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Abstract 
The purpose of our thesis was to examine citizens’ attitude in a smaller city to 

autonomous vehicles and carpools, as well as opinions about citizens' participation in 

developing processes. Through a web-based questionnaire, which was distributed on 

social media, as well as a discussion group on Facebook, an understanding was formed 

about the human acceptance, motivation factors, views and mobility habits. This was 

then analyzed to create an understanding of how a citizen dialogue should be conducted 

in social media. In line with this, we examined whether connections regarding human 

acceptance of autonomous vehicles and carpools can be affected, depending on how 

the dialogue is conducted and how much information the citizens are provided with. The 

result showed a clear relationship between knowledge and attitude, where a little 

knowledge created a more negative opinion. Other discoveries that were identified, 

were that people see both problem areas and opportunities with a more digitized 

society. We also found how the respondents wanted increased participation, and that 

citizens' views are taken into account and have a clear impact on urban development. 

Finally, we conclude that the degree of citizens' participation and how the dialogue is 

conducted, shape their acceptance and understanding of changes in society and mobility 

solutions. 
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Etablering av medborgardialog kring smart mobilitet 
Kajsa Rask 

Madeleine Mattsson 

Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats var att undersöka medborgare i en mindre stads inställning till 

autonoma fordon och bilpooler, samt åsikter kring medborgares delaktighet i 

förändringsprocesser. Genom ett webbaserat frågeformulär, som distribuerades på 

sociala medier, samt en diskussionsgrupp på Facebook, bildades uppfattning kring 

människans acceptans, motivationsfaktorer, synpunkter och mobilitetsvanor. Sedan 

analyserades detta för att skapa en förståelse kring hur en medborgardialog bör föras i 

sociala medier. I linje med det undersöktes även samband om människans acceptans till 

autonoma fordon och bilpooler påverkas, beroende på hur dialogen förs och hur mycket 

information medborgarna tillhandahålls. Resultatet visade en tydlig relation mellan 

kännedom och inställning, där en liten kännedom skapade en mer negativ åsikt. Andra 

upptäckter som identifierades var att människor ser både problemområden och 

möjligheter med ett mer digitaliserat samhälle. Vi fann även att respondenterna 

önskade en ökad inkludering, samt att medborgares synpunkter beaktas och har en 

tydlig påverkan inom stadsutveckling. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att graden av 

medborgarnas delaktighet och hur dialogen förs, formar deras acceptans samt 

förståelse för samhällsomställningar och mobilitetslösningar.  
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till de personer som besvarade vårt frågeformulär eller som 

deltog i vår diskussionsgrupp på Facebook, ert engagemang gav upphov till betydelsefull 

information. Vidare vill vi tacka Jörgen Einarsson som är projektledare på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Trollhättans stad, för handledningen kring 

medborgardialog och frågeformulär samt för ditt engagemang att distribuera 

våra undersökningar. Vi vill också tacka för din hjälp med kontakten till andra aktörer 

som bidragit med stor hjälp i vårt arbete med framtagning och distribuering av vårt 

frågeformulär. Vi vill även tacka projektets aktörer för ert förtroende och er 

hjälpsamhet. Till sist vill vi bringa ett stort tack till vår handledare Charlotte Arghavan 

Shahlaei för att du alltid uppmuntrat och motiverat oss i vårt arbete när vi tvivlat på oss 

själva eller bemötts av motgångar. Vi är också tacksamma för din ständiga tillgänglighet 

och ditt stora engagemang kring vår uppsats. 

I princip allt arbete med uppsatsen har utförts gemensamt och sida vid sida. Visst 

grundarbete med referenser till kapitlen “Teori och tidigare forskning” och 

“resultatredovisning” har framtagits separat men sammanställts och formulerats under 

samarbete för att skapa en enhetlig text. Uppsatsens sammanfattning och slutsats har 

skrivits av Madeleine. I vår diskussionsgrupp på Facebook har vi skapat diskussionsfrågor 

tillsammans men delat upp publiceringen av inläggen mellan våra privata konton. 
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1 Inledning 
Inflyttningen till städer ökar snabbt och ständigt. Detta påverkar städerna på 

ekologiska, ekonomiska och sociala grunder (Regeringskansliet, 2017). För att skapa 

hållbara städer finns de Globala målen som bland annat kräver förändrade 

förutsättningar inom infrastrukturen. Detta kan uppnås genom transportsystem av 

hållbar karaktär som grundar sig i innovation (Regeringskansliet, 2015). En metod för 

att utveckla innovationer och lösningar är genom digitalisering (Digitaliseringsrådet, 

u.å.). Ett koncept som bygger på dessa egenskaper är smart city, där smart mobilitet 

är en av flera beståndsdelar (Capdevila & Zarlenga, 2015). Smart mobilitet innefattar 

olika mobilitetsinnovationer, såsom intelligenta transportsystem, autonoma fordon 

och bildelningstjänster (Manders, Wieczorek & Verbong, 2018). I smarta städer och 

inom smart mobilitet används informations- och kommunikationstekniker (IKT) för 

att gynna en ekonomisk, ekologisk och social balans. IKT kan användas i exempelvis 

intelligenta transportsystem och byggnader. Tillsammans med privatpersoners 

deltagande i offentlig sektor kan användningen av IKT leda till sociala fördelar, såsom 

att medborgarna får ett bättre, smartare och mer hållbart levnadssätt (Yeh, 2017). 

Utvecklingen av en smart stad kan tillgängliggöras och tillämpas för allmänheten med 

hjälp av delningsekonomi som i sin tur kan bidra till ekonomiska, ekologiska och 

sociala fördelar (Puschmann & Alt, 2016). Att delta i delningsekonomi innebär att 

hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem, samt att dela tjänster 

(Nationalencyklopedin, u.å.b). Delningsekonomi kan bidra till sociala fördelar såsom 

välbehag och ett förbättrat anseende. Genom att dela varor och tjänster kan 

ekologiska fördelar genereras av en minskad produktion, vilket i sin tur leder till en 

reducerad mängd avfall (Puschmann & Alt, 2016). Ett exempel på en delningstjänst 

är bilpool, där personer delar på en eller flera bilar som ofta ägs kommersiellt. I en 

bilpool slipper användaren många av de fasta och stora kostnader som krävs vid ett 

bilköp (Nationalencyklopedin, u.å.a). För att sammanfatta vad som presenteras ovan, 
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har delningsekonomi alltså en betydande roll för att skapa en hållbar implementering 

av smart city-lösningar. 

En lösning, utöver delningsekonomi, som vid upprepade tillfällen diskuterats inom 

utvecklingen av smarta städer och inom smart mobilitet är autonoma fordon. Ett 

autonomt fordon, som även kallas för en självkörande bil, indelas i sex nivåer av 

självkörande egenskaper. Dessa nivåer är framtagna av SAE International (SAE 

International, 2018), tidigare Society of Automotive Engineers. SAE International 

etablerar fordonsstandarder, arbetar med att öka kunskapen kring mobilitet och 

undersöker den tekniska utvecklingen av fordon (SAE International, u.å.). Dessa 

nivåer sträcker sig från nivå noll där ingen assistans ges, till att bilen i nivå fem ska 

vara kapabel att köra och navigera utan människans manövrering. Däremellan finns 

fyra nivåer som innebär ett samarbete mellan bilen och människan i vissa situationer 

(SAE International, 2018). Autonoma fordon kan tänkas förbättra klimatet samt 

kunna öka medborgares mobilitet, framförallt för barn, äldre och människor med 

kognitiva eller fysiska begränsningar (König & Neumayr, 2017). I linje med detta är 

ett delmål i det elfte Globala målet att skapa tillgång till transportsystem som bland 

annat är hållbara och tillgängliga för alla, specifikt för de som upplever problematik 

kring mobilitet (Regeringskansliet, 2017). Däremot förväntas autonoma fordon att 

vara mer kostsam att producera (van den Berg & Verhoef, 2016). Som tidigare 

nämnts, kan användningen av bildelningstjänster då vara en lösning för att 

användarna ska undgå stora kostnader. 

Medborgare uttrycker ett intresse för autonoma fordon samtidigt som de förklaras 

se problem och orosmoment kring fenomenet. För att inte påverka medborgares 

relation till innovativ teknik bör införandet av lösningar ske stegvis (König & Neumayr, 

2017). För att kunna tillämpa smart city-lösningar är det viktigt att de inte endast 

baseras på medborgarnas förhoppningar och önskningar. Utan medborgarna bör 

även intygas om att de inte kommer att försättas i plötsliga eller oönskade situationer 

(Ståhlbröst m.fl., 2015). Av denna anledning är en kontinuerlig respons från en stads 
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medborgare en grundläggande del för att lyckas med att skapa en smartare stad 

(Mueller m.fl., 2018).  

Khan och Krishnan (2017) förklarar att en dialog mellan offentlig sektor och 

medborgare kan skapas genom sociala medier, så kallad elektroniskt-deltagande. 

Rojanamon m.fl. (2012) menar att med medborgardialog som metod kan viktig 

information om målgruppens behov inom förändringsprocessen urskiljas. Genom att 

arbeta utifrån detta förklaras medborgarnas stöd för projekt att öka. Arnstein (2019) 

förklarar dock vikten av att i en medborgardialog tydliggöra till vilken grad 

medborgarna är delaktiga. Vikten av en kontinuerlig respons och hänsyn till 

medborgarnas behov, leder oss fram till syftet att fokusera på både medborgares 

uppfattning av smart mobilitet och hur en dialog kring det bör föras. 

1.1 Frågeställning och syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och påbörja en etablering av en hållbar 

medborgardialog kring smart city-lösningar såsom smart mobilitet, bilpooler och 

autonoma fordon i en mindre stad. I nuläget förs det en begränsad diskussion och 

undersökning kring hur koncepten mottas av medborgare, speciellt i mindre städer. 

Men enligt Lopes och Oliveira (2017) så spelar inte stadens storlek någon 

betydelsefull roll, för att både små och medelstora städer har god potential att 

utvecklas och klassificeras som en smart stad. Neirotti m.fl. (2014) menar att istället 

för stadens storlek, är det befolkningstätheten som påverkar möjligheten att utveckla 

initiativ och att kunna förbättra stadens transport och energifördelning. Enligt SCB 

(2019) är medelvärdet av befolkningsantalet i svenska städer 35 276 stycken. Staden 

som fokuseras på i denna studie, är Trollhättan, som har befolkningsmängden 58 728 

stycken. Eftersom befolkningsantalet i staden vi fokuserar på är relativt nära 

medelvärdet tror vi att studiens resultat kommer att vara generaliserbart till fler 

svenska städer i liknande storlek. I vårt antagande har vi även inkluderat att 

människor reser mellan städer för arbete samt utbildning och att de därför blir en del 

av stadens mobilitetspussel även om de inte är bosatta där. 
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Forskningsområdet kring den sociala hållbarheten i smarta mobilitetslösningar, som 

autonoma fordon och bilpooler, är fortfarande under tillväxt. Istället diskuteras ofta 

hållbarhetsaspekten ur ett miljöperspektiv. Därför ska vi undersöka hur en hållbar 

medborgardialog kring ämnet kan upprätthållas för att förhoppningsvis kunna bidra 

med information till forskningsområdet. I vår studie innebär en hållbar dialog att 

genom sociala medier skapa en geografisk och icke tidsbunden tillgänglighet. Detta 

eftersom medborgarnas fysiska närvaro inte behövs, samt att de får möjlighet att 

delta i dialogen när de behagar. Genom att dialogen förs i sociala medier blir den 

också beständig, för att hela konversationen synligt kvarstår digitalt. Syftet med 

uppsatsen är också att undersöka medborgarnas inställning, acceptans och 

motiveringsfaktorer till autonoma fordon och bilpooler. 

Dessa syften leder till följande forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1: Hur ser medborgares acceptans till specifikt autonoma fordon och 

bilpooler ut i en mindre stad? 

Forskningsfråga 2: Hur kan en hållbar dialog kring autonoma fordon och bilpooler i 

sociala medier föras? 

1.2 Avgränsningar 

För att hålla arbetet inriktat mot kommunikation och medborgardialog har vi valt att 

inte fokusera djupgående på att ifrågasätta och analysera innebörden och 

definitionen av begreppen “delningsekonomi” och “smart city”. Eftersom begreppen 

“smart city” och “delningsekonomi” är breda, har vi valt att inte heller redogöra för 

alla dess delar. Arbetet är därför begränsat till att undersöka fordon som kommersiell 

delningstjänst och autonoma fordon. I studien fokuserar vi inte på hur en 

medborgardialog förs i traditionell media, utan vi har inriktat oss på medborgardialog 

i sociala medier, främst Facebook. 
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1.3 Förutsättningar och kontext 

Uppsatsen utförs delvis inom ramen för ett projekt som undersöker delningsekonomi 

och acceptans av smart mobilitet. Projektet1 drivs med hjälp av aktörer som kommun, 

högskola, bostadsbolag, fordonsutvecklare och forskningsinstitut. Vårt bidrag till 

projektet är att påbörja undersökningen om hur medborgardialog kan underlätta 

informationsspridningen kring projektets utformning för att inkludera medborgarna 

i stadsutvecklingsprocessen. Samarbetet med projektet gör att uppsatsens 

förutsättningar förändras. Genom projektets aktörer har vi fått handledning kring 

arbetet med datainsamlingsmetoder vilket kan öka dess träffsäkerhet. Samarbetet 

skapade också en större möjlighet för oss att distribuera våra datainsamlingsmetoder 

till ett större antal medborgare med anledning av att aktörer från projektet delade 

och skapade inlägg om vår uppsats i sociala medier och via e-post. Ytterligare 

förutsättningar har givits från projektet genom kapital för marknadsföring av ett 

inlägg i sociala medier.  

Josefin Åkesson Bengtsson2 förklarar att samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Trollhättans stad arbetar i återkommande samarbeten med stadens medborgare. I 

ett försök att skapa engagemang och deltagande från medborgarna vid utveckling av 

staden används olika former av dialoger, enkäter och tävlingar. Det hålls exempelvis 

samråd med berörda medborgare inför framtagande av detaljplaner. Dessa 

intressenter har då möjlighet att tycka till om hur det specifika området kan 

utvecklas. Åkesson Bengtsson berättar vidare att det bland annat varje år förs dialog 

med barn inför upprustning av lekplatser samt att stadens medborgare i flera år fått 

möjlighet att lämna förslag kring hur två av stadens tunnlar ska målas i en 

tunneltävling. Ett av Trollhättans större projekt som framtagits genom en omfattande 

medborgardialog är utvecklingen av Drottningtorget. Där hade medborgarna 

möjlighet att uttrycka idéer vilket i samband med politikernas prioriteringar skapade 

                                                 
1 SESMA. Delningsekononomi och acceptans av smart mobilitet (SESMA - sharing economy, smart 
mobility acceptance). https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-
larande/delningsekononomi-och-acceptans-av-smart-mobilitet-sesma---sharing-economy-smart-
mobility/ 
2 Josefin Åkesson Bengtsson, kommunikatör Samhällsbyggnadsförvaltningen, e-post 11 juni 2019. 

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/delningsekononomi-och-acceptans-av-smart-mobilitet-sesma---sharing-economy-smart-mobility/
https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/delningsekononomi-och-acceptans-av-smart-mobilitet-sesma---sharing-economy-smart-mobility/
https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/delningsekononomi-och-acceptans-av-smart-mobilitet-sesma---sharing-economy-smart-mobility/
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tre förslag för medborgarna att rösta på. Det vinnande förslaget reviderades utefter 

ytterligare dialog och efter byggstarten hålls en fortsatt dialog med fastighetsägare 

och näringsidkare. För att arbeta med stadens framtid hålls regelbundna träffar med 

klimatengagerade högstadieelever för att få en uppfattning kring deras tankar om 

hållbarhet och framtid. Ytterligare förklarar Åkesson Bengtsson att Trollhättans stad 

gör ett fortsatt arbete för att utveckla nya metoder för att informera mera och för att 

föra bra dialog med stadens olika målgrupper kring både specifika projekt men också 

inom stadsutveckling i stort.  
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2 Teori och tidigare forskning 
Under detta kapitel redogörs de teorier som har anknytningar till 

undersökningsområdet och syftet med studien. Det finns flertalet aspekter att ha i 

åtanke vid etablering av medborgardialog och för att öka människans acceptans kring 

autonoma fordon och bilpooler. I vår studie utgår vi från följande teorier som är 

rubricerade under avsnitten medborgardialog, delaktighetstrappa och 

delaktighetsstege, e-deltagande, motivation och acceptans till teknologi och 

digitalisering. 

2.1 Medborgardialog 

Irvin och Stansbury (2004) menar att medborgardialog används för att bryta upp den 

envägskommunikation som kan finnas inom utvecklingen av samhället. 

Medborgardialog förklaras användas med förhoppningen om att deltagandet från 

medborgare kan resultera i ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande. 

Dialogen kan utföras genom exempelvis enkäter, paneler och workshops. Genom 

användandet av medborgardialog kan faktiska beslut få en verklig grund i 

medborgarnas behov. Detta förklaras också kunna leda till ett mer förmånligt 

samhälle i sin helhet. Ytterligare skriver Irvin och Stansbury att en medborgardialog 

kan bidra till ett mer informerat samhälle som har större förståelse för de 

utvecklingsförslag som är framlagda. Genom att hålla en dialog får även den 

offentliga sektorn kunskap om medborgarna samtidigt som kompromisser kan 

arbetas fram. Medborgardialoger beskrivs dock kunna vara kostsamma, långdragna 

och svåra att utföra. Samtidigt förklarar Irvin och Stansbury att det sociala värdet och 

möjligheten för effektivt införande av förändringar är mer övervägande än 

svårigheterna. Ytterligare problemfaktorer kring metoden är att skapa en 

medborgardialog som inkluderar och avbildar samhällets alla personer samt deras 

åsikter och behov. Detta då det kan upplevas som svårt att få medborgare att 

engagera sig i fler frågor än de som direkt påverkar dem. Vid medborgardialog 

förklarar Irvin och Stansbury att det är eftersträvansvärt att samtala med en 
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transparens och öppenhet kring medborgarnas möjlighet att påverka i samhällsfrågor 

för att skapa ett förtroende. Arnstein (2019) menar att detta kan göras med hjälp av 

delaktighetsstegen, som förklaras nedan. 

2.1.1 Delaktighetsstege och delaktighetstrappa 

Nedan presenteras riktlinjer för delaktighet som delas upp i ett olika antal nivåer, där 

den ena utgår från åtta nivåer och den andra från fem. Vi ska sedan i diskussionen 

reflektera kring vilken nivå vi når med diskussionsgruppen på Facebook, samt se 

vilken av delaktighetsstegen eller delaktighetstrappan som är mest lämplig att 

applicera. 

Arnstein (2019) förklarar att en väsentlig förutsättning för medborgardialog är att 

tydliggöra till vilken grad medborgarna är delaktiga. De två lägsta nivåerna är (1) 

manipulering (manipulation) och (2) terapi (therapy) som redogör ett icke-

deltagande där syftet istället kan vara att informera eller utbilda medborgarna. De 

nästkommande nivåerna, (3) informering (informing) och (4) konsultation 

(consultation) innefattar att utöka deltagandet av medborgarna genom att deras 

åsikter uppmärksammas, däremot behöver medborgarnas åsikter inte ha en stor 

påverkan. Arnstein klargör att den femte nivån (5) pacificering (placation) ökar 

inflytandet av medborgarna, dock medverkar medborgarna inte i beslutsfattanden. 

Denna nivån kan exempelvis handla om att några utvalda medborgare får delta och 

rådge i olika styrelser i offentliga sektorer. Nästa nivå är (6) partnerskap (partnership) 

som möjliggör ett större deltagande av medborgarna i beslutsfattanden, där 

medborgare och offentliga tjänstemän kommer överens om att dela på planerings- 

och beslutsansvar. Den näst högsta nivån är (7) delegerad makt (delegated power) 

som handlar om att medborgare och offentliga tjänstemän utför förhandlingar, vilket 

kan resultera i att medborgarna åstadkommer ett ledande besluttagande. Den högsta 

nivån är (8) medborgarkontroll (citizens control) som betyder att medborgarna har 

full kontroll genom att exempelvis styra ett program eller en institution samt ha total 

koll på politiska delar. 
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Även Sveriges Kommuner och Landsting (2019, s. 14-16) har framtagit en 

delaktighetstrappa, som består av fem nivåer. Sveriges Kommuner och Landsting är 

en organisation som arbetar med att förbättra och stödja kommuner och regioners 

verksamhet (Sveriges Kommuner och Landsting, u.å.). Delaktighetstrappan är 

baserad på Arnsteins delaktighetsstege och innehåller följande nivåer: information, 

som handlar om att dialogen endast utgår från att förmedla information från offentlig 

sektor till medborgare. Konsultation betyder att medborgarna ges möjlighet att 

uttrycka åsikter kring vilka insatser som bör utföras. Dialog är den tredje nivån, som 

innefattar grunder av konsultation, men med tillägg att en tvåvägskommunikation 

sker. Därefter följer inflytande/delaktighet vilket ger medborgarna möjlighet att delta 

i ett utvecklingsförlopp, där deras medverkande ligger till grund för politiska beslut. 

Den högsta nivån av medborgardialog, medbeslutande, innebär att ett gemensamt 

beslutsfattande sker i samverkan med medborgare (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2019, s. 14-16).  

För att engagera medborgare att delta i dialog är ett möjligt förhållningssätt som kan 

användas e-deltagande, som vi förklarar nedan. 

2.2 E-deltagande 

E-deltagande innebär att genom IKT förenkla tillgången till bland annat information 

och tjänster för att garantera medborgarnas medverkan och välbefinnande i 

offentliga processer. Syftet med e-deltagande innefattar att informationen ska färdas 

i en sluten slinga, där medborgarnas åsikter och tankar används och främjas i 

offentliga sektorer för att sedan kommunicera informationen utåt till medborgarna 

återigen. Detta förklaras bidra till ett förstärkt samarbete mellan styre och 

medborgare till följd av ett engagemang och deltagande i frågor med ett 

diskussionsklimat av öppen anda. Patsakis m.fl. menar att detta kan leda till en 

förbättring av ekonomisk tillväxt, hållbarhet, social utveckling, samtidigt som 

medborgarnas integritet och säkerhet garanteras (Patsakis m.fl., 2015). 
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Khan och Krishnan (2017) förklarar att sociala medier kan skapa och främja en dialog 

mellan medborgare och offentlig sektor. Sociala plattformar kan även bilda en dialog 

mellan medborgarna i en stad. Användningen av sociala kanaler kan förstärka 

förtroendet samt öka medborgarnas deltagande och politiska intresse. Khan och 

Krishnan menar att sociala medier också kan bidra till social reform genom att 

medborgarna uppmuntras att delta i dialogen och ges befogenhet att förändra i 

samhället. Att e-deltagandet sker i sociala medier kan också skapa en öppenhet och 

transparens, genom exempelvis att tillgängligheten ökar för fler att delta. Khan och 

Krishnan varnar dock för att e-deltagande i sociala medier inte ska utesluta dialog i 

traditionell media samt att utförandet i sociala medier inte behöver betyda att ett 

stort engagemang i dialogen skapas.  

En ökad motivering bland medborgarna bör ske för att de ska delta i 

medborgardialog, e-deltagande och delningstjänster, vilket vi avhandlar nedan. 

2.3 Motivation till delningstjänster 

Det finns flertalet olika faktorer för ökad motivation. Fogg (2009) menar att 

människor behöver en ökad motivering för att uppmuntra eller förändra ett 

beteende. Fogg förklarar att det finns tre huvudkategorier inom motivationsfaktorer 

där varje kategori innehåller två olika delar. Den första motiveringsfaktorn är lust 

eller smärta som ger en direkt motivering utan någon större övervägning. Däremot 

är dessa två faktorer starka för att öka motiveringen. Den andra kategorin är hopp 

eller rädsla som utformas genom en förväntan, antingen en positiv eller negativ 

sådan. Det förklaras att denna faktor ibland kan ha en större påverkan och 

kraftfullhet än lust/smärta. Detta är för att människor kan tolerera smärta för att 

överkomma en rädsla. Den tredje kategorin är socialt godkännande eller social 

avvisning, som menas styra sociala beteenden, såsom att människor kan bli 

motiverade om de erhåller en större social acceptans. Däremot kan människor känna 

större motivering om de upplever social avvisning, som ökat markant på grund av 

sociala medier då social acceptans blir alltmer betydelsefullt. 
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Utöver de mer psykologiska motiveringsfaktorerna finns det även mer konkreta 

sådana. Hmari, Sjöklint och Ukkonen (2016) redogör för dessa och kopplar dem till 

faktorer för ökad motivation att delta i en delningstjänst. Några av faktorerna är 

exempelvis hållbarhetsaspekter, ekonomiska fördelar eller att det finns ett nöje i att 

delta. Grybaitė och Stankevičienė (2016) menar att de centrala anledningarna till att 

delta i delningstjänster är att främja individer eller mindre företag, träffa nya 

människor, erhålla en intressant erfarenhet samt att spara pengar. Boateng, Kosiba 

och Okoe (2019) förklarar att bland annat bekvämlighet och förtroende är två 

betydelsefulla faktorer för att delta i en delningstjänst. Om förtroendet däremot 

fattas eller brister kan motivationen att medverka i en delningstjänst upphöra helt. 

Samma brist för förtroende påverkar också människans acceptans, som vi redogör 

kring nedan. 

2.4 Acceptans till teknologi och digitalisering 

Teknologin har länge varit en del av samhällsutvecklingen och ny teknik kommer 

fortsatt att ha en ledande funktion. Ny teknik förklaras kunna bidra till stora 

samhällsrelaterade förändringar. Dess framgång baseras dock på acceptansen hos de 

medborgare som berörs av införandet av teknologin. Eftersom ny teknik inte bara 

medför positiv samhällsutveckling utan också kan innebära risker finns en ovisshet i 

mottagandet av teknik bland medborgare. Gupta, Fischer och Frewer beskriver att 

kontroversiella händelser, förknippade med nya teknologier, historiskt sett har 

resulterat i att användarna avfärdat och avstått från att använda produkten. Av 

denna anledning förklarar Gupta, Fischer och Frewer att det är väsentligt att bilda sig 

förståelse kring människans psykologiska drivkrafter som är nödvändiga för att skapa 

en samhällelig acceptans mot ny teknik. Några exempel på drivkrafter som är 

avgörande för människans acceptans är säkerhet, förtroende, kunskap och attityd 

(Gupta, Fischer & Frewer, 2012).  

König och Neumayr (2017) förklarar att det finns en brist i människans acceptans mot 

autonoma fordon. Detta förklaras bero på motviljan och osäkerheten i att ge 

teknologin full kontroll på grund av rädslan för exempelvis systemfel, hackerattacker 
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eller ännu värre, hackerattacker i samband med terroristattacker. Detta leder till att 

människor har en viss tendens att undervärdera teknikens säkerhet och istället ökar 

tilltron för den mänskliga förmågan att framföra bilen. Samtidigt presenterar König 

och Neumayr att majoriteten av deltagarna i deras undersökning uttryckte att de såg 

en möjlig användbarhet av autonoma fordon för äldre personer och för personer med 

funktionsnedsättningar. Å andra sidan var de äldre personerna själva mer skeptiska 

till autonoma fordon medan yngre personer hade en mer positiv inställning. 

Deltagarna såg också den fulla automatiseringen som en möjlighet för föraren att 

utföra andra uppgifter under färd och därmed öka sin effektivitet. Autonoma fordon 

kan även tänkas förminska antalet olyckor i trafiken, då den mänskliga faktorn 

utesluts. För att skapa en gradvis ökande acceptans till autonoma fordon förklarar 

König och Neumayr att införandet av självkörande egenskaper i traditionella bilar 

först bör vara utbrett. 
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3 Metod och material 
Det som presenteras under detta kapitel, är det angreppssätt och de 

datainsamlingsmetoder som användes i studien. Även en beskrivning av hur analysen 

av datan genomfördes, den målgrupp som ingått i urvalet och de etiska aspekter som 

tagits i åtanke presenteras. 

3.1 Planerat angreppssätt 

För att undersöka medborgares acceptans till autonoma fordon och bilpooler samt 

för att föra en dialog använde vi oss av en metodkombination som undersökte både 

kvantitativ och kvalitativ data. Genom att arbeta utifrån en metodkombination finns 

det möjlighet för att de två angreppssätten kompenserar varandras brister så att 

träffsäkerheten av resultatet kan öka. Detta tack vare att en mer omfattande 

undersökning av ämnet skapas så att den insamlade datan kan ge en bredare 

helhetsbild (Denscombe, 2018, s. 236). De metoder som användes för att undersöka 

vår forskningsfråga är ett frågeformulär (se bilaga 1) och en diskussionsgrupp på 

Facebook (se bilaga 2). Datan analyseras sedan genom deskriptiv statistik respektive 

innehållsanalys. Anledningen till att vi valde dessa två datainsamlingsmetoder var för 

att få en statistisk överblick samt för att få en mer djupgående uppfattning om 

mobilitetsvanor och acceptansen till smarta mobilitetslösningar. 

3.2 Frågeformulär med kvantitativ och kvalitativ ansats 

Frågeformulärets syfte var att få en överblick över medborgares mobilitet, vanor och 

inställningar till bilpooler och autonoma fordon. Frågeformuläret bestod 

huvudsakligen av en kvantitativ datainsamling på grund av att en övervägande del av 

frågorna var fasta (Denscombe, 2018, s. 346). Eftersom några av frågorna var av 

öppen form innehöll frågeformuläret även kvalitativa beståndsdelar (Denscombe, 

2018, s. 394). Genom att använda kvantitativ data kan en objektiv bild av det som 

undersöks presenteras. Att datan är kvantitativ gör det också enklare att förmedla 

och kommunicera kring (Denscombe, 2018, s. 388-389). Detta är viktigt då datan kan 

komma att studeras och användas av andra involverade aktörer. 
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3.2.1 Frågeformulärets utformning  

Vid skapandet av frågeformuläret har vi utgått från och använt oss av frågor som 

inkluderats i de tidigare undersökningarna “Framtidens mobilister” och “Den 

nationella resvaneundersökningen” gjorda av Intermetra (2019) respektive 

Trafikanalys (2011-2016). Anledningen till detta var för att kunna jämföra 

svarsresultaten samt att bilda oss en uppfattning kring tidigare undersökningar och 

frågeställningar som skapats inom dessa ämnen. Trafikanalys är en myndighet som 

utför undersökningar med koppling till de transportpolitiska målen på uppdrag av 

regeringen (Trafikanalys, u.å.). Intermetra är ett undersökningsföretag som arbetar 

med aktörer som Trafikverket, Transportstyrelsen, Västtrafik och Swedavia 

(Intermetra, 2019).  

Projektets olika aktörer har haft inverkan på vissa frågor som inkluderats i 

frågeformuläret. För att avgränsa vår undersökning har vi också valt att utesluta de 

frågor från aktörerna som inte ansågs vara relevanta för vårt forskningssyfte. Vi har 

även inspirerats av boken Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna (Denscombe, 2018) vid utformning av svarsalternativen 

och tekniska delar i frågeformuläret. En av de mer tekniska aspekterna av ett 

frågeformulär innebär att inkludera en förloppsindikator som visar respondenten 

progressionen av undersökningen. Detta förklarar Denscombe (2018, s. 245) är ett 

viktigt verktyg som kan öka chansen för att frågeformuläret besvaras fullständigt. 

Samtidigt förklarar Trost och Hultåker (2016, s. 141) att förloppsindikatorer inte alltid 

är visuellt lämpliga för att behaga användarens motivation till att besvara 

kvarvarande frågor. För att komplettera den bristfälliga visuella informationen som 

ges från en förloppsindikator har vi skapat en numerisk förloppsindikator som vid 

varje sidas slut informerar om hur många frågor som besvarats samt hur många som 

kvarstår. Detta för att den första sidan, som består av många frågor, kan få 

användaren att tro att även efterföljande sidor innehåller ett lika högt antal. Ett annat 

exempel ur boken Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna som vi valde att använda oss av är hur en god 
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bakgrundsinformation skapas genom att bland annat beskriva undersökningens 

syfte, hur datan kommer att hanteras samt vilka aktörer som kommer att 

tillhandahålla resultatet (Denscombe, 2018, s. 252). 

Ungefär hälften av frågorna var frivilliga, för som Denscombe (2018, s. 262) förklarar, 

kan obligatoriska frågor göra att respondenten avstår från att slutföra 

frågeformuläret. Denscombe (2018, s. 255-256) menar även att respondenten kan ta 

avstånd från att fullfölja enkäten om de introducerande frågorna kan upplevas som 

komplicerade. För att motverka att respondenten avbryter undersökningen så 

handlade de inledande obligatoriska frågorna om okomplicerade saker, såsom ålder, 

kön, livsstil och vanor. Dessa frågor segmenterade också svaren så att vi kunde 

undersöka om det fanns kopplingar mellan demografi och åsikt. 

Fem testpersoner svarade på enkäten innan publicering. Vi fick synpunkter från 

testpersonerna om att förändra och komplettera några av svarsalternativen, samt att 

förtydliga vissa frågor som kan missförstås eller betraktas som otydliga. Denscombe 

(2018, s. 254) förklarar vikten av att frågorna inte ska gå att missuppfattas av 

respondenterna. Genom användning av pilotundersökning, i samverkan med analys 

av tidigare undersökningar och ett nära samarbete med projektets aktörer, kan 

frågeformuläret anses vara välgrundat. 

3.2.2 Urval till frågeformulär 

Urvalet som eftersträvades för frågeformuläret var 100 personer som är eller har 

varit bosatta i och omkring Trollhättan, samt de personer som transporteras i staden. 

Urvalet utfördes genom ett subjektivt urval, som Denscombe (2018, s. 67-68) menar 

handlar om att de personer som är tänkta att utföra undersökningen ska vara 

relevanta eller ha erfarenhet kring området som studeras. Eftersom vårt syfte var att 

undersöka åsikter bland medborgare i en mindre stad var boende i och omkring 

Trollhättan lämpliga, då de kan tänkas ha erfarenhet av mobilitetsvanor i en mindre 

stad. Att undersöka Trollhättan var också relevant eftersom projektet, som vår studie 

har koppling till, genomförs i staden.  
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Frågeformuläret var webbaserat och distribuerades via Facebooksidor vars målgrupp 

är personer som bor eller har bott i och omkring Trollhättan. Facebooksidorna som 

distribuerade frågeformuläret var Trollhättans stad, City Trollhättan och projektets 

Facebooksida. Ett frågeformulär som publiceras via internet möjliggör en omfattande 

geografisk spridning (Denscombe, 2018, s. 35). Detta kunde tänkas leda till att 

respondenter från andra städer nåddes av och besvarade frågeformuläret. Vilket 

ökade möjligheten för att vi även fick information från de inresande, som är en del av 

stadens mobilitet.  

3.2.3 För- och nackdelar med frågeformulär som metod  

De positiva aspekterna av att använda frågeformulär är bland annat dess möjlighet 

att utan större svårigheter samla en kvantitativ forskningsmängd. En annan fördel är 

att respondenterna genom sin anonymitet ges tillfälle att besvara frågorna ärligt utan 

att påverkas av distributörens närvaro. Både en positiv och negativ aspekt med 

frågeformulär är förutbestämda frågor. När respondenten inte har möjlighet att 

uttrycka sin sanning på grund av frågeformulärets fasta utformning kan irritation 

uppstå (Denscombe, 2018, s. 264-265). För att försöka motverka att irritation 

uppstod erbjöd vi respondenterna vid slutet av frågeformuläret att delta i en 

diskussionsgrupp på Facebook där de kunde skriva öppet om sina åsikter. Det positiva 

med de förutbestämda frågorna i frågeformulär är istället att alla respondenter får 

besvara samma frågor (Denscombe, 2018, s. 264-265). Det finns alltså ingen risk för 

att tillförlitligheten påverkas negativt genom att frågorna förmedlas på varierande 

sätt vilket kan ske vid intervjuer (Denscombe, 2018, s.293). 

3.2.4 Analys av data från frågeformulär 

I analysen av den kvantitativa datan letade vi efter kopplingar kring personers svar 

för att få en bild av och undersöka relationen mellan invånarnas kunskapsnivå och 

åsikt om ämnet. Resultatet av analysen användes sedan till att diskussionsämnena i 

Facebookgruppen, så att de blev mer anpassade och fördelaktiga för medborgarna 

att delta i. Analysen av den kvantitativa datan skedde genom deskriptiv statistik med 

användning av tabeller och diagram. Denscombe (2018, s. 378) förklarar att 
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tillämpning av så kallade korstabeller möjliggör för en god översikt av jämförelser 

mellan olika relationer i datan som samlats in. Analysen av den kvalitativa datan från 

de öppna frågorna i frågeformuläret utfördes genom en innehållsanalys. Det som 

urskildes var återkommande synpunkter samt negativa eller positiva uttryck. 

3.3 Diskussionsgrupp på Facebook med kvalitativ ansats 

Vår andra datainsamlingsmetod, diskussionsgruppen på Facebook, skapades i syfte 

att påbörja en hållbar, mer omfattande medborgardialog kring bilpooler och 

autonoma fordon. För att få en uppfattning kring detta ställde vi frågor och 

följdfrågor som uppmanade till diskussion. Datan som diskussionen resulterade i 

kompenserade för frågeformulärets kvantitativa fokus, då diskussionsgruppen på 

Facebook bestod av kvalitativ data. Denscombe (2018, s. 426) menar att kvalitativ 

data kan bidra till en mer djupgående förståelse av ämnet. 

3.3.1 Diskussionsgruppen på Facebooks utformning 

I diskussionsgruppen på Facebook ställde vi tio frågor under perioden mellan den 11 

april och den 7 maj. Frågorna baserades på uppsatsens syfte och forskningsfrågor, 

vilket även var en utgångspunkt vid framtagandet av frågeformuläret. Formuleringen 

av frågorna i diskussionsgruppen på Facebook byggde även på hur respondenterna 

besvarade frågeformuläret som skapade en möjlighet att jämföra svaren från de båda 

datainsamlingsmetoderna. För att etablera en kontext kring de olika frågorna samt 

tillföra information till medlemmarna inkluderade vi även länkar till videor, artiklar 

och relevanta webbsidor i vissa inlägg.  

3.3.2 Urval till diskussionsgruppen på Facebook 

Urvalet till diskussionsgruppen på Facebook är detsamma som för frågeformulär, 

men utan ett förbestämt antal deltagare. De deltagare som besvarade 

frågeformuläret informerades även om att de hade möjlighet att fortsätta 

diskussionen och dela med sig av sina åsikter i Facebookgruppen. För att nå urvalet 

publicerades ett sponsrat inlägg på projektets Facebooksida. Detta inlägg delades 

också på en av projektets aktörers Facebooksida. Den valda målgruppen för det 
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sponsrade inlägget innefattade personer i åldrarna 18-65+. Åldersgruppen baserades 

på personer som är relevanta för studien. Detta eftersom vi ville nå personer som, 

utifrån ålder, har möjlighet att ha körkort. De som också försöktes att nås är personer 

som befann sig i och 48 kilometer omkring Trollhättan, som ledde till en större 

möjlighet att även personer som transporterar sig till Trollhättan kunde komma att 

träffas. Vi publicerade även ett inlägg på våra privata Facebookkonton, där vi 

uppmanade våra vänner att delta i diskussionsgruppen. 

3.3.3 För- och nackdelar med diskussionsgruppen på Facebook  

En nackdel med diskussionsgruppen på Facebook är att vi inte utgick från en specifik 

datainsamlingsmetod. Detta kunde tänkas leda till att metoden inte uppnår sin fulla 

potential då vi inte hade tydliga riktlinjer att arbeta efter. Anledningen till att 

diskussionsgruppen på Facebook var en fristående metod var att vårt syfte med 

undersökningen hämmades av anvisningarna som ges till de olika etablerade 

datainsamlingsmetoderna. Bland annat så menar Denscombe (2018, s. 270) att 

intervju som metod kan skapa en begränsad datainsamling, då respondenterna blir 

ett lägre antal. Av denna anledning ansåg vi att det kunde leda till att 

medborgardialogen blir mindre omfattande. Medborgardialog, vilket vi har som syfte 

att skapa, gick heller inte att utföra genom dokument som metod, då forskarens 

medverkan inte får resultera i uppkomst av material (Christoffersen & Johannessen, 

2015, s. 98). Eftersom vi publicerade inlägg och frågor i gruppen var det inte möjligt 

genom det metodvalet. Den metod som var mest lämplig för genomförandet av 

undersökningen var deltagande observation, för som Denscombe (2018, s. 308) 

menar, innebär att undersöka och samla information om livsstilar, kulturer och 

uppfattningar. Däremot förklarar Denscombe även att deltagande observation 

handlar om att tolka den bakomliggande meningen av vad respondenten uttrycker. 

Vilket vårt syfte inte var att göra, eftersom vi undersökte det som uttryckligen skrevs. 

Inlägg i diskussionsgrupper och forum, har visats sig vara ett växande 

undersökningsområde, tack vare tillgången till dess stora mängd av 

användargenererat innehåll (Bryman, 2016, s. 300). En annan positiv aspekt med 
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undersökningen, i linje med detta, var att plattformen för studien möjliggjorde för att 

ett stort antal deltagare kunde delta i diskussionen. Khan och Krishnan (2017) 

förklarar nämligen att deltagandet i en dialog kan växa om den förs i sociala medier. 

Samtidigt förklarar Denscombe (2018, s. 338-339) att validiteten av innehållet i 

sociala medier kan vara svår att fastställa då det som skapas på internet inte kan 

kontrolleras fullt ut. En annan negativ aspekt som Denscombe klargör är att 

personers uttryck kan speglas av deras känslor och uppfattning av en situation och 

inte den faktiska verkligheten. I vårt fall var detta dock inte ett större problem då det 

var just personers uppfattning och åsikter som vi samlat in och undersöka. 

3.3.4 Analys av data från diskussionsgrupp 

Vid inhämtning och analys av data har deltagarnas inlägg och kommentarer 

granskats. Fokuset för analysen var att samla individers åsikter, uppfattningar och 

synpunkter om bilpooler och autonoma fordon, samt att få en idé av medborgares 

syn på dess inkludering i utvecklingsprojekt i städer idag. Insamlingen och analysen 

av datan skedde efter att dialogen i diskussionsgruppen var avslutad för att inte 

utelämna kommentarer eller inlägg som uppkom vid senare tillfälle. All data sparades 

i ett dokument för, som 

Bryman (2016, s. 564) menar, 

att bevara innehållet och 

underlätta vid analysen. 

För att analysera datan som 

samlades in använde vi oss av 

innehållsanalys. Vi urskilde 

nyckelord, koder och teman 

utifrån textinnehållet (se figur 

1). Analysmetoden innebär att 

kvantifiera kvalitativ data 

genom att undersöka textens 

innehåll, ofta förekommande Figur 1. Exempel på hur innehållsanalysen utfördes. 
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begrepp, positiva och negativa inställningar och logiska anknytningar. Genom att 

arbeta utifrån detta kan exempelvis relevanta delar och värderingar tydliggöras ur 

innehållet (Denscombe, 2018, s. 402-403). Syftet var att detta ska generera en mer 

djupgående förståelse för medborgarnas åsikter och inställningar till bilpooler, 

autonoma fordon och medborgardelaktighet. Vilket kunde möjliggöras av det öppna 

samtalsklimatet i Facebookgruppen. Vår utgångspunkt i arbetet var att undvika 

tolkningar av datan. Graneheim och Lundman (2004) menar däremot att forskaren 

omöjligt kan undgå att göra tolkningar av texter de analyserar. Tolkningen förklaras 

dock ske i mer eller mindre grad. För att vi skulle undgå att tolka innehållet använde 

vi kvantitativ innehållsanalys, vilket enligt Bergström och Boréus (2005, s. 45) innebär 

att undersöka det som uttryckligen beskrivs i texten. Exempelvis utfördes detta 

genom att vi kontrollerade förekomsten av orden ”positiv” och ”negativ”, eller 

synonymer till dessa i respondenternas kommentarer. 

3.4 Etiska aspekter 

De etiska problem som kan uppstå av att samla in data om människors åsikter är att 

människans integritet kan hotas och att avslöjande av identitet kan ske (Denscombe, 

2018, s. 131). För att informera deltagare i diskussionsgruppen på Facebook om att 

de åsikter de uttrycker kan komma att dokumenteras och analyseras publicerades ett 

inlägg med information om nyttjandet som placerades överst i diskussionsflödet. 

Detta för att informera om undersökningen och samla deltagarnas samtycke. För att 

undvika avslöjande av identiteter anonymiseras datan som inhämtades. Att 

anonymisera empirin förklaras vara av standard vid insamling av data (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2018, s. 248). Vid empiri där människor är delaktiga förklarar 

Rienecker och Stray Jørgensen (2018, s. 247) att det är viktigt att de medverkande 

inte känner sig exponerade. Av denna anledning valde vi att göra Facebookgruppen 

sluten. En sluten grupp innebär att publicerat innehåll som inlägg och bilder endast 

är synliga för gruppmedlemmar (Facebooks hjälpcenter, u.å.). På så sätt fördes 

diskussionen i vår Facebookgrupp med en minskad risk för exponering av 

medlemmarna. Samtidigt kan gruppens namn och beskrivning ses av både inloggade 
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användare och personer som inte har Facebook (Facebooks hjälpcenter, u.å.). Detta 

informerade andra personer om gruppen och därför fortfarande kunde intressera 

dem till att medverka. Vår första idé var att Facebookgruppen skulle vara offentlig, 

vilket skulle innebära att alla med tillgång till internet har möjlighet att söka efter 

gruppen samt har åtkomst till dess publicerade inlägg (Facebooks hjälpcenter, u.å.). 

Detta tänkte vi skulle skapa en större möjlighet att hålla en öppen medborgardialog. 

Vid ytterligare eftertanke insåg vi att exponeringen som Rienecker och Stray 

Jørgensen (2018) förklarar kan bli total vid användandet av sekretessinställningen 

offentlig.  
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4 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisar vi den data som uppkommit i våra två 

datainsamlingsmetoder. Den insamlade datan har delats upp och rubricerats utifrån 

frågeformuläret och diskussionsgruppen på Facebook. Därefter har underrubriker 

skapats av övergripande teman som är återkommande i datan. För att framställa den 

utvalda datan har diagram, tabeller och citat skapats. 

4.1 Resultat från frågeformulär 

För att delvis besvara den första forskningsfrågan gällande människors acceptans till 

digital innovation i mindre städer jämför vi relationer mellan respondenternas 

demografi, mobilitetsvanor och åsikter kring autonoma fordon och bilpooler. De 

demografiska aspekterna som inkluderas i jämförelsen är var i staden 

respondenterna bor, deras ålder samt sysselsättning. Syftet med de utvalda frågorna 

är att få en uppfattning om mobilitetsvanor och hur en dialog kring autonoma fordon 

och bilpooler kan föras. Utifrån vetskapen om människors inställning, 

mobilitetsvanor och demografiska data kan dialogen anpassas. Denna kunskap kan 

användas av projektets aktörer eller andra intressenter vid fortsatt arbete. I 

uppsatsen har vi valt att använda oss av begreppet “autonoma fordon”, men för 

enkelhetens skull använde vi synonymen “självkörande bilar” i frågeformuläret för 

att göra det mindre komplicerat för respondenterna. För att skapa en struktur i 

resultatredovisningen har vi delat upp datan utifrån de tre avsnitten som 

frågeformuläret bestod av. 

4.1.1 Mobilitetsvanor 

Tabellen “Antal bilar i hushållet utifrån var man bor” är baserad på data från frågorna 

“Var bor du?” och “Hur många bilar finns det i ditt hushåll?” från frågeformuläret (se 

figur 2). Tabellen visar att de som bor centralt har som mest två bilar i hushållet. Detta 

är dock en minoritet då majoriteten av respondenterna som bor centralt inte har 

någon bil i hushållet. Bland de som bor i en kringliggande stadsdel är det betydligt 

färre personer som inte har någon bil i hushållet, jämfört med de respondenter som 
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bor centralt. Majoriteten av de som bor i en kringliggande stadsdel har en bil i 

hushållet. Utifrån de personer som bor på landsbygden var det ingen som valt 

alternativet “0 bilar” och det svarsalternativet med störst majoritet var “2 bilar”.  

Det som kan urskiljas utifrån denna data är att alla personer som bor på landsbygden 

har minst en bil i hushållet, medan majoriteten av de som bor centralt inte har någon 

bil alls. Alltså förändras medelvärdet för antalet bilar i hushållet utifrån avståndet till 

den centrala stadskärnan. 

4.1.2 Autonoma fordon 

Frågorna om respondenternas ålder och inställning till självkörande bilar har 

kombinerats och sammanställts i diagrammet “Inställning till självkörande bilar 

utifrån ålder” (se figur 3). Diagrammet visar att i åldersgruppen 18-25 år har 

majoriteten valt inställningen “mycket positiv”. I denna åldersgrupp är det ingen som 

valt alternativet “mycket negativ”. Det mest valda alternativet i åldersgruppen 26-35 

år är “mycket positiv” och “ganska positiv”. Bland samma grupp var inställningen 

“mycket negativ” det alternativ som valdes minst. I åldersgruppen 36-50 år är 

inställningen “varken eller” största majoritet och den lägsta är “mycket negativ”. 

Respondenterna i åldern 65-80 år, som också är de äldsta att besvara 

frågeformuläret, har valt kategorin “ganska negativ” som mest och alternativet 

“ganska positiv” som minst. 

Figur 2. Antal bilar i hushållet utifrån var man bor. 
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I diagrammet går det visuellt att 

se hur inställningarna förändras 

utifrån respondenternas ålder. 

Det som går att avläsa utifrån 

detta är att ju yngre personerna 

är, desto mer positiv inställning 

har de. 

Av frågorna “Var bor du?” och “Vad har du för inställning till självkörande bilar?” 

skapades diagrammet nedan (se figur 4). Det visar att majoriteten av de som bor 

centralt har en mycket positiv inställning till autonoma fordon. Bland de 

respondenter som bor i en kringliggande stadsdel är den övervägande delen av 

personerna ganska positiva. Respondenterna som bor på landsbygden har i majoritet 

inställningen “varken eller”. Andelen respondenter som är positiva till autonoma 

fordon ökar alltså ju mer centralt respondenten bor.  

Diagrammet “Inställning till självkörande bilar baserat på kännedom” grundas på data 

från frågorna “Vad har du för inställning till självkörande bilar?” och “Vad har du för 

kännedom kring självkörande bilar idag?” (se figur 5). Resultatet visar att bland 

personer som aldrig hört talas om självkörande bilar har de två respondenterna valt 

alternativen “mycket positiv” och “varken eller”. Av personer som har hört talas om, 

men inte känner till innebörden av självkörande bilar är det lika många som valt 

alternativen “mycket negativ”, “ganska negativ” som “ganska positiv”. Bland samma 

Figur 3. Inställning till självkörande bilar utifrån ålder. 

Figur 4. Inställning till självkörande bil utifrån var man bor. 
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grupp har alternativen “mycket positiv” och “varken eller” valts minst. Utifrån de 

personer som valt alternativet “känner till i någon mån, läst/sett/hört lite” har 

majoriteten inställningen “varken eller” och alternativet “mycket positiv” är en 

minoritet. Av personer som besvarat frågeformuläret med alternativet “känner till i 

någon mån, läst/sett/hört relativt mycket” har majoriteten inställningen “mycket 

positiv” och lägst är antalet för svarsalternativet “ganska negativ”. Bland de personer 

som har testat en självkörande bil har majoriteten inställningen “varken eller”. Lägst 

antal är de respondenter som har valt de tre alternativen “mycket positiv”, “ganska 

positiv” och “ganska negativ”. 

Sammanfattningsvis är majoriteten av de personer som aldrig hört talas om 

självkörande bilar positiva till ämnet. Bland personer som hört talas om konceptet 

men som inte känner till innebörden är majoriteten negativt inställda. De som känner 

till konceptet i viss mån och läst eller hört lite om självkörande bilar har i majoritet 

inställningen “varken eller”. Personer som har läst eller hört relativt mycket har en 

övervägande positiv inställning. Bland de personer som testat självkörande bilar är 

majoriteten neutrala eller har en övervägande positiv inställning till konceptet. 

Slutsatsen man kan dra från av att granska diagrammet är att personer som har större 

kännedom om ämnet är mer positivt inställda till självkörande bilar än andra. Att ha 

i åtanke är att antalet respondenter som valt de olika graderna av kännedom är 

varierande från 2 till 44 personer. 

Figur 5. Kännedom av självkörande bilar, jämfört med inställning till det. 
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Efter de två frågorna ”Vad har du för inställning till självkörande bilar?” och “Vad har 

du för kännedom kring självkörande bilar idag?” som ovan bildade ett diagram 

ställdes också en öppen fråga i frågeformuläret. Denna bad respondenterna motivera 

den inställning, från mycket negativ till mycket positiv, som de tidigare valt. Vad som 

var utmärkande var respondenternas inställning till människans roll och säkerheten 

kring autonoma fordon. En stor del av respondenterna beskrev att de hade tron om 

att autonoma fordon skulle skapa en mer säker trafik där uteslutandet av den 

mänskliga faktorn skulle leda till färre olyckor. Samtidigt konstaterade en ytterligare 

större del av respondenterna att människan fortsättningsvis bör ha full kontroll över 

sitt fordon. Dessa respondenter menar att teknik inte kan ersätta människans 

beslutsfattande i trafiken och att de upplever att det finns säkerhetsrisker gällande 

tekniken och dess motståndskraft mot dataintrång. Ytterligare ett anseende som var 

återkommande i den öppna frågan var att autonoma fordon bör tillämpas i 

framtiden. Inställningen förklaras i vissa fall baseras på att tekniken och samhället 

inte är redo för omställningen som krävs. 

4.1.3 Bilpool 

I en av de öppna frågorna i frågeformuläret “Vilka farhågor har/hade du om 

bilpooler?” är de återkommande oroligheterna gällande tillgången till bil och att 

personers frihet begränsas. Förtroendet för de andra deltagarna i bilpoolen var en 

annan farhåga som vid upprepade tillfällen nämndes i den öppna frågan. De var 

oroliga över att andra deltagare skulle vara oaktsamma, respektlösa eller skräpa ner 

i bilarna. 

Diagrammet “Inställning till bilpooler utifrån var man bor” baseras på frågorna kring 

respondenternas inställning till bilpooler och om de bor centralt, i en kringliggande 

stadsdel eller på landsbygden (se figur 6). Bland de respondenter som bor centralt 

har majoriteten valt kategorin “ganska positiv”, medan den som valts minst är 

“varken eller”. Utifrån de personer som bor i en kringliggande stadsdel är det största 

alternativet “ganska positiv” och de två lägsta är “ganska negativ” och “mycket 
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negativ”. Från de som svarat att de bor på landsbygden är svarsalternativet “varken 

eller” störst och den som är lägst är “mycket negativ”. 

Det som går att utläsa från denna data är att inställningen kring bilpooler ändras 

beroende på var respondenterna bor. Ju mer centralt personerna bor, desto mer 

positiv åsikt har de kring ämnet.  

Frågorna “Vad prioriterar du i en bilpool?“ och “Vad har du för sysselsättning?” 

skapar diagrammet “Högst prioriterade egenskaper hos bilpooler utifrån 

sysselsättning” (se figur 7). Bland studenter var tillgången till bil en av de många högst 

prioriterade egenskaperna. Samtidigt valde en del studenter samma egenskaper som 

lägsta prioritet, men inte i lika stor utsträckning. Anställda prioriterar tillgången till bil 

och bilpoolens trygghet högst. Majoriteten av de anställda prioriterar alternativet 

“Att det finns tillgång till gratis parkering i hela staden” som lägst (se figur 8). 

Pensionärer prioriterar bilpoolens avstånd och trygghet högst. Av det som prioriteras 

lägst av pensionärer har fem av alternativen en röst vardera. Bland företagare ansågs 

tillgången till ett mer miljövänligt transportalternativ, att undgå arbetet med 

däckbyte och service samt tillgången till bil vara det som prioriteras högst. Samtidigt 

har även “Att alltid ha tillgång till en bil” blivit valt som lägsta prioritet tillsammans 

med alternativet “Att det finns tillgång till gratis parkering i hela staden” av 

företagare. 

Figur 6. Inställning till bilpooler utifrån var man bor. 



Etablering av medborgardialog kring smart mobilitet 

28 
 

Vad som kan utläsas av denna data är att tillgången till bil i bilpoolen är en av de 

viktigaste aspekterna bland tre av de fyra grupperna. Tre grupper ansåg också att 

trygghet i en bilpool är högsta prioritet. Att ha i åtanke är att ett fåtal företagare har 

besvarat frågan. 

Diagrammet “Inställning till bilpooler baserat på kännedom” är skapat av datan som 

är sammanställd från frågorna “Vad har du för inställning till bilpooler?” och “Vad har 

du för kännedom kring bilpooler idag” (se figur 9). Bland personer som aldrig hört 

talas om bilpooler har majoriteten valt inställningen “varken eller” och minoriteten 

har valt alternativet “mycket negativ”. Bland respondenter som har hört talas om 

men känner inte till innebörden har majoriteten valt inställningen “varken eller” och 

det minst valda alternativet var “mycket positiv”. Respondenter som känner till 

bilpooler i någon mån och läst, sett eller hört lite är i de flesta fall “ganska positiv”. 

En minoritet av samma grupp har valt “ganska negativ”. De personer som valt 

alternativet “känner till i någon mån, läst/sett/hört relativt mycket” har i majoriteten 

valt alternativet “ganska positiv” samtidigt som det alternativ som valdes minst är 

“mycket negativ”. Bland de personer som har provat eller använder en bilpool har 

Figur 7. Högsta prioritet i bilpooler utifrån sysselsättning. 

Figur 8. Lägsta prioritet i bilpooler utifrån sysselsättning. 
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majoriteten valt alternativet “mycket positiv” och svarsalternativet “mycket negativ” 

valdes minst. 

Sammanfattningsvis är majoriteten av de personer som aldrig hört talas om bilpooler 

neutrala med en negativ prägel till ämnet. Bland de personer som hört talas om 

konceptet men inte känner till innebörden är majoriteten neutrala samtidigt som det 

finns positiva drag i gruppen. Bland de som känner till konceptet i viss mån och läst 

eller hört lite om bilpooler har majoriteten inställningen “ganska positiv”. Personer 

som har läst eller hört relativt mycket eller som har testat bilpooler har en 

övervägande positiv inställning till konceptet. Slutsatsen är att personer som har 

större kännedom om ämnet är mer positivt inställda till bilpooler. Att ha i åtanke är 

att antalet personer som valt de olika graderna av kännedom är varierande från 5 till 

59 stycken. 

4.2 Resultat från diskussionsgrupp på Facebook 

Utifrån de frågor som behandlats i diskussionsgruppen på Facebook har vi tagit ut 

nyckelord, koder och teman. Genom analysen fann vi att diskussion kring begreppen 

“självkörande bil”, “bilpool”, “teknik”, “digitalisering”, “medborgare” och 

“delaktighet” var återkommande. Baserat på detta har vi samlat medlemmarnas 

Figur 9. Kännedom av bilpooler, jämfört med inställning till det. 
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åsikter och tankar kring ämnena i fyra rubriker. Medlemmarna är benämnda med 

förkortningen “M” som betyder medlem, följt av siffrorna 1-6 då det var sex personer 

som deltog i diskussionerna.  

4.2.1 Autonoma fordon 

Majoriteten av medlemmarna som diskuterat ämnet autonoma fordon har vid första 

anblick en positiv syn på konceptet. De förklarar hur de tror att autonoma fordon kan 

effektivisera transporter, främja miljön och minska antalet olyckor. Dock ser 

medlemmarna att implementeringen av autonoma fordon i samhället är något som 

kommer ske i framtiden. Samtidigt diskuterar samtliga om problematiken kring 

införandet av autonoma fordon i samhället. Medlemmarna uttrycker bland annat oro 

kring säkerheten, samhällsomställningen, ansvar, tekniska problem och 

integritetsintrång. Följande svar gavs av en medlem vid förfrågan om vilka 

samhällsförändringar som denne trodde skulle bli svåra att genomföra vid en 

omställning till autonoma fordon.  

M5: “[Svårigheterna är] ... Att bygga upp system som också klarar av att skydda sig 

från om någon skulle kunna missbruka ett självkörande system [sic!] Att skyddas från 

hackare ... ” 

Vid samma fråga såg en annan medlem svårigheter i samarbetet mellan människan 

och autonoma fordon i nödsituationer. Hen uttryckte att människan som sitter 

bakom ratten kan ha svårigheter att uppehålla det fulla fokus som krävs utan att själv 

vara inblandad i framförandet av fordonet och svarade följande.  

M4: “ ... Då måste vi sitta med full fokus på bilens framfart utan att vara aktiv förare, 

och att ta rätt beslut i en nödsituation kommer att fördröjas pga att det blir längre 

reaktionstid än om vi själva är aktiv förare. Jag tror på att människan ska framföra 

fordonet, men med assistans av teknik ... ” 

Andra medlemmar såg framförallt denna problematik vid framförandet av autonoma 

fordon av en lägre nivå där självkörande egenskaper finns. Exempel på självkörande 

egenskaper är accelerationshjälp, inbromsningshjälp och följande av vägmarkeringar. 
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Medlemmarna beskrev att avsaknaden av vägmarkeringar eller andra trafikhinder 

som kan påverka teknikens följsamhet skapar en oro. Samtidigt ser de möjligheter 

med tekniken och tror att den kan bidra till större bekvämlighet och underlätta 

framförandet av fordonet. Detta speglar en större vilja att interagera med ett 

autonomt fordon av lägre nivå än med autonoma fordon som är totalt självkörande. 

En medlem uttryckte nedanstående citat vid förfrågan om personen ansåg att en bil 

med självkörande egenskaper skulle vara till nytta. 

M1: “Jag kör sällan bil, men kan absolut tänkta [sic!] mig att köra/köpa en bil med 

dessa funktioner då det underlättar för föraren. föraren. Dock känns det som att man 

som förare inte kan lita helt på att det fungerar och måste ändå vara uppmärksam.” 

4.2.2 Teknik och digitalisering 

Medlemmarna förklarar sig ha en övervägande positiv syn på digitalisering men 

påpekar att det finns problemområden som framförallt är kopplade till tekniken. De 

beskriver bland annat oroligheter kring integritetsintrång och misstror teknikens 

möjlighet att agera etiskt. En medlem beskriver också hur människan kan komma att 

påverkas negativt av teknik och sociala medier i form av lathet respektive ensamhet. 

Medlemmarna poängterar även att den icke jämlika tillgången till teknik, som skapar 

en form av segregation, påverkar deras syn på digitaliseringen negativt. Det första 

citatet nedan svarade en medlem med vid förfrågan kring personens inställning till 

autonoma fordon samt vilka hinder och lösningar denne såg. Citatet under är en 

kommentar från ytterligare en medlem som skrevs efter förfrågan om personens syn 

på ny teknik och digitalisering överlag.  

M2: “ ... Hur ska vi kunna skapa mjukvara som är lika snabb som den mänskliga 

hjärnan att välja det ‘minst dåliga’ alternativet i en svår situation? Hur skapar vi etik 

i en mjukvara?”  

M1: “... Men självklart kan det också finnas problem med digitaliseringen, då den 

både kan exkludera (ny teknik är oftast dyr, personer med inte lika mycket pengar 

eller äldre personer kan ha svårt att anpassa sig till en digitaliserad värld), göra oss 
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latare och mer ensamma (ex. umgås via internet istället för i verkligheten eller se 

andras ‘perfekta’ vardag på sociala medier och därför känna sig mer ensam/olycklig). 

För många finns det också en oro kring att produkter samlar information och 

avlyssnar (ex. google home), men detta är inget jag själv är orolig för.” 

I diskussionen om digitalisering i stora och små städer förklarade medlemmarna sig 

tro att det kan finnas olika förutsättningar. Större städer tros ha bättre möjlighet att 

utföra en digitalisering av samhället och förändringen anses vara mer trolig att 

genomföra än i en mindre stad. Medlemmarna förklarar att deras inställning till 

digitalisering troligtvis skulle kvarstå som positiv oavsett storleken på staden som de 

är bosatta i. Däremot tror de att efterfrågan och behovet av digitala tjänster är 

varierande beroende på stadens storlek. En av medlemmarna besvarade 

diskussionen med följande citat. 

M3: “Nja, jag tror att en digitalisering är mer sannolik i en större stad, men min 

inställning till en digitalisering av samhället kvarstår som positiv oavsett stadens 

storlek. Detta för att samhällets funktioner ser snarlika ut, fast med varierande 

omfång.” 

4.2.3 Bilpooler och delningstjänster 

Medlemmarnas inställning till bilpooler är baserad på deras mobilitetsvanor. En 

medlem som dagligen kör bil under vinterhalvåret anser att en bilpool inte är den 

optimala lösningen. Istället tror medlemmen att det skulle passa hen bättre att leasa 

en bil på grund av det dagliga behovet av ett fordon. En annan medlem i 

diskussionsgruppen på Facebook förklarar att hen är medlem i en bilpool med 

anledning av det låga behovet av bil. Samma medlem skriver att bilpoolen används 

vid längre resor eller för större inköp. Tjänsten förklaras fungera väldigt bra men 

medlemmen uttrycker också ett önskemål om fler elbilar och bilpoolsstationer. 

M1: “ ... då jag bor i en stad och inte har behov av egen bil till vardags, utan endast 

någon gång i månaden ... ” 
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Det som motiverar medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook att delta i en 

delningstjänst är om det genererar ekonomisk lönsamhet samt förenklar och 

effektiviserar vardagen. Medlemmarna ser positivt på delningstjänster oavsett om de 

har erfarenhet av att delta i en eller inte. Vid frågan om vad som kan öka 

motivationen för att delta i en delningstjänst svarar en medlem med nedanstående 

citat. 

M3: “Jag använder ingen delningstjänst idag och har inte heller deltagit i en. Om jag 

hade märkt att delningstjänsten löser mina vardagsbehov på ett bättre sätt eller om 

det är mer kostnadseffektivt hade det kanske motiverat mig att medverka i en.” 

4.2.4 Dialog och medborgares deltagande 

Baserat på medlemmarnas svar kring diskussionen gällande medborgares deltagande 

och inkludering i utvecklingsprocesser i städer fann vi att samtliga önskade ett 

förbättrat samarbete. Medlemmarna gav exempel på hur lokalmedia rapporterar om 

förändringar samt om hur kommuner informerar via digitala kanaler. Samtidigt som 

medlemmarna ger exempel på faktiska stadsprojekt där medborgarna varit delaktiga 

i beslutsfattandet påpekar de att inkluderingen och tvåvägskommunikationen 

vanligtvis är bristfällig och bör öka. Två av medlemmarna ser kommunvalet som den 

enda eller främsta möjligheten att kunna påverka stadsutvecklingen. För att förbättra 

medborgardialogen ger medlemmarna förslag på ett ökat användande av workshops, 

omröstningar, undersökningar samt ett större mottagande av synpunkter. Det första 

citatet nedan är ett svar från en respondent där en fråga kring medborgarnas 

deltagande i stadsutveckling ställdes. Det andra citatet är från en fråga som ställdes 

gällande informationsspridning från offentlig sektor. 

M3: “Det enda sättet, så vitt jag vet, att inkluderas i stadens utveckling är genom att 

rösta i kommunvalet. Men en röst på ett parti var fjärde år tycker inte jag är en direkt 

eller tydlig påverkan på vilka beslut som driver vidare stadsutvecklingen. 

För att inkludera medborgarna i stadsutvecklingen skulle man kunna bjuda in dem till 

en temadag/större workshop med möjlighet att ställa frågor och rösta på förslag. ...” 
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M1: “Ja, jag tycker att tillräckligt med information ges i staden jag bor i. Tidningarna 

rapporterar ofta om utvecklingen kring ex. nya bostadsområden och liknande. 

Kommunen är ganska aktiva på sin Facebook-sida om man följer den, samt att de har 

riktad reklam på Facebook. Om jag skulle vilja har mer information skulle jag söka 

mig vidare till kommunens hemsida, där mycket information också finns.” 

4.3 Bortfallsanalys 

I våra två datainsamlingsmetoder upplevde vi ett visst bortfall. Det gäller både bland 

målgrupper av olika form och genom ett lågt deltagande i diskussionsgruppen på 

Facebook samt bland vissa frågor i frågeformuläret. 

4.3.1 Frågeformulär 

Antalet som svarade på frågeformuläret var 101 st. Av dessa personer var ett fåtal av 

respondenterna i åldrarna “under 18 år” och “65-80 år”. I den äldsta åldersgruppen 

“över 80 år” var det ingen som deltog. Under frågan om sysselsättning var 

majoriteten som svarade “anställda”, däremot nådde vi ingen som är 

“arbetssökande”. Vi nådde inte heller ett tillräckligt högt antal personer med 

funktionsnedsättningar för att ha möjlighet att finna samband om mobilitetsvanor 

och behov. Ytterligare ett bortfall finns bland det antal personer som deltar eller har 

deltagit i en bilpool samt personer som har använt ett autonomt fordon. Det finns 

också ett bortfall vid de frivilliga frågorna då de inte uppnår samma svarsfrekvens 

som de obligatoriska frågorna. 

4.3.2 Diskussionsgrupp på Facebook 

I diskussionsgruppen på Facebook är 22 personer medlemmar, exklusive fem 

personer som är involverade i uppsatsen. Av dessa är det sex personer som har 

deltagit i diskussionen, i varierande mängd. Alltså var det ett ungefär en fjärdedel av 

medlemmarna som var delaktiga. Utifrån vårt tänkta urval fanns det ett bortfall bland 

åsikter från personer som bor i och omkring Trollhättan, eftersom några av 

medlemmarnas profiler visade att de var bosatta i andra städer.  
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5 Diskussion 
Vad som tidigare presenterats i resultatet kommer nedan att diskuteras utifrån 

uppsatsens teoriavsnitt för att besvara följande forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1: Hur ser medborgares acceptans till specifikt autonoma fordon och 

bilpooler ut i en mindre stad? 

Forskningsfråga 2: Hur kan en hållbar dialog kring autonoma fordon och bilpooler i 

sociala medier föras? 

I diskussionen som innehåller ett flertal rubriker, som benämnts med uppsatsens 

nyckelord, analyseras resultatet från både frågeformuläret och diskussionsgruppen 

på Facebook tillsammans. Sedan presenteras en sammanfattning av diskussionen, 

där resultat och teori tillsammans besvarar forskningsfrågorna. Till sist diskuterar vi 

kring våra metodval och studiens förbättringsområden. Under samma rubrik redogör 

vi även för studiens validitet. 

5.1 Acceptans och kännedom 

Gupta, Fischer och Frewer (2012) menar att människans acceptans till teknologier 

baseras på ett flertal olika aspekter, bland annat är en av dessa aspekter kunskap. I 

linje med detta har vi i frågeformuläret funnit att ju större kännedom en person har 

om ett område, desto mer positiv inställning har denne till ämnet. Detta samband 

gäller både för respondenternas inställning till autonoma fordon samt bilpooler. 

Däremot var det ingen av respondenter i vare sig frågeformuläret eller 

diskussionsgruppen på Facebook som bokstavligen uttryckte att de upplever att 

deras kännedom formar eller påverkar deras acceptansnivå. En anledning till varför 

detta skett, kan vara för att människors antaganden kan speglas av deras tolkning av 

en situation och inte den faktiska realiteten (Denscombe, 2018, s. 339). Vilket kan 

göra att vi funnit ett annat samband vid jämförelse mellan åsikt och kännedom, än 

vad respondenterna uttryckt är anledningen till deras inställning. 
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5.2 Inställning till teknik och digitalisering 

Medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook förklarar sig ha en övervägande 

positiv syn på digitalisering. Däremot menar de att det finns svårigheter som 

framförallt associeras med tekniken. Medlemmarna betonar även att den icke 

jämlika tillgången till teknik påverkar deras syn på digitaliseringen negativt. Den låga 

tillgången till teknik kan tänkas leda till att personer som bor på ett mindre 

befolkningstätt område har en mindre positiv inställning till nya innovationer.  Även 

Gupta, Fischer och Frewer (2012) menar att ny teknik inte bara resulterar i positiv 

samhällsutveckling utan också kan medföra risker. De negativa aspekterna förklaras 

skapa ett hinder i mottagandet av teknologier bland medborgare som kan leda till att 

de avstår från att använda produkten. Ett liknande samband presenterades av en 

medlem i diskussionsgruppen på Facebook. Trots att medlemmen uttryckte en positiv 

inställning till en digital innovation, specifikt ett autonomt fordon, nämnde hen 

teknikens brister och förklarade att dessa var de avgörande faktorerna som låg till 

grund för beslutet om att inte testa produkten. 

Medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook tror att inställningen de har till 

digitalisering kommer att kvarstå oavsett om de är bosatta i en större eller mindre 

stad. Däremot menar de att behovet av digitala tjänster skiljer sig åt beroende på 

stadens storlek. Medlemmarna förklarar hur de tror att större städer kan ha bättre 

förutsättningar att genomföra en digitalisering av samhället. De tror också att 

verkställandet är mer sannolikt i en större stad. Neirotti m.fl. (2014) menar att en 

större stad ofta har ett större behov av förändring än en mindre stad. Samtidigt, 

baserat på vad medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook menar, behöver inte 

medborgarnas inställning till digitala utvecklingsområden förändras beroende på 

stadens storlek som de är bosatta i. 

5.2.1 Inställning till autonoma fordon 

I våra två datainsamlingsmetoder fann vi att majoriteten har en positiv inställning till 

autonoma fordon. Däremot fann vi flera indikationer på att det finns en generell oro 
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kring tekniken och säkerheten i autonoma fordon bland respondenterna. Även König 

och Neumayr (2017) menar att människans acceptans mot autonoma fordon 

påverkas av risken för brister i tekniken, såsom systemfel eller hackerattacker. En av 

medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook nämner specifikt oroligheterna 

kring hackerattacker. Respondenterna för de båda datainsamlingsmetoderna 

beskriver problematiken kring att överlåta framförandet av fordon till tekniken. 

Respondenterna menar att människan har större förmåga att ta beslut i svåra 

trafiksituationer. König och Neumayr (2017) diskuterar människans rädsla för det 

totala överlåtandet till tekniken och förklarar att människan har en tendens att 

framställa den mänskliga förmågan att framföra fordon som bättre än tekniken. 

Samtidigt uttrycker respondenterna, från båda datainsamlingsmetoderna, 

uppfattningen om att olyckor kan minska tack vare att tekniken ersätter människans 

brister i autonoma fordon. Även König och Neumayr (2017) nämner att dessa faktorer 

möjligtvis kan skapa samma utfall. 

En synpunkt som respondenterna i frågeformuläret nämner i en öppen fråga är kring 

när autonoma fordon bör införas i samhället. Flertalet av respondenterna hade 

inställningen att det är först i framtiden som införandet är möjligt på grund av 

samhällsomställningen som krävs. Medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook 

förklarar förvisso förhoppningen om att autonoma fordon kan effektivisera och 

förbättra mobilitet samt att främja miljön, men tror ändå att implementeringen av 

autonoma fordon är något som bör ske i framtiden. I Intermetras undersökning 

(2019) ställs respondenterna frågan om när de tror att autonoma fordon kommer att 

framföras på allmän väg. Deras resultat visar att majoriteten av respondenterna tror 

på att en introduktion av självkörande fordon sker om fyra år eller mer. Eftersom 

respondenterna från både vår och Intermetras undersökning tror att tekniken i 

autonoma fordon kommer bli tillförlitlig först i framtiden kan lösningen vara att 

genomföra förändringar successivt. Detta menar också König och Neumayr (2017) 

kan vara en metod för att öka människans acceptans till autonoma fordon. Som 

tidigare nämnts uttryckte en av medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook en 

positiv inställning till implementeringen av autonoma fordon i framtiden. När samma 
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respondent sedan fick frågan om att färdas i en autonom buss som testas i en svensk 

stad uttryckte hen att det var tänkbart att göra det först när testperioden var över 

och fordonet ansågs vara tillräckligt säkert.  

I resultatet presenterar vi att en övervägande del av respondenterna uttrycker en 

positiv inställning till autonoma fordon. I relation till detta går det att avläsa att ju 

yngre personerna är, desto mer positiv inställning har de. König och Neumayr (2017) 

menar att de äldre personerna i deras undersökning var mer skeptiska till autonoma 

fordon medan yngre personer hade en mer positiv inställning. Intermetra (2019) 

undersökte också relationen mellan ålder och inställning till autonoma fordon. De 

fann, precis som vi, att en mer positiv inställning är vanligare bland yngre personer. 

Intermetra (2019) fann även att personer som bor i mer befolkningstäta områden har 

en mer positiv inställning till ämnet än de som bor på landsbygden. König och 

Neumayr (2017) hittade också ett samband mellan inställning och städers 

befolkningstäthet. I vårt frågeformulär fann vi också att respondenterna som bor 

centralt har en mer positiv inställning, jämfört med de som bor i kringliggande 

stadsdel eller på landsbygden. 

5.2.2 Inställning till bilpooler  

Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2016) förklarar att motivationen för att delta i en 

delningstjänst ökar med ett flertal olika faktorer. Vår undersökning visar att 

medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook motiveras av ekonomisk lönsamhet 

och om tjänsten förenklar och effektiviserar vardagen. Hamari, Sjöklint och Ukkonen 

(2016) förklarar att personer motiveras av exempelvis ekonomiska fördelar eller att 

deltagandet genererar nöje. Precis som medlemmarna i diskussionsgruppen på 

Facebook beskriver att delningstjänster som skapar en förenklad vardag är önskvärt, 

menar Boateng, Kosiba och Okoe (2019) att bekvämlighet är en betydelsefull faktor 

för att delta i en delningstjänst. Även respondenterna i frågeformuläret påvisar ett 

behov av en bekväm delningstjänst. Detta genom att studenter, anställda och 

företagare anser att ständig tillgång till fordon i en bilpool prioriteras som en av de 
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viktigaste aspekterna. För att personer ska vara villiga att delta i en delningstjänst är 

det alltså avgörande att det inte medför besvär. 

Boateng, Kosiba och Okoe (2019) menar att en annan väsentlig faktor för att 

människors motivering ska öka är förtroendet för både tjänsten och deltagarna. I 

frågeformuläret väljer pensionärer, studenter och anställda att en av de högst 

prioriterade aspekterna i en bilpool är trygghet. Respondenter i frågeformuläret 

uttrycker en farhåga kring att andra deltagare i bilpoolen inte ska vara 

skötsamma.  Detta innebär en orolighet kring oaktsamma, respektlösa eller 

nedskräpande deltagare. Om liknande oroligheter finns och det därmed finns brister 

i förtroendet förklarar Boateng, Kosiba och Okoe (2019) att motivationen för att 

medverka i en delningstjänst kan upphöra. Khan och Krishnan (2017) förklarar att 

användningen av sociala medier kan förstärka förtroendet och öka medborgarnas 

deltagande. Vi tror därför att medborgarnas motivering för att delta i en 

delningstjänst kan då öka, eftersom förtroendet förstärks. 

Neirotti m.fl. (2014) förklarar att det är befolkningstätheten som avgör städers 

möjlighet att utveckla transporter. Detta förklaras bero på att initiativet är större i 

mer folktäta områden. I linje med detta fann vi att de respondenter som bor centralt 

har en mer positiv inställning till bilpooler än de som bor på landsbygd, där 

befolkningstätheten är lägre. Då vår undersökning visar att personer som bor på 

platser med lägre folktäthet har en mer negativ inställning till bilpooler kan en möjlig 

förklaring till sammanträffandet bero på respondenternas mobilitetsvanor. Detta då 

de personer som besvarat frågeformuläret med att de bor på landsbygden också i 

genomsnitt har fler än två bilar. Alltså kan de boende på landsbygden ha ett större 

behov av bil vilket kan påverka deras syn på bilpooler på grund av att tjänsterna inte 

uppnår den tillgänglighet som personerna behöver. 

5.3 Medborgardialog  

Personerna M1 och M3 uttrycker en positiv inställning till tidigare projekt som utförts 

där medborgardialog implementerats. M1 beskriver ett projekt där aktören 
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involverat unga kvinnor och undersökt deras behov för att utforma en tryggare 

utomhusmiljö. Genom att arbeta utifrån medborgarnas behov förklarar Rojanamon 

m.fl. (2012) att medborgarstödet för projekt ökar. Det visar sig även i vår 

undersökning då medlemmarna, som ovan nämnt, beskriver tillvägagångssättet som 

positivt men också uttrycker att samma metod bör användas i större utsträckning vid 

utveckling av smarta mobilitetslösningar. Irvin och Stansbury (2004) skriver att 

medborgardialog även kan bidra till att allmänheten blir mer informerad och får 

större förståelse för de utvecklingsförslag som olika aktörer presenterat. Vår 

insamlade data påvisar alltså att medborgardialog är främjande på flera vis men för 

framgång krävs en tvåvägskommunikation. 

Personen M3 i diskussionsgruppen på Facebook förklarar att hen inte ser en direkt 

eller tydlig påverkan på stadsutvecklingen genom att delta i val. Att medborgare inte 

känner sig delaktiga i förändringsprocesser kan tänkas leda till att de blir mindre 

benägna att delge sina åsikter och synpunkter. Detta är även en problematik som 

Irvin och Stansbury (2004) diskuterar. De menar att det finns svårigheter kring att 

skapa engagemang från medborgarna i frågor som inte anses skapa en förändring 

som gynnar dem i vardagen. Vidare förklarar de att uppfattningen av oförmåga att 

förändra inte bara uttrycker sig i detta, utan även i medborgarnas faktiska möjlighet 

att påverka i utvecklingsfrågor. Syftet med delaktighetstrappan som är framtagen av 

Sveriges kommuner och landsting (2019, s. 15) är att skapa kännedom om vilken grad 

av delaktighet som medborgarna erbjuds i medborgardialogen. Vi anser därför att 

om medborgarna har en uppfattning kring hur deras åsikter tillhandahålls och 

påverkar i beslut eller projekt, så hade de kanske varit mer benägna att delta, samt 

sett en tydligare förändring. 

Ett annat sätt för medborgarna att delta i förbättringsprocesser och förmedla 

information menar Patsakis m.fl. (2015) är genom e-deltagande. En av medlemmarna 

i diskussionsgruppen på Facebook menar att hen tillhandahålls tillräckligt med 

information från offentlig sektor. Däremot upplever flera av medlemmarna att 

medborgarna har en begränsad möjlighet att förse den offentliga sektorn med 
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information. Khan och Krishnan (2017) förklarar att en dialog mellan medborgare och 

offentlig sektor kan skapas och främjas i sociala medier, samt bilda en dialog mellan 

medborgarna. Att e-deltagandet sker i sociala medier kan också skapa en öppenhet 

och transparens. Detta menar vi kan leda till att medborgarna blir mer benägna att 

ge information och synpunkter om dialogen sker i ett klimat av öppen anda. Khan och 

Krishnan (2017) förklarar dock att e-deltagande i sociala medier inte ska utesluta 

dialog i traditionell form. Detta visar sig i vår undersökning, där medlemmarna i 

diskussionsgruppen på Facebook ger förslag på en större användning av workshops 

och möten mellan medborgare och offentlig sektor. 

5.4 Sammanfattning av diskussion och hur frågeställningarna 

besvaras 

För att besvara den första forskningsfrågan: Hur ser medborgares acceptans till 

specifikt autonoma fordon och bilpooler ut i en mindre stad?, har vi ett resultat som 

visar på att medborgare i en mindre stad har en övervägande positiv inställning till 

autonoma fordon och bilpooler. Däremot ser de en problematik kring införandet och 

användandet av dessa mobilitetslösningar. Trots att majoriteten av respondenterna 

har en positiv inställning, finns det en gemensam bild bland respondenter i vår och i 

tidigare undersökningar att införandet av smart mobilitet är möjligt först i framtiden 

på grund av samhällsomställningen som krävs. 

Utifrån tidigare forskning och vår studie visar det sig att de respondenter som bor 

centralt har en mer positiv inställning till både bilpooler och autonoma fordon, än de 

som är bosatta där befolkningstätheten är lägre. Däremot menar medlemmarna i 

diskussionsgruppen på Facebook att deras inställning till digitalisering troligtvis skulle 

vara oförändrad även om de var bosatta i en större stad. Dock har både stora och 

små städer potential att utveckla mobilitetslösningar, men för att staden ska lyckas 

bör medborgarnas motiveringsfaktorer beaktas. Motiveringsfaktorer innefattar 

förslagsvis möjligheten till ekonomisk lönsamhet, bekvämlighet och ökat förtroende. 
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Människans acceptans grundar sig dock på flertalet faktorer, såsom att kännedom 

och acceptans har ett samband. Av denna anledning är en väsentlig del i arbetet för 

ökad acceptans kring autonoma fordon och bilpooler, att skapa en hållbar dialog. 

Detta skapar en koppling mellan våra två forskningsfrågor.  

För att besvara den andra forskningsfrågan: Hur kan en hållbar dialog kring autonoma 

fordon och bilpooler i sociala medier föras?, har vi funnit aspekter som är 

betydelsefulla för en hållbar medborgardialog. Ett delmoment i medborgardialog, 

som visar sig vara framträdande i vår studie samt i tidigare forskning, är 

medborgarnas behov av vetskap kring vad deras medverkande resulterar i. Detta 

visar på att en hållbar medborgardialog gällande mobilitetslösningar skapas genom 

att uppmärksamma och väga in medborgarnas behov. Inkludering av och hänsyn till 

medborgarnas behov leder i sin tur också till ett större stöd och förtroende för den 

utveckling som genomförs. Vår empiri visar på att om medborgarna ser en tydlig 

påverkan, utifrån deras synpunkter och behov, kan benägenheten att delta öka. Som 

tidigare diskuterats utifrån vårt resultat och tidigare forskning, kan medborgardialog 

också möjliggöra att medborgarna tillhandahålls med mer information och på det 

sättet skapar en större förståelse för utvecklingsförslag. Utöver ökad kunskap kring 

samhällsutvecklingen kan diskussioner om medborgardialog bidra till att upplysa 

medborgarna om medborgardialog och hur en kommunikation bör föras. Det kan 

starta en diskussion bland medborgarna som kan leda till att de vill fortsätta att delge 

sina åsikter, vilket vi uppmärksammade i vår diskussionsgrupp på Facebook. Detta 

skapar en slags metakommunikation. Metakommunikation innebär att en 

kommunikation sker om kommunikation, alltså att en diskussion förs gällande 

kommunikationen (Craig, 2016). 

Ytterligare en grundläggande faktor för en hållbar medborgardialog är tillgången till 

tvåvägskommunikation. Genom vår studie, där vi skapade ett försök i att hålla i en 

medborgardialog, fann vi att sociala medier är en plattform som kan främja 

medborgardialogen genom sin öppenhet och transparens. De sociala medierna 

skapar också en medborgardialog och e-deltagande som är till fördel för 
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medborgarna, eftersom sociala mediers tillgänglighet underlättar för 

bekvämligheten i deltagandet, som är en viktig aspekt för att motiveras att delta i 

allmänhet. Utifrån detta menar vi att det kan leda till att medborgarnas benägenhet 

att förse med information och åsikter kan öka genom att dialogen förs i ett öppet 

klimat. 

Medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook gav förslag på att användningen av 

workshops samt möten mellan medborgare och offentlig sektor bör öka. Alltså bör 

inte sociala medier utesluta övrig kommunikation på traditionellt vis som kan 

underlätta för medborgarna. 

5.5 Metoddiskussion 

Att undersöka och dra slutsatser kring frågor gällande personers uppfattning är 

komplicerat. Eftersom personers uppfattning skiljer sig från olika individer, samt att 

alla personer bedömer en värdering annorlunda. Om en person får betygsätta sin 

värdering på en tiogradig skala, är alla personers värderingar för vad en femma 

betyder olika, vilket gör det problematiskt att studera detta (Ståhlbröst, m.fl., 2015). 

Exempelvis kan respondenterna haft svårt att svara på de frågor i frågeformuläret 

som innefattar att uppskatta frekvensen av bilkörande, det generella antalet 

passagerare samt den vardagliga genomsnittliga körsträckan. 

Vi förväntade oss ett större antal deltagare i Facebookgruppen men vi tror att 

faktumet att datan samlades in kan ha lett till att medlemmarna valde att inte dela 

med sig av sina åsikter och tankar angående autonoma fordon, bilpooler och 

medborgares inkludering. Detta förstår vi kan ha lett till ett bortfall av en del av 

medborgardialogen. Vid studiens slut hade gruppen 22 medlemmar, men endast sex 

personer av dessa svarade på frågorna och deltog i diskussionen. Däremot menar 

Rienecker och Stray Jørgensen (2018, s. 240) att en undersökning med ett färre antal 

deltagare kan påvisa ämnets komplexitet. Dessutom visar Svenskarna och internet 

(2018) att andelen som skriver egna inlägg på Facebook minskar i allmänhet. För att 

ändå få fler medlemmar till gruppen skapades ett sponsrat inlägg som vi hoppades 
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skulle leda till att deltagandet i diskussionerna skulle öka och att vi skulle nå vårt urval 

i större utsträckning. Inlägget utgick från ett geografiskt omfång på 48 kilometer med 

utgångspunkt i Trollhättans stadskärna. Målgruppen för inlägget var personer i 

åldrarna 18-65+ inom området. Antalet medlemmar i gruppen blev fler, men det 

resulterade inte i att någon mer deltog i diskussionerna. Av denna anledning nådde 

vi inte vårt urval i den utsträckning vi planerat för, men däremot skapades istället en 

platstriangulering. Platstriangulering innebär involvering av respondenter med 

varierande kulturell, social och geografisk kontext (Denscombe, 2018, s. 227). I vårt 

fall är platstrianguleringen främst geografisk med anledning av att medlemmarna är 

bosatta i olika städer. Detta möjliggjordes genom att diskussionen utfördes i sociala 

medier där geografiskt avstånd inte är ett hinder.  

Vi har i efterhand reflekterat kring att intervju som metod möjligtvis hade varit mer 

lämplig för att skapa en mer riskfri och träffsäkrare metod. Däremot hade potentialen 

av en bredare medborgardialog inte varit möjligt genom intervju. Vi hade även viljan 

att skapa en plattform där medborgare får delge åsikter och synpunkter i ett klimat 

med transparens som möjliggörs genom sociala medier, som tidigare nämnts och 

diskuterats. Tack vare att datainsamlingsmetoden utfördes på Facebook är det också 

möjligt att respondentvalideringen är högre än vid en intervju. Respondentvalidering 

innebär att forskaren i efterhand kan kontrollera den insamlade datan från 

respondenten (Denscombe, 2018, s. 420). Diskussionsgruppen på Facebook gav oss 

som tidigare nämnt en fast plattform för att kontrollera träffsäkerheten av vår analys. 

Där avstämning behövdes, ställdes följdfrågor till respondenternas svar i 

kommentarsfälten. Facebook gör det inte bara möjligt för deltagarna att grundligt 

tänka kring sina åsikter innan besvarande utan låter dem också addera tankar i 

efterhand. 

Att insamlingen av data skedde genom en diskussionsgrupp på Facebook istället för i 

intervjuer ökade möjligheten för en mer triangulerad data. Tidstriangulering innebär 

ett användande av data som samlas in vid flera olika tidpunkter (Denscombe, 2018, 

s. 277). Genom diskussionsgruppen på Facebook hade vi möjlighet att utföra vår 
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datainsamlingsmetod under en längre tidsperiod då den inte krävde ständig och full 

uppmärksamhet eller kontroll. Att medlemmarna i diskussionsgruppen på Facebook 

också hade möjlighet att besvara frågor, nya som gamla, vid den tidpunkt de önskade 

gav också upphov till tidstrianguleringen.   

För att skapa tydlighet kring hur dialogen i diskussionsgruppen på Facebook fördes, 

skapades ett inlägg som fästes högst upp på sidan. Det informerade medlemmarna 

om syftet med gruppen. I inlägget nämndes även på ett ungefär hur ofta inlägg skulle 

publiceras och under vilken period gruppen var aktiv. Med inlägget informerades 

alltså medlemmarna om till vilken nivå av kommunikation som diskussionen skulle 

innebära. Däremot var det ungefär endast hälften av deltagarna som läste inlägget, 

men alla de som skrivit kommentarer i Facebookgruppen har läst inlägget.  

I diskussionsgruppen på Facebook eftersträvade vi att skapa en kommunikation där 

nivån av delaktighet uppnådde nivå fyra, konsultation, på Arnsteins (2019) 

delaktighetsstege. Arnstein menar att konsultation innebär att öka omfattningen av 

medborgarnas deltagande genom att deras synpunkter beaktas. Däremot behöver 

medborgarnas åsikter inte involveras i beslutstaganden. Då vi även eftersträvade att 

skapa en dialog i Facebookgruppen arbetade vi utefter Sveriges kommuner och 

landstings delaktighetstrappa (2019), där den tredje nivån även innebär att en 

tvåvägskommunikation sker. Vi fann alltså att Sveriges kommuner och landstings 

delaktighetstrappa var mer applicerbar än Arnsteins delaktighetsstege. Huruvida 

medlemmarna uppfattade möjligheten att ställa frågor och föra en dialog är svårt att 

bedöma då endast ett inlägg skapades av en medlem i diskussionsgruppen på 

Facebook. För att skapa en tvåvägskommunikation ställde vi i vissa fall följdfrågor. 

Ytterligare dialog skulle möjligtvis ha kunnat ske om vi alltmer uppmuntrade till egen 

diskussion från medlemmarna och mer frekvent besvarade deras kommentarer med 

följdfrågor. 

Utifrån de personer som svarade på frågeformuläret var det ett färre antal ur 

åldersgruppen “65-80 år” och personer som är “företagare”. Samtidigt var det inga 

personer under kategorin “arbetssökande” som deltog i frågeformuläret. Resultatet 
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kan alltså leda till att datan inte är helt jämförbar. Ett exempel är att det endast var 

ett fåtal företagare som svarade på frågan kring prioriteringar i en bilpool, vilket leder 

till att dennes svar inte är jämförbara med alla företagares anseende i frågan. Vid ett 

sådant tillfälle är den insamlade datan inte fullt generaliserbar, vilket betyder att den 

inte garanterat kan uppstå i andra situationer (Denscombe, 2018, s. 422). 

Avslutningsvis, trots många förbättringsområden i studiens metoder, har de gett 

upphov till data som belyser behovet av en förbättrad samverkan mellan offentlig 

sektor och medborgare, som vi i slutsatsen fortsätter att redogöra kring. 
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6 Slutsats 
Efter genomförda undersökningar samt redogörelse för empiri och tidigare forskning 

har vi funnit ett samband mellan acceptansnivå och hur medborgardialog sker. 

Utifrån det drar vi slutsatsen att nivån av medborgarnas delaktighet och hur dialogen 

förs, formar deras acceptans samt förståelse för samhällsomställningar och 

mobilitetslösningar. Resultatet påvisar dock en komplexitet gällande ny teknik och 

mobilitetslösningar eftersom det finns risker och svårigheter vid implementering och 

användning. Samtidigt medför dessa lösningar en möjlig potential att förbättra 

samhällsutveckling och medborgares livskvalitet. För att möjliggöra ett effektivt 

införande av mobilitetslösningar som autonoma fordon måste människors acceptans 

öka. Detta kan göras genom att beakta och arbeta utefter deras motiveringsfaktorer, 

synpunkter och behov. 

Trots de problemområden som existerar har majoriteten av respondenterna en 

positiv inställning till digitalisering, autonoma fordon och bilpooler i samhället. 

Resultatet visar även att respondenterna menar att dessa mobilitetslösningar 

kommer vara en del av vardagen och samhället inom snar framtid, men att 

omställningen kräver tid. 

Avslutningsvis föreslår vi att offentlig sektor i allmänhet fortsätter att implementera 

ett ökat deltagande av medborgare i mobilitets- och samhällsutveckling. Där 

medborgarna ges en tydlig förklaring på hur deras synpunkter tillhandahålls och 

används, i form av utgångspunkt i delaktighetstrappan eller delaktighetsstegen. 

Detta eftersom ett ökat deltagande och en bredare kännedom leder till ett större 

stöd, förståelse och acceptans från medborgarna för projekt. Att också föra en 

diskussion med medborgarna om hur medborgardialogen ska verkställas är något vi 

föreslår eftersom det kan skapa en metakommunikation. Detta leder i sin tur till att 

medborgarna får en större förståelse kring deras möjligheter att påverka och att de 

därför blir mer benägna att delta i förändringsprocesser. 
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6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Med vår studie hoppas vi att den information som insamlats om människors 

inställning, mobilitetsvanor och demografiska data kan bidra till en mer anpassad 

medborgardialog i Trollhättan. Vi hoppas att denna kunskap blir användbar för 

projektets aktörer eller andra intressenter vid fortsatt arbete. Detta är möjligt tack 

vare att studiens respondenter givit godkännande till att datan används i 

forskningssyfte. 

Då vi avgränsat arbetet kring medborgardialog i sociala medier, främst på Facebook, 

går denna studie att utöka genom undersökning kring medborgardialog via andra 

plattformar och tillvägagångssätt. Studien kan möjligtvis också få en större 

genomslagskraft och skapa mer delaktighet i sociala medier om etablerade metoder 

och arbetssätt för att öka engagemang tillämpas. 

Som tidigare nämnts är forskningsområdet kring medborgares delaktighet och 

acceptans gällande autonoma fordon och bilpooler, explorativt och under utveckling. 

Vilket leder till att denna uppsats kan möjliggöra ytterligare och en mer djupgående 

forskning kring ämnet. 
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Bilaga 2: Diskussionsgruppen på Facebook 
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