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ABSTRAKT 
I Sverige är cirka 400 000 personer berättigade till färdtjänst, de som har rätt till färdtjänst är 

personer med funktionsnedsättningar som inte kan nyttja allmänna kommunikationsmedel. 

Tidigare studier har visat att resenärer skadas i samband med färdtjänstresor, vanligen vid i- och 

urstigning av fordonet. Färdtjänstförare upplever manuell förflyttning som ansträngande och en 

bidragande orsak till akut ryggsmärta. Flera studier inom området visar att förflyttningsutbildning 

ger positiva effekter. Idag ingår inte förflyttningsteknik som en del av taxiförarutbildningen, men 

det finns organisationer som erbjuder fortbildning för färdtjänstförare. Syftet med studien var att 

beskriva förekomst av förflyttningar, hjälpmedel, utbildning och olyckor bland färdtjänstförare i 

Norrbotten. Vårt resultat visar att endast 8% av färdtjänstförarna har utbildning i förflyttnings-

teknik, trots att förflyttningar förekommer i arbetet. Förarna upplever förflyttning i- och ur fordon 

då resenären använder hjälpmedel som mest riskfylld. En tredjedel av förarna har tillgång till 

hjälpmedel vid förflyttningar av resenärer och de som har tillgång anser att det har liten mängd 

kunskaper om hanteringen av dessa hjälpmedel. Få förare har utbildning i förflyttningsteknik och 

en fjärdedel har varit med om tillbud eller olycka. Detta tyder på att mer omfattande utbildning 

behövs för denna yrkesgrupp, här kan sjukgymnasten bidra i arbetet med färdtjänstförarnas 

arbetsmiljö. 

 

 

Nyckelord: Hjälpmedel, färdtjänst, förflyttning, förflyttningsteknik, olyckor 
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Välgörenhetsorganisationerna Röda korset och Frälsningsarmén var de första som 

uppmärksammande och hjälpte rörelsehindrade som hade svårt att resa och förflytta sig på egen 

hand. År 1947 började brandkåren att engagera sig och brandkåren i Malmö var först i landet med 

organiserade transporter för personer med funktionsnedsättningar. Under 1960-talet anordnades 

färdtjänst på egen initiativ av kommunerna, detta sågs som en del av handikappvården. På 70-talet 

inrättades färdtjänst i samtliga kommuner och ökade snabbt i omfattning. Socialtjänstlagen kom 

1982 och med den blev kommunerna skyldiga att anordna färdtjänst. Tjänsten sågs som en social 

transport, som underlättade för äldre människor att bo kvar hemma, men även för 

funktionshindrade att bli mer delaktiga i samhället (1).  

 

I Sverige är det ca 1,2 miljoner människor som har någon form av funktionsnedsättning (2). Av 

dessa är ca 400 000 berättigade till färdtjänst och gör sammanlagt ca 15 miljoner resor per år. Den 

årliga kostnaden för samhället är ca 2 miljarder kronor (3). Hela 80 % av resorna görs i standard 

taxibilar, medan resterande resor görs med speciella färdtjänstfordon (4). Organisationen runt 

färdtjänstresor är ofta väldigt komplex och består av förare, bokningspersonal, trafikplanerare, 

dataprogram, personal som arbetar med färdtjänsttillstånd samt policy och politik. Organisationens 

komplexitet har lett till en servicegaranti som innefattar ökad kvalité och säkerhet för resenärerna 

(5). 

 

De personer som beviljas rätten till färdtjänst är personer med funktionshinder som inte kan nyttja 

allmänna kommunikationsmedel, cykla eller gå för att transportera sig själva. Det är enligt 

färdtjänstlagen kommunernas ansvar att dessa personer ska ha möjlighet till färdtjänst (2). Det är 

upp till kommunen att välja hur organisationen och innehållet av färdtjänst ska se ut, då lagen inte 

tar upp vad som ska ingå i tjänsten. Kommunen är skyldig att utreda om den ansökande har rätt till 

färdtjänst, med hänsyn till vilket funktionshinder som finns och vilka svårigheter den sökande har 

att förflytta sig eller att resa kommunalt. Vad den sökande har för behov av hjälpmedel är en viktig 

aspekt i färdtjänstutredningen, detta har betydelse vid bedömningen och valet mellan sedvanlig 

taxi och specialfordon (1).  
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Tidigare studier har visat att färdtjänstresenärer med funktionsnedsättningar skadas utan att vara 

involverade i en trafikolycka (6). En studie gjordes för att värdera samhällskostnaden av 

skadeincidenter inom färdtjänst i Sverige (4). Resultatet visade på att skadeincidensen inom 

färdtjänst var omfattande, 3, 2 incidenter per 100 000 resor. Typiskt för detta våld är att det 

drabbar äldre kvinnliga färdtjänstanvändare, när de kliver in- och ur fordonet. Kostnaden för dessa 

olyckor beräknades vara ca 235 miljoner svenska kronor per år (4). Wretstrand et al. visade att 

förare av specialfordon, för det mesta hade mer erfarenhet av färdtjänsttransporter (5), samtidigt 

visade en annan studie att skadeincidensen är dubbelt så hög vid användandet av färdtjänstens 

specialfordon än vid vanliga taxibilar (4).  

 

Avdelningen för trafikplanering vid Lunds tekniska universitet gjorde en studie om komfort och 

säkerhet i samband med färdtjänstresor (7). Resultatet visade på att många resenärer var nöjda med 

komforten och säkerheten i samband med färdtjänstresor. Trots detta visade det sig att 12% av 

dem som deltog i studien hade råkat ut för incidenter med personskador som följd. Olyckor i 

samband med i- och urstigning står för 20% och kan se lite olika ut, då en del använder sig av 

ramp och lift, vissa resenärer sköter förflyttningen till stor del på egen hand medan andra får stor 

hjälp. I en studie upptäcktes att alla skadeincidenter inom färdtjänst inte rapporteras. Exempelvis 

rapporterades inte 70% av alla incidenter och 40% där personskada förekom, rapporterades inte 

heller. Detta skulle sannolikt vid närmare granskning visa på en underrapportering (7).  

 

Färdtjänstlagen (1997:736) (8) ger idag inte färdtjänstresenären någon möjlighet eller rättighet till 

personlig anpassning beroende på funktionshinder eller behov. Resenären har inte rätt till 

exempelvis bärhjälp eller särskild förare vid färdtjänstresor. Lagen saknar idag en paragraf om 

kvalité, där kvalité står för att det bland annat ska finnas taxiförare med lämplig utbildning och 

erfarenhet samt att kvalitén i verksamheten kontinuerlig skall utvecklas och säkras (9). Vägverkets 

föreskrifter från 2003 tar upp krav på fordon och vilken utrustning som ska finnas, bland annat 

krav på förankringsanordning för rullstol, bilbälten, ramp och lyftanordningar. Olika hjälpmedel 

som kan användas vid förflyttning av resenären från bostad till fordon och i- och ur fordon är t.ex. 

trappklättrare, lift, ramp och glidbräda (10).  
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Wretstrand et al. skriver i sin studie att färdtjänstförare inte anser att taxibilar är idealiska för 

transport av rörelsehindrade resenärer. Mest klagomål ger färdtjänstförarna den manuella 

förflyttningen. Detta beror inte på integritet, utan helt enkelt på grund av ansträngningen som kan 

leda till akut ryggsmärta för färdtjänstföraren. Åtgärdsförslag som förarna uppgav var bättre 

säkerhetsutrustning och en tydlig uppdelning av ansvaret mellan resenär, förare och annan 

personal. Det fanns även ett behov av omfattande undervisning och praktiskt övande för nya förare 

(5). 

 

Färdtjänstföraren står för säkerheten under färden, genom att bland annat ha kunskap och 

förståelse för sina resenärer. Förarens uppgift är att ge resenären den hjälp och service som behövs 

under själva resan. Föraren bör också se till att de tekniska hjälpmedel som finns, används på rätt 

sätt (10). Som färdtjänstförare har man en komplex arbetssituation. Arbetet innebär inte bara 

förflyttningar i- och ur fordon utan också förflyttningar i bostäder och inrättningar (11). Föraren 

ställs ibland inför situationer där resenären behöver hjälp vid förflyttningar vilket kan innebära 

ogynnsamma arbetsställningar. Då föraren ska fungera som ett stöd vid uppresning och 

förflyttning är det viktigt att föraren är medveten om förflyttningsteknik och vet hur man kan 

undvika skador (10).  

 

En bra förflyttningsteknik är nödvändig i det förebyggande arbetet av arbetsskador och olyckor. 

Förflyttningar måste vara säkra och bekväma för både den som förflyttas och den som hjälper till 

vid förflyttningen. I en förflyttningssituation är det viktigt att använda en så bra arbetsteknik som 

möjligt. Ett visst kroppsmedvetande krävs för att förflyttningen ska bli säker, den som utför 

förflyttningen bör se till den egna förmågan, personens förutsättningar och till omgivningen (12). 

Hignett visade i sin studie att ökad förflyttningsfrekvens har ett samband med ökad risk att drabbas 

av ländryggssmärta (13). Förflyttningsutbildning har visat sig ha positiva effekter, bland annat 

minskar den fysiska belastningen (14) och därmed även risken att drabbas av ryggsmärta (15). I en 

studie förbättrade deltagarna sin förflyttningsteknik och de flesta använde sig utav tekniken i stor 

utsträckning i sitt arbete (16). Ett frekvent användande av förflyttningsteknik där man ser till att 

personen som behöver hjälp får använda sina förmågor minskar ansträngningen genom att mindre 

fysisk styrka krävs (17, 18, 19). Förflyttningsteknik har visat sig ge ett lugnare och säkrare 

arbetstempo och en större möjlighet för den som ska förflytta sig att vara mer delaktig (20). 
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Det är kommunerna som upphandlar färdtjänst och de är ansvariga för färdtjänstförarnas 

arbetsmiljö. Förarna ska ha rätt till att kunna utföra transporter så att riskerna för olycksfall och 

ohälsa minimeras. Arbetsgivaren ska se till att föraren har kunskaper om hur hjälpmedel används 

och om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser i samband med detta (21). 

 

Färdtjänstförare har en taxiförarlegitimation som utfärdas av Vägverket (22). Under utbildningen 

får förarna kunskaper om vilket ansvar de har för passagerarna, att visa hänsyn, ha förståelse och 

visa respekt för olika resenärers förutsättningar och behov. Föraren får också kunskaper om 

sjukdomar och funktionsnedsättningar och hur dessa resenärer på bästa sätt behöver bli hjälpta, för 

att de ska uppleva resan som trygg och säker. Föraren erhåller kunskaper om vilka risker arbetet 

innebär för honom/henne (23). Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämd, TYA är en 

organisation som erbjuder utbildning för färdtjänstförare (24). Kursen innehåller säkerhetsfrågor 

som fastspänning av rullstol, olika handikapp och bemötande, sekretess, ergonomi, 

förflyttningsteknik och hjälpmedel (25). 

 

Förflyttningar och hjälpmedelshantering är stora delar av färdtjänstförarnas arbetsmiljö, som vid 

bristfällighet kan leda till skadeincidenter både för förare och resenär. Detta kan förebyggas genom 

lämplig utbildning och ökad medvetenhet om den egna och resenärens säkerhet. Sjukgymnastik 

innefattar kunskaper om rörelseapparaten och dess sjukdomar, även kunnande inom ergonomi, 

förflyttningsteknik och hjälpmedelshantering finns. Dessa senare kunskapsområden borde vi som 

sjukgymnaster ta till vara på och lyfta fram, för att bredda vår arbetsmarknad. Syftet med vår 

studie var dels att se till färdtjänstförarnas arbetsmiljö, men också att uppmärksamma att vi som 

sjukgymnaster kan söka oss utanför den kliniska verksamheten.  Inom områden där vi arbetar med 

att handleda och utbilda andra yrkesgrupper. Förflyttningar inom färdtjänsten berör oss 

sjukgymnaster även sett ur färdtjänstresenärens situation, som många gånger är ”vår” patient. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva färdtjänstförares arbetsmiljön, gällande förekomst av 

förflyttningar, hjälpmedel och utbildning inom dessa områden i fyra norrbottniska kommuner. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Vilken förflyttning upplever förarna som mest riskfylld? 

• Har färdtjänstförarna någon utbildning i förflyttningsteknik? 

• Har färdtjänstförarna tillgång till hjälpmedel i samband med förflyttningar?  

• Får färdtjänstförarna information om resenärens och sina egna hjälpmedel och är den 

tillräcklig?  

• Förekommer tillbud eller olycka i samband med förflyttning? 

•  Känner färdtjänstförarna till vilka rutiner som gäller vid tillbud och olycka? 

METOD 

Försökspersoner 

Inklusionskriterier: Färdtjänstförare (taxichaufförer) som arbetade mer än 10 timmar per vecka. 

Urval: Ett praktiskt urval gjordes genom att författarna vände sig till samtliga taxibolag som kör 

färdtjänstuppdrag i kommunerna: Piteå, Luleå, Boden och Kalix.  

Enkät 

Studien var en kvantitativ enkätstudie, beståendes av 17 frågor med fasta svarsalternativ, där även 

plats för egna exempel och kommentarer gavs (bilaga 2). Enkäten konstruerades av författarna 

med stöd av aktuell litteratur inom ämnet (26). Till varje enkät medföljde ett informationsbrev 

(bilaga 3). Enkäten arbetades fram genom två steg. Först genom en mindre provundersökning på 

tre personer som inte var taxiförare och som inte deltog i studien. Därefter genomfördes en 

pilotstudie på fem färdtjänstförare i Överkalix kommun. Efter dessa provundersökningar 

genomfördes mindre justeringar i enkäten. Enkätfrågorna baserades utifrån frågeställningarna och 

innehöll fem huvuddelar (tab 1); 
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Tabell 1. Enkätens huvudinnehåll 

enkätrubrik innehåll fråga 

Individ information kön, ålder, kommun, erfarenhet 1 - 4 

   

Förflyttning förekomst, antal, riskfyllda förflyttningar 5 - 7 

   

Utbildning deltagande, nytta, behov 8 - 10 

   

Hjälpmedel tillgång, information, resenärens hjälpmedel 11 - 15 

   

Olycksfall tillbud, olycksfall, rapportering 16 - 17 

 

Procedur 

Genom kontakt med samtliga färdtjänsthandläggare i de aktuella kommunerna fick författarna till 

studien uppgifter om kontaktpersoner på de taxibolag som berördes; Luleå Taxi, Pite Taxi, Kalix 

Taxi, Boden Taxi och Rånedalens Taxi. Via telefonkontakt med arbetsgivarna på företagen 

informerades de om studien, ett godkännande gavs för att genomföra enkätstudien på personalen. I 

samråd med arbetsgivarna bestämdes en lämplig tidpunkt då enkäterna lämnades ut.  

 

Totalt delades 166 enkäter ut på samtliga taxibolag. Alla bolagen förutom Rånedalens Taxi 

besöktes personligen av författarna. Luleå Taxi tilldelades 60 enkäter, varav 45 stycken i postfack 

till vardera åkare, de övriga 15 enkäterna samt en insamlingslåda lämnades på stationen. Hos 

Boden Taxi lämnades 40 enkäter och en insamlingslåda. Kalix Taxi tilldelades 20 enkäter och ett 

insamlingskuvert. Piteå Taxi tilldelades 40 enkäter, 15 stycken ifyllda enkäter samlades in på plats 

och resterande ifyllda skickade tillbaka av arbetsgivaren. Till Råne Taxi skickades via post 6 

enkäter, dessa returnerades sedan av bolagets kontorist. Enkäterna från Rånedalens Taxi 

inkluderades sedan under Luleå kommun. Samtliga taxibolag fick cirka två veckor på sig att 

besvara enkäterna.  
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Etiska aspekter 

Studien har genomgått en bedömning av den lokala etikgruppen vid Luleå tekniska universitet. 

Deltagandet i studien var frivilligt och samtliga enkäter behandlades konfidentiellt. 

 

Databehandling 

Enkäterna bearbetades i dataprogrammet SPSS 11.5 for Windows. Tabeller och figurer gjordes i 

Microsoft Office Excel 2003. Sammanställning av de öppna frågorna gjordes i ett Word 

dokument, detta redovisas som ”egna kommentarer” under aktuell fråga i resultatet. Studien 

innefattar data på nominal och ordinal skalnivå varför icke-parametrisk statistik har använts. För 

deskriptiv beskrivning av ålder, års erfarenhet samt antal förflyttningar har median används (tab 

1), detta eftersom materialet ej var normalfördelat.   

 

För korrelation mellan variabler användes Spearman’s rho, signifikansnivå antogs p ≤ 0,05. För 

analys av skillnader mellan proportioner användes Fischer’s exact test, signifikant nivå antogs p ≤ 

0,05. Ett p-värde < 0,06 ansågs som en tendens till signifikans. Svarsalternativen grupperades om 

för att kunna analysera korrelation och skillnader mellan proportioner. Resultaten presenteras i 

tabeller, diagram och löpande text i resultat delen.  
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RESULTAT 

Totalt delades166 enkäter ut och 73 enkätsvar erhölls, en svarsfrekvens på 46 %. Tjugotre procent 

kvinnor och 77% procent män. Medianen för ålder var 33 år (tab 2). 
 

Tabell 2. Bakgrundsinformation om färdtjänst förarna 
        
 Kön (n) m/k (%) 56/17 (77/23)  
    
 Ålder (år) median (spridning) 33 (22-67)  
    

  
Erfarenhet av att köra färdtjänst          
(år) median  0-5    

    
 Antal förflyttningar per dag (n) median 11-15   
    

 

 

 

 

På frågan vilken/vilka förflyttningar färdtjänstförarna tyckte var mest riskfylld, upplevde nästan 

hälften av förarna att förflyttning i och ur fordon där resenären använder hjälpmedel vara mest 

riskfylld (fig 1).  
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Figur 1. Färdtjänstförarnas upplevelse av riskfyllda förflyttningar redovisade i procent. 

Egna kommentarer på övriga riskfyllda förflyttningssituationer som färdtjänstförarna uppgav var; 

att hjälpa i och ur fordon vid svår halka vintertid samt tillfällen då föraren inte vet hur han eller 

hon ska göra vid förflyttningen. 
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På frågan om färdtjänstförarna hade deltagit i någon förflyttningsutbildning svarade nästan 

samtliga, 90,4% att de inte deltagit i någon förflyttningsutbildning (tab 3). 

 
Tabell 3.  Antal färdtjänstförare som deltagit i förflyttningsutbildning 
  Deltagande Antal Procent   
 Ja 6 8,2  
 Nej 66 90,4  
  Ej svar 1 1,4   

  Totalt   73 100 
 

 

 

 

 

De personer som svarade ja att de deltagit i förflyttningsutbildning, svarade samtliga att de hade 

haft nytta av utbildning i någon form. En fjärde del av förarna uppgav att de hade haft mycket 

stor användning av förflyttningsutbildningen i sitt arbete (tab 4).  
 

Tabell 4. Färdtjänstförarnas användning av förflyttningsutbildning i sitt dagliga arbete 
  Användning Antal Procent   

 

Nej, inte alls                               
 
Ibland 

0 
 
3 

0% 
 

50%  
     
 Ja, mycket, 2 33,3%  
     
  Ja, väldigt mycket 1 16,7%   

  Totalt           6     100% 
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 De personer som svarade att de inte hade deltagit i förflyttningsutbildning, svarade 67,1% att de 

hade ett behov av utbildning i förflyttningsteknik (fig 2).  
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Figur2. Upplevt utbildningsbehov bland färdtjänstförare 
 

 

 

 

På frågan om färdtjänstförarna har tillgång till hjälpmedel vid förflyttningar, svarade drygt två 

tredjedelar att de inte har tillgång till hjälpmedel (tab 5).  

 
Tabell 5. Färdtjänstförarnas tillgång till hjälpmedel vid förflyttning 
  Tillgång Antal Procent   
 Ja 24 32,9  
 Nej 48 65,8  
  Ej svar 1 1,4   

  Totalt   73 100 
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På frågorna om färdtjänstförarna fått information/instruktion om hur hjälpmedel vid 

förflyttningssituationer ska användas och om de upplevt denna information/instruktion som 

tillräcklig svarade 10 (55,6%) förare att de fått lite information och att de till viss del tyckte 

denna var tillräcklig (tab 6).  

 
Tabell 6. Mängden information som förarna har fått om hur förflyttningshjälpmedel ska användas och 
informationens tillräcklighet  
     Tillräcklighet   Totalt  
      Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte alls     
 Mängd information  Ingen alls 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%)  
 n (%)       
  Lite 2 (11,1%) 10 (55,6%)     6 (33,3%) 18(100%)  
        
  Mycket 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%)  
        

    
Väldigt 
mycket 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (100%)   

          
Det finns en relation mellan mängden information/instruktion som färdtjänstförarna har fått om 

hjälpmedel vid förflyttningssituationer och deras upplevelse av tillräcklighet, Spearmans p< 0,05. 

rs= -0,657. 

                   

                                                                                                                                                                                     

På frågorna om vilken informationsmängd förarna hade fått om hur resenärernas hjälpmedel ska 

hanteras och om denna information ansågs vara tillräcklig, svarade 8 (80%) förare som fått 

mycket information, att informationen absolut var tillräcklig (tab 7). 
 

Tabell 7.  Mängden information som förarna har fått om hur resenärens hjälpmedel ska användas och om 

informationens tillräcklighet 

     Tillräcklighet   Totalt  
      Ja, absolut Ja, till viss del Nej, inte alls     
 Mängd information  Ingen alls 2 (9,5%) 5 (23,8%) 14 (66,7%) 21 (100%)  
 n (%)       
  Lite 2 (5%) 28 (70%) 10 (25%) 40 (100%)  
        
  Mycket 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 10 (100%)  
        
    Väldigt mycket 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)   
Det finns en relation mellan mängden information som färdtjänstförarna har fått och deras 

upplevelse om denna är tillräcklig, Spearmans p < 0,05. rs = -0,575. 
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På frågan om färdtjänstförare hade varit med om att någon resenär råkat ut för tillbud eller 

olycksfall i samband med förflyttning svarade 55 förare (75,3%) att de inte hade varit med om 

tillbud eller olycka (tab 8). 

 
Tabell 8. Förekomst av tillbud eller olycksfall i samband med förflyttning 
  Förekomst Antal Procent   
 Ja, flera gånger 10 13,7  
     
 Ja, en gång 8 11  
     
  Nej 55 75,3   

  Totalt   73 100 
     

 

 

 

 

Den största delen av färdtjänstförarna har arbetat mellan 0-5 år, 83,7% har inte varit med om att 

resenär har råkat ut för tillbud eller olycka (tab 9).  

 
Tabell 9. Färdtjänstförarnas erfarenhet i antal år och förekomst av olycka och tillbud 

                 Antal n (%)   
    Nej Ja   
Erfarenhet 0-5 år 41 (74,5) 8 (44,4)  
     
 6-10 år 7 (12,7) 5 (27,8)  
     
 11-15 år 5 (9,1) 3 (16,7)  
     
 16-20 år 1 (1,8) 0 (0)  
     
 > 21 år 1 (1,8) 2 (11,1)  
     

Totalt  55 (100) 18 (100)  
 
Resultatet visar på en relation mellan erfarenhet i antal år och om färdtjänstförarna varit med om 

tillbud eller olycka p=0,018.
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Resultatet visar att 33,3% som inte har genomgått utbildning, har varit med om olycka eller 

tillbud i samband med förflyttning, medan 66,7% som har utbildning i förflyttningsteknik har 

varit med om olycka (tab 10).  

 
Tabell 10. Genomgått utbildning i förflyttningsteknik och förekomst av tillbud och olycka 

   Genomgått utbildning Totalt  
  Nej Ja    
     
Varit med om olycka 33,3% 66,7% 100%  
     
Inte varit med om 
olycka 78,3% 21,2% 100%  
    

Det finns en relation mellan genomgången utbildning och om förarna varit med om tillbud och 

olycka, Spearmans p < 0,05. rs = -0,290. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att drygt hälften av dem som utför 1-10 förflyttningar på en arbetsdag har varit 

med om att resenär råkat utför tillbud eller olycka (tab 11).  

 
Tabell 11. Antalet förflyttningar per dag och förekomst av tillbud och olycka 

  Antal förflyttningar Varit med om olycka  
    Ja Nej   
 1-5 ggr 27,8% 49,1%  
 
 6-10 ggr 27,8% 30,9%  

 
 
11-15 ggr 16,7% 10,9%  

 
 
16-20 ggr 

 
5,6% 

 
0,0%  

  
 
>21 ggr 11,1% 3,6%   

Totalt   100% 100%   
     

Det finns en tendens till signifikant samband mellan antalet förflyttningar och förekomst av 

tillbud och olycka, p=0,057. 
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Resultatet visar att hälften av färdtjänstförarna inte alls vet hur rapportering av tillbud och olycka 

ska ske (tab12).  

 
Tabell 12.  Färdtjänstförarnas kännedom om rapportering vid tillbud och olyckor 

  Kännedom Antal Procent   
 Ja, helt säker 7 9,7%  
     
 Ja, till viss del 28 38,9%  
     
 Nej, inte alls 37 51,4%  
     
  Ej svar 1 1,4%   
Totalt   73 100,00%   

 18



 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I den här studien valdes att konstruera en egen enkät, med stöd av aktuell litteratur inom ämnet 

(25). Enkäten är inte validitets- och reliabilitetstestad. Standardiseringsgraden anses ändå vara 

relativt hög eftersom samtliga enkätfrågor hade fasta svarsalternativ och att samtliga deltagare i 

studien fick samma frågor. Enkäten testades i två omgångar, en mindre provomgång och sedan en 

pilotstudie. Pilotstudien genomfördes på färdtjänstförare, eftersom detta var den aktuella 

målgruppen. Efter dessa två provomgångar utvärderades enkäten och mindre justeringar gjordes. 

Svårigheter som upptäcktes under studiens gång, var att instruktionerna om att gå vidare till en 

viss fråga var svåra att förstå. Valet av metod var lämpligt i förhållande till syfte och 

frågeställningar, för att nå ut till så många förare som möjligt. 

 

Fler frågor hade varit till hjälp för en mer beskrivande studie. Exempelvis hade det bidragit till 

studien, att ta reda på om förarna kör standardtaxibil eller specialfordon. Eftersom fordonen är 

olika utrustade, innebär detta olika möjligheter att förflytta resenärer. Genom att ta reda på om 

förarna gått förflyttningsutbildning i något annat sammanhang och om de haft nytta av 

utbildningen, hade detta kunnat visa på nyttan av förflyttningsteknik i färdtjänstarbetet. En 

lämplig fråga hade varit om förarna upplever mängden förflyttningar per arbetsdag som 

ansträngande. Tidsrelation till frågan om förekomst av tillbud och olycka hade varit relevant, till 

exempel antalet incidenter det närmaste året, senaste halvåret, senaste månaden o.s.v. Andra 

frågor som hade bidragit till studiens resultat är; i hur stor utsträckning hjälpmedel används, om 

de underlättar arbetsuppgifterna och i vilka situationer tillbud och olyckor har förekommit. Det 

här är frågor som skulle kunna användas i vidare forskning, för att få en mer beskrivande bild av 

färdtjänstförarnas arbetsmiljö. 

 

Vi valde att genom ett praktiskt urval genomföra studien på fem taxibolag i Norrbotten, detta för 

att stationerna fanns i närheten och att vi personligen kunde besöka dem utan större omkostnader.  

Svarsfrekvensen vara större på de mindre bolagen, en möjlig orsak kan vara att informationen 

lättare spreds på de mindre bolagen. På de större taxibolagen var många av förarna egna 

företagare, detta gjorde det svårare att nå ut och sedan samla in enkäterna. Dessa förare kanske 
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inte känner sig angelägna om att fylla i en enkät, då deras arbetssituation trots allt bestäms av 

dem själva. Någonting som upptäcktes på två av bolagen var att insamlingslådan var svår att 

upptäcka och att förarna sällan var inne på stationen.  

Där svarsfrekvensen var som störst fanns författarna personligen på plats på taxistationen ett 

längre tag, för att informera om studien och samla in enkäter. Detta kan vara en tänkbar faktor 

som ökade svarsfrekvensen. Arbetsgivarna skickade även ut ett anropsmeddelande om enkäten 

till förarna. Samtliga bolag hade ungefär två veckor på sig att fylla i enkäterna. Svarstiden var 

passande, men ett ytterligare besök på stationerna hade kunnat öka svarsfrekvensen. En annan 

orsak som eventuellt inverkade negativt på svarsfrekvensen, var att det fanns en annan enkät i 

omlopp. Beroende på det stora bortfallet är vårt material inte tillräckligt stort för att kunna dra 

några klara slutsatser, vi kan endast urskilja tendenser i resultatet.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva färdtjänstförares arbetsmiljö med fokus på förflyttningar, 

hjälpmedel och utbildning. Vårt resultat visar att förflyttning i- och ur fordon då resenären 

använder hjälpmedel upplevs som mest riskfylld av förarna. Detta överensstämmer med resultat i 

tidigare studier som visat att i- och urstigning ur fordon är den vanligaste skadeincidenten inom 

färdtjänst (4, 7). Resultatet visade även att 70% av förarna som fått lite information om 

resenärens hjälpmedel, ansåg att mängden information till viss del var tillräcklig. En möjlig 

förklaring till varför förarna upplever förflyttning i- och ur fordon där resenären använder 

hjälpmedel som mest riskfylld, kan bero på att informationen om resenärens hjälpmedel inte är 

tillräcklig. 

 

Vårt resultat visar att 91% av färdtjänstförarna inte har deltagit i någon utbildning i 

förflyttningsteknik. Utbildningsbehovet är stort då hela 67% förarna som inte deltagit i någon 

förflyttningsutbildning upplever ett behov. Det finns organisationer som erbjuder skräddarsydd 

utbildning för färdtjänstförare (24), trots detta har bara en väldigt liten del av färdtjänstförarna i 

vår studie genomgått utbildning i förflyttningsteknik. Förflyttningar är en stor del av 

färdtjänstförarnas arbetsmiljö, därför borde arbetsgivarna vara mer angelägna om att ge sina 

anställda den utbildning som behövs. De färdtjänstförare som genomgått utbildning i 

förflyttningsteknik ansåg sig ha användning av utbildningen i sitt arbete. Utbildning inom 
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förflyttningsteknik har givit positiva effekter som; förbättrad förflyttningsteknik, minskad 

arbetsbelastning, förebyggande av arbetsskador och olyckor samt ett lugnare och säkrare 

arbetstempo (12, 15, 16, 17, 18, 21). Dessa studier är gjorda på vårdpersonal, men kan appliceras 

på färdtjänstförare som också utför förflyttningar i sitt arbete. I vår studie framkommer inte 

omfattningen av förflyttningsutbildningen som färdtjänstförarna deltagit i. Ur ett sjukgymnastiskt 

perspektiv vore det intressant att veta hur innehållet i dessa utbildningar ser ut och vem som 

handleder och undervisar färdtjänstförarna. Detta eftersom vi tycker att sjukgymnaster är en 

yrkesgrupp som kan bidra med kompetens inom detta område. 

 

En tredjedel av förarna i vår studie har tillgång till hjälpmedel vid förflyttningar. Resultatet visar 

att flest förare har fått lite information om hur deras hjälpmedel används och drygt hälften tyckte 

att informationen till viss del varit tillräcklig. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att de 

anställda har tillräckliga kunskaper om hur dessa tekniska hjälpmedel fungerar. Föraren har ett 

ansvar att använda de tekniska hjälpmedel som finns på rätt sätt (10). Vårt resultat ger en antydan 

om att informationen inte är tillräcklig, detta kan försvåra för både arbetsgivaren och föraren att 

leva upp till sitt ansvar. Huvudansvaret för färdtjänstförarnas arbetsmiljö ligger hos de kommuner 

som upphandlar färdtjänst (13). Kommunerna kan vid upphandling av färdtjänst inte ställa krav 

på arbetsgivaren, som författare tycker vi att ett önskemål om förflyttningsutbildning och tillgång 

till hjälpmedel kan vara ett sätt att påverka färdtjänstförarnas arbetsmiljö.  

 

Resultatet visade att 25% av förarna i vår studie har varit med om att resenär råkat ut för tillbud 

eller olycka i samband med förflyttning. Vårt resultat visar även att 67% av de som genomgått 

utbildning i förflyttningsteknik, varit med om olycka och tillbud. Detta kan tänkas bero på att de 

förare som har längst erfarenhet är de med förflyttningsutbildning och i sin tur utför fler 

förflyttningar. Risken att råka ut för tillbud eller olycka ökar därmed för dessa förare, det kan 

vara denna tendens som avspeglas i vårt resultat. Nämligen att antalet förflyttningar som 

färdtjänstföraren utför per dag har betydelse om man ser till förekomst av tillbud och olycka, de 

som utför fler förflyttningar råkar ut för färre tillbud och olyckor. Resultatet visade även på en 

skillnad mellan hur många år man arbetat inom yrket och antal tillbud och olycksfall. Andersson 

skriver i sin studie att en bra förflyttningsteknik behövs för att förebygga arbetsskador och 

olyckor. Den som förflyttar bör se till den egna förmågan, förutsättningar hos den som förflyttas 
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och till omgivningen (12). Som sjukgymnast har vi kunskaper att förmedla som dels underlättar 

färdtjänstförarnas arbetsuppgifter när det gäller förflyttningar, men också att möjliggöra för 

resenären att vara mer delaktig i förflyttningen. Vidare visar vårt resultat att hälften av förarna 

inte känner till rapporteringsrutinerna på sin arbetsplats, detta kan i sin tur betyda att alla tillbud 

och olyckor inte rapporteras. En tidigare studie uppmärksammade att 70% av alla olyckor inom 

färdtjänsten aldrig rapporteras (7). 

 

Arbetsmiljöverkets pågående arbete uppmärksammar färdtjänstförarnas arbetsmiljö, där 

eventuella risker för hälsofarliga eller fysiska belastningar granskas. Målet är att förbättra arbetet 

med färdtjänstförarnas arbetsmiljö och minska ohälsan (13). Vår studie uppmärksammar 

färdtjänstförarnas arbetssituation när det gäller förflyttningar, hjälpmedel och utbildning. Vilket 

bidrar med en liten del i arbetet med att kartlägga färdtjänstförarnas arbetsmiljö och kan även ses 

som ett sekundärt bidrag till resenärens resekvalité och säkerhet. Fler omfattande studier inom 

området behövs och vår studie kan vara något att bygga vidare enkätstudier på. Det vore även 

intressant att genom intervjustudier få en djupare och mer beskrivande bild av färdtjänstförarnas 

arbetssituation.  

 

KONKLUSION 
 
Endast 8% av färdtjänstförarna har utbildning i förflyttningsteknik, trots att förflyttningar 

förekommer i deras arbetet. Förarna upplever förflyttning i- och ur fordon då resenären använder 

hjälpmedel som mest riskfylld. En tredjedel av förarna i vår studie har tillgång till hjälpmedel vid 

förflyttningar av resenärer och de som har tillgång anser att det har liten mängd kunskaper om 

hanteringen av dessa hjälpmedel. Få färdtjänstförare har utbildning i förflyttningsteknik och detta 

förenat med att var fjärde förare har varit med om tillbud eller olyckor, tyder på att mer 

omfattande utbildning behövs för denna yrkesgrupp. Förflyttningsteknik, hjälpmedelshantering 

och handledning är några aspekter av sjukgymnastyrket som kan bidra i arbetet med 

färdtjänstförarnas arbetsmiljö. 
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Bilaga 2 
 

1. Kön  
 Man   Kvinna  
 
 

 
2. Ålder _______år 

 
 
 

 
3. Vilken kommun är du anställd i? 

 Boden  Kalix 
 Luleå  Piteå 

  
 
 
 
4. Hur många års erfarenhet har du av att köra färdtjänst ? 

 
 0-5 år  6-10 år  11-15 år  
 
 16-20 år  21 år eller längre 

  
 
 
 

5. Förekommer det att Du får hjälpa dina färdtjänstresenärer med förflyttningar*   
i ditt arbete?  

 Ja  
 Nej, gå vidare till fråga 8 
 

* Med förflyttningar avses att hjälpa en person i och ur fordonet, förflyttning i eller till och 
från bostäder och inrättningar. 

 
 
 
 

6. Ungefär hur många gånger på en arbetsdag hjälper du en färdtjänstresenär med 
förflyttning? 

 ingen gång 
 1-5 ggr 
 6-10 ggr 
 11-15 ggr 
 16-20 ggr 

 



 

 21 eller fler ggr 
 
 
 

7. Vilken/ vilka  förflyttningar upplever du vara mest riskfylld?  
(flera alternativ kan kryssas i) 
 förflyttning i och ur fordon där resenär använder hjälpmedel t ex rullstol, rollator. 
 förflyttning i och ur fordon där resenär ej använder hjälpmedel. 
 förflyttning mellan fordon - bostad och inrättning där resenär använder hjälpmedel. 
 förflyttning mellan fordon - bostad och inrättning där resenär ej använder hjälpmedel. 
 övrig situation ____________________________________________________ 
 
 
 

8. Har du deltagit i någon utbildning i förflyttningsteknik som din arbetsgivare anordnat i 
ditt nuvarande yrke som färdtjänstförare? 

 Ja  
 Nej gå till fråga 10 

 
 
 
9. Anser du ha användning av utbildningen i förflyttningsteknik i ditt dagliga arbete?  
 

            Nej, inte alls     Ibland         Ja, mycket      Ja, väldigt mycket                   
 
 
 
 

10. Hur stort behov har du av att gå en utbildning i förflyttningsteknik?                 
                 
           Inget behov alls   Litet        Stort       Mycket stort         Vet ej 
 
 
 
  

11. Har du tillgång till hjälpmedel vid förflyttningssituationer i ditt arbete? T ex ramp, 
vårdbälte, glidbräda eller lift. 

 Ja, vilket/vilka?_______________________________________________ 
 Nej, gå till fråga 14 
 
 
 

12. Hur mycket information/instruktion har du fått om hur dessa hjälpmedel ska 
användas? 

 
 Ingen alls       Lite        Mycket         Väldigt mycket                             

 

 



 

 
 

13. Anser du att den information / instruktion du fått är tillräcklig? 
 Ja, absolut 
 Ja, till viss del 
 Nej, inte alls    

14. Hur mycket information/instruktion har du fått om hur du ska hantera resenärers 
hjälpmedel t ex rollator, rullstol? 

             
 Ingen alls     Lite      Mycket       Väldigt mycket      
                    
     

 
15. Anser du att den information / instruktion du fått är tillräcklig? 

 Ja, absolut 
 Ja, till viss del 
 Nej, inte alls     
 
 

16. Har du varit med om att någon resenär råkat ut för tillbud eller olycksfall i samband 
med förflyttning?  

 Ja, flera gånger 
 Ja, en gång 
 Nej  

 
 

17. Känner du till vilka rutiner som gäller på din arbetsplats vid rapportering av olyckor 
eller tillbud i samband med förflyttningar? 

 Ja, är helt säker  
 Ja, till viss del  
 Nej, inte alls    
 
 
 

Övriga synpunkter och kommentarer 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 
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