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Förord 
Stort tack till Janet Yakoub som har svarat för alla procedurer kring tryckning, 
utskick och hemtagning av enkäter, kodning till ADB av svaren jämte 
renskrivning av läsarnas skriftliga kommentarer och förslag. 

Också ett stort tack till Per Henriksson som har svarat för de statistiska 
analyserna och sammanställningarna. 
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Sammanfattning 
VTI har under försommaren 2003 genomfört en brevenkät bland läsarna av 
nyhetstidningen ”Lätta spår”. Tidningen behandlar i artiklar nyheter inom 
området spårvagnar, pendeltåg och annan spårburen lokaltrafik. Efter fyra 
år behövs beslut om framtida utformning och utskick av Lätta spår och 
brevenkäten syftar till att genom sina frågor bidra med underlag för detta 
beslut. 
 
Enkäten har gått till alla registrerade läsare i Sverige och ett smärre antal bosatta i 
utlandet. (Lätta spår finns endast i svenskspråkig version). Läsarpanelen utgörs 
både av privatpersoner och främst av personer som genom sitt yrke eller funktion 
har relation till området. 

Frågorna i enkäten har valts med avseende på att både ge kvalitativa 
bedömningar av t.ex. tidningens upplevda kvalité, nytta och aktualitet, men också 
att ge mera kvantitativa och deskriptiva uppgifter om egna användningar av 
tidningen och förslag till förbättringar.  

Brevenkätens form har valts av bland annat ekonomiska och tidsmässiga skäl. 
Att svarsprocenten då har hamnat på knappt 60 % är förutsägbart och inte 
försämrande för resultatet. Frågorna har besvarats av 520 personer. 

Brevenkätformen med slutna svarsmöjligheter har förenklat både svars- och 
analysproceduren. Dessutom har den öppnat för tillägg av personliga skriftliga 
kommentarer och förslag. En invitation som har utnyttjats i stor omfattning. En 
särskild analys av dessa supplerande svar har inte genomförts. Sammanfattnings-
vis instämmer de i den i hög grad positiva bedömningen av VTI-tidningen Lätta 
spår, som framkommer i själva enkätsvaren. 

Såväl unga, medelålders som äldre läser i stort sett alla nummer och de flesta 
artiklar både av intresse och av yrkesmässiga skäl. 

Man önskar primärt inte att betala för tidningen i framtiden (gratis idag), men 
drygt 40 % kan godta 50–100 kronor som årsavgift. 

Man är nöjd med tidningens nuvarande utformning (papper i A4-format och 
färgtryck), innehåll och layout och önskar inte alls förändring till elektronisk 
form. 

Främst bedöms Lätta spårs kvalité och nytta som hög hos de flesta. Att 
åldersgruppen 40–49 år bedömer dessa kvalitéer lite lägre bör kanske inspirera till 
närmare granskning av deras önskemål. 

Trots generell anonymisering av materialet finns data sparade i elektronisk 
form som möjliggör långt djupare analyser och korstabuleringar än vad som 
genomförts i den redovisade analysen.  

Sammanfattningsvis har brevenkäten till läsarna av VTI:s nyhetstidning Lätta 
spår uppvisat en mycket hög grad av tillfredsställelse och nöje med tidningens 
form och innehåll. Läsarna önskar, som också förstärks i skriftliga kommentarer, 
framtida reguljära nummer av tidningen till gagn för både sektor, yrke och 
personligt intresse.   
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Bakgrund 
VTI har under de senaste fyra åren redigerat och gett ut ett nyhetsbrev om 
spårburen trafik i tätort och lokalområden. 

Nyhetsbrevet utkommer tills vidare normalt 3 gångar per år och har form av en 
tidning i flerfärg och A4-format. 

Tidningen är gratis och skickas i en upplaga om 900 till personer och 
institutioner inom och utom landet. Mottagarna representerar en bred 
intressegrupp omfattande t.ex. beslutsfattare, operatörer, tekniker, informatörer 
och ansvariga inom bansektorn, journalister, privatpersoner, pensionerade förare 
etc. 

Efter dessa fyra år och till gagn för ev. kommande nyhetstidningar har man 
önskat en bred återkoppling från tidningens läsare rörande tidningens upplevda 
innehåll, kvalité, nytta, utformning, aktualitet m.m. 

Under maj–juni 2003 har läsarna i personligt brev blivit ombedda att fylla i och 
returnera en enkel förtryckt enkät, där också möjligheten att kommentera och 
supplera skriftligen har funnits. 

Av de drygt 850 enkäter som har skickats ut, har knappt 60 % returnerats 
ifyllda. Bland dessa är knappt 10 % från svenska läsare bosatta i utlandet.  

Resultaten av dessa enkätsvar kommer att ingå i VTI:s beslut rörande tidningen 
Lätta spårs framtid. 

 
 

Brevenkäten 
Enkäten omfattar frågor rörande fem olika förhållande: 

Block A. Personliga uppgifter. (Ålder, kön, typ av befattning, relation till 
tidningsämnen i yrke.) 
Block B. Uppgifter om läsning. (Frekvens och tidsperiod, artikelval, motiv 
för val.) 
Block C. Synpunkter på tidningens form. (Betalning, utformning, storlek.) 
Block D. Bedömningar av tidningen. (Antal/år, kvalité, nytta, bredd, 
aktualitet, grafik.) 
Block E. Läsarnas egna förslag och kommentarer. (Skriftliga.) 
 

Med avseende på att göra ifyllandet så enkelt och entydigt som möjligt har 
enkäten utformats identiskt till alla, i form av en svenskspråkig standardblankett 
om 4 A4-sidor. Alla frågor och svarsalternativ är förtryckta med boxar för 
kryssande eller bockning av svarsval. I frågor där ytterligare varianter på svar än 
de givna är möjliga, lämnar boxen ”ANNAT” utrymme för andra, skriftliga svar. 

Enkäten skickades med brev till totalt 850 läsare av tidningen, härav 650 med 
adresser i Sverige och resten i utlandet. Portofritt kuvert var bifogat tillsammans 
med följebrev och en kort introduktion till enkäten. 

Utskicket pågick under maj 2003, en period med många helgdagar. Man 
avvaktade svar fram till mitten av juni. Enkät och svar var anonymiserat och bland 
annat av den orsaken genomfördes ingen form för uppföljning bland icke-svarare. 

En kopia av den använda enkäten och följebrevet finns i Bilaga A och B. 
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Resultat 
Av de totalt 921 skickade enkäterna returnerades totalt 520 ifyllda och användbara 
enkäter härav 36 från svenska läsare bosatta i utlandet. Se också tabellen nedan. 

 

  Bruttourval Tillhör ej pop. 

Netto 

urval 

Ej 

inskickad Besvarade Blanka

Totalt 

pop. 

% 

Totalt 

pop. 

% 

Besvarade

  (utskickad) 

(åter avs.)+ utan 

nr               

                    

I landet 846 27 819 362 484 6 478 58 59 

                    

Utom 

landet 75 3 72 39 36   36 50 50 

                    

 
En bortfallsprocent på 47 är inte oroande hög för brevenkäter av denna typ och 
kunde troligen ha höjts genom uppföljande påminnelser. Emellertid finns det i 
materialet inga indikationer att svaren av denna orsak inte är representativa. 
Dessutom utgör de 520 besvarade enkäterna så stort material, att detta i viss mån 
jämnar ut effekten av bortfallet. 

Gruppen av svar från utomlandssvenskar är liten, drygt 7 %. Deras svar följer i 
stort sett svaren från svenskarna i Sverige och har i analysen slagits ihop med de 
övriga svaren.  

Möjligheten att göra korstabuleringar med ett svarsmaterial av detta omfång 
och utformning är legio.  

Huvuduppgiften, att få en bred uppfattning av läsargruppens uppfattning av 
tidningens form, nytta och kvalité jämte begränsad ekonomi, har begränsat graden 
av detaljanalyser. Man har valt att visa procentuella fördelningar för samtliga 
frågor i Block B–D i relation till åldersgrupperingen enligt frågan i Block A. 

(Datamaterialet finns sparat i elektronisk form, och det går ev. att göra 
supplerande analyser i efterhand). 

Som nämnts syns vissa avvikande svarsfördelningar hos utomlandssvenskarna 
i några frågor.  

Speciella tabeller är framdragna för dessa. 
I Bilaga C visas svarspersonernas supplerande skriftliga kommentarer och 

förslag enligt Block E. 
Dessa svar är direkt nedskrivna från enkäterna och inte granskade eller 

korrigerade före överföringen till Bilaga C. Inte heller ingår i denna rapport 
referensanalyser mellan respektive enkätsvar och enkätkommentar. 
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Resultat Block B 
 
 

Hur ofta tidningen läses

AldrigEnstaka nrAlla nr

%
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Man ser att över 80 % av läsarna läser alla nummer av tidningarna och att 
procenten växer med växande ålder. 
 
 

Hur mycket som läses i tidningen

IngetEnstaka artiklarAlla artiklar
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Helt unga (68 %) och personer över 50 år läser mest i Lätta spår. 
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Varför tidningen läses

Annat
Underhållning

Intresse
För arbetet

%
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Svaren illustrerar tydligt att gruppen medelålders har högst professionellt intresse 
av tidningen medan helt unga och äldre i högre grad läser av allmänt intresse. 
Speglar troligen läget på arbetsmarknaden. 
 
 

 Under vilken period tidningen har lästs

Andra perioder
2002-nu

2001-nu
2000-nu

1999-nu
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Det är intressant att följa tidningens 4-åriga innovation över åldersgrupper från 
gammal till ung. 
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Resultat Block C 
 

Är du villig att betala för tidningen?

Annat
Per lösnummer

50-100 kr/år
NEJ
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Hälften vill inte betala för Lätta spår medan 45 % vill betala 50–100 kronor. 
 
 

 I vilken form tidningen bör vara

Annate-mailpdfPapper
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Det är med bakgrund av dessa svar knappast önskvärt att låta tidningen övergå till 
elektronisk form, Pdf-fil eller nyhetsbrev genom E-post. 
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Önskat antal sidor jämfört med idag

FärreFlerSom nu
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Om Lätta spår skall ha flera sidor är detta önskvärt med växande ålder. Dock är 
över 60 % av de svarande nöjda med det nuvarande antalet sidor. 
 
 
Resultat Block D 

Önskat antal nr jämfört med idag

FärreFlerLagom
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Fördelningarna är nästan identiska jämfört med frågan om sidoantal ovan. 
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Generell bedömning av tidningens kvalitét

OjämnLågMedelHög
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Man samstämmer om höga betyg för tidningens kvalité. Få eller inga helt unga 
anser kvalitén låg eller ojämn. 
 
 

Bedömning av tidningens nytta

IngenLågMedelHög
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Mindre än genomsnittligt 10 % anser att ha låg eller ingen nytta av tidningen. Mer 
än 50 % anser sig ha medelnytta av tidningen och svaren rörande nytta bryter då 
den generella trenden att ge högsta betyg för de kvalitativa aspekterna hos 
tidningen. Över 1/3 anser sig dock ha hög nytta av Lätta spår. 
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  Bedömning av artiklarnas bredd/spridning inom området

AnnatIngenBredLagomSmal
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Artiklarnas bredd och spridning bedöms lagom hos fler än 63 %. Endast 
genomsnittligt 8 % anser artiklarna för smala. Man ser, som i frågan ovan, lite 
lägre positiva bedömningar hos åldersgruppen 40–49 år. Gruppen är som 
målgrupp viktig. 
 
 

Bedömning av artiklarnas aktualitet
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Endast enstaka personer bedömer inte tidningen som aktuell. 
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Bedömning av tidningens illustrationer
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Och avslutningsvis får också illustrationer och layout bra betyg hos största delen. 
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Billaga A 
Sid 1 (5) 

 
LÄTTA SPÅR ENKÄT VÅREN 2003 
 
Anvisningar för ifyllande: 
Var god kryssa eller bocka i rätt svarsalternativ (flera kryss är tillåtna). 
Vid svarsalternativ ANNAT skriv gärna korta textsvar. 
Vi tar tacksamt emot egna förslag och kommentarer i slutet av enkäten. 
 
BLOCK A. Personliga uppgifter 
 
A1. Jag tillhör åldersgrupp: 
 

   – 19 
 20-29 
 30-39 
 40-49 
 50-59 
 60- 

 
A2. Kön 
 

 Kvinna 
 Man 

 
A3. Jag får tidningen Lätta Spår i mitt arbete 
 

 JA 
 NEJ 

 
A4. Mitt huvudsakliga arbete är inom följande sektor: 
 

 Privat företag (som anställd) 
 Offentligt företag 
 Egen företagare 
 Annat ………………………………………………………………… 

 
 
A5. I mitt arbete har jag ansvar för ”Lätta Spår” relaterade områden 
 

 JA 
 NEJ 

 
A6. Hur stor del av din arbetstid lägger du på ”Lätta spår” relaterade områden? 
 

 0-25 % 
 26-50 % 
 51-75 % 
 76-100 % 
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Bilaga A 
Sid 2 (5) 

BLOCK B. Jag och tidningen Lätta Spår 
 
B1. Hur ofta läser du tidningen? 
 

 Alla nummer 
 Enstaka nummer 
 Aldrig 

 
B2. Vad läser du i tidningen Lätta Spår? 
 

 Alla artiklar 
 Enstaka artiklar 
 Inget 

 
B3. Varför läser du tidningen Lätta Spår? 
 

 För arbetet 
 Intresse 
 Underhållning 

 Annat………………………………………………………………… 
 
B4. Under vilken/vilka period/er har du läst tidningen Lätta Spår? 
 

 1999-nu 
 2000-nu 
 2001-nu 
 2002-nu 
 Andra perioder……………………………………………………… 
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Billaga A 
Sid 3 (5) 

BLOCK C. Tidningen Lätta Spårs framtidiga form 
 
C1. Är du villig att betala för kommande nummer av tidningen Lätta Spår? 
 

        NEJ 
        50-100 kronor per år 
        Per lösnummer 
        Annat………………………………………………………………… 

 
C2. Tidningen Lätta Spår’s utformning ska vara: 
 

         Pappersformat (Samma utformning som nu) 
         Pdf-fil. (Samma utformning som nu) 
         E-mail nyhetsbrev 

 Annat…………………………………………………………………. 
 
C3. Antal sidor? 
 

 Som nu 
 Fler 

         Färre 
 
 
BLOCK D. Min bedömning av tidningen Lätta Spår 
 
D1. Antal nummer per år? 
 

 Lagom 
 Fler 

         Färre 
 
D2. Generell bedömning av tidningarnas kvalité? 
 

 Hög 
 Medel 
 Låg 

         Ojämn 
 
D3. Nytta? 
 

 Hög 
 Medel 

         Låg 
         Ingen 
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Bilaga A 
Sid 4 (5) 

D4. Min bedömning av artiklarnas bredd/spridning över området? 
 

 Smal 
 Lagom 

         Bred 
         Ingen 

 Annat…………………………………………………………………. 
 
D5. Min bedömning av artiklarnas aktualitet 
 

 Hög   
 Medel  

         Låg   
         Ingen 

 Annat…………………………………………………………………. 
 
D6. Min bedömning av tidningen Lätta Spår’s illustrationer 
 

 Bra   
 Lagom  
 Dåliga  

         Ojämna 
         Ingen 

 Annat…………………………………………………………………. 
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Billaga A 
Sid 5 (5) 

BLOCK E. Egna förslag och kommentarer 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 
Var god returnera den ifyllda enkäten i bifogat svarskuvert till VTI. Portot betalas av VTI 
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Bilaga B 
Sid 1 (1) 

 
 

 

Bästa läsare av VTI:s tidning LÄTTA SPÅR. 
 
Tidningen har nu skickats till drygt 900 läsare i 4 år och vi känner på VTI ett 
behov att bekanta oss med våra läsares bedömning av LÄTTA SPÅR. 
 
Vi har tagit fram en liten enkät som vi ber dig besvara och returnera till oss i 
bifogat kuvert. Gärna inom ett par veckor och senast vecka 21. 
 
Som framgår är enkäten anonym. Svaren kommer uteslutande att användas internt 
på VTI i samband med planeringen av framtiden för tidningen Lätta Spår. 
 
Tack på förhand för din medverkan 
 
 
 
Thomas Lange 
Ansvarig redaktör 
Informationschef, VTI 
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Bilaga C 
Sid 1 (10) 

 
Block E. Läsarnas egna förslag och kommentarer 
 
Nr 63: Informativ, genomarbetad, trevlig. Tack 
 
Nr 87: Gärna mer sprittande/enlig skrivsätt. Ekonomiska artiklar saknas, liksom 
miljö och energi, bättre berörning av utvecklingen av trafiksystem båda 
internationellt och i Svarige. 
 
Nr 25: Läser tidningen för båda arbetet och för intresse. Tveksamt om jag vill 
betala för något som i huvudsak är arbetsrelaterat. Blir det 
prenumerationsförfarande så kommer sannolik arbetsgivaren köpa ex för 
cirkulation. Är inte endast måttligt intresserad av sådan lösning. De som har 
placering långt ner på cirklistan får tidningen med stor, kanske mycket stor 
fördröjning. 
Läser oftast tidningen i anslutning till resa, därav pappersformat. PDF-filer och E-
mail blir inte lästa på samma sätt. Oftast blir det en snabb titt över artiklarna och 
läser ett fåtal. 
Detta är mera en ambitionsnivåfråga för utgivaren men för att läsa allt förutsätts 
att det är en begränsad mängd sidor i tidningen. 
 
Nr 59: Bör spridas till allmänheten och maktinnehavare för att påskynda 
utbyggande i Sverige, främst regionalt i större städer. 
 
Nr 54: Mycket bra tidning, den fyll ett vakuum som fanns tidigare, fler artiklar om 
forskning och utveckling i andra länder skulle göra den ännu bättre och kanske 
kunna ge inspiration för den svenska utvecklingen. 
 
Nr 60: Som arkitektplanerare uppskattar jag ”lätta spår” speciellt för att den 
(ibland) överbygger den stora klyftan mellan stadsbyggnad och kollektivtrafik. 
 
Nr 39: Samma utformade som nu men några sidor och nummer till jag betalar 
gärna men menar att något eller några nummer per år ändå bör skickas ut gratis 
till en större krets för att sprida LR-beredskapet till andra än redan pålästa. 
Ta upp detta i en ansökan om förlängning av LR-projektet till BU hösten 2003. 
Hälsn. från Nils som inte önskar vara ”anonym”. 
 
Nr 17: Fyller ett behov bredvid medlems tidningar och har artiklar om lite av 
varje. 
 
Nr 45: Jag gläds med informationen om att kollektivtrafik i tätorter i Europa och 
annorstädes kan vara framgångsrik och spårbonden. 
 
Nr 11: För lite grafikiska applikationer och synsätt. 
 
Nr 10: Genom mitt tidigare arbete har intresset vaknat för ”Lätta spår” intressant 
område och arbete med antusiastiska människor, hälsningar till Tomas Lange. 
 
Nr 24: Snygg layout, lagom längd på artiklar. 
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Bilaga C 
Sid 2 (10) 
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Nr 18: Jag vill ha tidningen därför att jag sen barndomen varit intresserad av 
järnvägar/spårvägar. Är medlem i svenska järnvägsklubben och får då mycken 
information om spårvägar i dess tidning Tåg. 
 
Nr 69: Lätta spår behövs som mot vikt till VTI aktuellt som ensidigt är inriktad på 
biltrafik Mht det sistnämnde borde det helst finnas en tidning för all slags 
spårtrafik. 
 
Nr 13: Positiv med denna tidning! Bra”produkt”! 
Gärna flera internationella artiklar och redogörelser. 
Alltid bra vid artiklar om lightrak/spårvägar, att få en linjekarta över systemet 
(enkelskiss), detta visar systemets storlek, omfattning, ev. utbyggnadsplaner m.m . 
Det vore intressant att få veta mera om VTI:s kommande (framtid) 
verksamhetsinriktning i norr ”lightrak/kommunikationsområdet”. 
 
Nr 113: Angående illustrationer innehåller bilderna inga överraskningar, det är 
också trist när samma bild förekommer i flera nummer. Dessutom är layouten för 
stereotyp, svårt att se skillnad på de olika nummer. Tidningen är helt okey som 
den smala branschtidning den är mer med fräschare bildmaterial och muntrare 
layout skulle den kanske kunna locka till sig läsare även utanför branschen. 
 
Nr 180: Var lite mer djupgående och detaljerade mer teknik, mindre annat. 
Redogör bättre för hur undersökningarna gått till. 
 
Nr 108: Redovisa mer av förar lös, automatisk spårvagns trafik/typ Köpenhamns 
metro och eventuell spårtaxiutveckling. 
 
 Nr 132: Intressant att så mycket av ert material handlar om utlandet-forsätt så ! 
 
Nr 172: Ta fram ytterligare jämförelser mellan spårtrafik och vägtrafik 
beträffande energiåtgång, miljöpåverkan etc. 
 
Nr 176: Om jag är en egoist, skulle jag vilja att tidningen mera inriktade sig mot 
inhemska artiklar. 
 
Nr 129: Gärna mer reportage om frågor kring akustik, buller och vibrationer vid 
spårbunden trafik. 
 
Nr 110: Det behövs verkligen tidsskrift som ”på lätta spår” för att spegla 
utvecklingen av stadstrafik på räls, som ett alternativ till bussdominansen. 
 
Nr 192: För mig har lätta spår varit en del av min omvärldsbevakning och ett sätt 
att bättra sig ajour om nuläge och framtid. 
 
Nr 175: Har i mitt yrke haft god nytta av tidningens innehåll. Är numera 
pensionär men praktiserande trafikkonsult. 
Tack för en mycket trevlig tidning!! 
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Nr 109: Tidningen känns som glättig reklam för återförande av spårvagn, ingen 
riktigt djup i artiklar, som dock verkar vederhäftiga. Dåligt med teknisk analys 
etc. komfort analys, trafik analys etc. 
 
Nr  269: Mer om buller- aspekter!! 
 
Nr 241: Jag skulle önska mera kartor som illustrerar, t.ex. nya linjes eller förslag 
till utbyggnader. 
 
Nr 252: Då information om spårvägar m.m. inhämtas ifrån flera olika håll är ”lätta 
spår” endast ett komplement till detta.  
Av det skälet anser jag att ”lätta spår” ska vara kostnads fri. Jag kan vara utan den 
eller ha den med ändå få till gång till samma information. 
 
Nr 222: Har arbetat som buss och spårvagnsförare varit politiskt aktiv i kommun 
och region  
(ers i fullmäktige). 
 
Nr 298: Mer detaljer (kartor etc.)  om intressanta objekt,  tex. Mulhouse,  Kassel . 
 
Nr 221: Bredda innehållet i tidningen genom att ta med artiklar om tågtrafiken. 
Hur man kan utveckla tågtrafiken i Sverige och Europa. Både persontrafik och 
godstrafik. 
 
Nr 274: En mycket venlig och bra tidskrift. 
 
Nr 203: Utöver spårtrafik är jag mycket intresserad av trådbussar och har särskild 
uppskattat notiserna/artiklarna i det ämnet. Jag skulle välkomna mer material om 
trådbussar. 
 
Nr 218: Behåll tidningen som tidning. Del digitala info …. Är fri …. 
Bredda gärna utöver VTI:s ”närområde”, och om …… i sig. Kostnaden  
 
Nr 202: Arbetar på ett trafikföretag mina medarbetare läser också tidningen som 
jag får. 
 
Nr 209: Gärna en blandning av både gammalt och senaste nytt. 
 
Nr 327: Nu … mycket koncentration på spårväg. 
Förslag: mera artiklar om automsbanor och spårtaxi. 
 
Nr 386: Kanske fler artiklar om planerade projekt och även om uppbyggnad av 
spårvägsnät och deras för- och nackdelar: Malmö, tex, skulle behöva en 
spårvägslinje genom de centrala delarna bl annat för att öka till gängligheten till 
centrum och på så vis öka centrumhandels attraktivitet den ideal lösningen vore 
att låta snabbspårvägen från Falsterbonäset fortsätta genom Malmö och gå vidare 
till Staffanstorp i en duolösning när järnvägen mot Simrishamn återuppbyggs till 
Dalby. 
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Nr 375: Lägg alla artiklar på nätet (html-sidor) skicka ut e-post där alla artiklar 
beskrivs kort (5-10 rader) med länk till fullständiga artiklar. Detta gör att man 
mycket smidigt kan läsa allt som man är intresserad av, och snabbt kan hoppa 
över allt annat. 
 
Nr 367: Tidningen kan gärna få komma ut mer regelbundet. Dessutom har jag vid 
åtminstone ett tillfälle inte fått tidningen förrän jag kontaktat VTI. En mindre 
prenumerationsavgift skulle kanske göra utgivningen och distributionen mer 
regelbunden och säker. 
Det är lite svårt att ställa krav på en gratistidning. 
 
 
Nr 325: Bra med korta notiser +hänvisning till källa (även www). 
Tekniska och ekonomiska info av värde när det gälla aktuella projekt. 
 
Nr 324: Min bransch är utbildning kanske flera artiklar som är spännande för 
gymn. ungdomar att taga del av. 
 
Nr 348: Mer övergripande info, tex. statistik från UITP. 
 
Nr 349: Kan man få använda illustrationerna i stor ord-förmat? 
 
 
Nr326: spridningen av själva tidningen borde ökas dvs högre upplaga, till fler 
läsare, skaffa ökad medvetande om sambandet mellan välbefinnandet och 
minskad moped/biltrafik – bilen som tillgång men icke som tvång som det är nu 
på många håll, insikt i icke allt behovet av bilar bor man i eller nära stan, bortsett 
från undantagssituationer förstås. 
Det har inte kommit fram på många hjärna kontor i önskad omfattning. 
 
Nr 320: 25/9-02 hjärnblödning, intresse före och efter, VTI samarbetspartner till 
1980. 
 
Nr 366: För min del tycker jag att den kan ges ut via mail, pdf-format. 
 
Nr 313: Mer artiklar med ekonomiska inriktning. Inverkningskostnaden, 
driftskostnaden, budget, alternativanalys mellan spårbanan och gatu trafik. 
 
Nr 458: Mycket stimulerande tidning med information och jag skulle ha svårt att 
få tag i. 
 
Nr 421: Möjligen skulle debatter/material behöver spridas mer även till 
allmänheten/allmänna media.(kanske också  mer om …./alternativ?) 
 
Nr 408: Som stadsplanerare önskar jag lite mer fakta om resandeunderlag, 
förändringar i färdmedelsval, säkerhetsfrågor och dylikt. 
 
Nr 457: Fortsätt med en intressant skrift, tack. 
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Nr 496: Hoppas tidningen distribueras till beslutsfattare så mycket som möjligt 
dessutom (gäller inte tidningen utan personalen). 
Försök lobbe för spårvagn i Kina! bilparken växer i Beijing med 120.000/månad, 
enligt uppgift. Bilinnehav uppmuntras dessvärre av regimen, perifert boende blir 
mer och mer populärt och inflyttning från landsbygden till stora städer är kraftigt 
ökande.  
Vad kommer att ske om några år med CO2, utsläppen och effekten på jordens 
klimat? 
(lika illa som med USA, kanske). 
I viss utsträckning är stadsplaneringen inte färdig och de stora gatorna har väldigt 
breda cykelbanor med ett vikande antal cyklister. 
Goda möjligheter att anlägga spårvagn, alltså! 
 
Nr 479: Det finns så otroligt många intressanta frågor som inte synts till i Lätta 
spår. Hur fungerar spårvägen i gamla system, tekniskt, socialt, folks åsikt, 
konkurrens med biltrafik i t.ex. Budapest, Berlin, Tallin……finns det 
utvecklingsplaner, nedläggningsplaner? 
Det vore givande med mer problematisering. Vilka är argumenten mot spårväg - 
förr och nu- och hur kan sådana problem (eller attityder) lösas/ förklaras. Hur 
samverkar spårväg med annan kollektivtrafik? (båda tunnelbanor, buss och 
trådbuss som i Budepest varför upprätthålls en sådan mångfald?) 
 
Nr 478: Mer bilder från tex. USA, Australien 
 
Nr 456: Det är viktigt att tidningen kommer ut fortsättnings vis bra information att 
ha i miljö debatten. Tack 
 
Nr 425: Kör vidare! 
 
Nr 437: Som boende på landsbygd är Lätta spår en utmärkt information i ämnet. 
Är stor anhängare av spårbanden kollektivtrafik. 
 
Nr 491: Jag är politiskt verksam i Norrköping. I bla stadsplaneringsnämndes. 
Även distrikt ansvarig för Vänsterpartiets miljöpolitik, har därför haft stor nytta av 
”Lätta spår” i dem politiska verksamheten. 
 
Nr 432: komments C1 viktigt att tidningen kan komma en bred publik till del. Är 
därför tveksam till avgifter. 
C3. Om avgift införs bör tidningen få ett större innehåll. 
 
Nr 513: Fördjupning av ”Lätta spår” och stadsplanering miljöplanering(mer 
artiklar om detta ämne). 
 
Nr 598: Stort värde när man planerar trafiklösningar i storstads miljö om man är 
så orienterad om framtida utvecklings möjligheter att man inte låser sig i fel beslut 
och gammal teknologi och därmed blockerar en möjlig utveckling som kan finnas 
”om hörnet”. 
God spårtrafik är definitiv bättre än halv bra busstrafik som fastnar i köer. 
 
Nr 553: Tidningen har säkert stort intresse för specialister. 
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Som allmäns tekniker läser jag för orientering, om näraliggande teknikområden. 
Översikt av marknadens storlek vore intressant hur mycket spårjobb för lätta spår 
förväntar man sig? 
 
Nr 588: Fortsätt! 
 
Nr 573: Om ni som jag hoppas! Fortsätt med lätta spår i form av pdf-dokument , 
gör då så här inför varje utskick av ett nytt nr , skicka e-brev där ni bara berätta 
om det nya numret, samt var man kan hämta det. Då blir e-brevet några KB start. 
Skicka alltså inte med pdf-filén i e-brevet!! För gör ni det blir brevet istället ett 
antal MB start, varpå en del brevlådan ”sprängs”. 
 
Nr 529: Det är förstås lättare att hålla i en publikation av mindre omfattning, men 
kvalitén på artiklarna är jämnare än VTI-aktuellt. Ett fåtal av de senare är 
formulerade bara för redan invigda. 
 
Nr 516: Fler artiklar från Tyskland vore bra med tanke på deras ledande ställning 
o utveckling av light Rail and Duo-spårväg, och andra utvecklings projekt. 
 
Nr 532: Tidningen är mycket intressant och den euda i sitt slag som ger inblick i 
vad som sker i området spårbanden trafik , på ett mycket informalist sätt, för oss 
vanliga dödliga men har behov av information, med inte alltid vet var man kan få 
den. Så fortsätt gärna!! 
 
Nr 568: Bra tidningen. Gärna mer artiklar som diskuterar samhällsekonomiska 
vinster / förutsättningar/ fördelar/nackdelar kring spårbanden trafik. Det skulle 
behövas, inte minst i Stockholm. Tack 
 
Nr 508: Ta med länktips till sidor om spårväg, bildsidor som fakta + bildsidor. 
Privata som företags sidor, på så sätt kan fler ta del av andras material. 
 
Nr 501: Trevlig tidning.  Ser gärna att den läses av fler beslutsfattare. 
 
Nr 579: Mycket god och väldisponerad information! 
 
Nr 504: Tidningen fyller en viktig roll och det är bra för att bredda läsarkretsen att 
den trycks på papper. 
 
Nr 589: Fortsätt som nu. 
 
Nr 526: Tag gärna med Musée trafiken. 
 
Nr 563: Varför inte slå ihop ”lätta spår” med BFSS. Onödigt med två tidskrifter 
med samma innehåll. 
 
Nr 555: En stor fördel med tidningen är att den innehåller information som inte 
finns i andra tidningar. 
 
Nr 538: En intressant tidning om ett intressant ämne! 
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Nr 531: Vid pdf-utskick kan en påminnelse utgå om att nytt nummer finns att 
hämta hem. Självklart är det trevligast att få en papperstidning. 
 
Nr 645: Öskar att kollegor, studenter, politiker etc. lätt ska kunna få alla nummer 
bakåt i en bunt för att sätta sig in i området snabbt. En CD-rom med alla nummer 
borde kunna skickas efter, men också gärna i pappersformat.  

Jag har under åren tipsat många om detta – för att sedan kunna gå vidare i 
dialogen med dessa. Det fungerar då som en slags ”visholning” eller snabb kurs, 
för att ”få i gång personer”. Det är nämligen så att det potentiella, undermedvetna 
är jättestort i den …krts för bilismen och de fossila grä….  vi är inne i (och bara i 
början av) samt det stora intressant för staden, som livsmiljö, som nu finns. 
 
Nr 677: Det får gärna finnas artiklar om spårvägsnärliggande busstrafik som t ex. 
trådbussar och stan linjer. Dessa kan ju vara ett förstadium till spårväg. 
 
Nr 681: Inom viss områden är artiklarna för detaljerande. 
 
Nr 696: Den aktuella situationen i Norden angående spårväg/light Rail. Artiklar 
om tvärbanans olika framtida sträckningar. Gärna lite svenska spårvägshistorik i 
de svenska/ nordiska städer där de har försvunnit. Vidare artiklar om utveckling 
kring  framför allt Östersjön. 
 
Nr 630: Borde gå till dagspress (om det inte redan är fallet). 
 
Nr 613: Tack för en riktigt bra tidning!  Jag tycker att de som vill ska få papper 
upplaga men också betala för tryck och distribution osv. medan e-post alternativet 
skulle vara gratis. Själv skulle jag föredrag e-post, inte för snålhet men för att jag 
ogillar alla brev och tidningar som kommer i brevlådan och därefter skräpar ner 
hela lägenheten. 
 
Nr 644: Gratis tidning är att föredra om gruppen är definierad, men hellre en låg 
avgift än ingen tidning alls. 
 
Nr 616: Har numera ändrade arbetsuppgifter varför jag fortsättningsvis inte har 
behov av infobrevet. 
 
Nr 667: Jag hoppas att ”Lätta spår” går ut till: Riksdagens trafikutskott, 
Näringsdepartementets trafik avdelning, Länstrafikföretagens styrelser, 
Rikstrafiken. Till samtliga ledamöter personligen, kallas för ”lobbyism”! 

För att utveckla Sveriges lokaltrafik på spår har vi mycket att lära från 
utlandet! 

”Lätta spår” är ett lätt sätt att få del av nyheter! 
”se hur andra gör det” 
Det finns i dag på tok för många ”trafiktidskrifter” ute på marknaden. Oftast 

går de ut gratis! 
Ur den konkurrens synvinkel bör då ”Lätta spår” fortsätta att vara gratis!  
”Lätta spår” är vederhäftig! VTI borgar för det! 
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Nr 639: Jag säger inte kategoriskt nej till avgift för tidningen. Kanske kan en pdf-
utgåva sänka kostnaden. Annars ett mycket positiv helhetsintryck. En tidning 
utformad av personer med hög kompetens. 
 
Nr 643: Svaren klar säkrare om man har en tidning framför sig. Kvaliteten på 
illustrationerna exempelvis, är svårt att dra sig till minnes. 
 
Nr 611: Bra om det tas fram flera utländsks exempel på den lätta spårtrafiken för 
att få Svenska trafikpolitiker att förstå dess möjligheter och fördelar. 
 
Nr 653: Utmärkt liten behändig publikation, som går snabbt och lätt att skumma 
igenom alltid är det något som jag inte känner till tidigare. 
 
Nr 627: Pappersformig för att det är bästa att sprida, sticker ut mer än mejl och 
pdf-utskrifter. 
Antal sidor / nr inte heligt det viktigaste är kvaliteten på innehållet. 
 
Nr 776: Ev. kan en pdf-upplaga kombineras med brev + info om ny utgåva. 
 
Nr 748: Lätta spår ger info om aktuell utveckling av modern spårväg – bra! 
 
Nr 784: lätta spår väcker nyfikenhet och intresse. Som läsare känner jag mig väl 
”om tänkt” 
Förslag: KARTSKISSER gör notiser och artiklar mer läsvärda. 
 
 
Nr 746: Om distrubation till enskilda är för dyr bör den vara tillgänglig på 
biblioteket och kommunikation intresserade föreningens lokaler eller möte (SJK, 
SV.spårvägs föreningar, SL:s kundcentra). 
 
Nr 708: Mer om ekonomi och säkerhet. 
 
Nr 755: Läser mest för eget intresse och har lite nytta av tidning i arbetet (skrivet 
på en di…buss). 
 
Nr 771: Bra att artiklar och illustrationer och dyl. går att hämta via nätet också! 
 
Nr 778: Artiklarna är lättlästa och samtidigt sakliga på en nivå som går att såväl 
sakkunniga som intresserade (i bästa fall t.ex. Politiker) kan få behållning av 
tidskriften. Denna uppfyller att gap, speciellt med sin svenska inriktning, vilket 
gör den angelägen för fortsätt utgivning. 
Litteraturtipsen under läsväck är ett utom ordentligt initiativ. 
 
Nr 747: Är intresserad av kommunikation. For att på verka bör den vara gratis 
samt spridas till så många som möjligt. 
 
Nr 775: Eftersom ni antagligen vill hålla nere kostnaderna föreslår jag att 
tidningen antigen sänds ut som bilaga (pdf fil)i ett e-brev och / eller får utgöra / 
inhlättras som ett par sidor VTI-aktullt. 
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Det skulle göra VTI-aktullet intressantare, eftersom den tidningen i dag har en 
tendens till personaltidning på VV då det är väldigt lite spår, allmän trafik i VTI-
aktullet. 
 
Nr 756: Mitt nej till fråga C1 beror på min svaga ekonomi och är alltså inget 
värdeomdöme, jag har idag inga betalda tidningar. 
 
Nr 829: Också trafiksystem med buss (buss baner, trådbussar) är av intresse och 
kan ges större utrymme. 
 
Nr 811: Bra tack för en bra tidning! 
 
Nr 834: Det skulle behövas en liknande tidning för järnvägssektorn(lokaltrafik på 
järnvägsspår + tunnelbana) 
 
Nr 825: Publikationer fyller ett syfte för spridning av information om ”light rail” 
viken senare hur en framtid inom kollektivtrafiken i synnerhet i stor stads 
områden. 
Lycka till i framtiden! 
 
Nr 837: Mycket givande om spårbunden trafik, när jag läst denna så sänder jag 
den till en bekant som arbetar hos Göteborgs spårvägar. 
 
Nr 841: Skulle gärna se fler forskningsrapporter i lätta spår, om just 
spårvagnstrafik! 
 
Nr 805: Mer artiklar om fordonsteknik, mindre om ekonomie och drift. 
 
Nr 823: ”lätta spår” uppfyller mina förväntningar är positiv till pren. Avgift. 
 
 
Nr 800: ”lätta spår” är viktig därför att det saknas andra media som belyser ämnet. 
 
Nr 806: Gärna oftare, större nyhetsvärde, gärna E-mail, färre sidor oftare alltså. 
 
Nr 847: LS får inte bli för lik MFSS. 
Den måste vara seriös och med god knytning till FoU och bransch utveckling. 
 
Nr 876: Som främste journalist inom lokaltrafikliknande tycker jag att ”lätta spår” 
är en viktig och pålitlig  källa för att veta vad som händer inom ”light rail” 
området i båda Sverige och i övriga världen. 
Fortsätt gärna! 
 
Nr 877: Särskild inlägg bifogas! 
 
Nr 885: Borde man haft en aktualitets  spalte  med faste medarbeitere på de 
stedene hvor det ”skjer” nye ting? 
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Nr 871: Vad är aktuellt just nu här i Finland är integrering av olika rail-system; 
metro/light rail, light-rail/järnväg och olika kombi-system av vagnar höga/låga 
golven i samma vagn. 
 
Nr 917: Tack för alla nummer jag redan fick läsa, tack för allt arbete i detta 
sammanhang! 
Jag hoppas, att ytterligare spårvägsprojekt blir verklighet i Sverige och överallt 
jorden runt. 
 
Nr 882: Det kan i ennu större grad focuserast på kostnads samanställningar mellan 
olika lösningar isär mellan spårlösningar och t.ex buss. 
 
Nr 863: Kom med artikler om mere visiurare  produkter (dieselspervagne, fuel 
celle fremdrift, spervagne den köres på LNG). 
 
Nr 896: Informativt och intressant tidsskrift som jag håper vil fortsette å komme 
ut i fremtiden, dog gratis eller til en rimelig pris (til nod). Objektiv og god 
informasjon gir et gott intrykt av sporvei generelt. 
 
Nr 849: Jag har haft stor nytte af at lase om alt det den sker i den store verdne en 
opdatering, som jag ellers ikke kunne have fået. Jeg er glad for lätta-spår! 
 
Nr 866: Tidningen är för att samlas synvinklar för vår tidning på trafikområdet. 
 
Nr 909: Sakner artikler om tiltak for å sikke sporvagn gun framkummelighet i 
gatenejjet/ vegkryss som signalprioritering, posisvonering mm, erfarings data, 
kjore-hastighet/reisehastighet, forsinkelsor. 
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