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Abstrakt 
I dagens samhälle krävs det ofta att resa för att kunna utföra olika 
aktiviteter. Då är det viktigt att möjligheten att resa är lika för alla 
medborgare i samhället. Regeringen har som mål i den nationella 
handlingsplanen att till 2010 göra Sverige tillgängligt för alla 
medborgare. Syftet med studien var att beskriva rullstolsburna 
personers erfarenheter av allmänna transportmedel. 
Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor som var rullstolsburna 
och bosatta i Norrbotten. En kvalitativ ansats valdes med en öppen 
frågeställning. Intervjuerna analyserades enligt Burnards 
innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier: ”Tillgängligt, men 
inte användbart”, Resa, en meningsfull aktivitet” och ”Inte utan 
planering och assistans. Resultatet visade att resa var en meningsfull 
aktivitet, men att allmänna transportmedel var av olika anledningar 
inte alltid tillgängliga eller användbara. För att möjligheten att resa 
skulle finnas krävdes oftast både planering och assistans.  
 
 
Nyckelord: allmänna transportmedel, användbarhet, arbetsterapi, 
funktionshinder, tillgänglighet 
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I dagens samhälle krävs det ofta att resa för att kunna utföra olika aktiviteter. Det kan vara allt 

från att åka till arbetet, skolan eller till någon fritidsaktivitet. Då är det viktigt att möjligheten 

att resa är lika för alla medborgare. För människor utan rörelsehinder är allmänna 

transportmedel en självklarhet, men hur förhåller det sig för människor som är rullstolsburna? 

Det kan vara viktigt att ta tillvara funktionshindrade personers behov och erfarenheter, för att 

genom denna kunskap öka tillgängligheten i samhället.  Det är även viktigt att ta hänsyn till 

alla delar i resandet, från det att resan planeras till att målet är nått. Frågeställningen i den här 

studien blir därför vilken erfarenhet har rullstolsburna personer av tillgängligheten och 

användbarheten av allmänna transportmedel? 

 

En grundtanke i arbetsterapi är att människor mår bra av att få utföra meningsfulla aktiviteter, 

som utvecklas och förändras under livet (Canadian Association of Occupational Therapists 

[CAOT], 1997; Kielhofner, 2002). Teorierna beskriver vidare att det är av stor vikt att utföra 

meningsfulla aktiviteter för att främja människans hälsa och välbefinnande. Kielhofner (2002) 

beskriver ytterligare att det är genom att utföra aktiviteter som människan skapar sin identitet. 

En viktig del för att kunna utföra olika aktiviteter är att möjligheten att resa finns. I den 

arbetsterapeutiska modellen Canadian Model of Occupational Performance [CMOP] beskrivs 

resan i sig som en aktivitet, som förändras under hela livet (CAOT, 1997). Carlsson (2002) 

beskriver i sin avhandling att det kan bero på avsaknad av eget fordon, ekonomiska 

förutsättningar eller eventuell funktionsbegränsning som påverkar människans resmönster. 

Omfattningen av det sociala nätverket har också en inverkan på resandet på grund av de 

geografiska avstånden. 

 

Enligt ett flertal teorier inom arbetsterapi är interaktionen mellan människan och miljön 

dynamisk, det vill säga att de påverkar ständigt varandra. Teorierna beskriver att miljön kan 

både möjliggöra och hindra en människa att utföra aktivteter (CAOT, 1997; Hagedorn, 1995; 

Kielhofner, 2002; Mosey, 1986). Kielhofner (2002) beskriver även att människans 

aktivitetsutförande uppnås bäst om miljöns krav är anpassad efter individen. Om kraven är för 

låga kan individen bli uttråkad och tappa intresset. Är miljöns krav däremot för höga kan 

individen känna sig ängslig eller hjälplös. Detta kan betyda att det är mycket svårt eller ibland 

omöjligt för en funktionshindrad person att arbeta eller utföra meningsfulla aktiviteter på 

grund av hinder i miljön. Mosey (1986) går ett steg längre genom att beskriva att när en 

människa har svårt eller inte kan delta i samhället kan effekten bli att individen hellre stannar 

hemma. Hon anser att det inte är bra för människans mentala hälsa att vara hemma en längre 
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tid, eftersom de vanligaste riskerna är att individen kan börja känna sig uttråkad, isolerad och 

får ett sämre självförtroende. Vilket i sin tur kan leda till ilska och depression. 

 

En annan teori som belyser funktionshindrade personers situationer i samhället är den sociala 

modellen. Enligt Barnes, Mercer och Shakespeare (1999) är det inte individens 

funktionsnedsättning som är det centrala i den sociala modellen, utan det är hinder i miljön 

som bidrar till ett handikapp. Funktionshindrade personer beskrivs som en förtryckt grupp, 

eftersom de inte har samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. I den sociala modellen 

beskrivs det ytterligare att det är av vikt att samhället förändras inom ett flertal områden som 

exempelvis inom utbildning, arbete, bostäder och allmänna transportmedel. Detta för att 

funktionshindrade personer ska få bättre möjligheter att vara delaktiga i samhället eftersom de 

bör bemötas och behandlas med samma respekt som alla andra medborgare. WHO: s 

klassifikation International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF)] är ett 

viktigt instrument som fokuserar på hälsa utifrån olika perspektiv och grundar sig delvis på 

den sociala modellen. I ICF beskrivs den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen 

som omgivningsfaktorer som både kan underlätta och hindra människan att utföra aktiviteter. 

Möjligheten till att vara delaktig i samhället påverkas av dessa omgivningsfaktorer (WHO, 

2001).  

 

Regeringen har som mål i den nationella handlingsplanen att till 2010 göra Sverige 

tillgängligt för alla (Regeringens proposition 1999/2000: 79). Den nationella handlingsplanen 

omfattar även allmänna transportmedel. Lindqvist (1999) har på uppdrag från regeringen 

kartlagt och analyserat frågor kring bemötande av personer med funktionshinder. Han 

beskriver att det är viktigt att den enskilda människans ställning stärks för att möjliggöra 

delaktighet och inflytande i samhället, eftersom det finns brister i bemötande av personer med 

funktionshinder. Vidare beskriver Lindqvist att personer med funktionshinder ofta känner sig 

kränkta, kontrollerade och ifrågasatta i samhället. För att kunna förändra det föreslår han en 

förändrad och förtydligad lagstiftning så att alla medborgare får samma rätt till att vara 

delaktiga i samhället.  

 

Ett flertal studier (Imrie, 1997; Imrie & Kumar, 1998; Kitchin, 1998; Leonard, 1978) 

beskriver att de hinder som finns i samhället gör att personer med funktionshinder utestängs 

från ett flertal områden, som till exempel inom arbete, utbildning och andra aktiviteter i det 

dagliga livet. Vidare beskrivs i studierna att det är den byggda miljöns utformning som gör att 
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personer med funktionshinder inte kan nyttja alla områden i samhället. Imrie (1997) beskriver 

även att det inte bara är den byggda miljön i sig som skapar hinder utan ett stort problem är 

också de fördomar och diskrimineringar mot personer med funktionshinder. Imrie och Kumar 

(1998) beskriver vidare att de personer som har hand om utformningen av miljön inte alltid 

förstår funktionshindrade personers problem som de möter i samhället. Vidare framkom det 

att personer med funktionshinder har svårt att kunna påverka utformningen av miljön på 

grund av ett begränsat politisk inflytande. Leonard (1978) beskriver också att en bra 

utformning av miljön för personer som är rullstolsburna behöver inte innebära att det också är 

en bra lösning för andra grupper i samhället. Detta gör att begreppet tillgänglighet inte är lätt 

att tyda så att de lagar som finns efterlevs (Regeringens proposition 1999/2000:79; 

Regeringens proposition 2000/2001:48; Svensk Författningssamling [SFS], 1979:558; SFS, 

1980:620; SFS, 1987:10).  

 

I Carlssons (2002) avhandling diskuteras begreppet tillgänglighet och även begreppet 

användbarhet. Begreppet tillgänglighet har definierats som en relation mellan individens 

funktionella kapacitet och miljöns krav. Tillgänglighet kan ses som ett objektivt begrepp som 

omfattar två komponenter, individ och miljö. Även om tillgängligheten finns behöver miljön 

inte vara användbar för alla. Begreppet användbarhet är enligt Carlsson ett subjektivt begrepp 

som utöver miljö och individ även omfattar en tredje komponent, aktivitet. Användbarhet 

innebär enligt Carlsson att personer med funktionshinder ska kunna nyttja och röra sig som 

alla andra medborgare i samhället. Både tillgänglighet och användbarhet är en förutsättning 

för att personer med funktionshinder ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället.  

 

I flera studier (Iwarsson & Ståhl, 1999; Iwarsson, Jensen & Ståhl, 2000; Sheer, Kroll, Neri & 

Beatty, 2003) om tillgänglighet visar det sig att ett stort hinder i miljön är allmänna 

transportmedel. För rullstolsburna personer är dessa transportmedel inte alltid en valmöjlighet 

vid resa. Vidare konstateras i dessa studier att möjligheten till att kunna resa är lika viktig för 

personer med funktionella begränsningar som för andra samhällsmedborgare. Därför bör 

transportmedlen vara anpassade efter människors olika förutsättningar, för att alla i samhället 

ska få samma möjligheter att resa. Det är viktigt att ta vara på funktionshindrade personers 

erfarenheter för att förhoppningsvis kunna förändra miljö- och transporthinder i framtiden. 

Något som framkom tydligt i dessa studier var vilka behov funktionshindrade personer hade 

av allmänna transportmedel (Iwarsson & Ståhl, 1999; Iwarsson, Jensen & Ståhl, 2000). I 

några av dessa studier visade resultatet att det skulle vara en tydlig information före och under 
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resan om säkerhet och trygghet, finnas utbildad personal samt bra utformning av stationer och 

busshållplatser. Om samhället kunde tillgodose funktionshindrade personers behov skulle det 

innebära en viss form av valfrihet.  

 

Iwarsson och Ståhl (1999) beskriver också att arbetsterapeuter har kunskap om interaktionen 

mellan individ, miljö och aktivitet. Därför är det bland annat viktigt att ha ett samarbete 

mellan arbetsterapeuter, ingenjörer och trafikplanerare för att göra allmänna transportmedel 

tillgängligare för alla.  Iwarsson (1997) beskriver även i sin avhandlig att det är av vikt att 

arbetsterapeutens kompetens finns med i planeringsprocessen vid utformning av olika miljöer. 

Hon beskriver att detta skulle kunna förebygga tillgänglighetsproblem, 

aktivitetsbegränsningar och handikapp i samhället. Därför kan det vara betydelsefullt att bland 

annat arbetsterapeuter tar del av funktionshindrade personers erfarenheter, för att 

förhoppningsvis kunna påverka och förbättra tillgängligheten och användbarheten av 

allmänna transportmedlen. Utifrån ovanstående resonemang var därför syftet med den här 

studien att beskriva rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna transportmedel. 

Allmänna transportmedel i den här studien omfattade buss, flyg och tåg.   

 

 

Metod 
 

Design 

En kvalitativ ansats valdes eftersom författaren ville beskriva rullstolsburna personers 

erfarenheter av allmänna transportmedel. Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjuer ett bra 

redskap för att få fram den intervjuades eget perspektiv. Vid intervjuerna ställdes en öppen 

fråga; Kan du berätta vad du har för erfarenheter av allmänna transportmedel? Utifrån 

respondentens berättelse ställdes sedan följdfrågor.  

 

Undersökningsgrupp 

I studien intervjuades fem kvinnor som var rullstolsburna och bosatta i Norrbotten. Samtliga 

respondenter hade tillgång till färdtjänst. Författaren har i sitt urvalsförfarande utgått ifrån 

DePoy & Gitlin (1999) begrepp målinriktad sampling, som innebär att undersökningsgruppen 

väljs utifrån i förväg bestämda kriterier. Urvalskriterierna för att delta i studien var att 
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personerna skulle vara i åldern 18 – 65, varit rullstolsburna i minst tre år, utan kognitiva 

nedsättningar och ha erfarenheter av allmänna transportmedel. 

 

Procedur 

Författaren kontaktade arbetsterapeuter inom primärvården i Norrbotten med förfrågan om de 

ville hjälpa till att förmedla respondenter till studien. Arbetsterapeuterna som godtog 

förfrågan förmedlade vidare missivbrev (bilaga 1) till sju klienter som uppfyllde kriterierna.  

 

I missivbrevet förklarades studiens syfte och vad det innebar att vara med. Det framgick att 

medverkan var frivillig och att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. I brevet 

följde en svarstalong (bilaga 2) för dem som tackade ja till att medverka i studien samt ett 

frankerat kuvert. Respondenterna som valde att medverka i studien skickade sitt samtycke till 

författaren genom svarstalongen. Författaren tog sedan telefonkontakt med respondenterna för 

att boka tid och plats för intervjun. Respondenterna fick själva bestämma form och var 

intervjun skulle ske. Genomförandet av intervjuerna skedde i form av ett personligt besök på 

offentlig plats eller hemma hos respondenten. Intervjuerna spelades in på band och tog mellan 

30 – 40 minuter. Efter intervjun tillfrågades respondenten om författaren kunde ta kontakt om 

frågor skulle uppstå. Alla respondenter gav sitt godkännande till detta, men det blev inte 

aktuellt i den här studien. Samtliga intervjuer skrevs sedan ordagrant ner och avidentifierades 

av författaren.   

 

Etiska överväganden 

En av de viktiga etiska övervägande som författaren tog ställning till var hur informationen 

om studien skulle nå respondenterna. Författaren tog stöd i Medicinska forskningsrådet 

[MFR] (2003) där samtyckeprocessen är en viktig etisk aspekt. Det innebar att respondenterna 

innan de gav sitt eventuella samtycke fick veta vad det innebar att medverka i studien och att 

den var frivillig. För att göra det tydligt för respondenterna gavs både en skriftlig och muntlig 

information om studien. I missivbrev förklarades syftet med studien, vad det innebar att vara 

med och att medverkan var frivillig. Respondenterna hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst.   

 

Innan studiens början var författaren medveten om att frågorna som skulle ställas under 

intervjun kunde medföra att respondenterna kände obehag när känsliga erfarenheter kom upp. 

Trots detta ansåg författaren att nyttan med studien övervägde de eventuella nackdelar som 
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kunde uppstå. För att förhoppningsvis skapa en trygg miljö fick respondenterna själva välja 

var intervjun skulle ske. Författaren var också beredd på att stanna kvar efter intervjun ifall 

respondenterna skulle vilja prata mer.    

 

Enligt Kvale (1997) ska inte undersökningspersonerna kunna kopplas till det som redovisas. 

Därför behandlades intervjumaterialet i studien konfidentiellt vilket skyddade 

respondenternas identitet. MFR (2003) beskriver ytterliggare att författaren har en 

tystnadsplikt och en handlingssekretess gentemot den intervjuade.  

 

Analys av data 

De insamlade data från intervjuerna bearbetades enligt Burnards (1991) innehållsanalys som 

utgår ifrån fjorton steg. Det innebar att data blev noggrant analyserad och välgenomarbetad. 

När intervjun ordagrant hade skrivits ner läste författaren igenom den som helhet och 

antecknade samtidigt stödord om innehållet. Därefter gjordes en så kallad ”öppen kodning” 

genom att beskriva innehållet med rubriker. Författaren gjorde en lista över rubrikerna och 

grupperade dem med hjälp av överordnande rubriker för att minska ner antalet till fem. För att 

stärka trovärdighet i analysen läste handledaren igenom större delen av de insamlade data. 

Handledaren analyserade och skapade egna kategorier som sedan diskuterades med 

författaren, vilket medförde att antalet kategorier reducerades till tre. Mellan handledarens och 

författarens indelning av kategorier fanns det en hög samstämmighet.  Författaren läste sedan 

intervjutexterna på nytt och jämförde dem med kategorilistan. Därefter gick författaren 

igenom varje textenhet utifrån syftet och kodade varje sektion i intervjutexterna. Författaren 

klippte ut texterna och sorterade dem under respektive rubrik Detta resulterade slutligen i 

följande tre kategorier: ”Tillgängligt, men inte användbart”, ”Resa, en meningsfull aktivitet” 

och ”Inte utan planering och assistans”. För att kunna återspegla kategorierna valde 

författaren citat från intervjuerna för att ytterligare illustrera kategoriernas innehåll.  

 

 

Resultat 
Analysen av data resulterade i tre kategorier: ”Tillgängligt, men inte användbart”, ”Resa, en 

meningsfull aktivitet” och ”Inte utan planering och assistans”. Den dominerade kategorin i 

resultatet var ”Tillgängligt, men inte användbart”, som hade den största aspekten på allmänna 

transportmedel.    
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Tillgängligt, men inte användbart 

Denna kategori handlar om respondenternas erfarenheter av allmänna transportmedel som är 

tillgängliga, men oftast inte användbara. Enligt respondenternas erfarenheter förekom ett 

flertal hinder som gjorde att problem uppstod trots att färdmedlet var tillgängligt.  

 

Att inte kunna använda rullstolen var som helst vid resa var ett problem som respondenterna 

påtalade. Rullstolen som är ett förflyttningshjälpmedel kunde inte komma in överallt och det 

gjorde det svårt för respondenterna att använda de olika transportmedlen. En bidragande orsak 

var att det var för trångt för att manövrera rullstolen. Att kunna komma in någonstans men 

inte kunna nyttja de faciliteter som fanns var ett annat problem som respondenterna påtalade. 

Detta gjorde själva färdmedlet tillgängligt, men inte användbart. Samtliga respondenter 

beskrev utifrån sina erfarenheter att de flesta av de allmänna transportmedlen trots sin 

tillgänglighet gjorde det svårt för respondenterna att använda som färdmedel på grund av att 

användbarheten inte fanns. Respondenterna tyckte utifrån sina erfarenheter av de allmänna 

transportmedlen att det var svårt att finna någon plats för rullstolen på grund av för litet 

utrymme. Detta gjorde det svårt att placera rullstolen så att den inte utgjorde ett hinder för 

andra resenärer. En av respondenterna berättade om sin erfarenhet från tåget: 

 
”De är ju ganska trånga så att då får jag plocka rullstolen i molekyler. Det blir ju 
det, för annars står den ju där som en barriär”. 

 

Att tillgängligheten endast fanns ibland eller inte hela vägen gjorde att användbarheten 

minskade. De transportmedel som var avsedda för att öka tillgängligheten var av olika 

anledningar inte alltid användbara. Ett av de främsta skälen till den bristande användbarheten 

var den otillräckliga informationen. Det gjorde att respondenterna var tvungna att ta reda på 

nödvändig information. Detta kunde till exempel vara när de höj- och sänkbara bussarna gick 

eftersom det inte stod i busstidtabellen.   

 

Tidsaspekten var ytterligare en dimension som minskade användbarheten av de allmänna 

transportmedlen. Att hinna få hjälp i tid för att kunna nyttja de olika transportmedlen var en 

aspekt som respondenterna beskrev. Bara att kunna ta med sig rullstolen innebar en viss 

tidsförskjutning när allmänna transportmedel inte var tillgängliga eller användbara. Ibland var 

respondenterna tvungna att vänta för att kunna använda allmänna transportmedel. 
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Tidsaspekten hade också en stor betydelse när faciliteter inte kunde nyttjas, exempelvis att 

inte kunna använda toaletten.  

 

Att använda färdtjänst var ofta en nödvändighet när allmänna transportmedel inte gick att 

nyttja. De flesta av respondenter undvek att åka buss för att det var för omständigt och för 

svårt. En av respondenterna berättade: 

 
”Jo, jag har tagit bussen tre eller fyra gånger med assistenterna, men då lyckades 
vi ta sådana turer som inte var höj- och sänkbar buss. Så jag fick lov att gå ur 
rullstolen och gå upp för trapporna och assistenterna fick lov att lyfta in rullstolen 
samma väg som man lyfter in en barnvagn. Så det var ingen lyckad erfarenhet”.   

 
Att användbarheten fanns genom hela resan var också lika viktigt som till exempel läge och 

utformning av busshållplats, flygplats och tågstation. Detta så att de var både tillgängliga och 

användbara i sin helhet. 

 

Resa, en meningsfull aktivitet 

Kategorin handlar om hur resan i sig kan vara en meningsfull aktivitet. Respondenterna 

beskrev resan som en positiv upplevelse som gav dem möjligheten att träffa vänner, 

släktingar, bekanta och skapa nya bekantskaper.   

 

Att resa gav respondenterna möjligheten att bibehålla relationer, som annars hade varit svårt 

på grund av de geografiska avstånden. Resan kunde också kännas betydelsefull eftersom 

respondenterna ofta träffade bekanta i samband med sina resor. Detta medförde att 

respondenterna fick en social stimulans. Att uppleva nya platser och miljöer var en annan 

aspekt som gjorde att resan kändes meningsfull. Resorna medförde ett aktivare liv och 

minskade risken att bli isolerad.  

 

Att få ett bra bemötande inverkade positivt på reseupplevelsen. Samtliga respondenter tyckte i 

stort sett att de fick ett bra bemötande av personal och andra resenärer. Genom att använda de 

olika transportmedlen fanns det också en möjlighet att andra resenärer inte såg att 

respondenten var rullstolsburen. Detta medförde att de blev bemötta och respekterade på ett 

naturligt sätt. En av respondenterna berättade följande:  

 

”När jag sitter där i flygsätet då ser ingen att jag har rullstol, så ingen blir osäker 
på mig. När folk ser mig i rullstol, folk är så osäkra på rullstolsburna, de vet aldrig 
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hur jag fungerar eller hur jag reagerar framförallt. Så de vågar inte titta på mig 
och inte tilltala mig. De vågar knappt besvara mina tilltal. Då känner jag mig 
verkligen skadad… men det gör jag inte på flyget”. 

 

Att klara av att resa ökade självkänslan enligt respondenterna. En bidragande orsak till detta 

var deras resvana. Samtliga respondenter kände till en början en viss osäkerhet när de skulle 

resa, men med fler reserfarenheter ökade deras självförtroende. De visste vad som måste 

planeras för att resan skulle kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Att kunna klara 

av så mycket som möjligt själv bidrog till en viss självständighet.    

 

Inte utan planering och assistans  

Kategorin handlar om vilka förutsättningar som har betydelse för respondenternas resande. 

Enligt respondenterna måste alla delar i resandet fungera för att möjligheten att resa skulle 

finnas. Detta omfattade allt från det att resan planerades till att målet var nått.  

 

Att planera och kontrollera var en förutsättning för att kunna resa. Samtliga respondenter 

berättade utifrån sina erfarenheter av de allmänna transportmedlen att de inte vågade chansa 

om något skulle hända. Detta medförde att det inte fanns någon möjlighet till att göra någon 

spontan resa. Genom att respondenterna använde sig av riksfärdtjänst så underlättade det inför 

och under resan, men det krävdes ändå en viss planering. Att vara borta en längre tid krävde 

mer bagage och det medförde att respondenterna behövde bärhjälp. Detta var ytterligare något 

att ha i åtanke när resan skulle planeras. En av respondenterna berättade: 

 

”Men man måste ju alltid ringa, höra och planera för sig. För att säga nu är det så 
här att jag har rullstol och jag behöver bärhjälp eller vad det nu kan vara för 
någonting”. 

    

Enligt respondenternas erfarenheter av de allmänna transportmedlen gick det inte att resa utan 

viss assistans. Det var ofta nödvändigt att be om hjälp för att kunna nyttja de olika 

transportmedlen. Respondenterna blev sällan erbjudna hjälp, men de flesta människor som 

tillfrågades var hjälpsamma. Dock fanns det undantag, som medförde att det inte alltid kändes 

bra att behöva be om hjälp. Ett av de främsta skälen var att respondenterna kunde bli bemötta 

på ett irriterat och nonchalant sätt bara för att de bad om hjälp. De flesta av respondenterna 

ville vara självständiga, men det var inte alltid en möjlighet. Att bli bemött med okunskap och 

förutfattade meningar var ytterligare en erfarenhet som respondenterna påtalade. I stället för 

att fråga vilken hjälp respondenterna behövde tog omgivningen ofta för givet vilket behov de 
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hade. Det gjorde att respondenterna ofta var tvungna att vara övertydliga för att undvika 

missuppfattningar. 

 

Att resa med en vän eller en assistent innebar att respondenterna var mindre beroende av hjälp 

från andra. Det medförde att respondenten inte alltid behövde be om hjälp för att få hjälp, 

eftersom vännen eller assistenten ofta kunde se vilken hjälp som behövdes. Det bästa sättet att 

få assistans och planeringshjälp beskrev respondenterna var att använda färdtjänst vilket 

samtliga respondenter gjorde främst eftersom allmänna transportmedel var för svåra att nyttja. 

Att använda färdtjänst krävde också planering och därför kunde inte någon spontan resa 

göras.    
 

Sammanfattningsvis av de tre kategorierna visade resultatet att allmänna transportmedel var 

av olika anledningar inte alltid tillgängliga eller användbara, vilket resulterade i att färdtjänst 

var det transportmedel som oftast användes. För att kunna nyttja allmänna transportmedel 

krävdes i de flesta fall både planering och assistans. Bemötande från personal och andra 

resenärer påverkade reseupplevelsen både negativt och positivt. Resan i sig var en 

meningsfull aktivitet, som bidrog till social stimulans.  

 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna 

transportmedel. Resultatet visar på att bemötandet hade en stor inverkan på reseupplevelsen. 

Studien visar även på att det var svårt att vara självständig vid användandet av allmänna 

transportmedel. Vidare framkom det att det ofta inte räckte med att allmänna transportmedel 

var fysiskt tillgängliga, utan att de även måste vara användbara för att rullstolsburna personer 

ska ha möjligheten att resa. Dessa resultat överensstämmer i stort med fynden i Carlssons 

(2002) avhandling om de problem personer med funktionshinder har i samband med resandet. 

Hon beskriver att det inte räcker med att enbart se objektivt på tillgängligheten utan att också 

ta hänsyn till den subjektiva aspekten, på användbarheten. Resultatet i avhandlingen och i 

denna studie visar på att det är denna aspekt som är en bidragande orsak till att personer med 

funktionshinder inte använder allmänna transportmedel. Enligt teorier och studier inom ämnet 

arbetsterapi (CAOT, 1997; Carlsson, 2002; Fänge, 2004; Iwarsson, 1997; Kielhofner, 2002) 

har arbetsterapeuten kunskap om interaktionen mellan individ, miljö och aktivitet, och att 

denna kompetens skulle kunna vara en stor tillgång i utformningen av den fysiska miljön. Kan 
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det vara så att arbetsterapeuter behöver få ett större inflytande i planeringsprocessen i 

utformningen av miljön där hänsyn tas till både den objektiva tillgängligheten och den 

subjektiva användbarheten? 

 

Resultatet visar ytterligare att alla delar i resan måste fungera                        

för att möjligheten att resa ska finnas. Det framkom att användbarheten av allmänna 

transportmedel minskade när tillgängligheten endast fanns ibland och inte under hela resan. 

Det stämmer överens med det Carlsson (2002) beskriver, att det är av vikt för resandet att 

beakta alla dimensioner i reskedjan. Hon beskriver att det kan omfatta allt från det att resan 

planeras till att resmålet är uppnått. Avståndet till färdmedlet och utformningen av den 

närliggande miljön hade också betydelse för att personer med funktionshinder skulle kunna 

resa. Det överensstämmer i stort med det som framkom i resultatet att utformningen och 

avståndet till busshållplatser, flygplatser och tågstationer hade betydelse för användandet av 

allmänna transportmedel. Författaren anser att det inte enbart räcker med att göra allmänna 

transportmedel tillgängliga och användbara utan också den närliggande miljön, för att 

personer med funktionshinder ska kunna nyttja allmänna transportmedel.   

 

Arbetsterapeutiska teorier beskriver att människan upprätthåller hälsa och välbefinnande 

genom att få utföra meningsfulla aktiviteter (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002). I resultatet 

framkom att resa ansågs som en meningsfull aktivitet som var viktig för att främja ett aktivare 

liv, social stimulans och självständighet. Kielhofner (2002) beskriver ytterligare den sociala 

miljöns betydelse för att främja meningen i aktiviteter. Han beskriver att den sociala miljön 

kan både möjliggöra och hindra en människa att utföra aktiviteter. En aspekt på detta är hur 

andra i omgivningen är villiga att ta hänsyn till att aktiviteter kan utföras på olika sätt och ta 

olika lång tid. Finns inte den här förståelsen i den sociala miljön kan det istället bli ett hinder i 

människans aktivitetsutförande enligt Kielhofner. I resultatet framkom det att en viktig del i 

resandet var tidsdimensionen, som påverkade användbarheten av allmänna transportmedel. 

När det inte fanns en förståelse från omgivningen att vissa saker tog längre tid så var inte 

transportmedlet användbart enligt respondenterna. Även andra aspekter än tid påverkade 

användbarheten som till exempel ett negativt bemötande.  

 

Resultatet visar på att personers attityder hade stor betydelse för användandet av allmänna 

transportmedel. Att bli bemött med nonchalans och okunskap påverkade användandet 

negativt, medan det positiva bemötandet bidrog till att göra resan till en meningsfull aktivitet. 
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I en statlig utredning av Lindqvist (1999) beskrivs om bemötande av personer med 

funktionshinder. Han beskriver att det är fördomarna i samhället som skapar ett utanförskap 

för personer med funktionshinder. För att en förbättring i bemötandet ska bli möjlig är det 

viktigt att lyfta fram och diskutera dåligt bemötande. Lindqvist beskriver vidare att det är 

genom kunskap och kontakt med personer med funktionshinder som fördomar kan minska. 

Iwarsson (1997) beskriver även att det finns kunskapsbrister om personer med 

funktionshinder som hindrar att åstadkomma en tillgänglig miljö. Är det så att det behövs 

ytterligare forskning om erfarenheter av personer som är funktionshindrade för att kunna 

bidra till att göra samhället tillgängligt och användbart för alla? Och hur kan informationen nå 

ut?       

 

Lindqvist (1999) beskriver ytterligare att lagstiftningen är otydlig och behöver förbättras så att 

alla medborgare kan känna sig delaktiga i samhället. Det är viktigt att de handikappolitiska 

målen om full delaktighet och jämlikhet är förankrade i hela samhället.  Resultatet av denna 

studie visar att trots den lagstiftning som finns idag i Sverige (Handikappombudsmannen, 

1993; Regeringens proposition 1999/2000:79; Regeringens proposition 2000/2001:48; SFS, 

1979:558; SFS, 1980:620; SFS, 1987:10) är inte samhället tillgängligt för alla medborgare. 

Det är denna bristande tillgänglighet som skapar ett handikapp. Det överensstämmer med vad 

som beskrivs i den sociala modellen (Barnes, Mercer & Shakespeare, 1999) att det är miljön 

som bidrar till ett handikapp. Skulle ett större inflytande över utformningen av miljön av 

personer med funktionshinder kunna förbättra deras möjlighet att få samma rätt till 

delaktighet i samhället?  

 

Det framkom i resultatet att det var svårt för respondenterna att vara delaktiga på grund av 

hinder i miljön. Enligt FN: s standardregler (Handikappombudsmannen, 1993) har alla 

människor lika värde och lika rätt att delta i samhället, men även samma skyldigheter. Vidare 

beskrivs det i standardreglerna att det fortfarande finns hinder som gör det svårt för personer 

med funktionshinder att använda sina rättigheter och att det är landets ansvar att undanröja 

dessa hinder. Lindqvist (1999) beskriver även att det behövs politiska initiativ för att få en 

attitydförändring till personer med funktionshinder och att deras rättigheter till delaktighet bör 

skrivas in i grundlagen. Detta kan enligt Lindqvist bidra till att personer med funktionshinder 

blir bemötta med respekt. Kan det vara så att det krävs en förtydligad och förändrad 

lagstiftning för att personer med funktionshinder ska ha samma rätt till delaktighet i 

samhället? 
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Trots den lagstiftning som finns (Handikappombudsmannen, 1993; Regeringens proposition 

1999/2000:79; Regeringens proposition, 2000/2001:48, SFS, 1979:558; 1980:620; SFS, 

1987:10) har personer med funktionshinder svårt att använda allmänna transportmedel för att 

det inte alltid är tillgängliga eller användbara. Arbetsterapeuten är den profession som har 

kunskaper om interaktionen mellan individ, miljö och aktivitet. Denna kompetens kan utgöra 

en viktig del för att kunna göra miljön användbar för alla och därför behöver arbetsterapeuter 

även vara verksamma på samhällsnivå.     

 

Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån denna studie framkom det att allmänna transportmedel inte alltid var tillgängliga eller 

användbara, vilket medförde att färdtjänsten var det transportmedel som oftast användes. Det 

skulle därför vara intressant att göra en studie över kostnaden för färdtjänsten och om det blir 

ekonomiskt lönsamt att arbeta mer med tillgängligheten och användbarheten.  

 

Den utformning av miljön som är bra för personer som är rullstolsburna behöver inte betyda 

att den är användbar för andra grupper i samhället. Kan det vara så att för att komma tillrätta 

med delaktigheten i samhället gäller det att utformningen av miljön är så användbar som 

möjlig för så många grupper i samhället som möjligt? Lösningar för utformandet av miljön 

som är bra för rullstolsburna personer behöver inte alltid innebära att det är tillgängligt och 

användbart för personer med synskador. Det kan därför vara av intresse för vidare forskning 

att beskriva vad personer med olika funktionshinder har för erfarenheter av allmänna 

transportmedel. 

 

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna 

transportmedel. För att kunna bedöma studiens trovärdighet valde författaren att diskutera 

trovärdigheten i studien ifrån aspekterna; tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och 

noggrannhet utifrån Patel & Tebelius (1987), samt utifrån det Kvale (1997) beskriver om 

forskningsintervjuer.   
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Författaren har försökt stärka tillämpligheten genom att välja en kvalitativ ansats för att uppnå 

studiens syfte. För att ytterligare försöka stärka tillämpligheten har undersökningsgruppen 

noggrant beskrivits. Att undersökningsgruppen endast bestod av kvinnor var inget medvetet 

val, vilket gör att författaren inte kan dra slutsatser om att liknade resultat hade kunnat gälla 

män. Tillämpligheten styrktes även genom att urvalsförfarandet var sådant att det var personer 

med kunskap om det undersökta fenomenet som deltog i studien. 

 

För att försöka stärka överensstämmelsen har författaren noggrant beskrivit 

insamlingsprocessen. Författaren har varit objektiv och öppen inför data, men medveten om 

sin förförståelse och att detta kan ha påverkat till exempel de följdfrågor som ställdes. För att 

finna nya dimensioner och därmed försöka stärka överensstämmelsen läste författaren på nytt 

igenom intervjutexterna efter det att kategoriindelningen gjorts. Detta för att motverka en 

eventuell uppkommen självuppfyllelse.   

 

Författaren har försökt att öka pålitligheten i studien med en öppen frågeställning för att 

respondenterna fritt skulle kunna berätta om sina erfarenheter av allmänna transportmedel. 

Enligt Kvale (1997) ger en öppen intervju möjligheten för den intervjuade ur eget perspektiv 

berätta om sina erfarenheter. Detta medförde dock att respondenterna lätt kom in på andra 

områden. För att leda tillbaka respondenterna kan författaren ha ställt en del ledande frågor på 

grund av liten erfarenhet som intervjuare. Respondenterna har trots detta berättat fritt om sina 

erfarenheter. Pålitligheten i studien hade dock varit bättre om författaren hade gjort en 

pilotintervju innan och låtit fler sakkunniga granska frågeställningen innan intervjuerna 

genomfördes.  

 

För att försöka stärka pålitligheten fick respondenterna information om studien innan de gav 

sitt samtycke att delta. Detta kan ha påverkat motivationen till att delta i studien. Författaren 

har även försökt stärka pålitligheten i studien genom att låta respondenterna bestämma form, 

plats och tid för intervjun. Samtliga intervjuer utfördes i form av ett personligt besök i en för 

respondenten känd miljö, vilket kan ha skapat en trygghet för respondenterna. Detta gjorde 

det även möjligt för författaren att ta del av den information som förmedlades via 

kroppsspråket. Författaren genomförde själv intervjuerna vilket kan ha påverkat att 

respondenterna inte kände sig i underläge och det kan ha påverkat att deras berättelser inte 

blev hämmade. Pålitligheten kan också ha påverkats av att författaren har varit okänd för 

respondenterna. Detta kan ha gjort att respondenterna blev hämmade i sina svar, men det kan 
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också ha påverkat att respondenterna vågade berätta mer. Författaren har även försökt stärka 

pålitligheten genom att spela in samtliga intervjuer på band för att inte missa viktig 

information. Dock kan respondenterna trots att de givit sitt samtycke blivit hämmade i sina 

berättelser på grund av att de kan ha upplevt obehag av bandspelaren. För att stärka 

pålitligheten har författaren även tagit god tid på sig under intervjuerna så att respondenterna 

hade möjlighet att tänka igenom sina svar. Vidare fanns det möjlighet att komplettera 

intervjuerna om behovet fanns, vilket kan stärka pålitligheten i studien. Pålitligheten hade 

även kunnat styrkas om det hade funnits fler intervjutillfällen, men det har inte varit möjligt 

på grund av studiens tidsram och omfattning.  

 

För att ytterligare stärka pålitligheten i studien har författaren låtit handledaren läsa igenom 

större delen av de insamlade data. Författaren och handledaren har var och en för sig 

analyserat data och diskuterat de kategorier som framkom och funnit en hög samstämmighet, 

vilket kan stärka pålitligheten i studien.  

 

Författaren har försökt att öka noggrannheten i studien genom att beskriva respondenternas 

erfarenheter med återspegling av citat från empirin och dessa har inte förvrängts. För att 

stärka noggrannheten har författaren tydligt beskrivit analysen av data. Under genomförande 

av studien har författaren fört anteckningar efter varje intervju, men även under analys av 

data. Detta hade dock kunnat göras i större utsträckning för att stärka noggrannheten.  

 

 

Tillkännagivanden 
Ett stort tack till alla respondenter som deltog i studien och gjorde att studien blev möjlig samt 

de arbetsterapeuter inom primärvården som hjälpte mig att hitta respondenter till studien. Jag 

vill naturligtvis rikta ett stort tack till min handledare Maria Prellwitz för hennes stöd och 

hjälp under arbetets gång.  
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Förfrågan om medverkan i studie.   Bilaga 1  

 

Hej! 

Regeringen har som mål i den nationella handlingsplanen att till 2010 göra Sverige 

tillgängligt för alla, det gäller även allmänna transportmedel. För kunna uppnå målen är det 

viktig att ta del av funktionshindrade personers erfarenheter och perspektiv för att kunna 

förändra samhället. Syftet med den här studien är därför att beskriva rullstolsburna personers 

erfarenheter av allmänna transportmedel. Därför söker jag Dig i åldern 18- 65 år som varit 

rullstolsburen i minst 3 år och har erfarenheter av allmänna transportmedel för att fråga om 

Du vill delta i studien.    

 

Medverkan i studien kommer att ske i form av intervju som beräknas ta mellan 30 – 60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ner och därefter kommer 

bandet att raderas. Själva intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 

att det är bara jag som kommer att veta vad Du har berättat. I den färdiga studien kommer Din 

identitet vara anonym. 

 

Jag som kommer att genomföra studien är arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för 

hälsovetenskap i Boden. Studien kommer att utgöra mitt examensarbete på 10 poäng och den 

beräknas finnas tillgänglig vid institutionens hemsida www.luth.se under länken 

examensarbete hösten 2004. 

 

Medverkan i studien är frivillig och Du har själv rätt att avbryta när du så önskar utan att Du 

behöver berätta varför.  

 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

……………………………     ...................................................... 

Louise Lundqvist      Handledare: Maria Prellwitz 

070- 24 92 916                     Universitetsadjunkt vid  

0921- 34 29 81      Institutionen för hälsovetenskap 

loulun-1@student.luth.se

http://www.luth.se/


   

    Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i studie 

Svarstalong 

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i studie. 

 

Var vänlig texta 
 
Namn:………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer:………………………………………………………………………. 

 

Denna svarstalong skickas i det frankerade svarskuvertet som medföljer. Studien kan när som 

helst avbrytas om så önskas.  
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