - Scania 



6.45 samt 7.00 är 

de ankomsttider 

till Scania som 

efterfrågas i första 

hand 

1 

0 

1 

7 

8 

5 

10 

13 

6 

8 

4 

7 

0 

1 

1 

4 

3 

0 3 6 9 12 15

05.15

05.30

05.45

06.00

06.15

06.30

06.45

07.00

07.15

07.30

07.45

08.00

08.15

08.30

14.10

14.30

15.00

Total

Blomstermåla/Timmernabben

Påskallavik

Mönsterås

Kalmar

OBS: 

Abs. 

tal 

 >> Fråga: Om du åker/skulle 

åka med buss till arbetet, vilka 

avgångstider hade du 

föredragit? Bas: alla (n= 56) 

41 

De anställda föredrar 

ankomsttider varje kvart 

mellan 6.00 till 8.00, där 

tiderna 6.45 samt 7.00 är 

mest efterfrågade. 

Vissa önskemål om 

ankomst kl. 14.30 samt 

15.00 framkommer. 

RVU Scania 



16.00, 16.30 samt 

17.00 är de 

avgångstider från 

Scania som 

efterfrågas i första 

hand 

1 

9 

7 

27 

12 

17 

1 

14 

0 

6 

0 

6 

2 

3 

10 

2 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

15.00

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.30

19.00

23.30

00.30

Total

Blomstermåla/Timmernabben

Påskallavik

Mönsterås

Kalmar

OBS: 

Abs. 

tal 

 >> Fråga: Om du åker/skulle 

åka med buss till arbetet, vilka 

avgångstider hade du 

föredragit? Bas: alla (n= 56) 
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De anställda önskar 

avgångstider varje 

halvtimme/kvart mellan 

15.30 till 17.00, där tiderna 

16.00 samt 16.30 är mest 

efterfrågade. 

23.30 är en avgångstid 

som önskas av de som 

arbetar sent.  

RVU Scania 
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Resultat  

Steg 1 – om samåkning 
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Varierande/olika arbetstider är främsta anledningen till att 

de inte samåker 
 >> Varför samåker du inte bil tillsammans med någon/några andra till arbetet? Någon 

annan anledning? 

44 

Total 

n: 27 

% 

Ingen i mitt närområde jobbar samma tider 32 

Mina arbetstider varierar 32 

Gillar inte att vänta/ bli väntad på/anpassa efter andras 
tider 21 

Vill kunna välja tider själv 17 

Hämtar & lämnar barn 17 

Har ärenden innan/efter jobbet 15 

Övrigt, enskilda svar 15 

RVU - Scania 

 Notera: Bas = De som enbart kör bil själv – aldrig samåker 

 Den huvudsakliga 

anledningen till  

att de inte 

samåker är de 

varierande 

arbetstiderna.  

  

 Privata ärenden 

bidrar till att de 

inte vill 

samåka/passa 

andras tider.  



Arbetskollega boende i samma område samt med 

samma arbetstider krävs för att de ska börja samåka 

 >> Vad skulle kunna få dig att samåka med någon/några andra till arbetet? Något mer? 

45 

 En tredjedel kan 

inte tänka sig att 

samåka 

överhuvudtaget. 

  

 Kollegor boende 

i samma 

område, samt 

billigare resor är 

orsaker som kan 

få dem att 

överväga 

samåkning.  

Total 

n: 27 

% 

Kollega i samma område med samma tider 32 

Inget – vill inte samåka 32 

Ekonomiskt fördelaktigt 21 

Bestämda arbetstider 17 

Övrigt, enskilda svar 17 

Vet inte 15 
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 Notera: Bas = De som enbart kör bil själv – aldrig samåker 



Majoriteten känner inte till något samåkningssystem 

 >> Känner du till något samåkningssystem, där de som kör bil till arbetet kan planera 

sina gemensamma resor? 

46 

11 

89 

Ja

Nej

 89 % känner inte till 

något 

samåkningssystem.  

  

  

  

% 
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De flesta hade dock kunnat tänka sig att använda sig av 

ett samåkningssystem 
 >> Hade du kunnat tänka dig att använda dig av ett samåkningssystem (via 

internet/app), som hjälper till att planera resorna till arbetet?  

47 

70 

30 

Ja

Nej

 7 av 10 anställda hade 

kunnat tänka sig att 

använda ett 

samåkningssystem.  

  

  

  

% 
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Hjälp att hitta någon att samåka med samt ekonomiskt 

fördelaktigt är de främsta orsakerna till att använda app 
 >> Vilka är de främsta orsakerna till att du kan tänka dig att använda ett 

samåkningssystem (via internet/app)? 

48 

 Appen är bra för 

att kunna planera 

och samordna 

resorna – bidrar 

till fler 

samåkningsresor. 

Total 

n: 39 

% 

Appen kan hjälpa mig hitta någon att åka med viss tid 32 

Billigare att samåka 32 

Kan planera/samordna 21 

App är lättillgängligt/smidigt/flexibelt 17 

Se vilka det är som åker 17 

Slippa köra själv 15 

Bra för miljön att samåka 15 

Kommunikation m. samåkningsgruppen vid situation 11 

Färre bilar i trafiken 4 

Övriga, enskilda svar 11 

RVU - Scania 

”Det kan bli 
lättare att se 

vilka 
samåknings- 

alternativ som 
finns. Man kan se 

vilka som åker 
vilka tider.” 



Vill/kan inte styras av andras tider är den vanligaste orsaken 

till att de inte kan tänka sig att använda en app 
 >> Vilka är de främsta orsakerna till att du inte kan tänka dig att använda ett 

samåkningssystem (via internet/app)? 

49 

Total 

n: 17 

% 

Vill/kan inte styras av andras tider 53 

Samåker bara med fru/eget gäng 24 

Inget behov av sådan app 24 

Övriga, enskilda svar 18 

RVU - Scania 

” Jag är tvekande. Det är lite svårt att få grepp 
om vilka förutsättningar som gäller. Fördelen 
med samåkning med en grupp man känner är 

att man vet spelreglerna, man vet vilken 
flexibilitet som finns gällande tider. Det vet 

man inte när man åker med nya människor.” 

” Det passar inte mig att samåka. Jag behöver 
flexibilitet, att kunna komma till jobbet olika 

tider och åka hem olika tider beroende på 
arbetet.”  
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Steg 3 - uppföljning av 

testresenärsprojekten 

RVU - Scania 
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Samåkningsprojektet fungerade mindre bra 

RVU - Scania 

• Samåkningsprojektet; 6 stycken anmälda totalt: 

 

• Det var sex stycken anmälda totalt: 

• Alla hade registrerat sig, varav: 

• Två av dem hittade inte några samåkningsalternativ (pga. få 

registrerade) 

• Två av dem använde sig inte av appen efter registrering – hade inte tid 

• En av dem hade samåkt som vanligt istället, utan att använda appen 

• En respondent har använt sig av appen – intervju genomförd. Han 

hade dock samåkt som vanligt under testperioden, men hade hoppats 

att någon skulle åka med i deras bil. 

 

 

 

 

 
 

”Appen fungerar ok – funktionen är relativt 
enkel att använda. Kan tyvärr inte utvärdera 

mer, då ingen har anmält att åka med.” 

”Tråkigt att det inte är fler som 
har gått med, inga nya 

tillkommande som hade kunnat 
åka med i vår bil.”  
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 Kollektivprojektet fungerade lite bättre 

RVU - Scania 

• Kollektivtrafiken – testresenärsprojektet; 8 stycken anmälda totalt: 

• Fem genomförda intervjuer 

• Tre har inte använt resekortet under testperioden 

 

• Av de fem anställda som har intervjuats har: 

• Fyra stycken börjat att åka kollektivt den 15-16/9 (vilket innebär 16 dagar – 

mellan den 15-16/9 - 6/10), och en har börjat att resa den 29/9. 

• Fyra åkt från Kalmar, och en från Mönsterås 

• De fyra mer frekventa resenärerna har tillsammans rest 50 dagar (av totalt 

72 dagar) med buss. Den mindre frekventa respondenten har rest 3 dagar. 

• Av dessa 53 dagar skulle de normalt ha rest: 

• 18 dagar med kollektivtrafik 

• 35 dagar med bil 

• Alla åkt med buss 160, samt två stycken med buss 161. 

• De gått av bussen vid Folkets Park, och alla utom en har åkt med 

matarbussen (den passade inte ihop med den buss som han åkte med). 
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Kollektivtrafiken - positivt vs. negativt 

RVU - Scania 

• Det som har varit positivt med att resa kollektivt är framför allt:  

• De slipper köra bil/avkopplande att åka buss – möjlighet att vila/sova, läsa mm. 

• Matarbussen - de kommer hela vägen till Scania  

• Möjlighet att använda internet – arbeta, kolla mail, etc.  

• Billigare än att köra bil själv 

• Miljövänligt alternativ 

 

• Det som upplevts mindre bra med att resa kollektivt är framför allt: 

• Fanns inte matarbussar till alla busslinjer 

• Matarbussen passar ej med 161 - expressbuss 

• Matarbussarna har flera gånger haft svårt att hinna till Folkets park (på 

eftermiddagar/kvällar) 

• Dåliga busstider/för få turer (framför allt expressturer)  

• Bussresan tar för lång tid 

• Dålig underhållsservice på vissa bussar: 

• Dörrar 

• Motorer 

• Biljettmaskin 

• Klimatanläggning – för varmt/för kallt 
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De är mer positiva till att åka kollektivt, och kommer att 

öka sitt resande framöver  

RVU - Scania 

• Alla har dock blivit mer positiva (mycket eller något) till att åka kollektivt efter 

projektet på grund av: 

• De kommer hela vägen till Scania via matarbussen 

• De slipper köra bil – avkopplande att åka buss – möjlighet att vila/sova, läsa  

 

• Fyra deltagare tror definitivt att de kommer att resa mer kollektivt framöver, och 

en kommer kanske att resa mer framöver. 

• Tre deltagare kommer att göra 8-10 resor per vecka, och två kommer att 

resa cirka fyra resor per vecka. 

 

• Notera: Sent inkommande åsikt av en respondent efter utebliven matarbuss 

sent i fredags (10/10): 

 

 

 

 

 

” I fredags kväll kom det ingen anslutningsbuss till 
Sandåsavaket vid 16:23….. Detta gör inte att jag känner något 
större förtroende för att åka kollektivt. Vi har varit på gränsen 

flera gånger med att hinna till Folkets park på kvällarna. .”  
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Matarbussarna har fungerat bra, och de är i stor grad 

avgörande för framtida arbetspendling 

RVU - Scania 

• De fyra deltagare som har åkt med matarbussarna anser att det i det stora hela 

har fungerat bra: 

• Väntat in bussen och kör fram till Scania porten (skönt vid dåligt väder).  

• En deltagare kunde inte åka med dem, då de inte passade in med 

expressbussen som han åkte med. 

 

• De förbättringar som föreslås för matarbussarna är:  

• Matcha med fler/alla busslinjer 

• Matarbussarna ska vara ute i god tid/hinna fram till Folkets park 

• Matarbuss på samma hållplats – slippa korsa vägen för att gå på 

• Eventuellt använda en mindre buss (ca 10 som har åkt med nu) 

 

• Fyra av fem anser att matarbussarna är avgörande för att de ska kunna tänka sig 

att arbetspendla med kollektivtrafiken. 
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De använder framför allt ”MobiTime”, och tycker att den 

fungerar bra 

RVU - Scania 

• Alla utom en deltagare har använt sig av ”MobiTime”, och en har använt sig av 

”Prenumeration via sms/app” (ingen har använt Reseplaneraren), och de anser 

att: 

• ”MobiTime” är lättillgängligt och användarvänligt. Det är smidigt att få 

information om resa eller position, och att betala resan med mobilen. Man 

sparar även pengar på biljetterna.  

• Prenumeration på sin resa fungerar bra/man får info till mobilen om sin resa 
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Dagens busskomfort är ok, men den kan förbättras 

RVU - Scania 

• Dagens busskomfort upplevs helt ok generellt sett, men med vissa negativa 

kommentarer på: 

• Hårda säten på en del bussar 

• Dåligt fungerande klimatanläggning; kyla/värme - ofta för varmt/kallt 

• Lite slitna/dåligt underhållna  bussar.  

 

• De saknar följande komfort/utrustning i dagens bussar:  

• Wi-Fi – heltäckande 

• Fotstöd samt bord som kan fällas ut, så att man kan arbeta - ej ha laptop i knät 

• Eluttag vid varje plats 

 

• Drömbussen (gällande utrustning och komfort) ska ha: 

• Mjuka och sköna säten 

• Bord som kan fällas ut, så att man kan arbeta - ej ha laptop i knät  

• Mer benutrymme 

• Fotstöd 

• Eluttag vid varje plats 

• Wi-Fi – heltäckande 

• Tyst avdelning på bussen - slippa mobiler/musik  

• Chauffören skulle sitta längre ner, så att alla kan se ut framåt 

• Tonade rutor - slippa sol i ögonen 
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Bilagor 

RVU - Scania 



Resans start – Kalmar; adresser/postnummer 

 >> Var startar du din resa (vid hemmet)? 

59 

Kalmar (n = 23) 

Storgatan  39231 Kungsgårdsvägen  39353 

Ölandsgatan  39231 Nålidsvägen 39357 

Bremergatan  39233 Enighetens väg  39359 

Nygatan 39234 Skatstigen 39359 

Kämnersgatan  39235 Skatstigen  39359 

Norrgårdsgatan 39237 Violvägen  39359 

Stensövägen 39246 Mantals gränd  39365 

Vegagatan  39246 Myrvägen 39365 

Hommegatan  39247 Trastvägen  39470 

Stensbergsvägen 39247 Knipuddevägen 39477 

Sagovägen  39352 Kuskvägen  39477 

Kungsgårdsvägen  39353 
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Resans start – Mönsterås/Påskallavik; adresser/postnummer 

 >> Var startar du din resa (vid hemmet)? 

60 

Mönsterås (n = 15) Påskallavik (n = 13) 

Röskärsvägen  38327 Brittholmsvägen  57090 

Havrevägen 38329 Dugrunsvägen 57090 

Kvarngatan  38332 Dunkelidsvägen  57090 

Hamngatan  38333 Dunkelidsvägen  57090 

Fiskarvägen  38334 Ekbackevägen 57090 

Jonasvägen  38334 Emsfors 57090 

Sömvägen 38334 Hjortlyckestigen  57090 

Oxhagsvägen  38335 Kulturgatan  57090 

Möllstadsvägen  38338 Kustvägen  57090 

Båtmansvägen  38339 Kvistdalavägen 57090 

Flisåsvägen  38339 Littlövägen  57090 

Fridhem  38391 Sikvägen  57090 

Röskärsvägen  38392 
Kulturgatan  57090 
 

Sälle  38392 

Kåverudsvägen  
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Resans start – Blomstermåla/Timmernabben; 

adresser/postnummer 

 >> Var startar du din resa (vid hemmet)? 
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Blomstermåla (n = 3) 

Torggatan 38430 

Hornsövägen 38491 

Slätterydsvägen  

Timmernabben (n = 2) 

Massvägen  38052 

Parkvägen  38052 

RVU - Scania 


