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Sammanfattning

Spårtaxi är en av flera benämningar på automatiserade transportsystem. Systemet kan ses 
som en form av personlig kollektivtrafik där upp till fyra personer delar vagn på en 
högbana. Det miljövänliga systemet bygger på individuell transport utan stopp, och går i 
tätort med en hastighet av 35 km/h. 

Idag finns det flertalet rapporter som diskuterar olika spårtaxisystem. Många av 
undersökningarna är subjektiva, och därför ansåg vi inför vår uppsats att det behövs en 
objektiv syn på systemet för att en ge läsaren en helhetsbild. En del av vår uppsats består 
därför i en bakgrund som sammanställer viktiga fakta, såväl positiva som negativa, om 
systemet. Vår uppsats kan ses som ett praktiskt bidrag till intressenter inom området.

Det huvudsakliga målet med uppsatsen var emellertid att undersöka spårtaxi i relation till 
Karlstad. För att lyckas med det rekryterades studenter, en innovativ grupp som är flitiga 
användare av kollektivtrafik, för att delta i fokusgrupper. Då studien inte avser att ge en 
allmängiltig sanning, utan istället att vara en förberedande studie för fortsatt forskning, 
menar vi att det här metodmässiga bidraget ger en klar bild utifrån syftet som var att 
undersöka Karlstadsstudenters attityder till och behov av spårtaxi.

Den bana som Lars Bull, vd på Värmlandstrafik, diskuterat; Kronoparken-universitetet-
Välsviken; anser vi inte vara fördelaktig ur ett användarperspektiv. Såväl tidigare 
kollektivtrafikundersökningar, forskare och vår undersökning visar att ett system måste 
vara fullt utbyggt för att spårtaxins möjligheter ska komma till sin fulla rätt. I Karlstad är 
minimikravet, enligt studenterna, en bana som sträcker sig mellan universitetet-centrum-
Bergvik. Idealt ska likväl alla stadens stora knytpunkter inkluderas. Ett dåligt utbyggt 
system, där anslutningsbussar är nödvändiga, leder till att spårtaxis fördelar, avsaknaden 
av byte och tidtabell, inte utnyttjas.   

Särskilt kvinnor ser den personliga säkerheten som ett bekymmer, och spårtaxi måste 
bevisligen möta säkerhetskraven för att skapa positiva attityder till systemet. Detsamma 
gäller de tekniska förutsättningarna. Dessutom måste en bansträckning ta hänsyn till äldre 
stadsdelar, Stora torget och tät bebyggelse. Slutligen konstaterar vi att spårtaxi verkar ha 
potential att locka fler resenärer än dagens kollektivtrafik, och att ett system som fungerar 
på samma sätt i praktiken som i teorin sannolikt också kommer att locka bilister.



Abstract

Personal rapid transit (PRT) or “spårtaxi” in Swedish, are two of many different names of 
an automatic transport system. The system can be viewed as a form of personal and 
efficient public transportation where up to four persons can share a carriage on a 
suspended highway-track. This environmental friendly system features an individual 
transportation without any stops and travels with a speed of 35km/h within urban areas. 

Today there are a number of reports that discuss different PRT-systems. Much of the 
studies that has been done are subjective, and we therefore saw a need for a thesis with an 
objective view on the system that gives the reader a broader perspective. One part of our 
paper is designed to give background information, which summarizes important facts
about the system, both positive and negative. Our paper can be seen as a practical 
contribution to people with an interest in the area.   

The main purpose of the paper was also to examine PRT in relation to Karlstad. To 
succeed with this we recruited an innovating group of students who are frequent users of 
public transportation to participate in focus groups. As the study does not aim to give a 
universal truth, rather a precursor for further research, our paper presents a methodical 
contribution in giving a clear picture based on the purpose; to investigate students’ 
attitudes too and need for, PRT in Karlstad.    

The track that Lars Bull, president of Värmlandstrafik, discussed; Kronoparken-
university-Välsviken; is in our opinion not advantageous from a users perspective.  
Previous public transportation research, as well as researchers’ and our study, shows that 
a system must be fully developed in order to benefit from all of the PRTs advantages. In 
Karlstad, a minimum requirement in the view of the students, is a university-city center-
Bergvik track. Ideally, all the city’s connection-points should be included. A poor 
developed system, where connecting buses are needed, will lead to that PRTs advantages 
of eliminating the need for connections and timetables are lost.

Where women see transportation as a personal safety concern, PRT must demonstrably 
meet safety demands to create positive attitudes to the system. The same goes for the 
technical prerequisites involved. Moreover, a track must accommodate older districts of 
the city, the big square and central urban districts. Finally, we conclude that PRT seems 
to have potential to attract more users than common public transportation does today and 
that if a system, in a theoretical sense, is functional as promised, it is likely to attract  
today’s car users.  
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1  Disposition

Kap 1 Inledning 

I vårt inledande kapitel ger vi en bakgrund till vårt val av uppsatsämne och formulerar 
våra problem. De sammanställs som problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med 
avgränsningar, begreppsförklaring och källkritik.

Kap 2 Bakgrund om spårtaxi

Det här kapitlet avser att ge läsaren en förståelse och bakgrund av ämnet. Kapitlet kan 
delvis ses som teori men möjliggör framförallt för läsaren att förstå tekniken. 

Kap 3 Tillvägagångssätt

Här beskriver vi vårt kvalitativa tillvägagångssätt och vår deduktiva ansats. Vi förklarar 
också hur datainsamlingen gått till och vilket urval vi gjort. Dessutom diskuteras 
uppsatsens validitet och reliabilitet. 

Kap 4 Teoretisk referensram

Med användaren och färdmedel i fokus diskuterar vi aspekterna ekologisk hållbarhet och 
beslutsprocesser. Kapitlet bör läsas som en grund för att förstå attityder och beteende hos 
respondenterna i vår fokusgruppsundersökning.

Kap 5 Empiri 

I det här kapitlet sammanfattar vi först en tidigare studie inom området spårtaxi som
gjorts vid Chalmers i Göteborg. Därefter redogör vi för de attityder och behov som 
framkom under vår fokusgruppsundersökning. 

Kap 6 Analys

I detta kapitel analyserar vi resultaten från våra fokusgrupper i relation till tidigare 
studier, inklusive teori om spårtaxi, och vår teoretiska referensram. 

Kap 7 Slutsats 

I slutsatsen diskuterar vi först genomförandet av vår uppsats. Därefter redovisar vi de 
viktigaste reflektionerna som framkommit i analysen, och skapar därigenom ett underlag 
för beslutsfattare inom kollektivtrafiksektorn och en grund för fortsatt forskning i ämnet. 
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1 Inledning

I vårt inledande kapitel ger vi en bakgrund till vårt val av uppsatsämne och formulerar 
våra problem. De sammanställs som problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med 
avgränsningar, begreppsförklaring och källkritik.

1.1 Bakgrund
Personal Rapid Transit (PRT) eller spårtaxi, som vi benämner det i den här uppsatsen, är 
två av flera benämningar på automatiserade tranportsystem. Spårtaxi kan ses som en form 
av personlig kollektivtrafik där upp till fyra personer delar vagn på en högbana. Idén har 
funnits sedan länge med bland annat en typ av spårtaxisystem i Morgantown i USA, som 
drivits sedan mitten av 70-talet (www.swedetrack.se). Det eldrivna ystemet är 
miljövänligare än många andra transporttekniker och bygger på individuell transport utan 
stopp vilket gör det jämförbart med bilen. Trots detta har spårtaxi aldrig fått någon större 
acceptans och det finns idag inget fullt utbyggt modernt system. På senare år har idén på 
nytt blivit aktuell, inte minst med tanke på de allt mer debatterade miljöfrågorna men 
också beroende på ett ökat krav på högre service inom kollektivtrafiken (Haglund & 
Stålhammar, 1999). För tillfället bygger det sydkoreanska företaget Vectus en testbana i 
Uppsala (www.vectus.se), men även flygplatsen Heathrow i London håller på att 
implementera ett spårtaxisystem (www.heathrow.com). 

Sedan ett antal år tillbaka samarbetar Karlstads universitet och Värmlandstrafik inom 
kollektivtrafikforskning. Det finns ett intresse hos Värmlandstrafik att utreda 
möjligheterna för ett spårtaxisystem i Karlstad, och då initialt ett system mellan 
Kronoparken, universitetet och Välsviken. Efter diskussioner med Lars Bull, vd på 
Värmlandstrafik, och Lars Haglund,  prorektor på Karlstads universitet, uppstod tanken 
på att göra en förberedande empirisk och teoretisk studie för ett spårtaxisystem i Karlstad. 

1.2 Problemdiskussion
I takt med att klimatfrågan aktualiseras tilltar diskussionen om ekologiskt hållbara 
kollektivtrafiksystem. Det är dock inte säkert att människan väljer ett trafikmedel endast 
på grund av de miljövänliga fördelarna, utan ett nytt färdsätt måste också kunna 
konkurrera inom andra faktorer, speciellt när det gäller i relation till bilen. Användaren 
vill själv kunna välja när och med vem de ska åka. I takt med att vårt välfärdssamhälle 
utvecklas kräver resenärerna också bättre service. När det gäller bussen, den dominerande 
formen av kollektivtrafik inom Karlstad, innebär det att ett större ansvar vilar på 
personalen, vars löner stiger med i snitt två procent per år1. Bussen kan därför ses som ett 
system som varken ekonomiskt eller ekologiskt, på grund av bidraget till 
växthuseffekten, är lämpat för framtiden. Dessutom har det inte, speciellt inte i större 
städer, följt de senaste decenniernas ökade trafikbehov där bilen fått en allt mer 
dominerande roll2.

                                                
1 Ingmar Andréasson, personligt samtal den 7 november 2006.
2 Ibid.
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Ett nytt trafikmedel måste således kunna fånga många av bilens fördelar, samtidigt som 
det är ekologiskt hållbart. Spårtaxi utger sig för att vara lösningen på det aktuella 
problemet. Det finns ett antal studier som har utrett spårtaxisystemens möjligheter och 
begränsningar, men de är nästan uteslutande subjektiva och gjorda av företag och 
organisationer med intressen i ämnet. Därför behövs det forskning som kan bidra med en 
objektiv bild av systemet. Dessutom är varje stad individuell, och det som undersökts på 
andra orter måste inte nödvändigtvis vara en sanning i Karlstad. Det är relevant att den 
forskning som görs riktar in sig på de lokala möjligheterna och begränsningarna för ett 
spårtaxisystem, och också undersöker segment som kan tänkas vara användare av 
systemet. I en universitetsstad som Karlstad tycks studenter vara en lämplig 
undersökningsgrund då de är flitiga användare av kollektivtrafik, och enligt oss dessutom 
innovationsbenägna. 

1.3 Problemformulering
Uppsatsen har som mål att belysa Karlstadstudenternas attityder till och behov av ett 
spårtaxisystem. För att lyckas med detta krävs en förståelse för beteendeprocesser och en 
relevant bakgrundsinformation om spårtaxi.   

1.4 Syfte
Syftet med vår uppsats är att undersöka studenters syn på spårtaxi i Karlstad ur ett 
användarperspektiv, och i tillägg till detta exemplifiera vad spårtaxi är. Därigenom avser 
vi att ge beslutsfattare inom Karlstads kollektivtrafiksektor ett underlag för fortsatta 
studier i ämnet.

1.5 Avgränsning
En uppsats innebär naturligt en tidsbegränsning. Därför har vi valt att endast rikta in vår 
studie på en del av Karlstads population, nämligen studenter. Då vår uppsats ska ses som 
ett underlag och en förberedande studie inför fortsatt forskning om spårtaxi, snarare än en 
allmängiltig sanning, anser vi avgränsningen rimlig. 

Då den objektiva forskningen om spårtaxi i allmänhet, och spårtaxi i Karlstad i synnerhet, 
är ringa menar vi att det finns ett behov av en bredare forskningsansats. Därför har vi valt 
att fokusera på attityder och beteende inom flertalet aspekter, istället för att koncentrera 
oss på specifika delar inom spårtaxiområdet. Med vår uppsats som grund är det möjligt 
att genomföra än mer djupgående studier inom specifika områden, men med den 
information som fanns tillgänglig när vi började vårt arbete ansåg vi det omöjligt att inte 
göra en sådan avgränsning. 

1.6 Källkritik
De sekundära källor inom spårtaxiområdet som vi tagit del av är färgade av subjektivitet, 
och i många fall är de negativa aspekterna nedtonade eller i extremfallet obefintliga. 
Rapporterna är ofta finansierade av intresseorganisationer som själva har intressen i 
ämnet, och som därigenom inte kan se på spårtaxi med en objektiv forskarblick. Vidare 
finns det inte speciellt mycket material att tillgå på området ekologisk hållbar 
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trafikplanering. De artiklar vi tagit del av är välgrundade med omdömesgilla källor, men 
samtidigt menar vi att den breda forskning som ger ett ämne dess substans i många fall 
saknas. Därför har vi valt att fylla ut materialet i artiklarna om ekologisk trafikplanering 
med vedertagna teorier från beteendeforskningen. 

Studenterna som används som primära källor kan i vissa fall kritiseras. För det första har 
de inte någon djupare kunskap i ämnet sedan tidigare, och dessutom representerar de 
enbart en del av dem som kan komma att använda ett spårtaxisystem i Karlstad.
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2 Bakgrund om spårtaxi 

Det här kapitlet avser att ge läsaren en förståelse och bakgrund av ämnet. Kapitlet kan 
delvis ses som teori men möjliggör framförallt för läsaren att förstå tekniken. 

För många är spårtaxi ett okänt område. Därför avser vi att underlätta för läsaren genom 
att i detta kapitel ge en bakgrundsinformation. En annan anledning till det här förfarandet 
är att det idag saknas en objektiv sammanställning av såväl systemets möjligheter och 
begränsningar. Kapitlet bygger på tidigare forskning om spårtaxi, främst från 
Internetkällor och rapporter men också från samtal med tre forskare som tidigare 
undersökt spårtaxiområdet. 

Göran Tegnér – grundare av Transek, en av Nordens ledande leverantörer av 
kvalificerade analyser, utredningar och beslutsunderlag inom transportsektorn. Tegnér 
är expert på tidsserieanalyser och spårtaxiutredningar.

Ingmar Andréasson – professor och föreståndare för CTR – Centre for Traffic Research 
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Andréasson är även teknisk direktör på 
Logistikcentrum, ett kunskapsföretag med verksamhetsutveckling inom 
kollektivtrafikprojekt.

Elsa Rosenblad – är professor i Konsumentteknik på Chalmers i Göteborg och verkar 
inom ämnesområdet Människa–Teknik.

Efter informationssökning inom området, och konsultation med Lars Haglund, kom vi 
fram till att ovanstående forskare kunde bidra med relevant information och kunskap som 
ett komplement till de andra källorna. I de fall samtliga forskare har samma tankar 
kommer de i nedanstående text att benämnas forskarna. 

2.1 Spårtaxi
Personal Rapid Transit (PRT), eller spårtaxi, är en relativt okänd och outvecklad 
undergrupp till transportsystemet Automated People Movers (APMs). Ett vanligt APM-
system består av fordon med en kapacitet mellan tolv och 100 personer, och framförs 
längs ett fixerat linjebanesystem med fasta turer. Exempel på sådana system återfinns 
bland annat på flygplatser i amerikanska städer som Seattle, Dallas och Miami. Även om 
systemen varit någorlunda framgångsrika i sådana miljöer har APM-system av många 
anledningar inte fått en bred acceptans som realistiska system för urban transport. Bland 
anledningarna till detta kan nämnas transportsektorns tröghet att finna nya färdmedel och 
bristfälliga tester av prototypsystem, vilket i sin tur lett till misslyckanden vid 
implementationsförsök. Dessutom har definitionen av ett PRT-system inte varit tydligt de 
senaste 30 åren vilket inverkat på validiteten av den forskning som bedrivits på området. 
I ett försök att standardisera termologin antog Advanced Transit Association 1998 ett 
antal grundpolicys som kan definierar ett PRT-system. (www.washington.edu)
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I korthet är grundreglerna att ett PRT-system ska ha; (www.washington.edu)

1. fullt automatiserade fordon som kan verka utan mänskliga förare.
2. fordon låsta till en bestämd bana.
3. små fordon för enskild användning eller mindre grupper, vanligtvis 1-6 

passagerare som själva väljer att resa tillsammans och oavsett tid på dygnet.  
4. mindre ”guidevägar” som kan finnas ovan marken, på marknivå eller under 

marken. 
5. vagnar som kan framföras i hela nätet (guidevägnätet) och stationer i ett fullt 

sammankopplat PRT-nätverk.
6. direkt transport mellan ursprungsstation och slutdestination utan byten och stopp 

på mellanliggande stationer.
7. service efter efterfrågan snarare än fasta tidtabeller. 

Något allmänt vedertaget namn för PRT (Personal Rapid Transit) finns inte i Sverige. 
Bland de namn som används är spårtaxi, spårbilar, balkbanor och automatbanor de 
vanligaste. Den benämningen som främst återkommer i Sverige tycks vara spårtaxi, 
vilken vi också kommer att ansluta oss till i vår uppsats. Spårtaxi ger enligt oss en bra 
association till vad systemet innebär och är ett enklare ord att använda vid den emiriska 
undersökningen eftersom respondenterna lätt kan skapa sig en bild av systemets 
utformning. Spårtaxi erbjuder individuell direktresa utan uppehåll, liknande 
konventionell taxi. (www.swedetrack.com, www.podcar.org, www.vectus.se)

Det finns system som bygger på liknande principer, 
bland annat en markbaserad dubbelspårig bana i 
Morgantown, USA (www.presby.edu). Som vi var 
inne på ovan finns det ingen allmänt accepterad 
definition av ett spårtaxisystem. Några egenskaper 
återkommer emellertid i flertalet rapporter. I denna 
rapport har vi följande syn på vad ett spårtaxisystem
är. Resenären kan, via en automat/panel i anslutning 
till systemet/vagnen, ange resmål och betala 
(www.podcar.org, www.vectus.se). Vagnar ska ha plats 
för fyra personer och åker direkt, utan uppehåll, till valt resmål. Det ska även gå att byta 
slutdestination under resans gång. Hållplatserna ligger på sidospår där resenären i lugn 
och ro kan kliva ut utan att övrig trafik hindras. Tomma vagnar ska i stor utsträckning 
alltid finnas tillgängliga på hållplatserna när det kommer en resenär. Systemet ska vara 
tillgängligt för användning dygnet runt. Spårtaxisystemet är eldrivet och ska gå med en 
hastighet av 35 kilometer i timmen inom tätorter. Möjligheten till tät trafik och fordon på 
egen bana ger spårtaxisystem stor kapacitet. (www.podcar.org, www.vectus.se)

Spårtaxi har utvecklats för att erbjuda några av bilens fördelar, till exempel att gå 
snabbaste vägen till målet utan stopp och byte, att avgå när som helst utan tidtabeller och 
att vara en privat resa (eller i självvalt sällskap). De nackdelar som finns med bil avses 
också att undvikas. Bland dessa kan nämnas buller och avgaser, trängsel, olyckor och 
parkeringsbehov. (www.swedetrack.com, www.vectus.se) Trots att det gjorts en del 

Källa: www.nyteknik.se/art/441224122
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utvecklings- och utredningsarbete inom området är det få system har kommit längre än 
till småskaliga provbanor. Den sammantagna komplexiteten (tekniskt, organisatoriskt, 
finansiellt samt stadsbyggnadsmässigt) är förklaringen till att denna typ av system inte 
redan har införts. (www.vectus.se)

2.2 Möjligheter med spårtaxi
Spårtaxi erbjuder flertalet fördelar. Restiden är jämförbar med bilens vilket innebär att 
det går fort i jämförelse med till exempel en lokalbuss, som måste stanna vid hållplatser 
mellan startpunkten och slutdestinationen. Eftersom vagnarna inte behöver stanna för 
påstigande passagerare, eller för trafiksituationer som rödljus och trafikstockningar, så 
går spårtaxin hela tiden framåt. Passagerarna behöver inte byta för att komma dit de vill 
utan spårtaxin går direkt till den hållplats som valts. Spårtaxin gör också 
järnvägsresandet, alternativt flyget, attraktivt eftersom det blir lätt att ansluta. Väntetiden 
vid stationen är också kort eftersom det enligt systemanvisningarna alltid ska finnas 
vagnar där de efterfrågas. Något som kan ses som en fördel är det faktum att resenären 
inte behöver dela vagn med någon de inte känner, precis som vid en taxiresa. Dessutom 
är spårtaxi miljövänligt eftersom det drivs med el och är mycket energisnål. 
(www.corren.se)

Enligt en studie (Transek, 2006) är spårtaxi snabbare än buss, spårväg, pendeltåg och 
tunnelbana upp till ett stationsavstånd av 1500 meter. Det optimala avståndet mellan 
stationerna för buss, spårväg, tunnelbana och pendeltåg är dock inte mer än 750 meter. 
Trots en relativt hög medelhastighet av 90 km/h för t-bana och pendeltåg är den effektiva 
medelhastigheten endast 21-22 km/tim. Det beror delvis på att gång och väntetider drar 
ned hastigheten, men också på alla mellanliggande stopp och tiden för acceleration och 
retardation. När stationsavståndet är detsamma är det ingen påtaglig skillnad i hastighet 
eller restid, dörr till dörr, mellan buss, spårväg, t-bana och pendeltåg. Ett spårtaxisystem
har egenskaper som undviker de hastighetsbegränsade faktorer som finns i de här 
kollektivtrafiksystemen. Ett väl fungerande spårtaxisystem, som har en konstans 
hastighet av 35 km/h, innebär korta eller inga väntetider, och inga hållplatsstopp mellan 
resans start- och slutdestination. (Transek, 2006)

2.3 Svårigheter med spårtaxi
Även om det tidigare gjorts ett antal utredningar och tester av PRT-system så finns det 
inget fullt utbyggt system idag. Det är svårt att finna orsaker till varför systemen inte 
vidareutvecklats eftersom det inte finns någon större studie publicerad inom ämnet. De 
grundläggande anledningar som däremot går att finna är centrerade runt tekniska 
problem, avsaknad av uppfattad efterfrågan, frågor om kostnadseffektivitet, skiftande 
transport- och forskningsprioriteringar, avsaknad av offentligt stöd och tvivel på att det 
skulle få en positiv reaktion från samhället. PRT-projekt har också fått motta följande 
kritik; (www.washington.edu)

 Små fordon passar bäst där efterfrågan är lägre (low-density) samtidigt som 
elektroniskt kontrollerade system som PRT endast är ekonomiskt hållbart för hårt 
trafikerade turer.  
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 Ett PRT-system kan inte garantera att utbudet matchar efterfrågan under 
högtrafik. Tiden en sekund eller kortare, som utlovades som starttid för en vagn, 
är kortare än stopptiden för vagnarna. 

 Ett PRT-system kräver mycket plats för spårnätet, stationer och vagnsdepåer. Den 
marken skulle vara bättre att använda till att förbättra det redan befintliga 
vägnätet. 

Utvecklingen inom en rad olika forskningsområden de senaste 20 åren syftar till att 
förändra dessa tvivel och möjliggöra en fortsätt utveckling av PRT. Denna utveckling 
gäller bland annat: (www.washington.edu)

 Databaserade beräkningstekniker har drastiskt förbättrats sen 1970 och de nya 
beräkningsteknikerna möjliggör för bättre simuleringsmodeller och 
nätverksdesigning.

 Kontrollteorier för automatiska system har blivit bättre med anledning av stora 
investeringar sen mitten av 70-talet. Kombinerat med dagens beräkningsteknik 
kan dessa teorier simuleras och jämföras genom ett hypotetiskt nätverk. 

 Tekniken gör det möjligt att reducera starttiden på ett säkert och tillförlitligt sätt. 
 Automatiska betalningssystem har utvecklats och visats effektiva i dagens 

kollektivtrafik. Användandet av sådana tekniker inom PRT skull förenkla 
biljettbetalning och reducera arbetskostnader. 

De här observationerna, kombinerat med ett ökat behov att förbättra servicen i 
kollektivtrafiken, tyder på att PRT bör studeras närmare som en realistisk 
transportlösning (www.washington.edu).

Enligt de forskare3 vi intervjuat behöver ett spårtaxisystem vara ordentligt utbyggt för att 
få genomslagkraft och vara rättvisande. Om inte ett fullgott system byggs från början 
menar Tegnér4 att det kommer att bli problem med att visa fördelarna med systemet, och 
att allmänheten kan komma att tröttna eftersom det tar för lång tid innan systemet täcker 
behoven. Såväl Rosenblad som Tegnér5 menar att en mindre testbana, som inte knyter 
ihop till exempel centrum med ett annat viktigt område, kan resultera i att systemet inte 
kommer till sin rätta. Fördelen med spårtaxi är just att åka direkt till slutstationen för att 
undvika byten. Samtidigt menar de att eftersom det inte finns något fullvärdigt system 
utbyggt idag så behövs det några tester innan någon vågar satsa på ett system. Just nu 
byggs det en testbana i Uppsala men Tegnér6 menar att det måste finnas en ökad 
konkurrens bland leverantörer innan effektiva, och prisvärda, system kan byggas.

Det visuella intrånget i stadsbilden är en annan negativ detalj som forskarna7 nämner. 
Framförallt i områden med äldre byggnader kommer spårtaxin att kännas störande. 
Rosenblad8 menar att systemet därför kan vara bättre lämpat för USA där det är brett 
                                                
3 Ingmar Andreasson, Elsa Rosenblad, Göran Tegnér, personliga samtal den 6,7 och 8 november 2006.
4 Göran Tegnér, personligt samtal den 6 november 2006.
5 Göran Tegnér, Elsa Rosenblad, personliga samtal den 6 och 8 november 2006.
6 Göran Tegnér, personligt samtal den 6 november 2006.
7 Ingmar Andreasson, Elsa Rosenblad, Göran Tegnér, personliga samtal den 6,7 och 8 november 2006.
8 Elsa Rosenblad, personligt samtal, den 8 november, 2006.
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mellan husen och inte lika många äldre byggnader. Allmänheten kan också uppfatta 
banorna som fula. En annan sak som talar emot spårtaxisystem är de höga 
investeringskostnaderna (www.corren.se). Jämfört med vissa av de andra 
kollektivtrafiksätt är de dock relativt låga. Den genomsnittliga investeringskostnaden för 
en kilometer spårtaxibana 65 miljoner kronor (beräknat på fem studier). Det kan jämföras 
med bussbana som kostar 61 miljoner, spårväg som kostar 166 miljoner och tunnelbana 
som kostar 740 miljoner per kilometer. (Transek, 2006)

2.4 Exempel på spårtaxisystem
Det finns inget spårtaxisystem som kan anses som standard, mycket beroende på att inget 
av dagens moderna system har kommit längre än till teststadiet. Enligt Andréasson9 kan 
systemen delas upp i två kategorier – automatstyrda bilar och spårtaxi (PRT). 

Automatstyrda bilar kallas även RUF (Rapid Urban Flexible) och har utvecklats i 
Köpenhamn. De här bilarna är batteridrivna och kan köras både på marken och på 

tringelformade högbanor (dual-mode). Fördelen är att de kan 
köra direkt från dörr till dörr, precis som en vanlig bil, men 
problemet är att det krävs en ny typ av bilproduktion för att 
detta ska vara genomförbart. (IST, Transek och Logistik 
Centrum, 2006)

Vi har istället valt att fokusera på system där fordonen 
endast kan gå på en bana. Det finns flertalet typer varav 
vi har valt att kort berätta om de vanligast 
förekommande. I Cardiff, England, byggs ett system 
kallat ULTra. De billiknande fordonen rullar och styrs av 
gummihjul som drivs av batterimatade elmotorer. 
Systemet ska testas på Heathrow flygplats 2008 och ett 
framgångsrikt resultat kan, enligt Andreasson10, leda till 
ett genombrott för spårtaxi. Detta system är dock inte 
lämpligt för Sverige på grund av gummihjulsdriften som 
kräver friktion för säker bromsning. Snö och is skulle 
således ställa till bekymmer. En annan begränsning ligger i batteritiden som medför 
frekvent batteribyte eller uppladdning. (IST, Transek & Logistik Centrum, 2006)

FlyWay, som har hängande vagnar av olika storlek, utvecklas av svenska Swedetrack 
systems. Detta system erbjuder möjligheten att sänka ner vagnarna så att stationer kan 
byggas på markplan. Dock saknar företaget resurser för att fullfölja utvecklingen. 
(www.swedetrack.com) Detsamma gäller SkyWeb Express som har utvecklat ett 
tresitsigt system (i bredd) som drivs med linjärmotorer i vagnen som får energi från 
likströmsskenor i banan (IST, Transek & Logistik Centrum, 2006).

                                                
9 Ingmar Andréasson, personligt samtal den 7 november 2006.
10 Ingmar Andréasson, personligt samtal den 7 november 2006.

K�lla: http://www.nyteknik.se/art/44122

Källa: http://atsltd.co.uk/media/pictures/
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2.5 Spårtaxisystem i vår uppsats
Det system vi anser vara mest lämpligt för Sverige i allmänhet, och Karlstad i synnerhet, 
är Vectus PRT, som utvecklas av dotterbolaget till det koreanska stålföretaget Posco. 
Vagnarna är passiva (och innehåller inga rörliga delar) och drivning och bromsning sker 
med linjärmotorer i banan. Just linjärmotorer passar bra i Sverige på grund av dess 
förmåga att klara av snö och is. Vectus bygger just nu en testbana i Uppsala för 
verifiering och säkerhetscertifiering av svenska Järnvägsstyrelsen. (www.vectus.se)

Enligt egen utsago kommer spårsystemet att bli en ultralätt stålstruktur som kräver få 
pelare. Systemets standardiserade design ska förenkla spårsystemets installation och 
uppgradering. Den linjära induktionsmotorn konverterar elektrisk energi direkt till linjär 
rörelseenergi och är utplacerad i banan med en reaktionsplåt i fordonet. 
Kommunikationssystemet har till uppgift att sända bland annat kritiska styrkommandon 
och statussignaler mellan styrsystemet och fordonen och motorerna. Detta för att 
automatiskt styra och övervaka motorerna beteende och status. Spårbilarnas rutt ska även 
kunna kontrolleras på passagerarens begäran. (www.vectus.se)

Anledningen till att vi valt att utgå från Vectus PRT är framförallt deras strävan att 
utarbeta ett system som ska klara av det svenska klimatet. Bland de system som har 
denna förmåga är Vectus det system som kommit längst.(www.vectus.se) Vectus PRT-
system bygger också på vagnar med fyra sittplatser vilket är det antal som forskarna11

ansett vara mest lämpligt för behoven i Karlstad.

I uppsatsen har vi innefattat tre möjliga säkerhetslösningar i det spårtaxisystem vi 
beskriver för respondenterna i vår empiriska undersökning. För det första ska vagnen 
innehålla en larmfunktion från vilken resenären, vid problem, kan få 
direktkommunikation med en samverkanscentral. För det andra berättar vi om 
möjligheten att ha kameraövervakning i vagnen och på stationen. Slutligen beskriver vi 
en lösning som registrerar resenärerna vid påstigning i avseende att förebygga brott.12

                                                
11 Ingmar Andreasson, Elsa Rosenblad, Göran Tegnér, personliga samtal den 6,7 och 8 november 2006.
12 Ingmar Andreasson, Elsa Rosenblad, Göran Tegnér, personliga samtal den 6,7 och 8 november 2006.

Källa: www.zeenergy.net/leantransit/kfbR98_38.pdfKälla: www.vectus.se/press.html
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3 Tillvägagångssätt

Här beskriver vi vårt kvalitativa tillvägagångssätt och vår deduktiva ansats. Vi förklarar 
också hur datainsamlingen gått till och vilket urval vi gjort. Dessutom diskuteras 
uppsatsens validitet och reliabilitet. 

3.1 Val av kvalitativ metod
Eftersom spårtaxi är ett nytt och ej allmänt vedertaget system är det svårt att finna 
respondenternas exakta behov och åsikter om systemet. Istället är det av intresse att hitta 
spontana attityder inom de områden vi valt att undersöka. Generellt finns det två 
generella forskningsansatser; kvalitativ och kvantitativ. Jacobsen (2002) menar att de två 
ansatserna inte principiellt skiljer sig från varandra. Han anser att båda är metoder som 
samlar in empiri men att de är lämpade för olika sammanhang. Jacobsen låter det 
exemplifieras genom Grønmo, när han skriver att; (Grønmo, i Jacobsen, 2002, s.49)

”…kvalitativa och kvantitativa ansatser principiellt sett inte står i ett konkurrerande utan 
ett komplementärt förhållande till varandra. Den ena kan sällan ersätta den andra. 
Mycket ofta kan de stödja varandra ömsesidigt./…/Ingen av de båda datatyperna är 
principiellt bättre än den andra, och ingen är principiellt mer vetenskaplig än andra.”

Med hänsyn till vår problemformulering, att belysa Karlstadstudenternas attityder till och 
behov av ett spårtaxisystem, har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats i form av 
fokusgrupper. Eftersom problemformuleringen har en undersökande karaktär krävs ett 
tillvägagångssätt som hittar nyanserna i respondenternas attityder till spårtaxi, och som 
går mer på djupet än en kvantitativ ansats gör. Jacobson (2002) menar att det krävs en 
kvalitativ metod där koncentrationen ligger på ett fåtal enheter för att få en tillräckligt 
nyanserad och djup framställning. En kvalitativ metod har inte alls samma grad av 
formalisering som den kvantitativa och har primärt ett förstående syfte. Poängen är inte 
att få en generell giltighet utan att få en djupare förståelse för det antagna problemet i 
fråga. Det kvalitativa handlandet kännetecknas av en närhet till källan. (Holme & 
Solvang, 1997)

Eftersom spårtaxi befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede är det riskabelt att använda sig 
av en kvantitativ metod eftersom människors kunskaper inom ämnet är begränsade. En 
kvantitativ metod passar med en hypotesprövande problemställning där syftet är att hitta 
omfånget, frekvensen eller utbredningen av ett fenomen. Det leder till en metod som har 
en omfattande uppläggning med få nyanser men desto färre enheter (Jacobsen, 2002). 
Den kvantitativa metoden präglas av kontroll från forskarens sida och hyser en stor grad 
av formalisering och strukturering (Holme & Solvang, 1997). Vi menar att en kvantitativ 
metod inte hade gett oss de nyanser i attityderna som en kvalitativ metod gör. 
Respondenter med bristande kunskap hade inte kunnat svara på standardiserade frågor på 
ett lämpligt sätt och resultaten hade därigenom blivit missvisande. Däremot kan det vara 
lämpligt att använda sig av kvantitativa metoder när spårtaxisystem redan har utvecklats 
och respondenterna har de kunskaper som krävs för att på ett lämpligt sätt kunna svara på 
standardiserade frågor.
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3.2 Deduktiv ansats
Det finns traditionellt två metoder för hur data till empirin samlas in, eller med andra ord 
vilken ansats som undersökaren väljer. De två huvudprinciperna är att använda en 
deduktiv eller en induktiv ansats. Med en deduktiv ansats utgår undersökaren från teori 
och prövar den sedan med empiri. Enligt Jacobsen (2002) menar anhängare till den 
deduktiva ansatsen att ett arbete blir bäst om undersökaren först skaffar sig vissa
förväntningar om hur världen ser ut och därefter samlar in empirin för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna bygger således på 
tidigare empiriska undersökningar och teorier. Kritiker menar att en deduktiv ansats leder
forskaren till att leta efter den information som han/hon finner relevant, och som därmed 
tenderar att ge stöd åt de förväntningar som forskaren hade när undersökningen inleddes. 
(Jacobsen 2002)

När en induktiv ansats väljs så går forskaren motsats väg, det vill säga från empiri till 
teori. Idealt så har forskaren då inga förväntningar alls när undersökningen inleds utan 
samlar in all relevant information, systemerar de data och formulerar därefter en teori. 
Målet här är att inget ska få begränsa vad forskaren samlar in. (Jacobsen 2002)

Då vår uppsats redan från start hade syftet att utreda möjligheterna för ett spårtaxisystem 
i Karlstad ur ett studentperspektiv, krävdes det kunskap om systemet innan vi kunde göra 
den empiriska undersökningen. Således såg vi en deduktiv ansats som mer lämplig. 
Genom att intervjua personer som tidigare undersökt spårtaxi som system, dess 
möjligheter och begränsningar samt användarens uppfattning, fick vi en teoretisk 
utgångspunkt som ligger till grund för empirin. Det kan tyckas att en undersökning om 
människor allmänna transportbehov skulle ge en mer rättvis bild, men syftet är att 
undersöka just spårtaxi som transportsystem och studenternas syn på detsamma i 
synnerhet. Det krävdes således en uppfattning om vad spårtaxi är innan undersökningen 
inleddes. 

3.3 Primär- och sekundärdata
Primär- och sekundärdata skiljer sig åt, där den primära är vår egna empiriska 
datainsamling, utifrån vårt syfte, medan den sekundära är andrahandsinformation, 
framtaget av forskare eller liknande, för deras specifika syfte (Jacobsen, 2002). Vår 
uppsats bygger främst på primärdata i form av fyra stycken fokusgrupper med studenter, 
men i denna kategori kan också inräknas de inledande samtal med forskare som låg till 
grund för bakgrundsfakta om spårtaxi. Enligt Jacobsen (2002) hör just intervjuer och 
gruppintervjuer tillsammans med observation till några av de viktigaste sätten för att 
insamla primär data. 

Sekundärdata kan vara både kvalitativ och kvantitativ (Jacobsen, 2002). Texter, där 
undersökaren tar del av existerande ord och historier som därefter tolkas, är kvalitativ 
sekundärdata. När det gäller kvantitativ sekundärdata har undersökaren använt sig av 
existerade statistisk. (Jacobsen, 2002) De sekundärdata som används i vår uppsats är 
vetenskapliga artiklar, teorilitteratur samt institutionell data i form av Internetsidor och 
rapporter. Således ligger både kvalitativ och kvantitativ sekundärdata till grund för 
analyseringen. Jacobsen (2002) menar vidare att det i institutionella källor, till skillnad 
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mot de personliga, är svårare att avläsa vem det egentligen är som framför åsikter, och att 
den typen av information lämpar sig mer för studier på kollektiv nivå vilket vår uppsats 
bör räknas till. Eftersom spårtaxi är ett relativt outforskat ämne och stora delar av 
forskningen har bedrivits på statlig nivå eller av olika intresseorganisationer, krävdes 
således denna typ av källor. Då de flesta källor om spårtaxi på något sätt är subjektiva, 
och inte alltid vetenskapliga, bör de fördelar och nackdelar som nämns beaktas i skenet 
av detta.

3.4 Empirisk teknik: Fokusgrupper
För att få en djupare förståelse för kundens attityder och beteende duger inte en 
standardiserad undersökningsmetod, såsom enkäter. Det är därför av stor vikt att 
undersökare använder sig av en kvalitativ metod för att finna denna insikt. Fokusgrupper 
ger användbar information om hur konsumenter tänker och tycker. (Peter & Olson, 2005)

En fokusgrupp innebär inte bara själva sessionen, utan även planeringen inför 
genomförandet. Vi har valt att följa Westlunds (1999) teorier om hur en fokusgrupp ska 
planeras eftersom den ger en klar insikt om vad forskaren bör beakta. 
Problemformulering i en fokusgrupp kan enligt Westlund (1999) ske på tre nivåer. När 
man inte vet så mycket om problemet kan problemformuleringen uttryckas som ett tema. 
Då man vet tillräckligt för att kunna definiera relevanta begrepp kan man utveckla en 
frågeställning. På den tredje nivån formuleras problemet som en hypotes att prova. 
Eftersom spårtaxisystem är något vi, vid fokusgruppernas genomförande, inte kunde anse 
oss vara experter på, ansåg vi oss inte ha tillräckligt med kunskap för att pröva en hypotes 
eller ställa en specifik frågeställning. Istället delade vi upp våra funderingar under olika 
teman, vilka senare kommer att redovisas i empirin, där vi lät respondenterna reflektera 
under olika teman inom området spårtaxi.

Fokusgruppen ger vår undersökning relevans ur ett användarperspektiv och leder, enligt 
Aaker (et al, 2004), till såväl nya idéer som meningsfulla kommentarer. Eftersom 
spårtaxitekniken är förhållandevis outvecklad tycks den här metoden, som enligt 
Churchill och Iacobucci (2002) är användbar för att finna uppslag och insikter, vara 
särskilt lämplig. 

Westlund (1999) menar att fokusgruppernas storlek kan variera. Enligt honom 
rekommenderar många en gruppstorlek om 6-8 personer Flertalet andra forskare, bland 
annat Andersson (1991) och Gustafsson (1998), menar att 8-12 personer är bättre. 
Westlund (1999) betonar vikten av att alla kommer till tals och får möjligheter att dela 
erfarenheter med varandra. Han menar vidare att för få deltagare begränsar diskussionen. 
Gustafsson (1998) ser också risker med för få deltagare och menar att det är risk för att 
någon tar för stor plats. Nackdelen med för stora grupper är att det kan vara svårt att leda 
dem (Westlund, 1999).

Enskilda djupintervjuer diskuterades som ett alternativ till fokusgrupper. Enligt Silver 
och Thompson (1991) är fyra djupintervjuer om en timme lika effektiva som två 
fokusgrupper om två timmar. Vidare finner fyra fokusgrupper närmare 85 procent av de 
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tankar som finns om ett ämne. (Silver och Thompson, 1991, i Griffin och Hauser, 1993) 
Vi har därmed antagit att resultaten på ett lämpligt sätt representerar studenter i Karlstad.

3.5 Urval
I vår undersökning har vi valt att enbart använda oss studenter vid Karlstads universitet 
som respondenter. Vi menar att studenter är innovationsbenägna och notoriska användare 
av kollektivtrafik, vilket passar bra in på vårt projekt. Jacobsen (2002) menar att de som 
sitter i en grupp ska ha ett visst minimum av gemensamma upplevelser, vilket innebär att 
det blir lättare att utbyta erfarenheter. Detta förfaringssätt bildar också grupper som är 
socialt lika, och det kan medverka till låga kommunikationsbarriärer mellan deltagarna. 
(Jacobsen, 2002)

Inom segmentet studenter har vi valt att ytterligare dela in deltagarna i två ekonom- och 
två teknikgrupper. Jacobsen (2002) menar att valet av homogena grupper kan vara 
speciellt intressant när vi har flera grupper som är internt homogena men olika varandra. 
Tanken med studenter från två olika typer av utbildningar, dock uppdelade i olika 
fokusgrupper, är att få olika infallsvinklar på spårtaxi och en djupare diskussion. Valet av 
just de här studentgrupperna kan härröras till ekonomstudenternas förmodade förmåga att 
se problem ur ett marknadsperspektiv, och teknikstudenternas kunnande om tekniska 
aspekter. Slutgiltigt är vi dock intresserade av att undersöka om studenter har en enhetlig 
syn på spårtaxi, därav valet av studenter som homogen grupp.

Urvalet av studenter är inte helt slumpmässigt. Eftersom uppsatsen inte avser att ge någon 
allmängiltig sanning, utan en övergripande bild av attityden, ansåg vi det vikigt att 
rekrytera studenter med god diskussionsförmåga snarare än grupper som representerar 
den genomsnittliga studenten. 

3.6 Förfarandet under fokusgrupperna
Under arbetet med våra fokusgrupper försökte vi i största möjliga mån följa den teori och 
de instruktioner vi beskrivit i avsnittet ”Metod: Fokusgrupper”.  Eftersom teorin säger att 
fyra fokusgrupper hittar ungefär 85 procent av infallsvinklarna i ett ämne valde vi just 
detta antal. Fler fokusgrupper hade naturligtvis kunnat bidra till fler idéer, attityder och 
tankar, men i relation till vår tidspress menar vi att fyra grupper ger en mycket bra 
avkastning på investerad tid. 

Vi valde att rekrytera sju stycken studenter till varje fokusgrupp. Vi menar, med stöd i 
ovanstående teori, att detta antal ger såväl en möjlighet för varje respondent att komma 
till tals, samtidigt som antalet inte innebär någon större risk för att någon individ ska ta 
över diskussionen. Vi ansåg att färre deltagare skulle innebära en begränsning rent 
diskussionsmässigt eftersom det behövs fler infallsvinklar för att en relevant diskussion 
ska kunna skapas. Ett större antal respondenter hade i sin tur varit svår att kontrollera, 
och med vår ringa erfarenhet som moderatorer ville vi undvika detta. 

Då vi i vår problemformulering uttrycker önskemål om att undersöka olika studenters 
attityder till spårtaxi valde vi, som nämnts ovan, att rekrytera respondenter från två olika 
studieinriktningar: teknik och ekonomi. Under fyra dagars tid, med en fokusgrupp varje 
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dag, lät vi studenterna komma i kontakt med, och ge sina synpunkter på, spårtaxi. 
Fokusgrupperna genomfördes i grupprum i universitetsbiblioteket eller 11-huset, vilka 
hade möblerats i syfte att få respondenterna att sitta närma varandra, vilket vi menar leder 
till bättre diskussion. Grupprummens ena vägg var av glas med insyn utifrån, men det 
tycktes inte påverka respondenterna.

Förfarandet började med att vi bjöd på fika för att åstadkomma en god stämning i 
gruppen. Redan vid rekryteringen fick studenterna reda på att det skulle bli bjudna på 
kaffe, och avsikten med att berätta det var att ge dem ett incitament att dyka upp vid valt 
tillfälle. Därefter startade moderatorn, vilket vi turades om att vara, diskussion med att 
kort berätta om spårtaxi och därpå visa en DVD (som vi fått låna av Ingmar Andréasson 
på KTH) som visar hur ett eventuellt system skulle kunna se ut i Kungens Kurva i 
Stockholm. Syftet med att visa filmen var att ge en mer verklighetstrogen bild av 
spårtaxi, som till en början kan verka diffust och futuristiskt för många. 

När filmen avslutats satte moderatorn på en minidisc med extern mikrofon som tog upp 
allt som yttrades under sessionen. Den av författarna som inte var moderator antecknade 
det som sades. Moderatorn lät sedan respondenterna fritt få ge kommentarer på den 
information de just delgivits. När detta var avklarat indelades respondenterna i grupper 
om två, eller tre, vilka sedan fick skriva ner fyra positiva respektive fyra negativa 
aspekter på spårtaxi. Det som framkom diskuterades sedan med hela gruppen. 

Eftersom spårtaxi är ett nytt begrepp för många valde vi sedan att låta respondenterna få 
diskutera fritt under olika teman, vilka kommer att redovisas i empirin. Moderatorn angav 
ämnet, och vår avsikt var sedan att låta respondenterna diskutera ämnet sinsemellan utan 
påverkan av moderatorn. Detta gick smärtfritt i många fall, men när diskussion uteblev 
gav moderatorn exempel på allmänna infallsvinklar i syfte att främja samtalet.

När samtliga teman som vi avsett att undersöka hade diskuterats på ett tillfredställande 
sätt gav vi återigen respondenterna möjlighet att fritt reflektera över ämnet. Detta 
förfarande gav gränsöverskridande tankar och idéer som inte fått möjlighet att komma 
fram under våra olika teman. Fokusgruppen avslutades när det inte naturligt framkom fler 
tankar.

3.7 Kategorisering
Poängen med att kategorisera de empiriska data, är att gå från de enskilda datakällorna 
till de särskilda fenomen som data tar upp och belyser. Kategorisering hjälper alltså till 
att ge en överblick av olika fenomen i intervjumaterialet. För att lyckas med det krävs två 
faser av sammanställning. För det först måste vi skapa relevanta kategorier utifrån de data 
vi förfogar över. Därefter måste observationer och intervjuer hänföras till kategorierna.  
(Jacobsen, 2002)  

Vi valde att ge respondenterna i fokusgruppen olika teman att diskutera under, i syfte att 
underlätta denna process. Deras attityder till de olika delarna av ett spårtaxisystem 
kommer slutligen att forma en övergripande attityd till hela projektet. Peter och Olsen 
(2005) menar att eftersom en människas kognitiva kapacitet är begränsad kan endast ett 
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fåtal beliefs om en produkt bli aktiverade och övervägda samtidigt. I vårt fall innebär det 
att alla beliefs om spårtaxi inte har blivit aktiverade under våra fokusgrupper. De som har 
blivit aktiverade kallar Peter och Olson (2005) för salient beliefs. De behöver inte vara 
samma varje gång utan varierar över tid och situationer. Tillsammans ger respondentens 
samtliga salient beliefs personen i frågas övergripande attityd till produkten. (Peter & 
Olson, 2005)

I vår empiri kategoriserar vi studenternas salient beliefs om spårtaxi under de olika teman 
vi valde att använda i fokusgrupperna. Peter och Olson (2005) menar att respondenten 
kan ha salient beliefs om olika typer och nivåer, vilket också är fallet i vår undersökning. 
Till exempel kan respondenten ha angivit ett primärt behov om att systemet borde vara 
tillgängligt. Någon annan kanske har sagt att systemet ska vara öppet dygnet runt, vilket 
kan ses som ett sekundärt behov. En tredje kan ha angett ett tertiärt behov, till exempel att 
det alltid ska finnas vagnar inne på stationen. Då vi gör en undersökning som primärt 
syftar till att undersöka attityderna till ett spårtaxisystem i ett inledande skede av 
forskningen har vi valt att inte kategorisera respondenternas salient beliefs ytterligare. 
Istället låter vi deras tankar florera fritt i sitt sammanhang i empirin. 

Eftersom vi inte är ute efter studenternas enskilda salient beliefs, utan hela målgruppens, 
sammanställer vi alla infallsvinklar som framkommit tillsammans. Detta ger en empiri 
där salient beliefs är angivna som gällande för alla respondenter.

3.8 Validitet och reliabilitet
Vid en undersökning bör forskarna alltid fråga sig huruvida de erhållna resultaten är 
korrekta. Fel uppstår genom ofullkomligheter i metoden, vilket kan härledas till vilka 
instrument som används och hur de används. Låg reliabilitet och låg validitet är två 
faktorer för mätfel. Med validitet (giltighet) menas förmågan att mäta vad som avses. Det 
går inte att med säkerhet bestämma om en metod är valid eller inte utan subjektiva 
grunder används för att bedöma metodens validitet. (Lekvall & Wahlbin, 2001)

Eftersom vi använt oss av en kvalitativ ansats beskriver vi vår validitet genom att 
beskriva hur vi samlat in och bearbetat data. Det finns en rad faktorer som har påverkat 
validiteten. Vår förståelse för respondenterna är en. Exempelvis kan vår bakgrund och 
kunskap om ämnet samt fördomar påverka hur vi ser på resultatet. Vi har försökt undvika 
detta genom att lyssna på nyanser under intervjuerna och genom att vi spelat in 
fokusgrupperna kan vi placera inlägg i dess sammanhang. Eftersom vi gjort fyra stycken 
fokusgrupper under en veckas period har vi utvecklat vår förmåga att leda 
fokusgrupperna och därför borde trovärdigheten öka för varje gång.

Något som kan påverka validiteten är vårt urval av respondenter. Då vi valt dem utifrån 
dess förmåga att komma med idéer och synpunkter är det möjligt att de inte kan 
representera hela populationen studenter vid Karlstads universitet. För att undvika alltför 
liktänkande studenter valde vi att rekrytera hälften från ekonomprogrammet och hälften 
från teknikbaserade program. Det här rekryteringssättet säkerställer också att vi hittar 
respondenter med olika relation till problemet, vilket Malterud (1, 1998) kallar för 
källtriangulering. 
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I en kvalitativ studie definierar inte forskaren generaliserbarheten utan presenterar vägen 
och de fynd som gjorts vid slutet av vägen. Läsaren avgör sedan generaliserbarheten. När 
läsaren bedömer hur resultaten kan tillämpas ska han fråga sig vad av resultaten som kan 
tillämpas? …och för vem resultaten är tillämpbara? … och under vilka förutsättningar 
resultaten är tillämpbara? (Malterud, 2, 1998) Vår uppsats avser inte att uppnå någon 
allmängiltig sanning, eftersom den är gjord i ett väldigt tidigt skede i en 
utvecklingsprocess, utan ska istället ligga som grund för framtida forskning. Det är 
således upp till betraktaren att avgöra huruvida resultaten har tillräckligt hög validitet för 
att kunna generaliseras. 

Reliabilitet (tillförlitlighet) förklaras som upprepade mätningar som ger samma resultat 
(Ejlertsson, 2005). Christenson (et al., 2001) går steget längre och förklarar att en 
undersökning är reliabel först om liknande resultat uppnås oberoende av mätmetod.
Lekvall och Wahlbin (2001) menar att säkerheten i en mätning påverkas av metodens 
förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i intervjusituationen. Då en metod 
har hög reliabilitet har den upprepats i en mätning flera gånger på samma personer och 
fått samma eller liknande svar. Skillnader i föränderliga egenskaper hos individer som 
deltar i undersökningen, såsom stress, trötthet och motivation, kan påverka reliabiliteten. 
(Lekwall & Wahlbin, 2001)

Om reglerna från teorierna ska tillämpas i vårt fall kan inte vår rapport sägas inneha 
reliabilitet. Vi har inte gjort upprepade undersökningar och har inte heller använt oss av 
olika metoder. Det är heller inte syftet med vår rapport. Däremot är den tillförlitlig i den 
mån att såväl den tekniska utrustningen som den mänskliga aktionen i projektet följt de 
teoretiska ramar inom vilka fokusgrupper ska genomföras.

Respondenternas föränderliga egenskaper kan ha påverkat utfallet. Peter och Olson 
(2005) menar att salient beliefs kan bli olika från gång till gång beroende på de faktorer 
som Lekwall och Walhbin (2001) diskuterar ovan. Vår spontana åsikt är att det rådde en 
gemytlig stämning i fokusgrupperna och några märkbara yttre faktorer kunde inte kännas 
av.
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4 Teoretisk referensram 

Med användaren och färdmedel i fokus diskuterar vi aspekterna ekologisk hållbarhet och 
beslutsprocesser. Kapitlet bör läsas som en grund för att förstå attityder och beteende 
hos respondenterna i vår fokusgruppsundersökning.

4.1 Ekologiskt hållbar persontransport
Priewasser (1999) har undersökt hur personligt beteende är kopplat till ekologisk 
hållbarhet. Relationen granskades genom att titta på beslutsprocessen vid val av 
transportsätt. De strategier och angreppssätt som hittills använts for att lösa miljöproblem 
har i huvudsak fokuserat på förbättringar av den ekologiska kvalitén av produkter, 
processer och tekniker. Samtidigt är det allmänt känt att förutom tekniska och strukturella 
förbättringar så har personligt beteende en viktig roll för att uppnå hållbarhet. Detta gäller 
framförallt i trafiksektorn. En av nyckelfaktorerna till en ekologiskt hållbar 
persontransport ligger i att förändra bilisterna, genom deras personliga beslutsprocesser, 
till att använda mer miljövänliga färdsätt. (Priewasser, 1999)

I enlighet med ekologisk hållbarhet ska ett färdmedel väljas som möjliggör mötet mellan 
en definierad efterfråga av transport under en minimal ekologisk påverkan. Att cykla eller 
gå är tveklöst det transportsystem som orsakar minst miljöpåverkan under ett valt 
transportutförande. Det är empiriskt fastslaget att 50 procent av resorna i ett visst urbant 
område har en distans av max tre kilometer. Vid det avståndet är cykel och gång de mest 
lämpade färdsätten. I många fall får ändå de mer rationella färdsätten underkasta sig de 
irrationella. Bilen används ofta, även vid korta resor. (Priewassser, 1999) Enligt Gruber 
(et al., 1996) står bilen för 33 till 40 procent av resorna inom en stad vid avstånd som inte 
är längre än tre kilometer (Gruber et al., 1996, i Priewassser, 1999).

4.2 Användarens beslutsprocess 
Det tog lång tid innan beteendevetenskap och handlingsmodeller började anses som 
relevanta i trafikforskning. Tidigare har en mekanisk förståelse legat till grund för varför 
personer väljer ett transportmedel framför ett annat, och uppfattningen var att personer 
som valde ett färdsätt gjorde det endast utifrån yttre omständigheter, och således togs det 
ingen hänsyn till den personliga valfriheten (Held, 1982 i Priewasser, 1999). Genom 
införandet av teoretiska beteendemodeller tog forskarna även hänsyn till att valet av 
färdsätt kan förklaras av subjektiva uppfattningar och förutsättningar. Således kan valet 
av färdsätt endast förklaras genom att studera både objektiva och personliga 
beslutsgrunder. (Priewassser, 1999) För att ta gångbara trafikbeslut måste undersökaren 
ha en tillräcklig förståelse för den personliga beslutsprocessen och vad som påverkar den 
(Litting, 1995, i Priewassser, 1999).

Två teoretiska angreppssätt blir intressanta vid valet av färdmedel. Den ena har sitt 
ursprung i nationalekonomin och kallas ”Rational choice approach”. Esser (1990) har 
modifierat teorin till sociala termer och kallar sin variant ”concept of subjective 
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rationality”. Den andra relevanta modellen är ”theory of planned behavior”, som 
utformats av Ajzen (1991). (Priewassser, 1999)

Med utgång i den första teorin, ”rational choice approach”, är den personliga processen 
vid valet av ett specifikt transportmedel  antaget som ett rationellt beslut bland diskreta
alternativ. Vilket färdsätt som väljs vid en viss sträcka bestäms av hur nyttan skiljer sig 
mellan de olika färdmedel som finns tillgängliga för personen vid det konkreta tillfället. 
(Priewasser, 1999) Den upplevda nyttan är enligt Franzen (1997, i Priewasser, 1999) en 
sammanvägning av specifika attribut som respektive färdsätt har när det gäller spenderad 
tid, komfort och kostnad. De personliga egenskaperna hos personen i fråga (ålder, kön, 
utbildning, inkomst, attityd) spelar också en viktig roll. (Priewasser, 1999) Resenären 
kommer att välja det transportmedel som ger en erforderlig färdnytta och den lägsta totala 
personliga kostnaden, i vilken spenderad tid, olägenhet och kostnad i pengar inräknas. 
(Bryderl och Preisendörfer, 1995 i Priewasser, 1999)

”Theory of planned behavior” är den andra metoden som förklarar varför ett visst färdsätt 
väljs. Ur denna teoretiska ansats förklaras valet av ett visst färdmedel av den personliga 
förväntningen av nyttan, som härleds från; (Priewasser, 1999)

 Attityden till ett visst färdmedel
 Tron på den subjektiva förmågan och förutsättningarna för att använda färdsättet
 Sociala normer avseende det tänkta färdmedlet (Bamberg et al., 1995, i 

Priewasser, 1999)

Attityden till ett visst transportmedel är ett resultat av specifika subjektiva antaganden om 
relevanta attribut som spenderad tid, kostnad, bekvämlighet, säkerhet och 
omgivningsfaktorer. Resenärer baserar sina trafikval på subjektiva antaganden om hur 
lätt eller svårt det är att använda ett visst färdsätt. De personliga egenskaperna, som ålder, 
inkomst och möjligt körkortsinnehav, spelar roll. Även situationsbegränsningar, som 
disponibel tid och möjligt bagage, och infrastruktur för ett visst färdsätt har stor inverkan. 
(Priewasser, 1999) De sociala normernas inflytande baseras på om det kommer att finnas 
press eller uppmuntran från omgivningen att använda ett visst färdmedel eller inte 
(Bamberg et al., 1995 i  Priewasser, 1999).

Kalafatis (et al., 1999) har använt ”theory of planned behaviour” för att belysa viktiga 
faktorer som påverkar intentioner inom miljövänligt företagande. Han beskriver 
människors ökade medvetenhet om miljöförstöring och hur detta skapat ett behov av 
miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt menar han att det finns ett antal studier 
som visar att så inte behöver vara fallet. En studie av Simmons Market Research Bureau's 
(1991) visade på en låg korrelation mellan miljömedvetenhet och konsumenters villighet 
att använda miljövänliga produkter. Trots att det finns vissa bevis till en koppling mellan 
attityder och miljövänligt beteende så saknas det forskning om faktorer som påverkar 
intentioner att köpa miljövänliga produkter. Det är i avsikt att reducera det förbiseendet 
som Kalafatis använt sig av ”theory of planned behaviour”, som möjliggör 
undersökningar om hur influenser som attityd, personlig och kulturell bakgrund och vilja 
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att kontrollera, påverkar konsumenters avsikt att använda miljövänliga produkter. 
(Kalafatis et al., 1999)

Peter och Olson (1994) går på samma linje som Kalafatis och menar att ett speciellt 
beteende bestäms av konsumentens intention att genomföra beteendet, och inte av hennes 
attityd till objektet som är relaterat till beteendet.  De kallar modellen för ”theory of 
reasoned action” eftersom den (1) utvärderar konsekvenserna av de alternativa beteenden 
som beaktas och (2) väljer det beteende som antas leda till de mest fördelaktiga 
konsekvenserna. ”Theory of planned behaviour” och ”Theory of reasoned acton” liknar 
varandra, men innehållet skiljer sig något. De fyra huvudsakliga komponenterna i ”theory 
of reasoned action” är; beteende, intention till ett visst beteende, attityd till det beteendet, 
och subjektiva normer. (Peter & Olson, 1994) Beteendet är beroende av personens 
intention att utföra beteendet. Intentionen är i sin tur beroende av två faktorer; personens 
attityd till beteendet och subjektiva normer. Enligt Kalafatis (et al., 1999) bestäms 
attityden till beteendet genom summan av det förväntade utfallet och utvärderingen av 
detta. Den subjektiva normen baseras på tron om vad andra människor förväntar sig att 
du gör (Peter & Olson, 1994). Ibland framkallar ett socialt värdigt beteende, som 
återvinning, en känsla av självrespekt eller stolthet medan ett uteblivit sådant handlande 
framkallar skamkänslor. Den subjektiva normen är därför internt kontrollerad och 
kommer inte av en extern förstärkning som lyckönskan eller fientlighet från andra. De 
olika referenterna som är involverade i den subjektiva normen kan vara vänner, familj, 
politiska partier, religionsorganisationer och så vidare. (Kalafatis et al., 1999)

Peter och Olson (2005) pratar om två delar av omgivningen som påverkar kundens 
beteende; den sociala omgivningen och den fysiska omgivningen. Den sociala 
omgivningen härrör från konsumentens alla sociala interaktioner med och ibland sin 
omgivning. Det är först och främst vad som benämns makroomgivningen som är 
intressant i vårt fall. Kulturer, subkulturer och sociala klasser påverkar konsumentens 
värderingar, tro, attityder, känslor och beteende. (Peter & Olson, 2005) Subkulturer är 
extra intressanta. Peter och Olson (2005) nämner bland annat geografi, ålder, etnisk 
bakgrund, kön och inkomst. 

Den fysiska omgivningen bör också beaktas som en påverkansfaktor när det gäller 
spårtaxi. Med detta begrepp menas enligt Peter och Olson (2005) alla de icke-mänskliga, 
fysiska aspekterna i den miljö konsumenten befinner sig i. Speciellt är det så kallade 
”non-spatial”-aspekter som är relevanta. Denna grupp innehåller immateriella faktorer 
som temperatur, färgsättning, ljudnivå, och tid. Det här är väsentliga faktorer att ta 
hänsyn till när ett spårtaxisystem undersöks eftersom den fysiska omgivningen påverkar 
konsumentens känslor, förstånd, och beteende. (Peter & Olson, 2005)

Tiden har stort inflytande på människor. Inte bara den tid det tar att utföra något, utan 
även vilken tid på dygnet det är, vilken dag det är, om det är högsäsong eller lågsäsong 
och så vidare. Väderfaktorn är en annan viktig aspekt i den fysiska omgivningen. Dels 
kan det handla om hur produkten i fråga är anpassad till väderförhållanden, men också 
om konsumenternas känslor, förstånd och beteende. Situationsfaktorn har också stort 
inflytande på beteendet. En situation definieras av en person som handlar i en omgivning 
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av någon anledning. Den innehåller en sekvens av målstyrt beteende, tillsammans med 
känslor, förstånd och den omgivningen där handlandet utförs. Konsumtionssituationen, 
det vill säga den kontext som konsumenten använder tjänsten i, är avgörande för 
beteendet. Till exempel kan hygien, ljus, design och så vidare vara avgörande för hur 
nöjd kunden blir med tjänsten. (Peter & Olson, 2005)

”Theory of reasoned action” innebär att någon utför beteenden som antas ha fördelaktiga 
konsekvenser och är accepterade av andra människor som är viktiga för den som utför 
handlingen. Därmed antas att människor tar avstånd från beteenden som har ofördelaktiga
konsekvenser och som är impopulära hos omgivningen. (Peter & Olson, 1994) ”Theory 
of planned bahaviour” (Kalafatis, et al., 1999) innefattar dock ett fragment som inte tas 
upp i ”Theory of reasoned action” (Peter & Olson, 1994), och det är den upplevda 
kontrollen över beteendet. Användarens tro på kontroll kan anges som summan av två 
saker; en faktors förmåga att underlätta en handling och uppfattad tillgång av den faktorn. 
Den indirekta effekten av upplevd kontroll baseras på antagandet att upplevd kontroll 
motiverar intentionen till ett visst beteende. Individer som upplever att de saknar de 
nödvändiga resurserna eller möjligheterna att utföra ett visst beteende kommer troligen 
inte att bilda starka intentioner till beteendet, oavsett om deras attityd och subjektiva 
normer är fördelaktiga. Bandura (et al.,1980, i Kalafatis et al., 1999) har empiriskt bevisat 
att människors handlande till stor del är influerat av övertygelsen att de har en förmåga 
att utföra handlingen. Den upplevda kontrollen förväntas bidra till prognosen av 
intentionen, och samtidigt kommer dess inflytande över beteendet att förmedlas av 
avsikten. 

4.3 Faktorer som avgör färdsätt
Teorier likt de ovan beskrivna kan vara väldigt användbara vid trafikplanering. Resultatet 
av att analysera relevanta faktorer vid det personliga beslutsfattandet av färdmedel ger en 
indikation på vilka av de tillgängliga åtgärderna som är mest effektiva för en miljövänlig 
kollektivtrafik. Empiriska studier som gjorts med utgångspunkt ur de ovan nämnda 
teorierna har funnit att det som primärt avgör valet av färdsätt innefattas i tre kategorier; 
(Priewasser, 1999)

 Spenderad tid
 Bekvämlighet 
 Och i viss mån priset 

Skillnaden i spenderad tid och bekvämlighet är de största anledningarna till varför bilen 
ofta väljs framför kollektivtrafik. Verklig tid spenderad vid användandet av 
kollektivtrafik är avsevärt längre än vid användandet av bil. Tidsförlusten vid 
kollektivtrafik beror inte på hastigheten utan orsakas uteslutande av tiden runt 
användandet, som att gå till hållplatsen eller att vänta på bussen. Trafikplaneringen ska 
således koncentrera sig på att förbättra faktorer som inverkar på dessa tidskomponenter. 
Studier som gjorts med de tidigare nämnda beteendeteorierna som utgångspunkt visar att 
följande kvalitetskomponenter i kollektivtrafiksystem är avgörande när färdsätt ska 
väljas; antal hållplatser inom ett område, turtätheten och antalet byten som krävs. 
(Priewasser, 1999)
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En jämförelse mellan städerna i Ruhrgebiet i Tyskland och Zürich i Schweiz visar hur 
antalet hållplatser och avgångar påverkar hur attraktiv kollektivtrafiken är. I Zürich är 
antalet hållplatser per kvadratkilometer cirka 50-75 procent fler än i Ruhrgebiet. 
Turtätheten är också lägre med 6 minuters väntetid i Zürich jämfört med 10-20 minuter i 
Ruhrgebiet. (Petersen, 1995; Petersen och Schallaböck, 1995, i Priewasser, 1999) 
Kombinationen av de båda faktorerna, antal stopp och antalet hållplatser, ger en 
korrelation (antalet hållplatser-avgångar per kvadratkilometer) som är fyra till sex gånger 
så stor i Zürich jämfört med Ruhrgebiet. Skillnaden i kvalité i kollektivtrafiken ger en 
uppenbar effekt på trafikvolymen. I Zürich utför kollektivtrafiken 42 procent av resorna, 
medan samma siffra i Ruhrgebiet bara är 13 procent.

Samtidigt innebär nödvändiga byten en tidsförlust vid hållplatserna och upplevs som 
obekvämt av resenärerna. Således är införandet av direktkommunikation att föredra. En 
studie av människors resbeteende i München visade att endast 26 procent av de personer 
som kan nå destinationen direkt, med kollektivtrafik, använde bilen. När ett byte krävdes 
så steg siffran till 28 procent, men vid två byten valde 57 procent att använda bilen och 
vid fler byten steg siffran ända upp till 76 procent (Brüderl och Preisendörfer, 1995 i 
Priewasser, 1999).

4.4 Objektiva kontra subjektiva anledningar till att använda 
bilen istället för kollektivtrafik 

I många situationer kan objektivt funktionella behov, som att kunna ta med sig bagage 
eller bristfällig kollektivtrafik, inte rättfärdiga användandet av bilen. Empiriska studier 
har visat att subjektiva motivationsfaktorer ger en bättre förklaring till varför trafikanter 
väljer bilen som färdsätt; (Priewasser, 1999)

 Dålig information om alternativ (tidtabell, avgifter, rutter) 
 En allmänt negativ attityd till alternativa färdsätt
 Negativa antaganden om specifika attribut av det alternativa färdsättet som 

hastighet, komfort eller kostnad.  

Vidare kan många bilister inte ge någon direkt anledning, vare sig objektiv eller 
subjektiv, till varför de inte väljer ett alternativt färdsätt. I de fallen är valet av 
transportsätt en vanemässig handling utan en rationell övervägning av alternativ. 
(Priewasser, 1999)

I de fall där det endast är en fråga om subjektiva hinder till varför en trafikant inte åker 
kollektivtrafik kan alternativa färdsätt premieras utan att kollektivtrafiken nödvändigtvis 
behöver byggas ut. Istället kan mjuka strategier användas som: (Priewasser, 1999)

 att ge detaljerad information om kollektivtrafiksystemet med hjälp av automater 
(mobility centers).

 peka på de subjektiva fördelarna med kollektivtrafik och eliminera de förutfattade 
meningarna. 
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 utarbeta kommunikationsstrategier som medvetenhetskampanjer för att förbättra 
acceptansen och sympativärdet till kollektivtrafiken.

 utnyttja användarvänlig rörlighetsförsörjning baserat på undersökningar om 
målmarknader, direktmarknadsföring och gratis testbiljetter till möjliga 
användare.
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5 Empiri

I det här kapitlet sammanfattar vi först en tidigare studie inom området spårtaxi som 
gjorts vid Chalmers i Göteborg. Därefter redogör vi för de attityder och behov som 
framkom under vår fokusgruppsundersökning. 

Eftersom spårtaxi är ett förhållandevis nytt och outvecklat område, med närmast 
uteslutande subjektiv forskning, anser vi det vara av stor vikt att i största möjliga mån ta 
del av tidigare objektiva undersökningar inom ämnet. Det här förhållningssättet hjälper 
oss också att själva maximera utfallet av vår undersökning eftersom vi till en början var 
noviser i ämnet. För tio år sedan, 1996, gjorde Elsa Rosenblad vid Chalmers i Göteborg 
en användarstudie inom området spårtaxi, vilken kortfattat kommer att redovisas i vår 
empiridel som en grund för upplägget på vår undersökning. Anledningen till detta är dels 
att ge vår undersökning relevans i relation till tidigare objektiva studier, och dels att 
möjliggöra en jämförelse av vad som skiljer nu- och dåtid.

För att möjliggöra vårt syfte att undersöka studenters syn på spårtaxi ur ett 
användarperspektiv har vi genomfört en fokusgruppsundersökning med studenter vid 
Karlstads universitet. Denna kommer att redovisas efter Rosenblads (1996) studie, och 
ska ses i sin helhet eftersom ämnena som redovisas flyter ihop. 

5.1 Tidigare studie om spårtaxi
1996 publicerade Elsa Rosenblad vid Chalmers i Göteborg en studie med titeln 
Brukarens möte med ny teknik – PRT. Rapporten syftade till att studera förutsättningarna 
för, och tillämpningen av, avancerade persontransportsystem i svenska städer, systemets 
acceptans och de sociala och ekonomiska kostnaderna och nyttorna. Studien identifierar 
och beskriver potentiella målgrupper för avancerade persontransportsystem. Syftet är att 
klargöra användarens krav och önskemål i mötet med den nya tekniken. Studien skulle 
visa vilka resenärsproblem som skulle kunna lösas av ett PRT-system och beskriva 
förutsättningarna för acceptans och användning av ett sådant system ur ett 
användarperspektiv. Rosenblads studie är problemorienterad, och studier och tolkningar 
av användarnas problem och svårigheter söker nya krav på produkter eller system. 
Studien genomfördes i två delar, dels genom intervjuer med stöd av VR-teknik och dels 
med fokusgrupper.

5.1.1 Rosenblads delstudie 1: Intervjuer
Resultatet i Rosenblads (1996) första delstudie visade att de flesta respondenter tyckte att 
det kändes okej eller bra att åka virtuellt i spårtaxivagnen. Vagnarnas storlek, fyra 
personer personer, ansågs lämpligt speciellt när en familj åker tillsammans. 
Respondenterna såg det även som en fördel att slippa trängsel. Intervjupersonerna 
betraktade spårtaxi som ett mellanting mellan bil och buss.

Flertalet deltagare i undersökningen menade att de kände sig trygga i vagnen, och några 
menade att det var mycket positivt att få åka ensam. De flesta av deltagarna kände inget 
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obehag av att kliva av ensamma på en tom station. De menade att samma situation kan 
inträffa vid buss och spårvagn. De ville däremot ha möjlighet att åka vidare om de såg 
provocerande ungdomsgäng på en station. 

Alla deltagare i Rosenblads undersökning litade på tekniken och förutsatte att 
automatiken skulle fungera. Många av intervjupersonerna kommenterade just säkerheten. 
De var positiva till att vagnen går på egen räls, skild från övrig trafik, vilket ansågs 
minska risken för kollisioner och påkörning av fotgängare i gatuplan. Säkerhetsbälte var 
något som efterfrågades och deltagarna undrade vad som händer vid strömavbrott, om 
vagnen blir stående i banan, och om det finns någon utrymningsväg. 

Inverkan på stadsbilden var en fråga som väckte stort intresse. Hälften av 
intervjupersonerna i Rosenblads undersökning menade att spårtaxi var allt för störande i 
stadsbilden, medan den andra hälften ansåg att det kunde accepteras. Bland de negativt 
inställda var det bankonstruktionen som var akilleshälen, då främst i 
äldrestadsbebyggelse. De menade att konstruktionen skulle passa bättre i modernare 
bebyggelse.

All deltagarna i undersökningen skulle använda spårtaxi om det infördes i Göteborg. 
Flera av bilförarna menade att de skulle lämna bilen om de kunde ta spårtaxi. Skälen för 
valet av spårtaxi var i huvudsak systemets snabbhet och, i relation till bilen, en minskad 
miljöpåverkan och möjligheten att undvika parkeringsbekymmer. Jämfört med dagens 
kollektivtrafik nämndes de positiva effekterna av att slippa tidtabeller och byten, 
samtidigt som nackdelarna jämfört med dagens kollektivtrafik var få. Gentemot bilen 
nämndes det färdsättets förmåga att åka från dörr till dörr, och att resenären därmed 
slipper bagagehanteringen. Om deltagarna kunde välja färdsätt skulle dock spårtaxi 
föredras vid resor i stan. Det acceptabla gångavståndet till en station var samma ”som till 
spårvagnen idag ”, det vill säga 500 meter eller fem minuters promenad. 

De flesta i Rosenblads undersökning var villiga att betala lite mer, i snitt 30 procent, för 
spårtaxi än vad kollektivtrafiken kostar idag. Det fick dock inte kosta lika mycket som bil 
eller taxi. Flera av deltagarna var även beredda att betala extra nattaxa. 

I en jämförelse mellan bilister och kollektivtrafikanter skilde sig värderingarna endast i 
vissa frågor. Bilisterna tycktes mindre villiga att åka med andra människor. Flera 
kollektivtrafikanter var mer positiva till spårtaxi i stadskärnan än vad bilisterna var. 
Fördelen med spårtaxi var enligt kollektivtrafikanterna först och främst att slippa 
parkeringsbekymmer medan bilisterna ansåg miljöfördelen vara viktigast, och därefter 
parkeringsproblemen. Vid en jämförelse av egenskaperna mellan buss och bil ansåg 
kollektivtrafikanterna att spårtaxi låg närmare buss medan bilisterna såg den som 
närbesläktad till bilen. 

Rosenblads undersökning visade att deltagarna var positiva till spårtaxi men att 
användandet bygger på ett fullt utbyggt nät under förutsättning att stadsbilden inte 
påverkas negativt. Ett utbyggt nät i Göteborgs centrum krävdes då det var där resor 
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efterfrågades. Rosenblad anser dock att detta stod i konflikt med enskilda svar, och därför 
genomförde hon fokusgrupper för att få en bredare insikt i frågan. 

5.1.2 Rosenblads delstudie 2: Fokusgrupper
Rosenblad ansåg bilisterna som en extra intressant grupp eftersom hon ville undersöka 
deras vilja att ställa bilen till förmån för spårtaxi. Fyra fokusgrupper med bilister och tre 
med kollektivtrafikresenärer genomfördes. I bilistgrupperna tog deltagarna upp 
säkerhetsfrågorna, både driftsäkerheten och personsäkerheten, och då främst risken att 
utsättas för oönskade element. De menade att risken för överfall och skadegörelse ökade 
på grund av bristen på personal. Driftsäkerheten ifrågasattes, trots att de litade på att 
automatiken skulle fungera, och de menade att det måste finnas manuella nödlösningar.  
Bilisterna tyckte även att spårtaxisystem skulle förfula stadsbilden. 

Kollektivtrafikresenärerna nämnde också säkerhetsfrågorna och behovet av 
övervakningspersonal, och menade att tryggheten inne i vagnen måste garanteras. De 
menade att det skulle kännas farligt att åka ensam. Även denna grupp diskuterade 
driftsäkerheten, och ifrågasatte hur systemet skulle klara kyla, is och snö såväl som 
elavbrott och eventuella kollisioner.  Den negativa inverkan på stadsbilden diskuterades 
också, och även risken att systemet skulle bli dyrt att använda.

Bilisterna graderade snabbheten, och därefter miljön, som spårtaxis största fördelar. 
Korta väntetider, flexibilitet och komfort nämndes som andra positiva aspekter. Även 
kollektivtrafikanterna såg snabbheten och avsaknaden av byten som stora fördelar, 
samtidigt som de nämnde miljövänligheten, trafiksäkerheten och möjligheten att åka 
ensam i vagnen. 

Bilisterna menade att spårtaxi tvunget skulle vara billigt, helst nolltaxa, för att konkurrera 
med bilen. Det måste också vara ett måttligt gångavstånd till hållplatserna, runt 300 
meter, och tidsvinsten måste vara stor. Spårtaxi ska vara ett snabbt transportsystem med 
korta väntetider. Resan ska också, enligt bilisterna, vara behaglig och komfortabel. Det 
ska vara rent och snyggt i vagnarna, precis som i en bil.

Kollektivtrafikresenärerna betonade att spårtaxi måste garantera såväl personlig som 
teknisk säkerhet för alla användare. De menade också att det ska vara billigt, helst lägre 
än kollektivtrafiken idag med snabba turer, korta väntetider och utan byten. Dessutom 
måste det vara lätt att ta sig till en hållplats samtidigt som systemet är miljövänligt, tyst 
och effektivt. 

Sammantaget hade bilisterna i Rosenblads studie en något avvaktande inställning till 
spårtaxi. De pekade på kostnaderna, kravet på omfattande utbyggnad och intrång i 
stadsbilden. Kollektivtrafikanterna tyckte spårtaxi var smidigt, snabbt och miljövänligt, 
men med en negativ inverkan på stadsbilden. I konkurrens med bilen är det tidsvinst och 
lägre kostnader som lockar. 
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5.1.3 Skillnader mellan delstudierna
Rosenblads två studier kom fram till ett, på vissa punkter, differentierat resultat. 
Personerna i djupintervjustudien var allmänt mer positiva till spårtaxi än de i 
fokusgrupperna, som uttryckte oro för säkerheten. Rosenblad anser att en förklaring till 
detta är att det i den första studien gavs mer fyllig och positiv information om systemet, 
där larm och säkerhetsanordningar beskrevs. 

Personerna i undersökningen med djupintervjuer var även mer villiga till att dela vagn 
med okända människor, vilket inte alls var fallet i fokusgrupperna. Anledningen till detta 
tycktes vara osäkerheten och rädslan på grund av bristen på personal. De var rädda för 
överfall, rån och berusade människor, och ville inte dela vagn med främmande 
människor. 

Även betalningsviljan skiljde sig mellan studierna. Respondenterna i djupintervjuerna 
kunde tänka sig en något högre taxa än dagens kollektivtrafik, medan fokusgrupperna 
krävde ett klart lägre pris.  

5.1.4 Sammanfattning
Rosenblads (1996) studie ger en bra grund till ämnet spårtaxi ur ett användarperspektiv. 
Ämnena som tas upp är i många fall desamma som undersöks i vår undersökning, och 
därför är det mycket intressant att läsa den som en bakgrund till vår studie. Däremot är 
den tio år gammal och då vårt samhälle utvecklas, både teknikmässigt och ur ett 
miljöperspektiv, menar vi att det är av vikt att återigen genomföra en 
användarundersökning. En ny studie ger oss möjligheterna att se förändringar över tidens 
lopp, och vi får också tillfälle att undersöka nya delar av ämnet som inte tidigare 
studerats. Det är dessutom intressant att ge den nya studien en lokal prägel eftersom 
attityderna kan skilja sig mellan en större stad, Göteborg, och en mellanstor stad, 
Karlstad. Vårt val att använda innovationsbenägna studenter som respondenter ser vi 
också som en intressant infallsvinkel. 

5.2 Fokusgruppsundersökning: Karlstads studenters attityder 
till och behov av spårtaxi

Vår fokusgruppsundersökning syftar till att visa vilken syn studenter i Karlstad har på ett 
spårtaxisystem. Då ämnet är okänt för många, och tekniken fortfarande befinner sig på 
utvecklingsstadiet, har studien gjorts förhållandevis bred för att så många faktorer som
möjligt ska kunna beaktas. Respondenterna har fått delge synpunkter på såväl systemet 
och tekniken som på de möjligheter och begränsningar de ser ur ett användarperspektiv. 
Då det idag inte finns något utvecklat spårtaxisystem i den kontext vi avser undersöka, 
kort sammanfattat vagnar för fyra personer på högbana, så grundas undersökningen på 
deltagarnas tolkning av hur systemet och tekniken fungerar. I undersökningen deltog tolv 
kvinnor och 16 män, och fördelningen mellan ekonomisk kontra teknisk utbildning var 
hälften vardera. Fem av respondenterna hade bil vid tillfället.

Under våra fokusgrupper började vi med att ge en kortare beskrivning av vad spårtaxi är. 
De olika benämningarna nämndes och vi gick igenom spårtaxis karaktäristiska 
egenskaper, som nämnts i kapitlet om spårtaxi. Vi berättade om vagnarna som i vårt fall 
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är tänkta att ta fyra passagerare, och även om avsaknaden av byten och väntetider. 
Hastigheten, 35 km/h, nämndes och även det faktum att tomma vagnar kommer att åka 
runt i systemet för att möjliggöra att efterfrågan kan mötas. 

Efter presentationen fick deltagarna se en kortare DVD (som vi lånat av Ingmar 
Andréasson på KTH) som visar en simulerad spårtaxibana med två ”loopar” i Kungens 
kurva utanför Stockholm. Även om de flesta deltagarna inte känner igen miljön gav 
filmen, enligt vårt omdöme, en bra bild av hur systemet fungerar. Först när filmen tog 
slut fick respondenterna börja diskutera efter uppgjorda teman, som redovisas i 
rubrikform här i empirin. Vi har valt att redovisa delar av resultatet i citatform för att 
möjliggöra för läsaren att förstå informationen i sitt sammanhang.

5.2.1 Spontana kommentarer
Deltagarna gavs först möjlighet att komma med spontana kommentarer på presentationen 
och filmen. Gemensamt för samtliga grupper var att respondenterna fann spårtaxi som 
intressant och de flesta blev nyfikna på hur tekniken fungerade. Flera hade inte hört talas 
om spårtaxi tidigare, och frågade om det fanns några utbyggda system runt om i världen.

”Känns som en framtidsvision från 70-talet.”

“Det är bra att den slipper stanna vid alla hållplatser som en buss måste.”

”Såg smidigt ut, att de inte hade chaufförer.”

”Såg ut att gå ganska snabbt, inga köer.”

Det faktum att vagnarna drivs av el, och därav är miljövänliga, var något som samtliga 
grupper diskuterade. Alla deltagare var ändå inte säkra på om systemet var lämpligt i 
mindre och medelstora städer utan förmodligen skulle ge mest effekt i större städer som 
Stockholm och Göteborg, där kollektivtrafiken är utbredd och bilen har svårare att ta sig 
fram på grund av trafiksituationen. 

”Jag är lite skeptisk, fungerar nog bättre i större städer (Stockholm) än mindre som 
Karlstad då kostnaden är för stor för systemet. /…/ Kostar mer än det smakar. Det finns 
taxi eller buss att åka…”

Samtliga grupper nämnde säkerheten under de spontana kommentarerna. De förde en 
diskussion om hur stor olycksrisken är och risken att vagnar kunde krocka. 

”Är det trafikfarligt? Kändes som att de kunde inträffa olyckor, krockar.”

Några nämnde också den personliga säkerheten med tanke på att det inte finns några 
chaufförer. Framförallt de kvinnliga medlemmarna såg detta som ett problem och alla var 
inte lika positiva till den förarlösa tekniken. 

”Jag vill nog inte åka själv på kvällen.”
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Hastigheten var ett annat problem som samtliga upplevde. 35 km/h ansågs av nästan alla 
som förhållandevis sakta. 

“ Går den bara i 35 km/h? Är det verkligen snabbare än buss?”

“Även om den går i 35 km/h känns det inte snabbare än buss eftersom den (bussen) kan 
accelerera.”

”Det borde fungera om det är tillräckligt utbyggt från början. Det beror också på 
avståndet. Är det för långa avstånd väljer man nog ett annat färdsätt.”

En person menade att hastigheten ändå var bra eftersom personskadorna troligen inte blir 
så stora vid en lägre hastighet.

5.2.2 Positiva och negativa synpunkter
Deltagarna ombads sedan att bilda grupper om två eller tre och lista fyra positiva 
respektive fyra negativa aspekter på spårtaxi. Deltagarna fick ungefär sju minuter på sig
att skriva ner sina punkter. I några fall kom inte grupperna fram till fyra aspekter, men 
resultatet får i allmänhet ses som relativt bra. 

5.2.3 Positivt 
Överlag så var deltagarna förhållandevis positiva till spårtaxi. Miljön var en fördel som 
uteslutande nämndes. Vagnarnas eldrift sågs inte som ett problem utan var endast 
positivt. En av teknikstudenterna menade att tekniken förmodligen hade stor 
utvecklingspotential, och att det kunde gå att ladda batterierna i nedförsbackarna. 

”Miljövänligt /.../ även ur konsumentens synvinkel, vilket är något som är aktuellt idag.”

Flexibiliteten för användaren var en annan aspekt som en klar majoritet av deltagarna 
hade som en positiv punkt. Avsaknaden av tidtabell och möjligheten att åka dygnet runt 
upplevdes som mycket positivt. En grupp nämnde även att de erfor att spårtaxi skulle 
innebära en tidsvinst, och att användaren exempelvis slipper bilköer. Tidsvinst var annars 
inget som spontant kom upp under positiva egenskaper, vilket tyder på en viss skepsis om 
att systemet verkligen är snabbt. Enkelheten och bekvämligheten var däremot något som 
nästan samtliga grupper tog upp. Möjligheten att kunna åka ensam i en vagn, utan 
trängsel som på bussen, upplevdes som skönt. 

”Man slipper 62 andra människor som på bussen.”

”Blir inte ett stressmoment som på bussen med folk som skriker.”

“Du slipper köer vilket gör att det tar mindre tid.”

Möjligheten att åka själv uppfattades av vissa som en säkerhet för resenären, medan 
andra ansåg att det kunde vara ett problem att inte ha någon chaufför eller annan resenär i 
närheten om något händer. Nästan uteslutande var det kvinnor som såg ensamåkandet 
som ett problem. 
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”Tänk om 10 personer tränger sig in i en vagn, hur funkar det när det inte finns 
personal?”

Bara ett fåtal av deltagarna var höjdrädda, men dem som var det trodde ändå inte att 
spårtaxi skulle ställa till några större problem rent höjdmässigt. Några deltagare upplevde 
dock att höjden kunde innebära andra problem, framförallt om något händer och 
resenären behöver ta sig ut. Olyckor, som krockar eller att vagnar går sönder och blir 
stående på spåret, diskuterades också men flertalet upplevde att tekniken förmodligen 
kunde lösa problemen och att systemet skulle vara relativt felfritt.

”…Jo, det (säkert) är det nog, men om nåt händer är ju det där med höjden lite risky…”

”Fastnar en vagn så stannar ju även hela systemet då det bara är ett spår.”

Framförallt var det miljöaspekten, avsaknaden av tidtabell och möjligheten att åka i egen 
vagn (vilket i de flesta fall upplevdes som positivt) som återkom som positiva aspekter. 
Några gjorde en jämförelse mellan spårtaxi och tunnelbanan, och menade att systemet 
hade en del gemensamma fördelar men att spårtaxi förmodligen är mycket billigare att 
bygga. Vissa grupper var inne på att spårtaxi kan vara ett lyft för vissa områden, och att 
systemet skulle integrera olika geografiska delar vilket gör det attraktivt. 

5.2.4 Negativt 
När de negativa aspekterna avhandlades blev diskussionen något längre och djupare. 
Framförallt tog deltagarna upp den personliga säkerheten och de höga 
investeringskostnaderna. De uppvisade också en pessimistisk hållning till förmodade 
uteblivna väntetiderna. 

”…svårt att anpassa antalet vagnar när behoven är olika vid olika tidpunkter, till exempel 
vid åtta på morgonen mellan stan och universitetet.”

Några menade också att det kommer uppstå problem när det är större sällskap eller en 
stor barnfamilj som ska åka. Vagnarna kan inte sluka de här sällskapen som således 
måste delas upp, och de flesta av deltagarna tror inte att systemet kommer att kunna
garantera vagnar tillräckligt snabbt när de efterfrågas. 

De flesta tror att spårtaxi skulle kunna vara en konkurrent till bussen men någon menade 
att direktbussen till universitetet, i dagens utformning, fortfarande känns snabbare. I en 
grupp tycker en person, som ofta drabbas av åksjuka, att spårtaxi ändå verkar bekvämare 
och därför är att föredra. Problemen med att systemet är enkelspårigt diskuterades, och 
alla är inte säkra på att det kommer att vara smidigare för resenären än vad bussen är 
idag. 

”Jobbigt om den går medsols och du ska åt andra hållet. En buss går ju alltid åt båda 
hållen.”

Deltagarna upplever att det finns begränsningar med systemet. De tror exempelvis att en 
stor initialkostnad kommer att påverka priset. Vi upplever att många av de negativa 
aspekterna som tas upp beror på att respondenterna inte tror att spårtaxi klarar av att 
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uppfylla de fördelar systemet utger sig för att ha. Därigenom menar de att kunden 
kommer att få betala mer än vad de gör idag. 

Säkerheten är en annan punkt som återkommer. Diskussioner om olyckor och krockar 
återkommer i nästan alla grupper. Deltagarna återkommer till att en vagn kan fastna, och 
att det skulle uppehålla hela systemet. De kvinnliga deltagarna kände även en viss rädsla 
av att det inte finns några chaufförer, och att ibland behöva använda systemet helt 
ensamma. 

“Om den går 24 timmar om dygnet är säkerheten ett problem. Om det kommer en farlig 
person som knör in mig i en vagn är det ingen som kan hindra honom fem meter upp i 
luften.”

Andra problem som diskuterades var skadegörelse och nedskräpning. Deltagarna kände 
att systemet skulle vara inbjudande för skadegörelse då det inte alltid finns andra 
personer i närheten. Att åka i en smutsig vagn var ett problem, och om någon försökte 
sabotera spåret eller vagnen skulle även hela systemet få ett stopp.

”Ingen som kollar om tio personer tränger sig in i en vagn. Hur ska man lyckas hindra det 
utan personal?”

”Om vagnen är nerspydd, får man tillbaka pengarna då?”

Andra problem som diskuterade var vagnarnas begränsningar om det är ett sällskap på 
flera personer. Deltagarna förväntade sig väntetider när större grupper skulle behöva 
vänta på fler vagnar. Några diskuterade även stadsbilden och att det kommer bli insyn 
eftersom vagnarna går några meter ovanför marken. 

       ”Stora konstruktioner rakt genom stan. Tunnelbanan är t.ex. gömd.”

”Kan bli insyn när de åker förbi fönster. Beror på hur huset ser ut.”

Deltagarna diskuterade även vilka som kommer använda spårtaxi. De flesta använde 
kollektivtrafik idag, och det var framförallt de som åkte kollektivt som upplevde systemet 
som positivt. De fåtal bilägare som var med i fokusgrupperna var något kluvna i sin 
uppfattning. De menade att systemet måste vara stort för att användas och att det kommer 
att bli svårt att konkurrera med bilen. Återigen kände många att spårtaxi var mer lämpat i 
större städer där framkomligheten med bilen var sämre.  

”Segt att åka i samma hastighet jämt, även om det tar längre tid med bilen så händer det 
lite mer.”

5.2.5 Betalning
Efter diskussionen om positiva och negativa aspekter om spårtaxi så tillfrågades 
grupperna om vad de är beredda att betala för att använda spårtaxi. Ämnet ledde inte till 
någon längre diskussion men det kom ändå upp nya idéer jämfört med betalningen av 
dagen kollektivtrafik i Karlstad. Att ha olika zoner som i Stockholm var något som 
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diskuterades. Det fanns ett rättvisetänkande där respondenterna som användare inte ville 
betala mer än för den sträcka de skulle åka. 

“Det skulle vara bra med zontaxa, man vill ju bara betala för den sträcka 
man åker. Det vill jag ha på bussen också. Men å andra sidan åker jag 
kanske aldrig så långt i Karlstad, det kanske passar bättre i storstäder.”

Det fördes också diskussioner om att använda sig av olika taxor beroende på om resan 
sker under hög- eller lågtrafik. Frågor om det skulle vara billigare att åka fler i en vagn än 
ensam berördes också, men respondenterna kom ändå fram till att detta kunde vara en 
nackdel då kunderna skulle känna att de måste fråga andra personer om de vill dela vagn 
och att idén med direkta avgångar utan tidtabeller då skulle förlora värde.   

“Skulle det vara ett och samma pris vare sig man åker en eller fyra?”
“Om det skulle kosta lika mycket åker man hellre själv”
“Om man inte vill åka med andra, måste man det då?”
”Ska det kosta per person eller vagn?”
”Per vagn blir omständligt om två personer står och väntar, då måste man kolla med den 
andra som står och väntar varje gång om de ska dela på priset. Blir lite av en samåkargrej 
då.”

De flesta tyckte trots allt att det inte fick kosta mer än bussen, eller strax över. Det var 
dock ingen som protesterade nämnvärt om förslaget att det kan vara lite dyrare beroende 
på när på dygnet som man åker. 

”Det ska vara jämna pengar, 20 spänn, inte 17 som det är nu.”

“Jag är villig att betala mer på kvällar och nätter när jag annars tar taxi.”

Grupperna återkommer till vilka färdsätt som spårtaxi ersätter. Nästan samtliga grupper 
jämförde spårtaxi med kollektivtrafik. Även om några var inne på att systemet även kan 
konkurrera med taxi och bil så upplevdes de färdsätten som bekvämare. Det bör dock 
tilläggas att grupperna inte var helt eniga i frågan. Några personer som idag använder bil 
var beredda att lämna den hemma medan andra inte var lika säkra på att de skulle göra 
det. 

”Det känns som man ska jämföra med buss, inte taxi. Taxi åker ju direkt till dörren.”

”Det är ett alternativ till buss och till taxi (men med taxi åker man ju dörr till dörr och det 
är en fördel)”

”Men om man måste gå till en hållplats blir man slö, speciellt om det är dåligt väder, och 
då tar jag bilen. Speciellt eftersom vi är två som delar på kostnaden, då blir inte kostnaden 
något hinder.”

”Är det dyrare än buss kommer ingen åka.”

Grupperna kom återigen in på att spårtaxi kan fungera bättre i större städer där bilen kan 
vara en belastning. 
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”Det är få som väljer bussen framför bilen här eftersom bilen funkar bra i Karlstad.” 

”Kollektivtrafiken är bättre i större städer. Här är ändå bilen snabbare.”

”Här i karlstad konkurrerar det nog inte med bil.”

5.2.6 Trygghet och säkerhet 
Både den personliga och tekniska aspekten av spårtaxi hade, som vi visat ovan, 
diskuterats tidigare men då det var en viktig punkt fick respondenterna chansen att 
utveckla detta vidare. Framförallt var det den personliga säkerheten som deltagarna
resonerade runt. Som vi visat tidigare så kände framförallt de kvinnliga deltagarna att 
detta kunde bli ett problem och de kände sig rädda för vad som kan hända. 

”Som tjej är det läskigt att åka själv. På kvällen skulle jag hellre ta en taxi.”

“Jag tror inte killar ser problemet med den personliga säkerheten men tjejer gör det 
definitivt.”

Att åka själv i vagnen sågs av andra som en trygghet, men problemet att någon kan tränga 
sig in i vagnen diskuterades. 

”Bra för tjejer sent på kvällar att kunna åka själva istället för att ta taxi.”

”Men tänk om någon tränger sig in i vagnen, då har man ingenstans att ta vägen.”

Driftsäkerheten hade blandade uppfattningar hos respondenterna. Några personer var mer 
skeptiska än andra men framförallt bland teknikgrupperna fanns det en tro på att 
tillverkarna löser de tekniska aspekterna. En hastighet på 35 km/h kändes också som 
relativt säkert om något skulle hända. 

”Rälstrafik har ju alltid varit bland det säkraste, tåg och liknande. Det här systemet skulle 
nog bli minst lika säkert.”

”Okej så länge det går i 35 km/h, då är det nog inga problem.”

”Risken att vagnarna ramlar av eller krockar är nog liten.”

”De (tillverkarna) kommer att kunna läsa säkerhetsdelen med teknik, med mjukvara. 
Exempelvis om vagnarna kommer för nära och så vidare.”

Vi berättade även för fokusgrupperna om de tre olika metoder som forskarna angett för 
att öka den personliga säkerheten; registrering av resenären, kameraövervakning och 
direktkommunikation med en central. Gällande registreringen såg respondenterna 
framförallt problem med sekretessen, men också i det praktiska att någon som är på 
besök och bara använder systemet en gång måste registrera sig på något sätt. En teknik 
där användaren blir fotograferade eller filmad vid ingångarna ansågs bättre, även om 
problemen med integriteten ändå kvarstod.  

“Registrering av resenären förutsätter att du har ett kort. Det är inte genomförbart om du 
är ny i stan. Man måste ju kunna köpa lösa kuponger också.”
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“Registrering av resenären känns väldigt mycket, man ska ju bara åka!”

Filmkameror var något som nästan sågs som en självklarhet bland deltagarna. Även om 
det fördes diskussioner runt personers integritet så tyckte en majoritet att filmkameror i 
hela systemet var bra, även om det fanns skeptiker till att kameror verkligen förebygger 
brott.   

”Även om det finns kameraövervakning så hjälper det inte så mycket vid själva tillfället.”

”Men det måste finnas kameror överallt (på stationen och i vagnarna).”

”Folk kan spraya över kamerorna.”

Flera tyckte även att kamerorna kunde filma hela tiden och inte bara vid ingångarna eller 
om resenären trycker på en överfallsknapp. 

”Man vill ha videoövervakning direkt så man slipper trycka på knappen. Man kan ju känna 
obehag innan nått verkligen har hänt.”

”Kamera är ju en grej, men det finns alltid folk som ser problem med ett 
storebrorssamhälle.”

5.2.7 Intrång i stadsbilden
Under diskussionen om hur spårtaxi skulle fungera i stadsmiljön fanns det klara 
skillnader mellan respondenterna.  Några tyckte inte systemet skulle se bra ut i centrala 
Karlstad samtidigt som andra var mer positiva. 

”Vagnarna är rätt fula.”

”Kanske kan låta en konstnär smycka banan.”

”Det blir ett lyft för stan, fräckt!”

Återigen var det några grupper och personer som ansåg att tekniken var bäst lämpad för 
större städer.

“Jag ser en asiatisk storstad framför mig.”

Uppfattningen var som sagt tudelad, men flera menade att de personligen inte hade några 
större problem med intrånget utan att det snarare är andra grupper i samhället som 
kommer att ha det. 

”Kommer vara lite skrik och stön i början men sen kommer folk att vänja sig.”

”Kommer alltid finnas grupper som är skeptiska.”

Några ansåg att det framförallt kommer att vara äldre och de som har svårt att använda ny 
teknik som kommer att vara skeptiska. Samtidigt tippades just den äldre generationen och 
personer med rörelsesvårigheter som de som verkligen kommer att dra nytta av systemet. 
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Vagnarnas utseende delade också respondenterna i två läger. Några tyckte de såg fräcka 
ut medan andra tvärtom tyckte att de var fula. 

”Jag gillar äggform, och runda former sänker ju luftmotståndet också.”

Ett problem som återkom i en grupp var nedsmutsningen av vagnarna och hur de skulle 
hållas rena. Vissa ansåg att det alltid kommer att finnas personer som förstör och skräpar 
ner. Problemet med att ta sig ut ur vagnen om något händer diskuterades, och 
nödutgångar ansågs vara bra för säkerheten.  Möjligheten att folk kommer att försöka åka 
utanpå vagnarna sågs dock som en risk eftersom det inte finns chaufförer.

”De måste tvättas varje vecka för att vara fräscha!”

”Om man skulle ha luckor så löser det problemet (att ta sig ut om något händer) men folk 
skulle försöka ta sig ut även om det inte är någon fara.”

5.2.8 Gångtid till stationer 
Majoriteten av respondenterna var överens om att det inte fick vara längre till stationen 
än vad det är till bussen idag. Det blev också tydligt att deltagarna framförallt jämförde 
tekniken med kollektivtrafik, och inte som en perfekt ersättning till bilen. Samtidigt såg 
några deltagare en fördel med att kunna placera stationer direkt på taken, vilket skulle 
vara praktiskt vid exempelvis Bergvik.  

”Samma avstånd som till bussen.”

”Tio minuters gångtid är okej.”

”Lägga en station på taket till Bergvik så att man kan ta sig direkt till stationen med 
kassarna.”

Stationernas lokalisering blev också en naturlig diskussion. En bana mellan universitet, 
centrum och Bergvik ansågs som mest naturligt. 

”Alla stora knytpunkter måste ha en station.”

En person tyckte att spårtaxi var bäst på helgen eller kvällar när inte direktbussen till 
universitetet går. Kontentan var att det inte får vara för långt att gå, och det blev återigen 
tydligt att många ser spårtaxi som något för storstäder snarare än mindre städer som 
Karlstad.  

”Inte alltför långt men kanske svårt att göra det så i Karlstad.”

En person menade att hon var beredd att gå lite längre om hon inte behövde göra några 
byten. Hon berättade att hon idag går till en busstation längre bort för att slippa byten.

”Jag tycker att om den går direkt och inte kostar så mycket kan jag tänka mig att gå lite 
längre.”
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Sammanfattningsvis var fem minuter den tid som en majoritet ansåg som ett lagom 
avstånd till en station. Problemen som enkelspåret medför diskuterades också i en grupp. 
Vidare var de flesta överens om att de inte skulle åka spårtaxi mellan universitetet och 
Kronoparken. 

5.2.9 Respondenternas syn på en bana i Karlstad
Vid diskussion om en möjlig bana i Karlstad var det framförallt en sträcka mellan 
universitet och centrum som efterfrågades. Samtidigt ansåg många att systemet måste 
vara ordentligt utbyggt för att bli effektivt. En sträcka ut till Bergvik var också en populär 
åsikt. 

”Personligen är centrum – Bergvik – universitet bra.”

“Bergvik till stan.”

Det ansågs viktigt att knyta ihop bostadsområden och andra viktiga knutpunkter. 
Samtidigt såg respondenterna ett problem med allt för långa sträckor, då det skulle ta tid 
med enkelspår. Tiden var avgörande och det måste gå snabbare än bussen. En person gav 
följande förslag:

”Borde gå att bygga en slinga med massa stickspår så slipper man åka med hela spåret 
(för att komma ifrån problemet med enkelspår). Verkar mycket smidigare, då förkortar 
man reseavståndet.”

Även om det fanns en förståelse för att inte bygga ut ett fullskaligt system från början så 
såg personerna många fördelar.

“Spårtaxi är ju som taxi. Lite skönare, lite snabbare!”

Efter att grupperna fått diskutera fritt om en möjlig bana berättade vi om 
Värmlandstrafiks VD Lars Bulls idé om en möjlig bana mellan Kronoparken, 
universitetet och Välsviken. Förslaget sågs av några som en bra början men de flesta 
förkastade idén och menade att den måste gå hela vägen ner till stan på en gång. 
Spontana kommentarer;

“Skulle jag inte använda.”

”Det är ingen vits med en testbana till Välsviken. Det blir bara negativt och ingen kommer 
att åka.”

Några menade också att spårtaxi inte skulle bli ett fullvärdigt substitut till bilen även om 
det blev ordentligt utbyggt från början.

5.2.10 Övrigt 
I slutet av varje fokusgrupp fick deltagarna diskutera fritt. Det blev naturligt att varje 
grupp återigen diskuterade sådant som de varit inne på tidigare, och det bör också 
tilläggas att gruppernas diskussioner inte skilde sig nämnvärt från varandra. Det fanns 
vissa skillnader i specifika frågor, men i stort var det samma diskussioner som fördes i 
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alla grupper.  Under slutdiskussionen berördes faktorer som spårtaxi måste uppfylla för 
att vinna gehör. 

”Jag är höjdrädd, men det här är inga bekymmer.”

Vidare diskuterades att äldre och personer med rörelsehinder kan ha problem med 
tekniken, men att detta förmodligen skulle gå att lösa. Respondenterna menade att det 
alltid kommer att finnas personer som är rädda och skeptiska för tekniken i början, men 
att det alltid är så med nya företeelser.  

“Det skulle vara svårt för rullstolsbundna att ta sig på. Det måste finnas hiss.”

”Äldre är nog emot (spårtaxi) av rent principiella skäl.”

Priset och driftsäkerheten var två punkter som nämndes som avgörande. Det fanns en viss 
skepsis mot att spårtaxi kan klara vad det utger sig för.  

”Eftersom det är en ny teknik vet man inte vad som kommer att hända, det blir en 
osäkerhetsfaktor.”

Städningen var också något som grupperna ansåg var viktigt. Vissa personer menade att 
ett förarlöst färdsätt som går dygnet runt kommer att innebära en del skadegörelse och 
nedskräpning. Några trodde att problemet kunde bli stort och menade att övervakning 
med kameror inte hjälper som förebyggande varken vid skadegörelse eller personlig 
säkerhet. Samtidigt reagerade även vissa personer, av integritetsskäl, på att bli filmade. 

“Det kommer garanterat att bli klotter eftersom ingen övervakar, så det måste nog finnas 
kameror överallt.”

“Jag vill inte bli filmad på vägen hem från krogen!”

De flesta av deltagarna verkade tro på idén med spårtaxi som färdsätt, men många 
menade att det inte är säkert att det kommer att användas av bilägarna. 

“Jag skulle inte ställa bilen för att åka spårtaxi.”

“Eftersom folk blir mer och mer miljövänliga skulle säkert fler åka spårtaxi.”

”Om det blir ett bra komplement skulle jag lämna bilen hemma oftare.”

”De som har råd med bil tror jag kommer använda den även fortsättningsvis, men vi andra 
åker spårtaxi.”

Några var inne på att de oftare skulle åka till centrum om det fanns en bana, och att det 
inte nödvändigtvis måste gå snabbare än med buss då systemet kan användas dygnet runt 
utan väntetider. En majoritet ansåg trots allt att spårtaxi måste ha fler fördelar än bussen 
för att bli framgångsrikt. 

”Kan ta lite längre tid än bussen bara man slipper vänta.”
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”Banan kan ju gå dygnet runt, det är ju smidigt.”

”Jag skulle nog åka till centrum mer om banan fanns.”

Diskussionen gick så här i en annan grupp;

“Jag åker hellre spårtaxi än buss om det kostar detsamma.”

“Jag skulle åka så länge det går snabbare.”

“De måste bygga ut systemet för att det ska fungera.”

När det gäller mer precisa funktioner som användaren krävde av spårtaxi redovisas några 
citat nedan;

”Köer för att komma på en spårtaxivagn är avgörande.”

”Den måste gå ofta och mer frekvent vid mer folk.”

”Spårtaxi måste slå bussen på de flesta punkter som idag är bussens konkurrensfördelar: 
det kan handla om kostnad, tillgänglighet, tid och säkerhet.”

”Något som talar emot spårtaxi är bristen på personlig service.”

”Eftersom man inte ser någon förare kan man bara hoppas att det går bra!”

”Det är som IKEA, man sköter allt själv och därför borde det bli billigare!”
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6 Analys

I detta kapitel analyserar vi resultaten från våra fokusgrupper i relation till tidigare 
studier, inklusive teori om spårtaxi, och vår teoretiska referensram. 

I empirin redovisades diskussionerna efter förfarandet i fokusgrupperna. Här i analysen 
har vi istället valt ett annorlunda upplägg för att möjliggöra uppsatsens syfte. Empirin har 
analyserats i relation till våra teorier och spårtaxibakgrunden, utefter de faktorer som 
framkommit som viktigast. Analysen ska inte ses som en allmängiltig sanning utan 
tanken är snarare ge en förståelse för potentiella användare, studenters, syn på ett system 
som ännu inte är fullt utvecklad. Analysen är uppbyggd enligt följande;

 Koppling mellan spårtaxibakgrund, teori och vår fokusgruppsundersökning
 Attityder till spårtaxi som transportmedel

 Spenderad tid
 Bekvämlighet

o Trygghet och säkerhet 
 Pris
 Miljö
 Stadsbild

 Spårtaxi i Karlstad 

6.1 Koppling mellan spårtaxibakgrund, teorin och vår
fokusgruppsundersökning

Enligt forskare och teorin är spårtaxi ett system som uppfyller kraven på såväl ekologisk 
hållbarhet som användarbehov. Det faktum att systemet är i utvecklingsskedet, och att det 
inte finns något utbyggt system idag, innebär dock att flertalet faktorer måste utvecklas 
och studeras närmare innan ett system kan implementeras. Vår uppsats visar att 
spårtaxins egenskaper stämmer väl överens med de krav och behov som samhället har på 
framtidens kommunikationsmedel, det vill säga ett ekologiskt hållbart system som 
uppfyller kraven på tid, bekvämlighet och pris (Priewasser, 1999). För att systemets 
införande ska bli möjligt är det dock viktigt att undersöka användarnas attityd och syn på 
spårtaxi. Vår studie visar på att studenter i allmänhet tycks ha en positiv attityd till 
spårtaxisystem. Det blir dock uppenbart att det finns ett antal kritiska faktorer som 
spårtaxi måste uppfylla. 

Vi håller med Priewasser (1999) om att faktorerna tid, bekvämlighet och pris är viktiga, 
vilket även har framkommit i vår undersökning. I tillägg vill vi också diskutera andra 
omständigheter som är avgörande vid spårtaxi. De allmänna attityderna är viktiga, liksom 
inverkan på Karlstads stadsbild och miljöaspekten. Under vissa av punkterna kommer 
teori att appliceras på problemen. I andra fall blir det uteslutande fakta om spårtaxi som 
diskuteras i relation till de synpunkter vi fått under fokusgrupperna. Vårt teoretiska 
förhållningssätt, när det gäller val av transportmedel, är att personers handlande kan 
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förklaras av såväl objektiva som subjektiva ting. Attityd, subjektiv förmåga och sociala 
normer har enligt oss lika stor, om inte större, inverkan på valet av färdsätt som objektiva 
aspekter. Vår undersökning styrker den uppfattningen. Spårtaxi är teoretiskt sett det mest 
lämpade systemet för samhället, inte bara när det gäller att uppfylla kraven på transport 
utan även ur ett långsiktig ekologiskt perspektiv. Samtidigt framhåller deltagarna i våra 
fokusgrupper lika mycket, om inte mer, intresse för subjektiva uppfattningar om systemet 
som; attityder, systemets utseende, känslan av att åka både när det gäller säkerhet och 
snabbhet, och så vidare. 

6.2 Attityder till spårtaxi som transportmedel
Studenterna i vår undersökning visar en allmänt positiv attityd till spårtaxi. Den 
förmodade positiva inverkan på miljön måste ses som en fördel väl värd att trycka extra 
på. Miljöaspekten är en aktuell fråga idag, inte minst med tanke på den ständiga debatten 
om växthuseffekt och bränslepriser. Vi menar att det är svårt att säga om detta verkligen 
kommer att påverka den enskilde människans val av transport. Precis som Kalafatis (et 
al., 1999) ifrågasätter vi om användarens uttalade vilja att agera miljövänligt stämmer 
överens med det verkliga beteendet. En student sa uttryckligen att han inte trodde att han 
skulle ställa bilen till förmån för spårtaxi. Det tyder på att en av de största utmaningarna 
med spårtaxi blir att systemet verkligen kan hålla vad det lovar såväl miljö- som 
driftmässigt, och att resenärer ser, förstår och tar till sig de fördelarna.

Även om spårtaxi enligt teorin är efterfrågeanpassat, utan tidtabeller och stopp på 
mellanstationer, så visar vår studie att det finns tvivel på att systemet verkligen är så 
snabbt som det utger sig för att vara. I Karlstad är det idag inte speciellt svårt att ta sig 
fram med bil, och därför finns det en tydlig risk att befolkningen ser staden som för liten 
för ett spårtaxisystem då tidsaspekten inte blir lika avgörande. För kollektivresenären blir 
situationen en annan, speciellt under lågtrafik. Frågan om systemets kapacitet vid 
högtrafik aktualiserades dock ständigt under fokusgrupperna. För att resenärerna ska få 
en positiv attityd och en intention att använda spårtaxi måste de tro på att systemet kan 
möta efterfrågan. 

Attityderna till spårtaxi kan ses som något tudelade. Eftersom det idag inte finns något 
utbyggt system i den kontext vi benämner det, med små fyrasitsiga vagnar, har
respondenterna diskuterat utifrån sin egen tolkning av verkligheten. Det innebär att 
attityderna är svårtolkade. Flera av respondenterna upplevde exempelvis den personliga 
transporten i spårtaxi som bekväm, men var samtidigt tveksamma till om de skulle välja 
systemet framför bilen på grund av detta. I många fall kan inte objektivt funktionella 
behov rättfärdiga användandet av bilen, utan subjektiva motivationsfaktorer ger en bättre 
förklaring till att välja bilen (Priewasser, 1999). Ett spårtaxisystem måste därför 
överkomma negativa attityder och negativa antaganden. Är det en fråga om subjektiva 
hinder till varför en resenär inte väljer ett visst trafiksätt menar Priewasser (1999) att 
alternativa färdsätt kan premieras utan att kollektivtrafiken nödvändigt behöver byggas 
ut. I fallet spårtaxi menar vi att systemets möjligheter och begränsningar måste klargöras 
för användarna i ett tidigt skede, med anledning av systemets för många okända natur. 
Först då kan de subjektiva fördelarna med systemet påvisas, och därigenom kan de 
förutfattade meningarna elimineras. 
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Vår undersökning visar precis som teorin vikten av att ett nytt transportsystem fångar 
många av bilens fördelar, och är miljövänligt. Priewasser (1999) menar att valet av 
färdsätt primärt bestäms av tre kategorier; spenderad tid, bekvämlighet och i viss mån 
pris. Spårtaxi utger sig just för att vara ett system som kan möta dessa krav. Intressant är 
att studenterna i vår undersökning, precis som i Rosenblads, lägger stor vikt vid de här 
egenskaperna. Således tycks det vara avgörande att spårtaxi lyckas möta just de här 
kraven. 

6.2.1 Spenderad tid
Vår undersökning visar, precis som Priewasser (1999), att spenderad tid är en av de 
absolut viktigast faktorerna vid valet av färdsätt. Den verkliga tid som spenderas vid 
dagens kollektivtrafik är betydligt längre än bilens. Det är inte fordonets hastighet som är 
avgörande, utan tiden runt användandet, såsom väntetid och gångavstånd till hållplats. 
För att ett kollektivtrafiksätt ska kunna konkurrera med bilen är det därför viktigt att öka 
antalet hållplatser och minimera nödvändiga byten, precis som i exemplet Zürich. 
(Priewasser, 1999) En av de grundläggande förutsättningarna för spårtaxi är just att det 
inte ska behövas några byten, och således har systemet rent tidsmässigt en fördel 
gentemot bussen.  I vår undersökning, precis som i Priewassers (1999) exempel om 
Zürich och Ruhrgebiet, kan vi se klara indikationer på att byten minskar resenärernas 
vilja att använda det aktuella trafiksättet. En respondent sa uttryckligen att hon hellre går 
till en hållplats längre bort om hon slipper byten. Resenärerna utvärderar konsekvenserna 
av ett byte som något negativt, och denna negativa attityd leder till att deras intentioner 
till att använda kollektivtrafik med byten minskar.

Även väntetiden ska enligt forskarna vara kortare med spårtaxi jämfört med buss, och 
detta innebär ännu en fördel för spårtaxisystemet. Däremot är det inte säkert att avståndet 
till stationerna skiljer sig mellan färdsätten, och enligt vår undersökning får det absolut 
inte vara längre till en spårtaxistation än det idag är till bussen. Detta tyder på att ett 
spårtaxisystem måste vara ordentligt utbyggt för att få maximal effekt. Vi menar, med 
stöd av Tegnér13 och fokusgrupperna, att det inte går att dra en kortare sträcka bara för att 
visa på systemets nyttor, eftersom användaren då inte kommer att uppleva fördelarna. Det 
är därför av vikt att redan från början bygga ett utbyggt system innan användaren hinner 
generera en negativ attityd. Det verkar som om fem minuters gångväg, eller 500 meter, 
till station var den allmänna uppfattningen om lagom avstånd. 

Något som enligt vår undersökning verkar vara än viktigare än avståndet till stationen är 
bansträckningen och den reella restiden. Restiden minskar naturligtvis om byten kan 
undvikas, men det krävs också att systemet kan ta resenären till samma, eller fler, 
områden än dagens buss. Återigen kan vi se nyttan av ett redan från början utbyggt 
system. Om spårtaxin bara går genom vissa områden, och resenären ska utanför dessa, 
måste han ändå byta och därigenom förloras en av de stora fördelarna med spårtaxi.

I Karlstad är det tveksamt om ett spårtaxisystem rent tidsmässigt skulle kunna övervinna  
bilen. Den tid det tar att gå till stationen och den korta, men kanske ändå längre än för 
                                                
13 Göran Tegnér, personligt samtal den 6 november 2006.
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bilen, väntetiden ger en tidsförlust som är svår att ta igen i en tätort som inte har speciella 
problem med trafikstockningar. Vår undersökning visar att bilåkarna är betydligt mer 
skeptiska till spårtaxi än kollektivtrafikåkarna, och därför är det på andra punkter än tiden 
som ett spårtaxisystem måste utmana bilen. 

6.2.2 Bekvämlighet
Den andra punkten som enligt Priewasser (1999) är viktig vid förbättringar av 
kollektivtrafiken är bekvämlighet. Generellt ansåg studenterna i vår undersökning att 
spårtaxi tycktes vara ett bekvämt färdmedel som framförallt är betydligt bättre än bussen 
idag, tack vare möjligheten att åka själv och avsaknaden av trängsel. Samtidigt finns det 
motstridande uppgifter som tyder på att interaktionen på bussen istället kan ses som något 
positivt. Det är dock tydligt att det är bussen, snarare än bilen, som ses som en konkurrent 
eller ett substitut. Möjligheten att själv välja resesällskap kan vara en konkurrensfördel 
färdsätten emellan, men å andra sidan måste även en spårtaxiresenär fortfarande gå till 
stationen. Om bussen har fler hållplatser blir detta således en konkurrensnackdel för 
spårtaxi, och för kunden. Ett spårtaxisystem måste vara utbyggt från början och ha 
relativt många stationer för att användare ska uppleva det som bekvämt och välja det 
istället för bilen. Priewasser (1999) menar att användaren kommer att välja det färdmedel 
som ger mest nytta där bekvämlighet och personens subjektiva uppfattning om 
densamma har stor inverkan. Det är därmed svårt att med säkerhet hävda att spårtaxi 
kommer att väljas istället för bilen. En person sa ändå uttryckligen att spårtaxi för hennes 
del var att föredra. Hon brukade bli åksjuk på bussen, och såg spårtaxi som ett mycket 
bekvämt färdmedel. 

En annan faktor som diskuterades när det gäller bekvämligheten var vagnens renlighet. 
Några studenter ansåg att detta kommer bli en av spårtaxins stora utmaningar. Klotter, 
skadegörelse, spyor, nedsmutsning och så vidare måste på något sätt kunna undvikas för 
att resenären ska se spårtaxi som ett bekvämt färdsätt. Jämfört med buss kan det här bli 
en konkurrensnackdel för spårtaxi då den personliga närvaron genom en chaufför kan 
begränsa riskerna. Det faktum att spårtaxi används på natten ökar också risken. 
Videoövervakning skulle kunna vara ett alternativ för att förebygga detta, och trots vissa 
respondenters motstånd till registrering skulle ett sådant system förmodligen minska 
skadegörelsen. Möjligheten att minska skadegörelse och att öka den personliga 
säkerheten genom registrering och videokameror måste dock sättas i relation till 
människans oro och motstånd till att bli registrerad. Vi menar att det är en förutsättning 
att spårtaxi lyckas möta kraven på ett rent och fräscht system eftersom det tycks påverka 
bekvämlighetsfaktorn i stor utsträckning. Såväl Priewasser (1999) som vår undersökning 
tyder på att just bekvämlighet är en avgörande faktor för valet av färdsätt, och för att 
konkurrera med bilen och bussen måste minimikravet renlighet uppfyllas. 

6.2.2.1 Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet är faktorer som i hög grad påverkar hur bekväm en resenär känner 
sig i ett kollektivtrafiksystem, och därigenom påverkas intentionerna av attityderna till de 
här aspekterna. Säkerheten sågs ur olika vinklar av kvinnor och män. För den kvinnliga 
delen av respondenterna sågs den personliga säkerheten som ett stort bekymmer. 
Speciellt under nätterna upplevde de en risk att bli utsatta för brott, och avsaknaden av 
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personlig kontakt vid stationerna uppfattades som negativt. Säkerheten tycks, speciellt 
bland kvinnor, vara en stark bidragande orsak till varför spårtaxi inte skulle användas på 
natten. Ett negativt antagande om säkerheten kan således påverka användarens 
intentioner, vilket kan leda till valet av ett annat färdsätt. Bilen och bussen har i detta fall 
konkurrensfördelar eftersom chaufför och medtrafikanter får användaren att känna sig 
säkrare. 

Enligt de forskare14 vi träffat finns det tre huvudsakliga tillvägagångssätt för att öka 
användarnas säkerhet; övervakningskameror, larmknapp (med direktkommunikation) och 
registrering av användaren. Användarna hade tudelade meningar om de här funktionerna. 
Registrering av resenären, via exempelvis ett respass, är ett känsligt ämne då resenären 
inte vill få sina resvägar och beteenden registrerade. Studenterna menade att det trots allt 
bara är en resa som ska genomföras. Ett annat bekymmer med registrering infinner sig 
när människor från andra städer, som inte har respasset, ska utnyttja systemet. Det blir 
alltför omständligt för en ”sällan”-resenär att behöva köpa ett sådant kort. Trots de 
fördelar registrering ger ur säkerhetssynpunkt tycks begränsningarna vara för stora för ett 
praktiskt genomförande. 

Övervakningskameror genererar också visst motstånd ur en integritetssynvinkel, men inte 
på samma sätt som registrering. En förutsättning för videoövervakning verkar dock vara 
att informationen raderas inom en snar framtid. En lösning på problemet med integriteten 
skulle kunna vara att resenären i en nödsituation själv kan aktivera kameran. Även detta 
förfarande har brister, speciellt om resenären känner sig hotad och därigenom inte vågar 
aktivera övervakningen. Våra respondenter, speciellt de kvinnliga, menade att detta var 
ett troligt scenario. För att komma förbi integritetsproblemet med kameror i vagnen kan 
kameror på stationerna vara ett bra alternativ. Om ingen kan undgå dem torde risken för 
överfall och dylikt minska, och tillsammans med en larmknapp i vagnen kan det bli ett 
bra komplement. Viktigast är ändå att speciellt de kvinnliga resenärerna får en 
uppfattning av en väl fungerande säkerhet för att de ska vilja använda spårtaxi. 

Männen i undersökningen hade inte samma uppfattning om den personliga säkerheten 
som kvinnorna utan visade större oro för systemets tillförlitlighet. Även om den generella 
uppfattningen var att utvecklarna av spårtaxi skulle klara av att lösa säkerhetsaspekterna 
så diskuterades olyckor och systemfel i samtliga grupper. Framförallt var det risken med 
stående vagnar på spåret, som därigenom stoppar hela systemet, som bekymrade 
deltagarna. I ett sådant scenario uppkommer också frågan om hur resenären tar sig ut. 
Höjden har i de flesta fall inte setts som något problem, men just vid olyckor begränsar 
den resenärens möjlighet att lämna vagnen. 

Vår underökning skiljer sig något från Rosenblads (1996) när det gäller trygghet och 
säkerhet. Deltagarna i hennes undersökning menade att spårtaxi inte innebär någon större 
risk säkerhetsmässigt jämfört med dagens kollektivtrafik. Studenterna i vår undersökning 
hade en annan uppfattning. De såg spårtaxins personliga transport som ett problem där 
avsaknaden av medresenärer och chaufförer gör att säkerheten inte kan garanteras. 
Kameror ansågs nästintill som en självklarhet av deltagarna, men alla var inte övertygade 

                                                
14 Ingmar Andreasson, Elsa Rosenblad, Göran Tegnér, personliga samtal den 6,7 och 8 november 2006.
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om att de kan förebygga brott. En kamera kan inte, till skillnad från människor, hjälpa till 
vid själva överfallet. Återigen aktualiserades en av bussens och bilens fördelar, den 
personliga interaktionen. Sammantaget står det klart att säkerhet inte kan ses som en 
konkurrensfördel utan som ett måste. Spårtaxi måste vara minst lika säkert, om inte 
säkrare, för att vinna resenärernas förtroende. Det handlar dock inte om den faktiska 
säkerheten utan om resenärernas attityder, vilka påverkas av den sociala omgivningen. En 
resenär, speciellt en kvinna, med negativ attityd till spårtaxi på natten kommer inte att 
finna intentioner till att använda systemet.

6.2.3 Pris
Precis som spenderad tid och bekvämlighet är priset ett av de attribut som avgör valet av 
färdsätt (Priewasser, 1999). Någon större diskussion i detta ämne uppstod inte i våra 
fokusgrupper utan så gott som alla var överens om att spårtaxi inte får kosta mer än 
dagens kollektivtrafik. Detta skiljer sig något från de resultat Rosenblad (1996) fått i sin 
fokusgruppsstudie, där respondenterna menade att spårtaxi borde vara billigare. Det här 
kan tyckas konstigt eftersom det naturligt borde vara studenter som kräver det lägsta 
priset. I Rosenblads (1996) andra studie, med djupintervjuer, visade det sig dock att 
respondenterna kunde tänka sig att betala upp till 30 procent mer än för dagens 
kollektivtrafik. Det är svårt att svara på om resultatet av vår undersökning blivit 
annorlunda med intervjuer. Intressant är dock att även om vi använt studenter, som 
vanligen inte har så stor köpkraft, så är den generella uppfattningen att spårtaxi inte 
behöver vara billigare än dagens kollektivtrafik. 

En resenär väljer ett transportsätt framför ett annat beroende på intentionerna till 
färdsättet. Resenären kommer att välja det färdsätt som ger en erforderlig färdnytta och 
den lägsta personliga kostnaden, vilken priset är en del av. (Priewasser, 1999) Om en 
resenär ska välja spårtaxi framför buss, eller till och med bil, bör priset på spårtaxi sättas i 
relationen till konkurrenterna. Eftersom andra delar av den personliga kostnaden, såsom 
tid, bekvämlighet, kognitiv aktivitet och beteendeansträngning, också spelar in ska priset 
sättas relaterat till detta (Peter & Olson, 2005). Då spårtaxi, som systemet är tänkt att 
fungera, slår bussen både tids- och bekvämlighetsmässigt, borde således priset kunna 
vara högre, men detta stöds som sagt inte av vår undersökning. I relation till bilen blir det 
en omvänd situation. Vår undersökning visar att bilen anses såväl snabbare som 
bekvämare än spårtaxi, och därför kan priset vara den faktor som kan locka resenärer att 
byta från bil till spårtaxi. 

Under lågtrafik blir diskussionen om priset extra intressant. Vår undersökning visar att 
tidsaspekten inte är lika viktig på till exempel natten då säkerheten och tillgängligheten, 
exempel på kognitiv aktivitet och beteendeansträngning, spelar en viktigare roll. Det är 
intressant att se att respondenterna är villiga att betala mer under de här perioderna. Tittar 
vi på Priewassers (1999) tre faktorer som avgör valet av färdsätt; tid, bekvämlighet och 
pris; visar det sig att de inte verkar vara lika viktiga nattetid. Respondenterna är villiga att 
betala mer under natten, vilket de idag gör på bussen. Spårtaxisystemet ställs här inför ett 
frågetecken. Ska de höja priserna nattetid, eftersom resenärerna accepterar det, eller ska 
de ha samma priser dygnet runt och därigenom få en konkurrensfördel gentemot bussen? 
Eftersom inte natten i sig innebär några hinder för ett spårtaxisystem kan det tyckas att 
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priserna ska vara detsamma som på dagen, men samtidigt innebär nattens färre resenärer 
att det kostar mer att hålla systemet igång. 

Det är även intressant att diskutera fokusgruppernas fråga om huruvida det ska vara 
personlig betalning eller betalning per vagn. I grupperna ansågs till slut personlig 
betalning vara det bäst lämpade eftersom en resenär annars skulle känna sig nödgad att 
dela vagn med någon okänd mot sin egentliga intention. Viljan att betala ett visst pris kan 
ju också påverkas av det faktum att resenären vill, eller inte vill, åka ensam. Vid fler än 
en resenär sågs ändå grupprabatter som något positivt, men detta kan vara svårt att 
applicera med tanke på ovan nämnda resonemang. En lösning på problemet med 
personlig- eller gruppbetalning är någon form av respass, vilket fokusgrupperna ansåg 
skulle vara en självklar möjlighet. När resenärerna innehar ett sådant kort behöver de inte 
längre fundera på huruvida de ska dela på betalningen eller inte. På samma sätt som 
respass ansågs självklart måste det finnas en möjlighet att betala kontant. Ett system där 
enbart respass accepteras, vilket ur säkerhetssynpunkt skulle kunna vara fördelaktigt, 
skulle innebära att resenärer från andra städer än Karlstad inte skulle kunna utnyttja 
systemet.

6.2.4 Miljö
Vår uppsats har som syfte att undersöka studenters syn på spårtaxi i Karlstad. För att 
uppfylla syftet krävs det en förståelse för vad spårtaxi är, och hur beteende avgör valet av 
färdsätt. Miljöaspekten har ingen central roll i den kontexten, men med tanke på frågans 
aktualitet och det faktum att miljön togs upp bland respondenterna kräver faktorn en 
kortare analys. Priewasser (1999) grundar sin artikel på att framtida färdmedel måste vara 
ekologiskt hållbara. Samtidigt menar han att tidigare strategier och angreppssätt 
koncentrerat sig på miljöförbättringar av produkter, processer och tekniker. Han anser att 
ett sånt förhållningssätt inte räcker. Det krävs fler studier av beteendeprocesser för att 
lyckas få fler människor att åka kollektivt. Priewassser (1999) konstaterar att ekologiskt 
hållbar persontransport kräver att bilisterna väljer att åka kollektivt och ett spårtaxisystem 
måste således fånga många av bilens fördelar. Återigen visar det säg att ett 
spårtaxisystem måste vara snabbt, bekvämt och billigt för att bli ekologiskt hållbart för 
samhället.

Även Kalafatis, et al (1999) har undersökt hur beteende är kopplat till ett miljövänligt 
handlande. Han anser att människors intentioner att handla miljövänligt inte alltid 
stämmer med deras verkliga handlande. Bland annat påverkar attityder och upplevd 
kontroll över sitt handlande människors beteende. (Kalafatis et al., 1999) Eftersom de 
objektiva fördelarna med spårtaxi, ur ett miljöperspektiv, inte behöver vara tillräckliga 
för att folk ska använda systemet måste andra faktorer beaktas. Omgivningen har 
betydelse för hur inställningen formas. Kulturer, subkulturer och sociala klasser påverkar 
konsumentens tro, attityder, känslor och beteende (Peter & Olson, 2005). De här 
faktorerna påverkas således också resenärens vilja att åka miljövänligt. Människor ur 
olika kulturer, subkulturer och sociala klasser kan ha olika intentioner till att agera 
miljövänligt, och därigenom påverkas deras vilja att använda spårtaxi. En positiv objektiv 
bild av spårtaxins fördelar är ett måste, men subjektiva faktorer är minst lika viktiga. Ett 
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utbyggt system är till exempel en förutsättning för att resenären ska känna en nytta och få 
en positiv attityd, och därigenom kunna handla miljövänligt. 

6.2.5 Stadsbilden 
Till skillnad från vägar ger ett spårtaxisystem som är byggt på högbanor ett visuellt 
intrång i stadsbilden. I en stad som Karlstad, där delar av centrumkärnan består av äldre 
bebyggelse, kan detta innebära ett problem. Studenterna i vår undersökning har en kluven 
bild av detta dilemma. Det verkar i huvudsak som om de personligen inte har något 
problem med införandet men samtidigt tror de att andra grupper, till exempel äldre, 
kommer att motsätta sig spårtaxi just på grund av påverkan på stadsmiljön. När ett nytt 
system införs menar studenterna och även Rosenblad (1996) att det alltid tycks finnas
grupper som motsätter sig förändringen, men i och med systemets eventuella framgångar 
kommer de konservativa krafterna att vänja sig. Precis som bilen har blivit ett naturligt 
inslag i stadsmiljön kan spårtaxi bli accepterat på längre sikt.

Den tidigare studien av Elsa Rosenblad (1996) har funnit samma negativa uppfattning om 
användarnas syn på spårtaxins effekt på stadsbilden. Efter intervjuer med andra forskare 
framkom det också att just stadsbilden var en avgörande faktor för spårtaxins acceptans. 
Vi menar, med stöd av studenternas kommentarer, att det är viktigt att ett eventuellt 
system dras genom delar av Karlstad där bebyggelsen går i stil med banan. En bana som 
går i närheten av kyrkogården och Tingvallaskolan skulle förstöra den ”gamla” stadsbild 
som finns i det här området. Samtidigt är miljöer som liknar universitetsområdet mycket 
väl lämpade för just spårtaxi. 

Utformningen av vagnarna är också av vikt. Vectus modell (www.vectus.se) är 
äggformad och delade respondenterna i två läger. Några studenter såg vagnarna som fula 
medan andra var mer positiva. Vi menar att utformningen av vagnarna, såväl som av 
högbanan, är viktigt för att få social acceptans. Såväl färg som design ska passa in i den 
stadsbild som är aktuell. Rena och fräscha vagnar är också en förutsättning för att 
systemet ska fungera i en stadsbild.

En annan aspekt som påverkar spårtaxisystemets sociala acceptans är insynen, från vagn 
till hus. Därför är det viktigt att banan sträcker sig där insynen till bostadshus inte blir 
störande. För resenären verkar inte insynen spela någon större roll, men våra 
respondenter menar att de boende kommer att få problem med detta. Eventuell insyn kan 
påverka deras intentioner att använda spårtaxi negativt redan innan de gjort objektiva 
bedömningar av systemets fördelar.

6.3 Spårtaxi i Karlstad
Flertalet faktorer spelar roll vid en eventuell bana i Karlstad. Precis som Priewasser 
(1999) diskuterar måste befolkningen känna att ett system skulle innebära en nytta för 
dem. Infrastrukturen är viktig, och vår undersökning har visat att det är av stor vikt att ett 
system redan från början är utbyggt. Det håller även forskarna med om och de, precis 
som våra respondenter, förkastar idén om en bana från universitetet till Välsviken. Istället 
tycks det som om ett system mellan universitetet-centrum-Bergvik är ett minimum för att 
systemet ska klara kraven på en utbyggd infrastruktur. För att stadens invånare ska känna 
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att systemet ger någon nytta (spenderad tid, komfort, och kostnad) i förhållande till 
bussen, och i viss mån även bilen, måste det redan från början nå åtminstone de här 
knutpunkterna. Eftersom avsaknaden av byten är en av spårtaxis absoluta fördelar ger en 
testbana inte en rättvisande bild av fördelarna.

En kund utvärderar konsekvenserna och väljer det beteende som antas leda till de mest 
fördelaktiga konsekvenserna (Peter & Olson, 1994). Förutom gång och cykel, som 
Priewasser (1999) menar är de lämpligaste färdsätten i ett urbant område, kan buss, bil 
och i detta fall spårtaxi räknas in som alternativa färdsätt. För att Karlstadresenären ska 
välja spårtaxi framför bil eller buss krävs att såväl intentioner som attityder är positiva till 
det beteendet. I dagsläget verkar det inte som om bilisterna ser så stora fördelar med 
spårtaxi att de vill ställa bilen. Bland bussresenärerna däremot kan vi se en mer positiv 
attityd, men deras intention att välja spårtaxi är till exempel beroende av avstånden 
mellan stationerna och systemets förmåga att klara anstormningar av resenärer. Våra 
respondenter ser bekymmer i den fysiska omgivningen och tror exempelvis inte att ett 
spårtaxisystem skulle klara att transportera alla studenter till universitetet klockan åtta en 
måndagsmorgon. Forskarna menar dock att detta är möjligt, men kritiker menar att 
spårtaxiutbudet inte kan matcha efterfrågan under högtrafik. 

Våra respondenter ser i princip uteslutande spårtaxi som ett substitut till bussen. Därför är 
det viktigt att systemet slår bussen för att allmänheten ska acceptera det nya färdsättet. I 
Karlstad innebär det att det inte får vara längre till hållplatserna än det är idag och det får 
inte ta längre tid än dagens bussar. Rent tidsmässigt görs den största tidsvinsten på helger 
och kvällar då det inte går snabbussar vare sig till Bergvik eller universitetet, men desto 
större konkurrens kan direktlinjerna dagtid utgöra. Det finns en tydlig skepsis till 
huruvida en spårtaxi skulle vara snabbare än direktbussen till universitetet. 

Enligt den kritik som framkommit mot spårtaxisystem är spårtaxi endast ekonomiskt 
hållbart vid hårt trafikerade turer, vilket kan hindra en rejäl utbyggnad i Karlstad. Bergvik 
är till exempel inte alls trafikerat under sena kvällar och nätter. I de här fallen menar 
forskarna15 att små fordon, likt Vectus, passar bäst. Det finns en skepsis bland 
respondenterna till huruvida Karlstad är för litet för ett spårtaxisystem. De menar att bilen 
fungerar alldeles utmärkt i staden, och att ett spårtaxisystem skulle vara mer lämpat i en 
storstad där trafiken är betydligt värre. Vi håller delvis med, spårtaxi tycks vara bättre när 
trafiksituationen är värre, men samtidigt har spårtaxi fördelar som mycket väl kan 
konkurrera ut bussen i Karlstad. Tiden det tar att åka, bekvämligheten och 
miljöfördelarna är faktorer som i de flesta fall står på spårtaxis pluskonto. På minussidan 
kan i viss mån, ur ett användarperspektiv, nämnas en möjlig säkerhetsbrist (eller i alla fall 
en negativ attityd), inverkan på stadsbilden och bristen på interaktion med personal och 
medresenärer. Enligt Priewassers teorier (1999), som stöds av fokusgrupperna, om vilka 
faktorer som avgör färdsätt verkar det ändå som om spårtaxi borde vara lämpligt i 
Karlstad sett ur ett användarperspektiv.

                                                
15 Ingmar Andreasson, Elsa Rosenblad, Göran Tegnér, personliga samtal den 6,7 och 8 november 2006.
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7 Slutsats

I slutsatsen diskuterar vi först genomförandet av vår uppsats. Därefter redovisar vi de 
viktigaste reflektionerna som framkommit i analysen, och skapar därigenom ett underlag 
för beslutsfattare inom kollektivtrafiksektorn och en grund för fortsatt forskning i ämnet.

Den här uppsatsen är skriven som en inledande studie om ett möjligt spårtaxisystem i 
Karlstad. Således är undersökningen relativt övergripande. Syftet är att finna studenters 
attityd till och behov av spårtaxi, som är ett relativt outforskat ämne. Det krävdes därför 
en övergripande förståelse för vad spårtaxi är innan studien kunde genomföras. Genom 
intervjuer med tre experter som tidigare forskat om spårtaxi, samt insamlande av 
information via sekundära källor, bidrar vår uppsats till forskningen genom att ge en 
objektiv, övergripande bild av spårtaxi i relation till Karlstad. Vårt val av kvalitativ 
metod, fokusgrupper, ger en bra uppfattning av potentiella användares, studenters, 
attityder till och behov av spårtaxi. Fokusgrupper ger dock inte en fullständig bild av 
ämnet, och därför är fortsatta studier att rekommendera. För det första bör andra faktorer 
inom spårtaxiområdet undersökas närmare. En studie som undersöker tekniska, 
samhällsekonomiska och trafikplaneringsmässiga aspekter i Karlstad är nödvändig för att 
få en djupare bild av systemets möjligheter. Eftersom Rosenblads undersökning visar på 
skillnader mellan personliga intervjuer och fokusgrupper, när det gäller attityder och syn 
på spårtaxi, är det också lämpligt att använda andra kvalitativa metoder för att öka 
reliabiliteten. Fortsatt forskning inom spårtaxiområdet bör också bestå av en större 
kvantitativ undersökning och fler intervjuer, både med experter och potentiella användare 
från andra segment än studenter.

Den bana som Lars Bull, vd på Värmlandstrafik, angav som en möjlig sträckning; 
Kronoparken-universitetet-Välsviken; ser vi inte som fördelaktig ur ett 
användarperspektiv. Såväl tidigare kollektivtrafikforskning, forskare och studenter från 
vår undersökning menar att ett system måste vara ordentligt utbyggt för att spårtaxins 
möjligheter ska komma till sin rätt. Ett fullskaligt system som ersätter all busstrafik inom 
tätorten kan vara svårt att genomföra kortare sikt, men det krävs att åtminstone de stora 
knutpunkterna är kopplade till systemet. För studenterna är det framförallt universitetet, 
centrum och Bergvik som måste innefattas, men även andra stora knutpunkter, med stora 
mängder människor i rörelse, bör vara en del av systemet. Ett dåligt utbyggt system, där 
anslutningsbussar är nödvändiga, leder till att spårtaxis stora fördelar, avsaknaden av 
byten och tidtabell, inte får genomslagskraft.

När ett spårtaxisystem ska implementeras visar vår uppsats att säkerheten är en av de 
viktigaste aspekterna. Framförallt kvinnor uttrycker en oro för den personliga säkerheten 
i vagnen, speciellt under nattetid. Därför måste systemet ha funktioner som löser 
problemen, till exempel larmknapp och övervakning med både filmkameror och 
säkerhetsvakter. Det är viktigt att bevisa att säkerhetsfunktionerna fungerar som de ska 
eftersom respondenterna har en negativ uppfattning om övervakningskamerors förmåga 
att förebygga brott. För att spårtaxi ska bli ett framgångsrikt system måste attityderna till 
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denna typ av oro förändras genom bevisligen säkra system. Detsamma gäller de tekniska 
förutsättningarna. Spårtaxi är ett nytt system vars teknik, ur användarens perspektiv, är 
helt okänd. Det finns en oro för systemets säkerhet, bland annat med anledning av bristen 
på personal, höjdfaktorer (vid evakuering) och möjliga tekniska haverier. Tekniken måste 
därför vara bevisbart funktionell för att användarnas attityder ska vara positivt inställda 
till att använda spårtaxi. Vi lämnar frågan öppen om spårtaxi innebär en alltför outforskad 
teknik för att kunna implementeras i Karlstad. Systemen som byggs på Heathrow och i 
Uppsala är steg på vägen, men det behövs fler fullskaliga projekt för att beslutsfattare i 
Karlstad ska få tillräckligt underlag för att kunna besluta om systemets lämplighet.

Förutom säkerhetsaspekten måste fler faktorer uppmärksammas för att ett spårtaxisystem 
ska fungera i Karlstad. Stadsbilden är en av dem. Attityderna till ett system inne i 
stadskärnan är inte negativa, men det är av vikt att extra hänsyn tas till äldre områden och 
Stora torget. Spårtaxi påverkar även tät bebyggelse eller områden med design där 
banorna kan framstå som såväl störande som problematiska på grund av insynen. Om ett 
spårtaxisystem ska fungera som det är tänkt blir bansträckningen genom dessa områden 
extra intressant. Vår studie tyder på att systemet inte blir användarvänligt om det saknas 
stationer i de här områdena. En bana mellan universitetet och centrum gör att stationer i 
exempelvis Norrstrand, med tät bebyggelse, blir nästintill oundvikliga. 

Sammanfattningsvis menar vi att ett spårtaxisystem i Karlstad är mycket intressant, trots 
att röster höjts om att det passar bättre i städer med trafikproblem och fler 
kollektivtrafikresenärer. Studenterna i vår underökning visade både intresse och vilja att i 
framtiden använda spårtaxi. Speciellt är det de karaktäristiska egenskaperna som 
avsaknaden av byten och tidtabeller, och möjligheten att åka dygnet runt och i egna 
vagnar, som ger systemet konkurrensfördelar. Vår undersökning visar att spårtaxi har 
potential att locka fler resenärer än dagens kollektivtrafik, och ett system som fungerar 
lika bra i praktiken som i teorin kommer sannolikt också att locka bilister. Trots att vissa 
tendenser tyder på att systemet måste vara fullt utbyggt menar vi, med stöd av vår studie, 
att en bana mellan universitetet-centrum-Bergvik skulle vara mycket attraktiv för 
kunderna, men också för staden Karlstad.  
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