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Sammanfattning 

Initiativet till detta projekt togs av Benteler Engineering Services då de upplevde 

att det fanns ett behov av att förbättra dagens rullstolsplatser på bussar.  

Att ta sig från punkt A till B är inte alltid det enklaste som rullstolsburen. 

Kollektivtrafiken är avsedd för alla i samhället men trots att dagens bussar är 

utrustade med rullstolsplatser så väljer de flesta rullstolsburna andra alternativ.  

Detta beror på många olika orsaker som till exempel chaufförers bemötande, för 

liten plats som oftast tas upp av barnvagnar samt ryckiga resor där den 

rullstolsburna är tvungen att hålla i sig för att inte välta. På grund av detta så väljs 

andra alternativ som egen personbil eller färdtjänst. 

Fokus i projektet har lagts på att komma i kontakt med brukarna av 

rullstolsplatserna då det är från dessa individer och deras vardag som de riktiga 

problemställningarna kan hämtas.  

För att nå en diskussion för förbättring så har projektgruppen sträckt ut till olika 

förbund för att komma i kontakt med brukarna av dessa prioriterade platser. Detta 

har sedan kompletterats med enkätundersökningar och workshops med personer 

från alla yrkeskategorier, allt ifrån ingenjörer till busschaufförer och personliga 

assistenter. 

Det här projektet har resulterat i en 3D modellering där projektgruppen har valt att 

förbättra fyra delfunktioner som brukarna har lagt tyngd på. Ryggplattan, armstöd, 

bälte samt en fästanordning.  

Nyckelord: klass 1 bussar, kollektivtrafik, rullstolplats, brukare, tillgänglighet, 

universal design, antropometri. 
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Abstract 

The initiative for this project was taken by Benteler Engineering Services, as a 

result of having identified areas of improvement, in designated accessible areas 

like the wheelchair spot onboard buses. Depending on a wheelchair to be able to 

move around can understandably be challenging.  

Public transport is a common good in today`s society, however despite the 

measures taken towards adjusting to accessible needs, the majority of those being 

disabled chose different alternatives of transportation. This is due to reasons such 

as the drivers' poor attitude, furthermore the limitations of the space allocated to 

accessible needs, as people with strollers also use these spots onboard. Also, some 

wheelchair users find the rides unsafe, as they could easily fall over during 

without the appropriate space for them onboard the buses etc. These are only a 

few reasons why other options are sought out, i.e. private cars or taxis. 

 

The focus of the project has been to create a dialogue with the wheelchair users, in 

order to address the issues and challenges they are often faced with. To be 

successful in doing so, various unions have been contacted, followed by 

questionnaires and workshops with people from all professions – Engineers, bus 

drivers and those who assist the disabled. 

 

The result of this project is a 3D drawing designed in Catia V5. The drawing 

contains the four sub-functions that the users expressed most worries of. 

 

Keywords public transport, wheelchair spot, wheelchair users, accessibility, 

universal design, anthropometry
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Introduktion 

Framtida produkter och miljöer utvecklas mer och mer med fokus på Universal 

design. I dagens samhälle pratar man ofta om två sorters population, den 

"normala" och den som "sticker ut från de normala" vilket framkallar eller pekar 

på en segregering.  Med universal design menas design för alla, en enad 

population. Under de senaste åren har begreppet universal design börjat användas 

allt mer vilket medför en vardag som passar alla, man eller kvinna, gammal eller 

ung, människor med olika nationaliteter eller ett funktionshinder vilket leder till 

minskad diskriminering.  

 

9,5 % av Sveriges befolkning använder någon sort av hjälpmedel. Årligen drabbas 

mellan 100 -150 personer av ryggmärgsskador på grund av olyckor och ungefär 

lika många drabbas av bråck eller brott på ryggmärgen på grund av infektioner 

samt sjukdomar som leder till ett liv med rullstol. I Sverige använder idag 

omkring 130 000 personer sig av rullstol och 250 000 av rullatorer (Funka Nu, 

2014).  

 

Numera så ställs det krav på att alla bussar i Svensk trafik ska ha specifika platser 

för rullstolsburna. Dessa platser är avsedda för personer med nedsatt 

förflyttningsförmåga för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. 

(Vägverkets författningssamling, 2014)   

 Dagens EU-direktiv (Buss 2014) anses av branschen att vara alltför luddiga krav 

och bör med tiden på något sätt påverkas för att hitta den optimala lösningen. 

 

Så behöver man utveckla dagens rullstolsplatser? Vad tycker brukaren och vad är 

tekniskt möjligt? Frågorna är många men de kan ändå sammanfattas av ett svar.  

Ja, det går att utveckla betydligt bättre platser för rullstolsburna på bussarna som 

med all säkerhet hade ökat nyttjandet av lokaltrafiken.  

Hade kanske detta kunnat vara en konkurrensfördel för det bussbolag som först 

kan leverera en buss som passar alla?  
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Enligt den förstudie (se bilaga 1) som gjordes under praktikkursen hösten 2014 

finner brukaren många fördelar med att välja färdtjänst kontra lokaltrafiken. Ett 

par återkommande argument för detta är dels chaufförens bemötande då man får 

hjälp vid av- och påstigningsmomentet men framför allt är rullstolen fastspänd 

och man har ett säkerhetsbälte under resans gång. Samtidigt som att känslan av 

samhörighet infinner sig vid resor med andra som är i samma position så kan det 

även bli att en känsla av särbehandling uppstår vid resorna på grund av ens 

funktionshinder. En annan negativ aspekt är att planering av sin dag är ett måste i 

större utsträckning än för personer utan funktionshinder. Vart vill jag åka idag? 

När vill jag åka? Om det bara gick att hoppa på bussen utan någon ångest och 

känsla av osäkerhet hade bussresan med all säkerhet blivit ett prioriterat alternativ.   

Problemen som återkom när användarna fick uttrycka sina åsikter var:  

• Ryggstödet – Just nu fyller det inte sin funktion då rullstolarna inte 

kommer intill nacken i tillräcklig utsträckning (30-40 cm bakom 

huvud/rygg).   

• Bara plats för en rullstol vilket leder till problem både om flera 

rullstolsburna vill åka samtidigt samt att platserna ofta är upptagna av 

barnvagnar.  

• Färden upplevs ryckig, det är svårt att hålla fast sig och känna sig trygg i 

stolen.  

1.1 Problemformulering 

Problemformuleringen för projektet lyder; ”Hur kan dagens rullstolsplatser på 

bussar i kollektivtrafiken förbättras i den mån att brukarna för desamma väljer 

buss framför andra alternativ såsom egen bil eller färdtjänst”. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att förbättra de platser som i dagsläget är avsedda för 

rullstolsburna på bussar inom kollektivtrafiken i överensstämmelse med brukarens 

behov och önskemål. 
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Målet är att forma en rullstolsplats efter brukarens önskemål och kriterier samt att 

få fram en fullständig 3D modellering i CATIA V5. 

1.3 Avgränsningar 

Detta projekt kommer enbart att beröra rullstolsplatserna på klass 1 bussar. Klass 

1 bussar är benämningen på de bussar som körs i kollektivtrafiken i dagens städer. 

Varken biomekaniska- eller hållfasthetsberäkningar kommer att göras i detta 

examensarbete.  

2 Teoretisk referensram 

Runt om i världen idag finns det förutfattade meningar om individer som har 

någon form av funktionsnedsättning. I brist på kunskap och förståelse skildras 

dessa individer som sjuka, defekta och onormala. Enligt Ratzka (2005) ger dessa 

djupt rotade åsikter och negativa attityder betydande konsekvenser som 

svårigheter med att få utbildning, arbete samt möjligheten att starta en familj. 

Ratzka (2005) talar även om att delaktighet, valmöjlighet, frihet, kontroll samt 

självständighet är en självklarhet för alla medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Trots detta är individer med funktionsnedsättningar fortfarande de individer som 

utgör en stor del av det fattiga i många länder och anses vara bördor till sig själva 

och sina familjer.   

För att det ska vara samma villkor för alla individer krävs en genomgripande 

förändring i dagens samhälle. En utveckling av infrastrukturen, ett nytt synsätt 

gentemot individer med funktionsnedsättning samt mer fokus på tillgänglighet 

och användarvänlighet (Ratzka, 2005). 

2.1 Universal design 

Universal design kan definieras som utformningen av produkter och miljöer som 

kan användas samt upplevas av alla oavsett förmåga i så stor uträckning som 

möjligt.   
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Byggnader, arbetsplatser, produkter, tjänster samt utbildningsverksamheter är 

exempel på var universal design bör användas. Nedskärningarna på trottoarkanter 

är ett utmärkt exempel på universal design när den är genomförd som bäst. 

Cyklister, rullstolsburna, äldre människor samt barnvagnar använder sig av denna 

enkla lösning men ingen lägger någon tanke på det eftersom den helt enkelt 

fungerar (Erlandson, 2008). 

Varför är det så viktigt med Universal design? Det generella svaret på detta är att 

det blivit viktigare att ta hänsyn till mångfalden. Då det idag finns en bättre 

förståelse för sambandet mellan formgivning, hälsa samt tekniska framsteg så har 

detta enligt Steinfeld & Smith (2012) ökat medvetenheten för Universal design. 

2.2 Bemötande 

Bemötande har många dimensioner men i grunden handlar det om samspelet 

mellan olika individer, den inställning som de har tillvarandra och hur det 

kommer i uttryck genom gester, handlingar, tonfall, tal och ansiktsuttryck.  

Idag lever cirka 20 procent av Sveriges befolkning med någon form av 

funktionsnedsättning. Det kan vara allt ifrån någon form av rörelsehinder, nedsatt 

syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och 

skrivsvårigheter. 

Ett gott bemötande skulle kunna beskrivas som ett i grunden humanistiskt synsätt 

mellan olika individer vilket för med sig att respekt och allas lika värde är det som 

värderas högst och för med sig att personer med funktionsnedsättning får samma 

rättigheter och skyldigheter som de övriga i vår vardag. I dagens samhälle borde 

det vara en självklarhet för alla att ha ett gott bemötande av personer med 

funktionsnedsättning. Att få leva i ett sådant samhälle är en fråga om mänskliga 

rättigheter då alla har rätt att ha full tillgänglighet i sin omgivning och att inte på 

något vis bli diskriminerad (Sjöberg, et al., 2003). 
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2.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet kan till exempel handla om funktionellt boende, tillgång till service 

och hjälpmedel, förståelse av information samt möjligheten att delta i 

beslutsfattande som gäller en själv. Med hjälp av tillgänglighet finns det en 

möjlighet för funktionsnedsatta människor att själva utföra sina ärenden och 

genom detta öka sin självständighet och livskvalitet. 

I ett tillgänglighetsanpassat samhälle lever alla på lika villkor. Ju mer anpassat 

samhället är, desto mindre är man beroende av speciallösningar exempelvis för 

människor med funktionsnedsättning (DHR, 2014). 

En individ är funktionshindrad i den situation där den möter brister och hinder i 

miljön om den inte är anpassad till en individs funktionsnedsättning. När hindren 

åtgärdas och tillgängligheten ökar kan funktionsnedsättningen minska eller kanske 

till och med helt försvinna och detta är vad som bör eftersträvas anser DHR 

(2014). 

I svensk lagstiftning finns det idag krav på tillgänglighet och användarvänlighet. 

Dagens samhälle har börjat få mer kunskap gällande hur det kan skapa 

förutsättningar så att alla som vill ska kunna delta på samma villkor. I och med 

dessa framsteg så har fokus begynt att läggas på Universal design, där det talas 

om en utveckling som en enad population (DHR, 2014). 

2.3.1 Funktionsnedsatta i tillgänglig miljö 

Fysik aktivitet har en betydande roll för välbefinnandet. Hur miljön runt omkring 

oss är uppbyggd kan påverka den fysiska aktiviteten och därmed hälsan. Beroende 

på hur miljön är uppbyggd påverkas speciellt de funktionsnedsatta personerna i 

samhället där det hela tiden kan uppstå hinder som kan innebära begräsningar, 

detta enligt folkhälsoinstitutet (2011). Enligt en studie gjord av Bromley, et al., 

(2007) ansåg majoriteten av de rullstolsburna som deltog i studien att de kände sig 

mer funktionsnedsatta i den miljön de förflyttade sig i. Detta menade de berodde 

på att miljön var för dåligt anpassad efter individer med funktionsnedsättning och 

att de helt enkelt inte kan förflytta sig fritt i samhället utan att hinder uppstår. 

(Bromley, et al., 2007) 
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 Genomtänkta miljöer kan därför bidra till ökad möjlighet till fysisk aktivitet för 

alla, exempelvis möjligheten till att studera, arbeta eller delta i sociala 

sammanhang. Det har visat sig att personer med en funktionsnedsättning inte har 

samma möjlighet till dessa aktiviteter som är starkt kopplade till hälsan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

2.3.2 Tillgänglighet i kollektivtrafik 

Det är allmänt erkänt att personer med någon form av funktionsnedsättning är 

avgränsade och exkluderade från det ”vanliga” samhället. Enligt Kitchin (1998) 

utgör funktionshindrade en av de fattigaste grupperna i det västerlänska samhället. 

Kitchin (1998) menar att förutom att vara begränsade på arbetsplatser så är de ofta 

segregerade under skolgången, från lämpliga bostäder samt har begränsad tillgång 

inom kollektivtrafiken (Kitchin, 1998).   

Möjligheten för funktionsnedsatta att nyttja kollektivtrafiken gällande buss, tåg, 

flyg och båt går fortfarande inte problemfritt. Tillgängligheten ser olika ut i olika 

delar av landet, till exempel fungerar det bättre på vissa platser såsom 

storstadsområdena men mindre bra i de glesbefolkade områdena. För en person 

med funktionsnedsättning krävs mycket planering för att få resan att fungera. Det 

handlar inte bara om själva färdmedlet utan att få hela resan att fungera, att ta sig 

till och från hållplatser och fordon, att byta stationer men även bemötandet från 

främmande människor samt chaufförens.   

Även om dagens kollektivtrafik skulle vara mer tillgänglighetsapassad så behövs 

det fortfarande läggas mer fokus på ”hela resan perspektivet”, det vill säga från 

det att personen lämnar hemmet tills att hen når sin slutdestination. 

Skulle det uppstå problem som gör att helheten inte fungerar så är för många inte 

längre kollektivtrafiken ett alternativ menar Riksdagen (2013) på.  

Många personer med en funktionsnedsättning känner sig idag exkluderade eller 

diskriminerade i kollektivtrafiken och många väljer därför andra transportmedel 

som exempelvis egen bil. Enligt Aldered & Woodcock (2008) är de flesta av 

resorna som görs i vardagen kortare resor, där bilresorna hade kunnat minskas om 

det fanns möjligheter för en funktionsnedsatt person att nyttja aktiv transport 
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(gång, cykling) eller kollektivtrafiken. Att förbättra dessa transportmedel hade 

kunnat innebära en mindre påverkan på miljön (Aldred & Woodcock, 2008). 

Att resa med kollektivtrafik kan ofta innebära en hektisk miljö där chaufförerna 

gång på gång känner tidspress vilket kan medföra stor stress både för chauffören 

samt alla medresenärerna. Tidtabellerna ska hållas och hållplatstiderna ska vara så 

korta som möjligt, annars kan detta ge följder som att chauffören får kortare rast 

samt klagomål från passagerare på grund av förseningar (Riksdagen, 2013). 

2.4 Ergonomi 

Ergonomi innebär samspelet mellan människan och arbetsredskap och kan även 

kallas för ” läran om människan i arbete”. Inom ergonomi kombineras kunskaper 

från tre områden. Dessa områden är biologi, psykologi samt teknik och dessa 

kombineras för att förbättra miljö och arbetsredskap (EHSS, 2015).  

Grunden till ett hälsosamt och produktivt arbetsliv startar med goda 

arbetsförhållanden. Det är viktigt med kunskap om förhållandet mellan människor 

och teknik i alla olika miljöer för att kunna skapa en ergonomisk anpassad 

arbetsplats. Brister i kunskap inom ergonomi kan exempelvis vara tunga lyft, 

ensidigt upprepat arbete och dåliga synförhållanden. Detta leder allt som oftast till 

sämre produktivitet och kvalité i arbetet samt en ökad risk för olyckor och felsteg. 

Detta medför sedan i sin tur ökade kostnader för vård och rehabilitering, ökad 

frånvaro från jobbet samt i längden en ökad personalomsättning 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Ergonomi är en viktig aspekt menar Lövgren (2011) 

som bör tas i beaktande när nya produkter skapas eller vidareutvecklas för att 

kunna anpassa produkterna efter de olika målgrupperna.  

Det finns tre viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en produktutvecklingsprocess: 

funktion, förståelse och relation.  

 Funktion - Hur produkten fungerar, är konstruerad och hur den används. 

Det ska vara lätt att förstå och använda, för att underlätta nyttjandet av 

produkten.  
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 Förståelse - Produkten ska vara enkel att förstå och använda. För att 

förenkla produkten förstärks den med färger, former eller grafiska 

betydelser. Enkelheten är en viktig aspekt här. 

 Relation - Produkten ska inbringa trygghet. Användaren ska kunna lita på 

produkten genom dess utformning (Lövgren, 2011). 

 

2.4.1 Ergonomi rullstolar 

Rullstolen är ett hjälpmedel som är till för att assistera och kompensera för 

personer med nedsatt eller ingen gångfunktion över huvud taget. Den ska 

underlätta i det vardagliga livet så att brukaren får möjlighet att leva ett så normalt 

liv som möjligt. För att rullstolen ska fungera så bra som möjligt för alla personer, 

oavsett vilka fysiska förutsättningar som de har så behöver densamma vara 

anpassad efter den unika individen (Engström, 2007). 

 En viktig aspekt är att anpassa sin rullstol efter sina egna behov för att på detta 

vis hitta sin egen optimala sittställning. Många som använder rullstol har idag en 

dålig sittställning vilket ofta handlar om att sittenheten inte är tillräckligt anpassad 

efter individen. Ges personer i rullstol möjlighet till en stol som är väl anpassad 

efter personen i fråga så innebär detta alltid färre problem som följd. Detta ger då 

även färre kostnadskrävande åtgärder för att skapa goda förutsättningar och 

livskvalitet. Att satsa på en god ergonomi ökar även säkerheten och med detta en 

större känsla av frihet vilket bidrar till ökad livskvalitet för brukaren  (Engström, 

2007). 

2.5 Utvecklingsmetodik 

2.5.1 Dynamisk produktutveckling 

För att öka kreativiteten och snabbheten i en produktutvecklingsprocess har 

dynamisk produktutveckling tagits fram och använts sedan mitten av 1980-talet. 

När metoden tillämpas så är det användarna eller användningen som ligger i fokus 

där samhälleliga och företagsekonomiska krav tas hänsyn till för att på ett snabbt 

sätt kunna utveckla och förbättra kvalitativa produkter.  Produkten har dels 

önskemål men även många individuella krav som den ska uppfylla. Denna metod 
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är främst framtagen för att få fram banbrytande nya produkter med hjälp av flera 

olika metoder och lösningar. Dynamisk produktutveckling kan användas både vid 

nyproduktion så som vid andra skeden av produkt- och 

produktutvecklingsprocesser (Ottosson, 1999). 

2.5.2 Kravspecifikation 

I en utvecklingsprocess är en av de viktigaste delarna att identifiera krav och 

kartlägga befintliga system men även att fastställa funktionen och användandet. 

Problemanalysen bildar en kravspecifikation. Syftet med kravspecifikationen är 

att fastställa vad produkten eller systemet ska leva upp till genom att ta hänsyn till 

krav på: ekonomi, funktion, kvalitet, etik och vid fullständiga system även krav på 

produktion. Under ett projekts gång kan kraven kompletteras allt eftersom 

detaljlösningar växer fram, kravspecifikationen ska dock inte innehålla några 

beskrivningar på eventuella lösningar. Ergonomi är en viktig aspekt att ta hänsyn 

till då krav formas, detta för att kunna leverera en produkt som kan säkerställa god 

prestation hos användarna (Osvalder, et al., 2008). 

2.5.3 Brainstorming 

Vid idégenereringsfasen är Brainstorming en bra metod för att få fram så mycket 

idéer som möjligt. Även vid en problemlösningssituation kan detta vara en 

effektiv metod. Vanligtvis genomförs brainstorming vid ett seminarium eller en 

workshop och kan utföras antingen skriftligt eller muntligt. För att främja 

kreativiteten är det bra om deltagarna uppmanas till att tänka så fritt som möjligt 

och att inte analysera sina tankar och idéer. Det är även viktigt att det inte ges 

någon kritik eller kommentarer till tankarna som kommer fram utan detta 

analyseras efteråt för att öka kreativiteten. Brainstormingen dokumenteras och det 

kan vara lämpligt att detta görs av en utsedd seminarieledare som inte är med i 

själva idégenereringen som även har ansvar för deltagarna och ser till så att alla 

får utrycka sina åsikter och motverkar kommentarer och kritik. Det optimala är att 

vara 6-8 deltagare då för många deltagare kan göra så att inte alla vågar utrycka 

sina åsikter och det finns risk för att vissa personer tar över och tar för mycket 

plats (Osvalder, et al., 2008). 
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2.5.4 Brainwriting 

6-3-5 övningen är en metod av brainwriting. Med denna metod så sitter 

gruppdeltagarna kring ett bord där det bör vara 6 stycken deltagare (därav 6:an i 

metodnamnet) men metoden går att använda med mellan 3-8 deltagare.  

Deltagarna får var sitt papper som de delar av i tre kolumner (därav 3:an i 

metodnamnet). Efter detta så presenterar den som leder övningen 

problemformuleringen och varje deltagare skriver ner eller skissar tre stycken 

lösningsförslag på sitt papper. Efter fem minuter (5:an i metodnamnet) så skickas 

bladet med anteckningar vidare till nästa deltagare som får ytterligare fem minuter 

på sig att komplettera den första personens idéer med tre vidareutvecklingar av 

problemlösningen. På detta vis fortsätter sedan övningen tills alla kolumner är 

ifyllda. När sedan dokumenten samlas in så har övningsledaren ett antal idéer med 

olika personers perspektiv och funderingar att gå igenom och arbeta vidare med 

(Osvalder, et al., 2008). 

2.5.5 Morfologier 

Detta är en metod som används för att utveckla idéer i konceptgenereringsfasen, 

tekniken bygger på tre steg. Första steget går ut på att bryta ner de funktioner som 

måste uppnås i mindre delar, exempelvis ”rörligt handtag”. Steg två går ut på att 

utifrån detta komma på olika koncept som var för sig kan utföra de funktioner 

som krävs. Steg tre i processen är att kombinera ihop koncepten i steg två till 

fullständiga koncept som uppfyller de funktionella kraven. Det viktigaste med 

denna metod är att de som använder densamma dels har tillräckligt med kunskap 

men även ett kreativt tänkande för att få ut så mycket som möjligt av metoden 

(Ullman, 2010). 

2.5.6 Antropometri 

Vid design av miljöer, arbetsplatser, produkter och system är det nödvändigt med 

underlag för användarnas fysiska mått för att skapa produkter eller miljöer som 

kan anpassas så bra som möjligt utefter hela målgruppen. De främsta 

användningsområdena för antropometri är enligt Osvalder (2008);  

• Bestämma användargruppens antropometiska kroppsmått och proportioner. 
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• Bestämma massegenskaper, tyngdpunkter och tröghetsmoment. 

• Utvärdera avstånd för räckvidd till reglage. 

• Säkerställa rörelseutrymme med säkerhetsmarginaler. 

Antropometiska mätningar kan dels vara enkla med exempelvis ett måttband men 

det finns även mer avancerade mätningar som datorbaserade analyser och dessa 

kan användas som ett designverktyg. För att använda sig av traditionell 

antropometri krävs en del förkunskap i dels anatomi, hur mätutrustning ska 

hanteras samt kunskap om statiska principer (Osvalder, et al., 2008). 

2.6 Datainsamlingsmetoder  

2.6.1 Enkät 

En enkät är en subjektiv metod som även kan ses som en sorts strukturerad 

intervju där intervjuaren inte har någon personlig kontakt med de som svarar på 

frågorna. Huvudsyftet med en enkät är framförallt att samla in så mycket data som 

möjligt under kortare tid. En andra fördel med att nyttja en enkät är möjligheten 

att nå flera personer i ett större geografisk område för att få en större bredd på 

svaren. En viktig del vid formulerandet av en enkät är att frågeställningarna ska 

vara tydliga och enkla att förstå. Svarsalternativen kan bestå av både kryssfrågor 

samt korta fritextsvar vilket gör det mycket enkelt att bearbeta svaren. Resultaten 

från enkäter är oftast kvantitativ men kan även vara kvalitativ vid de tillfällen då 

det finns öppna frågor med i formuläret. Ytterligare en fördel med en enkät är att 

en större målgrupp kan nås, möjlighet till att svara anonymt samt att de svarande 

kan ta sin egen tid och välja hur ingående det vill svara (Osvalder, et al., 2008). 

2.6.2 Observation 

Observation är en metod som används för att ge insikt i hur produkter och 

maskiner hanteras, hur uppgifter genomförs och eventuella problem som kan 

uppstå. Syftet är att få förståelse för hur användarna agerar i den verkliga miljön 

utan att störa själva processen. Genom observationer kan information erhållas som 

är svår att få fram genom exempelvis intervjuer eftersom användarna inte alltid är 

medvetna om deras beteenden och handlingar i olika situationer.  En observation 
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kan göras antingen i direkta eller indirekta miljöer. En direkt miljö kan vara en 

fältmiljö vilket ska efterlikna en verklig situation eller omgivning. En indirekt 

miljö kan vara en konstruerad fiktiv miljö som exempelvis en arrangerad situation 

i ett laboratorium. Det finns två typer av observationer, osystematiska och 

systematiska. Den osystematiska används ofta i ett tidigt stadium i en studie då det 

inte är något speciellt som eftersöks utan allt som verkar intressant noteras. 

Systematiskobservation används då observatören redan vet vilka beteenden eller 

situationer som ger relevant data och ett fastställt schema följs. Vid direkt 

observation är observatören närvarande och det är viktigt att denna person är så 

diskret som möjligt så att inte personen som observeras påverkas. 

Indirekt observation o andra sidan sker med hjälp av kontinuerlig filmning där 

kameran placeras så diskret som möjligt, exempelvis kan sittbeteendet hos en 

förare analyseras med hjälp av denna observationstyp. Denna metod kan ge både 

kvalitativa eller kvantitativa resultat (Osvalder, et al., 2008). 

2.6.3 Intervju  

Detta är en grundläggande och mångsidig metod som ger subjektiv data och kan 

användas i många olika situationer, främst då information ska samlas gällande vad 

människor tycker och tänker. Intervjuer kan erhålla information om personers 

erfarenheter, upplevelser, åsikter och tankar men kan även ge en bättre förståelse 

för personens resonemang. Resultatet från intervjuer ger främst kvalitativ data 

men det är beroende på vilken struktur intervjun har, därmed kan även kvantitativ 

data fås. Det finns tre typer av strukturer. Ostrukturerad, semistrukturerad och 

strukturerad intervju. Den ostrukturerade består främst av öppna frågor där 

personen som intervjuas får svara fritt och utrycka sina åsikter. Denna 

intervjustruktur används bäst då intervjuaren inte vet vilka områden som är 

relevanta att få information om och här ges kvalitativdata. Vid en strukturerad 

intervju får personen som intervjuas svara på frågor både fritt eller genom att välja 

svar från en gradering exempelvis på en skala från 1 till 5. Denna struktur ger 

kvantitativ data som är lätt att analysera. En semistrukturerad intervju är ett 

mellanting mellan de två ovanstående strukturerna, därför kan den vara uppbyggd 
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med både öppna frågor och med fastställda svarsalternativ. Här kan både 

kvalitativ och kvantitativ data uppnås (Osvalder, et al., 2008).  

3 Genomförande 

Resultatet av tidigare nämnda förstudie visade på att det fanns ett behov för 

vidareutveckling av ett bättre alternativ av rullstolsplatser (se bilaga 1).  

Benteler Engineering Services var nöjda med förstudien och valde att gå vidare 

med detta som ett examensarbete. Vid ett första möte bestämdes projektets 

tillvägagångsätt där både Benteler och projektdeltagarna var överens om syfte 

samt mål.  

3.1 Produktdefinitionsfasen  

3.1.1 Kravspecifikation 

Utifrån förstudien kunde behoven och önskemålen från brukaren fastställas. 

Kravspecifikationen formades efter brukarnas behov och önskemål, befintliga 

krav som ställs på alla bussar i Svensk kollektivtrafik (i enlighet med EU-kraven 

Buss 2014) samt Bentelers specifika krav (se bilaga 2).  

3.1.2 Enkät 

För att nå ut till brukarna än en gång formulerades en enkät med frågor som denna 

gång hade till syfte att få fram idéer och lösningar på vad brukarna uppfattade som 

hinder under bussfärden. Enkäten baserades på kravspecifikationen och delades ut 

på olika sociala medier samt till olika rullstolsförbund. Denna enkät blev väl 

bemött då många förbund vidarebefordrade densamma till fler rullstolsrelaterade 

föreningar.  

Enkäten lyfte fram ett problem som det tidigare inte lagts så mycket fokus på, 

bland annat att rampen upplevs som det största hindret. Den här enkäten belyste 

även ”hela resan perspektivet” som ej tidigare upplevts som ett problem (se bilaga 

3).  

3.1.3 Observation 

Som komplement till enkäten utfördes en observation på Volvo bussar i Göteborg 

där syftet var att prova hur det är att köra ombord på olikt utformade bussar med 
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en rullstol. De som deltog var anställda på Benteler och projektgruppen men även 

en observatör från Volvo (se bilaga 4).    

Denna dag gav en bättre insikt dels i känslan av hur det är att köra rullstol men 

även vilka problem som brukarna har försökt förmedla genom enkäterna (se 

bilaga 3).  Exempel på synpunkter som gavs var bland annat avståndet mellan 

ryggstödet på rullstolen och ryggplattan, de mindre ergonomiskt anpassade 

armstöden samt behovet av fästanordningar som kan stabilisera rullstolen under 

resan. 

3.2 Konceptgenereringsfasen  

3.2.1 Workshop 

När projektdeltagarna nu fått större förståelse av vad brukarna anser vara 

problemen kunde detta tas vidare in till nästa fas. Målet var att tillsammans med 

brukarna och biomekanikstudenter vid olika tillfällen generera idéer för att 

försöka få fram lösningar på de olika större samt mindre problemformuleringar 

som uppkommit under projektets gång. 

I. Brukarna 

För att hitta passande deltagare för workshopen så kontaktades olika 

rullstolsförbund med en förfrågan om ett personligt möte med brukarna, detta för 

att tillsammans med dem genomföra en idégenereringssession. Mathias 

Simonsson som är tränare för tjejbasketbollaget Malmö FIFH (Föreningen Idrott 

för Handikappade) var nyfiken på projektet och samlade några spelare från laget 

för ett möte.  

Fem personer deltog i det två timmar långa mötet som tog plats på FIFHs lokaler i 

Malmö. Deltagarna uppmuntrades till att beskriva sin ultimata rullstolsplats 

antingen i skrift eller med bilder. Vidare togs varje problemområde upp i 

systematisk ordning och diskuterades muntligt samt dokumenterades av en 

sekreterare. Nackstöd, ryggplatta, armstöd, fästanordningar samt färdriktning på 

rullstolsplatsen var det punkter som diskuterades flitigast.  



3 Genomförande 

 

 

15 

Mötet medförde en förståelse för hur det kommer sig att brukarna föredrar att resa 

med andra transportmedel i form av egen bil, tåg eller färdtjänst (se bilaga 5).  

II. Biomekanikstudenter 

För att få fram ytterligare synpunkter och idéer så valdes nio biomekanikstudenter 

ut för att medverka i en andra workshop som tog plats i en av Halmstad 

Högskolas lokaler. De nio deltagarna delades in i tre olika grupper och därefter 

startades workshopen med två uppvärmningsövningar för att öka 

tankeverksamheten samt kreativiteten.  Den första uppgiften hade som huvudsyfte 

att fokusera på samarbete och problemlösning. Deltagarna blev ombedda att 

enbart med vänster hand tillsammans bygga ett pappersflygplan som sedan skulle 

representera dem i ett flygplansheat där sedan vinnargruppen tilldelades ett pris. 

Den andra övningen var mer inriktad på att skapa en varm energi och en dialog 

mellan deltagarna. De fick i uppdrag att hitta en funktion till en rullstol som skulle 

nyttjas i olika miljöer och situationer som hade tagits fram i förhand.  

Efter att uppvärmningsövningarna var klara kunde den riktiga workshopen inledas 

och övningen som användes var 6-3-5 metoden. Projektledarna beskrev 

problemformuleringen samt visade bilder på exempel för att underlätta för 

deltagarna. Därefter bads deltagarna att ha tre olika fokuspunkter, nackstöd, 

ryggplatta samt fästanordning i åtanke under övningens gång. Övningen 

avslutades med att varje grupp fick slå samman all sina idéer och utifrån det 

presentera den ultimata rullstolsplatsen (se bilaga 6).  

3.2.2 Morfologier 

För att sammanställa alla idéer som framkommit genom enkäter och workshops 

till olika koncept så användes morfologier (se bilaga 7). De sex olika 

delfunktionerna var ryggplatta, nackstöd, två olika armstöd, fästanordning och 

handtag. Utifrån dessa byggdes fyra olika koncept; 

 Koncept 1 

Ryggplatta med utfällbar sittplats med trepunktsbälte. Elektriskt höj- och 

sänkbart nackstöd. Ett cirkelformat armstöd som är placerat närmare 
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kroppen för bättre stabilitet. En knopp längst ut på armstödet för extra 

stöd. 

 Koncept 2 

Vinklad ryggplatta med utfällbar sittplats och tvåpunktsbälte. Höj- och 

sänkbart nackstöd med hjälp av en spak. Ett rörligt armstöd för 

möjligheten att välja armposition med ett hål anpassat efter fingrarna för 

extra stöd placerat längts ut. 

 Koncept 3 

Ryggplatta med utfällbar sittplats med ett vanligt armstöd. En 

fästanordning i form av klossar i golvet som fälls upp framför bakhjulen 

för att stabilisera rullstolen.  

 Koncept 4 

Vinklad ryggplatta med ett höj- och sänkbart nackstöd. Ett cirkelformat 

armstöd som är placerat närmare kroppen för bättre stabilitet. En 

fästanordning i form av en robotarm som fästs i drivhjulsringen. 

 

3.2.3 Enkät 

Delfunktionerna från de olika koncepten presenterades för brukarna för att se om 

det var vad de önskade och hade föreställt sig som möjliga förbättringar. För att 

nå brukarna så skickades en enkät ut till desamma där delfunktionerna 

förklarades. Här var det viktigt att vara noggrann och enkel i formuleringen så att 

brukarna lätt kunde förstå vad som beskrevs, varje text kompletterades därav med 

en skiss. Svarsalternativen var kryssfrågor där valen var antingen intressant eller 

ej intressant, brukarna kunde även kommentera varje svar med egna kommentarer 

(se bilaga 8). 

3.2.4 Experthjälp 

I ett möte med handledaren på Benteler så diskuterades de olika koncepten samt 

deras delfunktioner och tekniska råd gavs till projektgruppen. Efter detta 

kontaktade projektgruppen Christoffer Lindhe som har sitt expertisområde inom 

proteser och även har tidigare erfarenheter av att åka rullstol. Utifrån mötet med 
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Christoffer och handledaren från Benteler kunde sämre delfunktioner sållas bort 

och de konkreta genomförbara funktionerna tas vidare.  

3.3 Produktgenereringsfasen 

3.3.1 Antropometri 

För att anpassa rullstolsplatsen efter användaren och få en mer ergonomisk 

rullstolsplats tillämpades antropometrisk data ifrån en antropometisk databas. 

Detta användes främst vid måttsättning av armstöd och nackstöd. 

All antroprometrisk data togs för den sittande positionen och måtten var mellan 

5:e percentilen kvinna till 95:e percentilen man, detta för att få det störta möjliga 

spannet (Skövde, 2011). 

Projektgruppen har utgått ifrån en referensrullstol som anges i kraven från buss 

2014. Vid måttsättning av armstödet tillämpades måtten på armbågshöjden i ett 

neutralt läge från stolsitsen och upp till armbågen (se bild 1). 

Vid måttsättning av nackstödet användes höjden från sätet upp till nacken, den 

cervicala höjden i sittande position och måtten var även här mellan 5:e percentilen 

kvinna till 95:e percentilen man (se nedan). 

 (Skövde, 2011) 

All antroprometrisk data användes vid modellering av det slutliga konceptet och 

ritades upp med hjälp av Catia V5. 

Delfunktionerna modellerases upp var för sig och sammanställdes sedan i 

Assembly, Catia V5. 
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4 Resultat 

4.1 Enkätundersökning 

4.1.1 Bättre anpassade rullstolsplatser på klass 1 bussar? 

Resultatet av den första enkätundersökningen (se bilaga 3 för en komplett 

redovisning) som genomfördes av 59 brukare visade att 30.5 % av de svarandena 

var mellan 21-30 år och 32.2% var mellan 31-40 år.   

 

20.3% av dessa reser med bussen flera gånger i veckan medan 55.9% bara reser 

ibland. De som svarade aldrig uttryckte bland annat att; ”Mest för att rampen är 

krånglig”, ”lättare att åka färdtjänst” samt ”Dålig tillgänglighet”. 

 

61 % av svarandena upplevde att det är enkelt att förstå hur rullstolen ska 

placeras. De andra 39 % uttryckte sig likt; ”Jag tycker att jag sitter bättre med 

sidan i färdriktningen”, ”en skiss på hållplatsen som beskriver hur bussen ser ut 

och vilka platser som ska användas av olika resenärgrupper” samt ”om 

personerna som utvecklat rullstolsplatserna någonsin själva åkt kollektivt med 

rullstol.” 
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Under frågan ”Hur skulle du vilja förbättra dagens rullstolplatser?” hade många 

liknande önskemål. Det fyra mest nämnda funktionerna som brukarna önskade 

förbättring på var armstöd, nackstöd, ryggplatta och fästanordning.  

4.1.2 Fas 2: Bättre anpassade rullstolsplatser på klass 1 bussar? 

Med hjälp av de 15 svarande på enkäten ”Fas2: Bättre anpassade 

rullstolsplatser?” kunde det slutliga konceptet fastställas (bilaga 8 för en komplett 

redovisning).  

 

Cirka 93 % ansåg att ett höj- och sänkbart nackstöd hade varit en klar förbättring. 

 

Två olika armstöd presenterades för brukarna, procentuellt fanns ingen större 

skillnad på gillande mellan alternativen utan de bedömdes vara likvärdiga ur 

brukarnas synpunkt.  

 

 



4 Resultat 

 

 

20 

Projektgruppen ville se intresset för extra stöd av rullstolen vid ryckiga resor.  

91,7 % av de tillfrågade var positiva till en förbättring av denna aspekt. 

 

Idag erbjuder en del klass 1 bussar tvåpunktsbälte, här ville projektgruppen veta 

vilket av tre olika typer av bälten som var mest intressant. Trepunktsbältet visade 

sig vara det mest populära alternativet med 61.5%. 

 

4.3 Antropometrisk data 

Tabellen nedan visar viktig antropometriska mått för projektet. Utifrån dessa mått 

kunde ryggstöd, armstöd samt ryggplatta placeras ut ur ergonomisk synvinkel. 

(Skövde, 2011) 

ANTROPOMETISK 

DATA (MM) 

5 PERCENTILEN 

KVINNA 

95 PERCENTILEN 

MAN 

ARMBÅGS HÖJD 193,89 285,08 

CERVICAL HÖJD 591,41 736,36 

4.4 3D Modellering 

Det här examensarbetet har resulterat i två 3D modelleringar i Catia V5 som är 

framtaget efter brukarnas behov och önskemål. Med hjälp av antroprometrisk data 

kunde en skalenlig ryggplatta ritas upp i Catia V5. Ryggplattan har en lutning på 

mellan 6 - 8 grader, ett höj- och sänkbart nackstöd samt ett cirkulärformat armstöd 

som kan vridas runt Z-axeln.   
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Fästanordningen består av två leder för optimal rörlighet innan fastlåsning (för 

fler bilder se bilaga 9).  

 

Ryggplatta   Fästanordning 

 

Komplett ryggplatta med fästanordning placerad i en klass 1 buss. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Med hjälp av den värdefulla informationen som erhölls genom enkäten där 

brukarna gav projektgruppen en bättre bild av vad de riktiga problemområdena 

var (se bilaga 3) kunde projektgruppen utifrån detta gå vidare med att finna 

lösningar på de angivna problemområdena. Trots att inte alla problem kunde 

behandlas i detta examensarbete så kan information härifrån tas vidare till 

framtida projekt. Resultatet ifrån enkäten (se bilaga 8) hjälpte projektgruppen att 

välja lämpliga delfunktioner genom att ta hänsyn till deras synpunkter. 

Nackstödet som tagits fram fick bra respons från de brukarna som blev tillfrågade, 

därför blev detta en del av resultatet. De två armstöden som presenterades visade 

likvärdigt resultat, vid den tekniska rådgivningen ansågs det dock att det 

cirkelformade armstödet lämpligare eftersom det var mer stabilt.  

Intresset för klossarna som hade som funktion att stabilisera rullstolen bättre fick 

god respons, dock visade det sig att denna lösning skulle vara svår att genomföra 

och fungera vid den tekniska rådgivningen. Därför tog projektgruppen fram en 

annan formgivning på fästanordning. 

Många uttryckte att de ville ha möjligheten att använda sig av någon typ av 

säkerhetsbälte för att öka trygghetskänslan. Enligt enkäten var det trepunktsbältet 

som skulle kunna uppfylla denna önskan bäst. 

Antropometrisk data användes för att mer ergonomiskt kunna anpassa 

rullstolsplatsen. Måtten som följts för armbågshöjden var 5:e percentilen kvinna 

till 95:e percentilen man. För att få den genomsnittliga armbågshöjden delades 

skillnaden mellan de två måtten på två (285,08 – 193,89 = 91,19 / 2 = 45,59 mm). 

Genom att sedan addera detta på 5:e percentilen kvinna kunde det genomsnittliga 

måttet (239,48 mm) från sitthöjd till armbågshöjd tas fram. 

Nackstödet är justerbart från 5:e percentilen kvinna (591,41 mm) till 95:e 

percentilen man (736,36). 
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Ryggplattan som valdes för vidare utveckling är den som idag redan finns på en 

av Volvos bussar. Måtten på den ryggplattan är 290x970 mm och passar 

referensrullstolen väldigt bra då rullstolsryggen kommer intill ryggplattan. 

5.2 Metoddiskussion 

Enligt Ottosson (2009) är dynamisk produktutveckling en utmärkt metod för att 

nå användarna av en viss målgrupp. Eftersom brukarens åsikter och tankar är 

grunden för att kunna utveckla och förbättra en mer konkurrenskraftig 

rullstolsplats ombord på klass 1 bussar så var detta en metod som lämpade sig bra 

för detta projekt. Projektgruppen var även bekanta med den här metoden sedan 

tidigare och kunde därför behärska och tillämpa den på ett effektivt sätt.  

Med hjälp av förstudien fick projektdeltagarna en djupare förståelse av vad 

problemen med rullstolsplatsen var samt att det fanns önskemål om förbättring 

bland brukarna.  

53.6 % av svarandena på brukarenkäten reste ofta (flera gånger i veckan) medan 

35.7 % reste mer sällan och 14.3 % reste aldrig med bussar. De flesta av brukarna 

hade meningar om hur rullstolsplatsen skulle kunna göras mer tillgänglig och 

därför valde Benteler att ta projektet vidare. 

Vidare gjordes en enkät med fokus på hur möjliga förbättringar skulle kunna se ut 

för en rullstolsplats. Här fick brukaren svara på största delen öppna frågor vilket 

medförde en mer tydligt förklaring av specifika önskemål och behov samt en 

möjlighet att beskriva sina egna erfarenheter och upplevelser.  

Av de tillfrågade var den största delen mellan 21 till 40 år och många hade starka 

åsikter samt meningar om hur dagens rullstolsplatser bättre skulle kunna utformas. 

Därför sattes stort fokus på den här målgruppen, just för att projektgruppen även 

upplevde ett större intresse av att nyttja bussarna från dessa individer jämfört med 

de lite äldre.  

Observationsdagen som genomfördes på Volvobussar gav en bättre insikt för både 

projektdeltagarna samt uppdragsgivaren och samtliga deltagare fick en bättre 

inblick i hur besvärligt det kan vara att resa med rullstol på buss. Osvalder, (2008) 
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anser att det är ett ypperligt tillfälle att se beteenden och handlingar i en verklig 

miljö som bidrar till att observatören får en personlig upplevelse och en bättre 

förståelse.  

Många brukare väljer att använda bromsarna på rullstolen under en bussfärd för 

att hålla den så stabil som möjligt men trots detta finns det risk för att rullstolen 

välter i sidled vid skarpa svängar. Brukaren tar gärna spjärn mot handtag eller 

liknande vilket kan bli ansträngande och besvärligt ur ett ergonomiskt perspektiv. 

I boken Arbete och teknik på människans villkor beskrivs vikten av god 

armpositionering. Det är av stor betydelse att överarmarna är intill kroppen för 

stabilisering samt att undvika asymmetriska, vridna och onaturliga arm ställningar 

(Hägg, et al., 2011). 

Projektgruppen ansåg att ett armstöd och en fästanordning som stabiliserar 

rullstolen i sidled skulle kunna bidra med att optimera sittställningen för brukaren. 

Workshopen med brukarna blev ett givande möte. Tidigare i projektet hade 

kontakten till brukarna främst skett via enkäter men under mötet med FIFH 

basketbollag fanns möjligheter till en diskussion med chans till följdfrågor både 

från projektgruppen samt deltagarna.  

Det gavs många bra tips på alternativa färdmedel som fungerar bättre än bussen 

exempelvis tåg, de flesta i gruppen ansåg att detta var är ett första val för dem att 

resa med. 

När problemområdena nackstöd, ryggplatta, armstöd och fästanordning 

diskuterades kunde projektdeltagarna få bättre förklarat för sig varför det inte 

fungerar bra i dagsläget. Dessa tankar och åsikter var sedan viktiga vid 

framtagning av koncepten. 

Vidare kunde brukarnas beskrivningar på problemområdena vara grunden för 

workshopen som hölls med biomekanikstudenterna. Resultatet från workshopen 

gav idéer och lösningar på många av problemen som togs med i 

konceptgenereringsfasen.  

Då konceptgenereringsfasen inleddes användes morfologier, en metod som 

projektdeltagarna inte tidigare använts sig av och därför var det nödvändigt att 



5 Diskussion 

 

 

25 

studera hur den fungerade. Enligt Ullman (2010) bör god kunskap erhållas om 

metoden för bra resultat, trots detta ansåg projektdeltagarna att denna metod var 

en relativt enkel och effektiv metod för att samla delfunktionerna till fyra olika 

koncept.  

Brukarnas återkoppling var av stor betydelse vid fastställandet av slutligt koncept 

så projektgruppen valde att vända sig till dem igen med hjälp av ytterligare en 

enkät. Enkäten bestod av delfunktioner tagna från de fyra koncepten, syftet med 

det här upplägget var att få respons på de olika lösningarna. 

Resultatet från enkäten togs vidare med i ett möte med Christoffer Lindhe och 

Rudolf Brogren. Här fick projektgruppen dels bra inputs från Lindhe i det 

personliga mötet men även god hjälp av Rudolfs expertis med att sålla bort de 

lösningar som tekniskt inte skulle fungera. Utifrån detta valdes sedan det koncept 

som projektgruppen ansåg vara det lämpligaste i enlighet med brukarnas behov 

och önskemål. 

5.3 Kritisk granskning 

Under detta examensarbete har en stor del av den kunskap och de metoder som 

lärts ut inom utbildningen kunnat tillämpas. Utöver de metoder som lärts ut har 

även nya metoder nyttjats och gett projektdeltagarna en bredare kunskap inom 

produktutveckling än vad som tidigare fanns. Förutom en bredare kunskap har 

projektet även gett en ökad förståelse om brukarens syn på dagens rullstolsplatser 

och vilka problem som idag finns med dessa. Projektgruppen har även fått en 

större förståelse för hur givande det är att använda sig av dynamisk 

produktutveckling där en väsentlig del av arbetet har varit att komma i kontakt 

med de verkliga användarna.  

Tidsmässigt har projektet fördelats jämnt under hela kursen vilket varit en av 

projektdeltagarnas styrkor. 3D modelleringen fick dock skjutas fram tidsmässigt 

en aning. Detta berodde på att projektgruppen hade räknat med att komma i 

kontakt med brukarna snabbare än vad de i själva verket gjorde.  
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Ytterligare en styrka hos projektdeltagarna har varit att de tyckt att området har 

varit roligt att få arbeta med och verkligen uppskattat möjligheten att få vara med 

att förbättra och förändra vardagen för många individer. 

5.4 Diskussion och rekommendation för fortsatta studier 

Utifrån enkäten ”Bättre anpassade rullstolsplatser på stadsbussar” blev 

problemområdena mer tydliga. Rullstolsplatsen kan förbättras på många olika sätt 

men till ingen nytta om ”hela resan perspektivet” inte fungerar. Brukarna menar 

att mer tyngd behöver läggas på allt vad det innebär att resa med kollektivtrafiken. 

Om hela resan upplevs som besvärlig och otrygg så är bussen inget alternativ 

oavsett hur bra rullstolsplatsen är.  

Brukarna belyser tydligt i enkäten vikten av sin självständighet och trygghet i alla 

sidor av livet och givetvis blir det så att om bussresan är en aspekt som förtrycker 

hellre än styrker ens situation så blir den inte prioriterad.  

Många förklarar hur bemötande av busschaufförer samt andra medresenärer 

påverkar deras resa. En ung kvinna beskriver en personlig berörande upplevelse; 

”Du kan ha tur och åka med en busschaufför som kan sitt jobb, har ett trevligt 

bemötande osv. Men det hör till undantagen tråkigt nog. Ofta möter du 

busschaufförer som ser det bara som extra jobb att en person med hjälpmedel i 

form av rullstol komma på bussen. De kan inte hantera utrustningen som att lägga 

rampen, sänka ner bussen eller se till att rullstolsanvändaren sitter säkert. Du 

känner dig bara till besvär. De skyller på att det inte har tid att hjälpa personen, 

kränkt blir du ofta och hånad för att du ens tänkte på att ta bussen ner till stan. 

Den värsta turen för mig var när jag skulle av bussen en gång. Jag tryckte på 

knappen och visade busschauffören tydligt att jag ville av, han såg mig, girade 

slarvigt in till en kant, sänkte inte ner bussen trots att jag ropade om det. Jag 

inser att jag måste av, det blir till att hoppa av bussen. Ingen frågar om jag 

behöver hjälp, jag vet att när jag kastar mig ut med rullstolen, så går det fel så 

bryter jag mig om rullstol ramlar när jag slår i marken. Jag hoppar men inser 

rädslan för att det ska gå fel och lyckas klamra mig fast i dörren. Jag lyckas också 
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på något konstigt sätt hålla i mig själv och rullstolen där jag hänger i dörren. alla 

mina grejer, matvaror ligger framför mig på marken. Busschauffören gör inget, 

ingen i bussen säger något. Jag känner smärtan i armarna och vet att jag måste 

försöka släppa taget om någon. Jag som är benskör vet att håller jag kvar i 

bussdörren med både så kommer jag skada både, släpper jag en så bryter jag 

någon. På allvar försöker jag inom ett par sekunder fundera på vilken av armarna 

jag helst bryter. Jag har precis valt att vänster arm får ta skiten när två killar 

bakom mig till sist kommer till hjälp, två personer av en halvfull buss. Så nej jag 

känner mig inte trygg.” 

I en sådan här situation uppstår funderingen, vad är det som får chauffören att 

uppföra sig på detta sätt? Skulle en automatisk ramp eller förbättrade 

rullstolsplatser kunna få chaufförrens attityd att förbättras gentemot brukaren. 

Skulle bussbolagen kunna förhindra att dessa tråkiga incidenter inträffar genom 

olika tekniska förbättringar i bussen eller är detta ett samhällsproblem där alla 

behöver ändra sitt förhållningssätt samt inställning mot dem som "sticker ut från 

de normala". 

Om busschauffören samt medresenärerna skulle avlägsnas från denna problematik 

så är det många brukare som uttrycker starka åsikter om andra hinder såsom 

rampen, antal platser, färdriktningen och säkerheten. Kommentarer likt dessa 

nedan översvämmar enkäten;  

”Det är alldeles för stor risk att man inte får åka med. Antingen för att 

rampen är trasig eller för att rullstolsplatsen redan är upptagen eller för 

att bussen redan är full med barnvagnar eller, till och med, för att 

bussföraren helt enkelt inte har lust att släppa ombord invalider.” 

 

”För att jag har bil eftersom kollektivtrafiken inte går att lita på för mig 

som rullstolsanvändare. Kommer jag på? Kommer jag i tid? Är chauffören 

villig att hjälpa till? Fungerar rampen? Finns det plats eller är den 

ockuperad av barnvagnar?” 
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”Jag tycker jag sitter bättre med sidan i färdriktningen, då kan jag hålla i 

mig och en barnvagn eller rullator får plats. Åker jag baklänges tar jag 

upp hela platsen och känner mig mindre trygg för att jag inte kan hålla i 

mig vid svängar.” 

 

”Chauffören borde vänta med att köra tills ALLA tagit plats! Skulle även 

hjälpa om jag själv fick välja åt vilket håll jag sitter i bussens färdriktning 

då färd baklänges gör mig både osäker på när jag ska gå av och åksjuk!” 

 

I dag byggs samhällen upp med lösningar för mångfalden vilket innebär att 

byggnader, produkter samt miljöer skall vara tillgängliga för alla och inte bara en 

grupp individer. Dessa produktioner möts givetvis av motstånd då det kanske inte 

alltid är det mest kostnadseffektiva valet för företagen men ur ett större och mer 

mänskligt perspektiv går det inte längre bara att tänka på kostnadsfrågorna. De 

företag som väljer att satsa på tillgänglighetsfrågorna har en stor goodwill vinning 

att göra på detsamma och förhoppningsvis så kommer fler och fler att inse detta 

under en kommande framtid just likt miljöfrågorna som inga företag längre kan 

nonchalera i dagens samhälle. 

Det fanns en viss tvekan när man började tillverka nigande bussar, det vill säga 

bussar som kan lutas för att rullstolsburna enklare skall kunna komma av och på 

bussen, kanske skulle detta inte löna sig? Med facit i hand så produceras idag 

nästan inga bussar utan denna möjlighet. De nya nigande bussarna är en succé för 

bussproducenterna och för samhället då nu nästan alla grupper kan dra nytta av 

kollektivtrafiken och speciellt den växande gruppen av äldre i vårt samhälle.  

En ytterligare vinst ifall fler personer väljer kollektivtrafiken framför färdtjänst 

eller egen bil är att miljön sparas. Hade kollektivtrafiken förbättras så att detta var 

ett första alternativ för personer med funktionsnedsättning så hade de enskilda 

resorna minskat och därmed även påverkan på miljön (Aldred & Woodcock, 

2008). 
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6 Ansvarsområden 

Större delen av arbetet har utförts gemensamt med vissa mindre avsteg då 

enskilda kontakter har delats upp mellan projektdeltagarna för att effektivisera 

arbete och spara tid. 

Projektdeltagarna har i det stora hela bidragit med lika mycket i projektets alla 

delar och har kompletterat varandra väl vilket i slutändan har lett till ett gott 

resultat. 

7 Slutsats 

Det här examensarbetet har uppnått sitt mål och syfte samt de krav som fastställts 

i samråd med Benteler Engineering Services. Projektdeltagarna har genom enkäter 

och workshops kunnat kartlägga brukarens behov och önskemål och kommit till 

insikt om att trots en bättre anpassad rullstolsplats så spelar många andra faktorer 

in för att förbättra ”hela resan perspektivet”. För att öka nyttjandet av buss i 

kollektivtrafiken så behövs både hårda samt mjuka parametrar förbättras. Hårda ur 

ett rent tekniskt sett som till exempel förbättrad rullstolsplats samt ramp och 

mjuka genom den sociala biten där chaufförernas bemötande och stressnivå måste 

diskuteras och förbättras. Innan båda dessa bitar är lösta så kommer aldrig ett helt 

tillfredsställande ”hela resan perspektiv” att uppnås. 
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Bilaga 1- Förstudie  
Syfte  

Syftet med den här förstudien är att se hur tillgängliga rullstolsplatserna på bussarna är 

för nyttjarna.  Finns det ett behov till en vidareutveckling för att få ett bättre alternativ till 

dagens rullstolsplatser?  

Metod  

För att få en förståelse av vad brukaren tycker om rullstolsplatserna på bussen valde vi att 

göra en enkät, detta framförallt då det är en effektiv metod för att nå ut till så många som 

möjligt under en kort tid. Enkäten delades på olika sociala medier och olika förbund 

relaterade till rullstolsburna.  Det har varit svårt att få respons och feedback från de som 

rullstolsplatserna är skapade för även om vi har fått ett trevligt bemötande ifrån alla vi 

pratat med. Vi har upplevt att de som vi frågat inte riktigt har insett att idéer framförda till 

oss verkligen skulle kunna förändra deras vardag, något som man kanske skulle kunna 

ändra på genom att utföra en studie som verkligen är i Bentlers namn.  

Nulägesanalys  

För att få kunskap om hur marknaden ser ut idag så begav vi oss ut och åkte buss en dag i 

Göteborgs djungel av bussar. Sammanfattningen av denna dag blev att det flesta bussar, 

inklusive Volvobussar, erbjuder en snarlik design. Kanske är det därför som brukaren 

väljer andra alternativ, alternativ som kanske inte alltid är vad man skulle vilja men som 

känns tryggare och smidigare på bekostnad av att man ”inte är som alla andra”.  

Det finns enligt den rullstolsburna många fördelar med att välja färdtjänst kontra 

lokaltrafiken. Ett par återkommande argument för detta är dels chaufförens bemötande då 

man får hjälp vid av- och på-stigningsmomentet men framför allt är rullstolen fastspänd 

och man har ett säkerhetsbälte under resans gång. Samtidigt som att känslan av 

samhörighet infinner sig när man åker med andra som är i samma position så kan man 

även känna hur särbehandlad man är i samhället på grund av sitt funktionshinder. En 

annan negativ aspekt är att man måste planera sin dag. Vart vill jag åka idag? När vill jag 

åka? Man måste ringa och boka i god tid. Om man bara kunde hoppa på bussen utan 

ångest och känsla av osäkerhet hade detta med all säkerhet blivit ett prioriterat alternativ.  

Framtida produkter och miljöer utvecklas mer och mer med fokus på Universal design. I 

princip säger man att det finns två sorters population, den "normala" och den som "sticker 

ut från de normala" vilket framkallar eller pekar på en segregering.  Med universal design 

menas design för alla, en enad population. Under de 15 senaste åren har begreppet 

"universal design" börjat användas allt mer vilket medför en vardag som passar alla, man 

eller kvinna, gammal eller ung, människor med olika nationaliteter eller ett 

funktionshinder vilket leder till mindre diskriminering.       

Problemen som återkom när användarna fick uttrycka sina åsikter var:  

• Ryggstödet – Just nu fyller den inte sin funktion då rullstolarna inte 

kommer intill nacken i tillräcklig utsträckning (30-40 cm bakom huvud/rygg).   
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• Bara plats för en rullstol vilket leder till problem både om flera 

rullstolsburna vill åka samtidigt samt att platserna ofta är upptagna med 

barnvagnar.  

• Färden upplevs ryckig, det är svårt att hålla fast sig och känna sig trygg i 

stolen.  

 

 

Resultat från enkäterna  
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Workshop  

Då vi ville få med en extern input i problemet så anordnades en workshop för att lyfta 

fram nya idéer på förbättringar. Deltagarna i workshopen var allt från vanliga studenter 

till busschaufförer och personliga assistenter som hanterar folk med funktionshinder 

dagligen.  

De förbättringsförslag som vi anser kan vara värda att gå vidare med blev:  

•Nackstöd - som går att reglera i höjd så den är anpassningsbar  

•Magnetstavar i ryggstödet- så att rullstolen står stabilt, kopplas loss genom exempelvis 

trycka på knappt så magnetkraften släpper  

•Nedsjunkning i golvet- så att rullstolen står stabilt i sidled samt från att rulla fram/bak.  

Anpassas efter olika storlekar på hjulen  

•Spännanordning i form av krokar som finns i golvet och spänner fast hjulen  

•Airbag av något slag  

•2 rullstolsplatser  

•Klossar- som automatiskt fälls upp framför hjulen med hjälp av ett knapptryck  

• 4 punkts bälte- sitter på ryggstödet så att det är lätt att nå, reglerbar i höjd •Sitta i 

bussens färdriktning     

Slutsats  

Så hur kan man utveckla dagens rullstolsplatser till det bättre? Vad önskar användarna 

och vad är tekniskt möjligt? Det som vi har kommit fram till under vår förstudie pekar på 

att behovet hos användarna finns, önskan om att få känna en större frihet är stor och om 

en trygg och smidig resa kunnat garanteras så hade många som idag väljer färdtjänst 

föredragit att åka buss.  

Förslagsvis skulle man kunna stabilisera rullstolen bättre genom att haka fast krokar i 

rullstolen, skulle detta kunna göras automatiskt? Ska fokus läggas på att flytta 

rullstolsplatsen närmare ingången, och låta den rullstolsburna åka i färdriktningen? Idag 

åker man mot färdriktningen, en åtgärd som framkallar åksjuka hos många och därav ett 

argument för att välja bort bussen. Varför måste enbart rullstolsbundna åka baklänges när 

alla andra sitter och ser framåt. Om det beror på en ökad risk för whiplash, kan man i så 

fall inte motverka detta med ett bättre nackstöd? Det sägs vara just på grund av 

säkerhetsskäl men har man då tagit hänsyn till om kollisionen gäller en frontalkrock eller 

om bussen blir påkörd bakifrån. Vad är enligt statistiken den vanligaste formen av 

kollision?    
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Frågorna är många men de kan ändå sammanfattas av ett svar. Ja, det går att utveckla 

betydligt bättre platser för rullstolsburna på bussarna som med all säkerhet hade ökat 

nyttjandet av lokaltrafiken.  

Hade kanske detta kunnat vara en konkurrensfördel för det bussbolag som först kan 

leverera en buss som passar alla?  
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Bilaga 2 – Kravspecifikation 
Kravspecifikation från användarna 

 Rullstolsryggen ska komma intill ryggplattan   

 Bättre utformad ryggplatta som ger stöd åt nacken 

 Ergonomiska handtag/armstöd tillgängligt på båda sidorna 

 Någon typ av fästanordning 

Önskamål från användarna 

 Plats för packning (ryggsäck/bärkasse) 

 Resa i färdriktningen eller sidledes  

 Möjlighet att hoppa över till ett vanligt säte under resan 

Kravspecifikation från beställarna 

 Platsen ska vara tillgänglig för stående resenärer när platsen är ledig  

 Tydlig information om hur rullstolen ska placeras ska finnas på platsen 

EU- krav i enlighet med buss2014 

 3.6.1 För varje rullstolsanvändare som erbjuds plats i passagerarutrymmet ska det 

finnas ett särskilt område som är minst 750 mm brett och 1300 mm långt. Det 

särskilda områdets längsgående plan ska vara parallellt med fordonets 

längsgående plan och det särskilda områdets golvyta ska vara halkfri och den 

största lutningen får inte överstiga 5 % i någon riktning. Om en bakåtvänd rullstol 

uppfyller kraven i punkt 3.8.4 får lutningen i longitudinell riktning inte överstiga 

8 % under förutsättning att det lutar uppåt från det särskilda områdets främre del 

till dess bakre del.3.3.1 

 3.7.1 Uppfällbara sittplatser får monteras i ett rullstolsutrymme. Sådana 

sittplatser ska emellertid inte inkräkta på rullstolsutrymmet när de är uppfällda 

och oanvända 

 3.8.4.1.1 En av rullstolsutrymmets längsgående sidor ska vila mot en sida eller 

vägg på fordonet eller en skiljevägg. 

 3.8.4.1.2 Ett stöd eller ett ryggstöd som är vinkelrät mot fordonets längsgående 

axel ska monteras i rullstolsutrymmets främre del. 
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 3.8.4.1.3 Stödet eller ryggstödet ska vara så utformat att rullstolens hjul eller 

baksida kan vila mot stödet eller ryggstödet för att undvika att rullstolen välter 

och ska uppfylla kraven i punkt 3.8.5.. 

 3.8.4.1.4 En ledstång eller ett handtag ska monteras på fordonets sida eller vägg 

eller på en skiljevägg på så sätt att rullstolsanvändaren lätt kan få grepp om den 

eller det. Ledstången ska inte sträcka sig över rullstolsutrymmets vertikala 

projektion med mer än 90 mm och endast på en höjd av minst 850 mm ovanför 

golvet i rullstolsutrymmet. 

 3.8.4.1.5 En indragbar ledstång eller någon motsvarande stel anordning ska 

monteras på rullstolsutrymmets motstående sida för att hindra att rullstolen rör 

sig i sidled och så att rullstolsanvändaren lätt ska kunna få grepp om den. 

 3.8.6.1 Ett ryggstöds nedre kant ska vara på en höjd av 350–480 mm uppmätt 

vertikalt från rullstolsutrymmets golv. 

 3.8.6.2 Ett ryggstöds övre kant ska vara på en höjd av minst 1300 mm uppmätt 

vertikalt från rullstolsutrymmets golv. 

 3.8.6.4 Ett ryggstöd ska monteras med en vinkel på 4–8° mot vertikalen med 

ryggstödets nedre kant placerad närmare fordonets bakre del än den övre kanten 

 3.8.6.5 Ett ryggstöds vadderade yta ska utgöra ett enda oavbrutet plan 

 

Referensrullstol som tagits hänsyn till vid måttsättning av 3D modell är (enligt EU 

direktiven):  

 Totallängd: 1200 mm 

 Totalbredd: 700 mm 

 Totalhöjd: 1090 mm 

 Sitshöjd: 500 mm  
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Bilaga 3 – Enkät: Bättre anpassade rullstolsplatser 

stadsbussar? 
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Resultat 
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Om du svara sällan på föregående fråga (Hur ofta reser med stadsbussen?) . Vad är 

anledningen? 

 Dåligt anpassat så man inte kommer ombord helt självständigt, hänvisad till plats 

och sittställning som inte fungerar för mig samt dåligt utformad rullstolsplats så 

att man inte står stabilt med sin rullstol där.  

 Mest att rampen är så jävla manuell jag vill inte ha med mig assistent på stan 

ENBART för det problemet. och jag vill inte belasta föraren + full buss.  

 Bor på landet, går inga stadsbussar 

 Svårt att komma på plats i bussen 

 Har bil :) 

 har egen bil  

 Dålig bussförbindelser där jag bor 

 Oftast har man inte tid att mötas av att bussen är full med 

passagerare/väskor/andra saker folk har med sig, på hk-platsen.  

 Har inte behov av stadsbuss så ofta 

 För krångliga bussar. Och irriterade personer på bussen som tycker man tar för 

lång tid att ta sig in. "Kunde väl för fan ta färdtjänst istället " är en mycket vanlig 

kommentar. 

 Dålig tillgänglighet, eller oftast så finns tillgänglighet i form av ramp upp och 

annat men man kan inte lita på att de som kör bussarna kan hantera rampen 

tillexempel. Oftast tycker de att det är alltför drygt att ta ut rampen. Ibland om 

man lyckats ta sig upp på rampen så struntar busschauffören att sänka ner bussen 

när man ska av. Man får chansa och kasta sig ut med rullstolen. Det går oftast bra 



 

 

 

43 

om bussen är nedsänkt men inte annars. Jag har själv blivit hängande i luften med 

rullstol samtidigt som man desperat klamrat sig fast i dörren. Alla grejer föll ut på 

marken och busschauffören bara sitter helt still. Gör inget utan blir bara sur, till 

sist hjälper två killar mig på bussen. tack och lov. 

 Åker egen bil eller taxi. För att man inte känner sig säker. 

 Är Rullstols buren. - några gammla bussar har en ramp som i några tillfällen inte 

går att använda. De har hellre sällan kunskap om dessa. - Man kan inte ta sig 

fram till förare för att dra sitt kort. Man förutsätter att man har färdtjänst. - några 

busshållsplatser är inte anpassade. Dvs när man fäller ner rampen blir det för 

brant. - det tar tid att förankra rullstolar på rullstolsplats. Så föraren inte kan hålla 

tidtabellen. Förbättrings förslag. Rampen ska komma ut från bussens dörr 

undersida maskinellt. 

 Tider passar inte och överfulla bussar. 

 Osäker på bussens förmåga till sänkning.  

 Jag har bil. 

 Fungerar dåligt. Tar hellre bilen så jag vet när jag kommer fram. På bussen finns 

bara en rullstolsplats och är den upptagen av barnvagn, rullator eller skrymmande 

bagage kommer jag inte med 

 Har egen bil. Ibland åker jag färdtjänst. 

 Har egen bil och jobbar konstiga tider.  

 Färdtjänst 

 Det är alldeles för stor risk att man inte får åka med. Antingen för att rampen är 

trasig eller för att rullstolsplatsen redan är upptagen eller för att bussen redan är 

full med barnvagnar eller, till och med, för att bussföraren helt enkelt inte har lust 

att släppa ombord invalider.  

 Min stad är liten så jag promenerar när jag inte har bråttom. Har bilen om jag vill 

komma fram snabbare eller behöver få med mig en större väska eller kassar med 

mat från affären.  

 Dålig säkerhet om man sitter i rullstol. Dålig tillgänglighet, det finns anpassade 

bussar, men man vet ej när en sådan kommer så man kan få vänta i evigheter.  

 Tar längre tid lite osäkert måste hålla i mig hela tiden med ena handen. Resan till 

jobbet tar ca 50 min 

 Kör egen bil.  



 

 

 

44 

 För att jag har bil eftersom kollektivtrafiken inte går att lita på för mig som 

rullstolsanvändare. Kommer jag på? Kommer jag i tid? Är chauffören villig att 

hjälpa till? Fungerar rampen? Finns det plats eller är den ockuperad av 

barnvagnar?  

 Åker ibland då jag är rädd att bli av med min färdtjänst om jag åker för ofta. Kan 

inte resa utan pers. assistent Svårt att få plats pga barnvagnar eller andra resenärer 

i rullstol 

 Bor i centrala Jönköping och har gångavstånd till mycket.  

 Lättare att åka färdtjänst  

 Chafförer säger att rampen inte tål tyngden från min elrullstol så därför så får jag 

inte åka 

 osmidigt ej hjälpsamma och 2 rullstolar får inteplats. 

 

Om du svara nej på föregående (Känner du dig trygg när du åker buss?) - Vad 

skulle få dig att känna dig tryggare? 

 Om det fans handtag och något som kunde hålla fast stolen så man själv inte 

behöver reagera så skulle man känna sig tryggare 

 Fastsättning i golvet som i färdtjänstbussar 

 Dom får lära sig att ha bussen stilla tills man hinner bromsa rullen  

 chaufföerna körsätt är inte bekvämt när man sitter i stol  

 Chauffören borde vänta med att köra tills ALLA tagit plats! Skulle även hjälpa 

om jag själv fick välja åt vilket håll jag sitter i bussens färdriktning då färd 

baklänges gör mig både osäker på när jag ska gå av och åksjuk!  

 Bättre lås och plats. 

 Största oron är vid av och påstigning 

 Stolen vippar och man måste sitta och hålla i sig konstant  

 Säkrare fastsättning 

 Det är väl bara en ovana eftersom jag inte åker så ofta  

 Det förarna köra bussar på tuff sättet och inte respektera passenger som är 

rullstolsburna. 
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 Jag känner mig trygg när jag åker färdtjänst. "Vanlig buss" kan jag inte uttala mig 

om då jag inte använder den.  

 Att chafförena inte tar så snäva kurvor. Samt så borde det finnas någon form av 

spännband så man kan låsa rullstolen ordentligt, vissa har svårt med balansen. 

mindre branta ramper.  

 Det finns inte alltid säkerhetsbälten vid rullstolsplatsen. 

 Vet inte 

 Kan tycka känslan att tvingas hålla i sig i långa stången vid fönstret i rullstol i 

stället för händerna på rullstols handtagen då man känner att man tar upp platsen 

för barnvagnar kanske stånar i taket att hålla sig i?? 

 Bälte på rullstolsplatsen  

 Man flyger runt som en liten vante, finns ingen säkert plats att sitta på.  

 bättre chauförrer och komfort 

 Saknar eller för få fastsättningsanirdningar. 

 Om man sitter i rullstol och bussen kör på 70 väg och man inte är fastspänd då 

flyger man som en vante om något händer typ en kraftig inbromsnning 

 1. Jag måste få flytta över till ett riktigt säte. 2. Som handikappad löper man hela 

tiden en enorm risk att bli kvarlämnad på hållplatsen. 3. Att bussbolagen fick 

samma ekonomiska press på sig att alla ska kunna resa på lika villkor! Precis som 

flygbolagen har, där fungerar det fantastiskt bra!  

 Bättre säkerhetsanordning att spänna fast sig i 

 trevligare chafförer 

 Låsningar till rullstol. 

 Har råkat ur för olyckor som orsakats av chauffören plus att de hjälper inte till att 

se till att jag sitter säkert.  

 Jag tycker att det är för ryckigt. Jag kan inte slappna av utan jagmmåste hela 

tiden hålla mig i för att inte ramla ur rullstolen. 

 Busschaufförer som kan hantera ramperna på bussarna och som visar mer intresse 

för att hjälpa till.  

 Dålig balans så jag faller vid minsta inbromsning. Dåligt stöd för rygg och nacke 

när man sitter i vanlig rullstol.  
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 Dels detta med busschaufförernas bemötande, dels att sitter jag med rullstolen på 

rullstolsplatsen så vet jag att jag inte sitter fastspänt, jag måste hålla i mig själv 

och rullstolen, hårt, speciellt svängar osv. Så varför väljer jag att ta bussen, jag 

kanske hälsar på en kompis och i den staden har jag inte färdtjänst så bussen är 

det jag måste använda. dessutom ska man kunna använda den som alla andra.Jag 

sitter också och funderar på hur det ska gå när jag kommer fram. Kommer mn 

sänka ner bussen, ta fram rampen som är det säkraste sättet och det man ska göra 

när en som kommer med rullstol ska av. Men det är inte självklart. 

 Längre spännremmar med någon typ av krok/karbinhake på och ett smidigt fäste i 

väggen. 

 

Hade det varit att föredra att flytta över till ett vanligt säte om möjligheten fanns? 

 Ja absolut speciellt på längre sträckor 

 Nej 

 Ibland 

 Många gånger känns det som att det hade blivit för stressigt med det. Säten finns 

vid rullstols/barnvagnsplatserna så möjligheten finns. 

 nej 

 möjligheten måste alltid finnas  

 Klar sak  

 Tycker nej onödigt ta upp 2stora och  

 Nej.  

 ja för dom som kan  

 ja alltid  

 jag vet inte. Kanske.  

 Det finns aldrig plats till detta. 

 Beror på dynan har inga muskler bara skinn och ben att sitta på 

 För mig är det ett absolut krav. Min rullstol är inte balanserad för att sitta still i.  

 JA 
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 Nej det tar tid som inte finns.  

 Oh ja!!  

 vet inte  

 nä  

 Ja 

 Ja, om sätet var utformat så att man kan sitta där även med svåra smärtor eller 

nedsatt balans  

 Ja, absolut. Men då krävs bälte möjlighet att sitta lite tillbaka lutad dvs inte i 90 

grader.  

 Nej  

 Nej inte för mig 

 ja det hade varit ett alternativ men för alla är det inte att alternativ 

 ja 

 

Vad skulle du vilja förbättra med rullstolsplatserna? 

 Handtag i olika höjder. 

 Vill kunna åka fler i rullstol.  

 handtag flera 

 Ordentliga platser likt på spårvagnen där man kan hålla i sig. Det blir sådana 

krafter när en buss svinger så även tunga permobiler rubbas.. Det båste finnas 

ordentligt med utrymme även inräknat att man ska kunna ta med sig sina barn + 

barnvagn, tvillingvagn.. 

 Mer utrymme 

 Handtag och skönare ryggstöd. 

 snabbfäste i golvet så rullstol satt mer fast ! vid kraftiga accelerationer eller 

inbromsningar så glider man  

 Ta bort säten vid rullstolsplatserna så att man kommer intill mer med rullstolen. 

Sänka ner handtaget längs med fönstret, nu får jag sitta med armen högt upp ifall 

jag vill hålla i mig. Sätta dit fler handtag kring rullstols/barnvagnsplatsen. En till 
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avstigningsknapp för rullstolar/barnvagnar. Nu är det svårt att nå knappen ibland. 

En stämplingsautomat vid barnvags/rullstolsplatsen. Som det är nu kan jag inte 

betala själv.  

 Vet ej. 

 Flera på varje buss. Då finns det också bättre plats för barnvagnar och rullatorer 

 handtag ryggstöd 

 Rullstolslås, att spänna fast rullstol eller elrullstol  

 nackstöd handtag  

 bättre anordning med spännbanden osv 

 Ryggstöd med trepunktsbälte. Kan kombineras med ett nedfällbart säte då ingen 

rullstol åker med. 

 Inga kommentarer då jag inte kan uttala mig 

 Att det ska finnas plats för rullstolar, gärna två, vi kan vara fler än en. Handtag ja, 

spännband eller remmar om är flexibla dvs går för alla rullstolar. 

 Bättre handtag 

 Mer plats. Med två barnvagnar på bussen är det i princip fullt.  

 Bättre svängplats. Och möjlighet till automatiskt låsning av hjulen. 

 Ett reserverat säte att flytta över till! SJ:s X2000 har värdelösa rullstolsliftar men 

bokar man rullstolsplats så har man automatiskt både plats för rullstolen och ett 

säte precis bredvid, det är superbra! 

 ryggstöd och nackstöd 

 Att alltid fanns den där utfällbara pinnen att hålla i. Att den alltid var oljad och 

gick att få ut. Att busschaufförerna får tid i tidtabellen att vänta på mig och 

eventuellt hjälpa mig. Att de får utbildning i hur grejerna funkar och attityd till 

funkisar, så jag slipper känna det som att jag gör dem en otjänst att betala för att 

åka buss, att de hellre vill att jag åker färdtjänst.  

 FLEXIBEL yta som kan användas efter behov 

 Längre spännremmar och att minst två rullstolar kan åka samtidigt med bussen. 

 Fler i antal Ta bort den båge som finns(sidoskyddet) förstår inte riktigt syftet med 

den. 
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 Handtag ja 

 Sitta säkrare och stadigare under färd. Möjlighet att spänna fast sig? Men vet att 

rullstolar ser väldigt olika ut och funktionsnedsättningar skiljer sig på samma sätt. 

 Låsanordningar bättre med handtag och dubbla platser. Som det är nu så får vi 

bara åka en åt gången på västtrafiks bussar.  

 Eftersom jag sitter i en permobil med eget ryggstöd så är inte det viktigt för just 

mig. Däremot är det av vikt att knappen jag trycker på för att få hjälp att stiga av 

(om jag är själv) verkligen fungerar. Ofta ges ingen bekräftelse på att chauffören 

verkligen har uppmärksammat mig och är jag själv har jag just ingen möjlighet 

att gå fram till chauffören och säga något. 

 jag skulle vilja att det fanns säkerhetsbälten vid alla rullstolsplatsen. 

 nä 

 Nackstöd, fästanordning, assistentplats bredvid 

 Handtag och att man kunde sätta fast stolen utan att behöva vara med och reagera 

själv. 

 plats för ledsagare, bättre fäst annordningar, handtag mm 

 Ryggstöd, nackstöd och säkerhetsbälte.  

 Fällbar rygg nackstöd armstöd mjuk sittdyna mm 

 Nackstöd och handtag 

 Ingen nedfällbar sits på ryggstödet till rullstolsplats tack! Sitsen gör att vi i 

rullstol inte kan komma intill och sitta på ett säkert sätt utan istället sitter och 

tippar bakåt mot ryggstödet var gång bussen stannar (samma gäller spårvagn)  

 Att man kan hoppa över till vanligt säte. 

 

 

Hur upplever du din bussresa? 

 

 Busshållplatserna varierar kraftigt en del riktigt bra medans vissa inte fungerar 

alls tex att busshållplatsen inte är förhöjd. Sedan ett stort problem är att 

chaufförerna inte stannar nära trottoarkanten ibland blir det ett glapp på 10-20 cm 

emellan bussen å trottoaren. Chaufförerna varierar i humöret ganska mycket. 
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 ryckig 

 Jag åker hellre spårvagn. Så illa är det.  

 De flesta chaufförer är bra, men vissa struntar i att sänka bussen trots att detta gör 

det mycket lättare att komma på och av bussen. 

 Mycket varierande bemötande ifrån chaufförer. En del klagar på att jag inte har 

en assistent med mig som kan hjälpa till med ramp. En del klagar på att jag HAR 

en assistent som kan hjälpa mig med rampen. Det är lätt att ses som något som tar 

tid och är problematiskt. Själva hållplatsen skulle också kunna höjas för att det 

ska räcka med att "niga" bussen så att jag kan kliva på utan ramp. 

 varierande 

 Otrygg, man vet inte om chafören är villig att hjälpa till (blivit nekad många 

gånger) 

 Besvärlig. Chaufförer kan vara sura över det "extra" arbetet med en rullstolsburen 

med. In och ut ur bussen är svårt.  

 Accepterar man att oftast behöva be en medpassagerare om hjälp är det ok. Mer 

tillförlitligt än tunnelbanan, där man är beroende av fungerande hissar.  

 Allt är bra. Förutom att det inte känns hundra när man är på bussen på grund av 

det inte finns någon stans att sätt stolen fast. 

 ok  

 Ofta svårt att komma på då hållplatsen kan vara väldigt låg så rampen upp i 

bussen blir brant, verkar vara dålig kunskap bland busschaufförer hur man 

använder rampen och många verkar tyvärr inte kunna något om rullstolar och det 

händer att man blir illa bemött eller inte ens får åka med trots att ens rullstol 

följer kraven för bussen i fråga och rullstolsplatsen är ledig. Känner flera som 

inte fått åka med på grund av chaufförens okunskap!  

 Stora problem med att barnvagnar står på rullstolsplatsen, och att det bara finns 

en plats. 

 Chaufförerna är väldigt petiga med hur man sitter och litar inte på att man klarar 

det själv. De går liksom inte runt och kollar så alla andra i bussen har bälte på sig. 

 En av 10 chafförer har fortfarande dålig attityd genemot personer med 

funktionsnedsättningar. Dessa chafförer vill inte att personer med 

funktionsnedsättningar ska finnas i kollektivtraffiken överhuvudtaget. En del har 

fått sparken och en del har blivit anmälda till DO och väntar nu på dom.  
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 Trevligt, funkar oftast bra utom då chauffören glömmer köra nära intill 

bushållsplatsen 

 Platserna är för få, massor av gånger har jag inte kunnat åka med pga barnvagnar 

 Ofta dåligt bemötande av chaufför. Annars bra. 

 Förvirrat.  

 Ok  

 Det går oftast bra men en del gånger måste man samsas med barnvagnar och 

dessa mammor förstår inte att man måste sitta med ryggen i färdriktningen för att 

få plats och då känner man sig inte lika säker. 

 Osäkert att åka buss med rullstol 

 olika från gång till gång. Himmel el helvete 

 Det är hemskt att sitta och vänta på en busshållplats och veta att det är ungefär 

50% chans att man inte kommer att få åka med. Till lika delar på grund av 

tekniska fel, att det inte finns plats och att chauffören helt enkelt inte vill. Tror att 

det behövs ekonomiska sanktioner för att ändra på det. 

 Varierande, vissa är väldigt tillmötesgående medans andra mest verkar tycka att 

man är i vägen och borde ta sig fram på annat sätt 

 Det är lätt att hitta till busshållsplatsen. Det kan vara lite klurigt att komma på 

bussen. Men jag har inte upplevt något annat svårt eller negativt vad jag kan 

komma ihåg.  

 Otryggt och godtyckligt. Du kan ha tur och åka med en busschaufför som kan sitt 

jobb, har ett trevligt bemötande osv. Men det hör till undantagen tråkigt nog. Ofta 

möter du busschaufförer som ser det bara som extra jobb att en person med 

hjälpmedel i form av rullstol kommer på bussen. De kan inte hantera utrustningen 

som att lägga rampen, sänka ner busen eller se till att rullstolsanvändaren sitter 

säkert. Du känner dig bara till besvär. De skyller på tt det inte har tid att hjälpa 

personen, kränkt blir du ofta och hånad för att du ens tänkte på att ta bussen ner 

till stan. Den värsta turen för mig var när jag skulle av bussen en gång. Jag 

tryckte på knappen och visade busschaffören tydligt att jag ville av, han såg mig, 

girade slarvigt in till en kant, sänkte inte ner bussen trots att jag ropade om det. 

Jag inser att jag måste av, det blir till att hoppa av bussen. Ingen frågar om jag 

behöver hjälp, jag vet att när jag kastar mig ut med rullstolen , så går det fel så 

bryter jag mig om rullstol ramlar när jag slår i marken. Jag hoppar men inser 

rädslan för att det ska gå fel och lyckas klamra mig fast i dörren. Jag lyckas också 

på något konstigt sätt hålla i mig själv och rullstolen där jag hänger i dörren. alla 

mina grejer, matvaror ligger framför mig på marken. Busschauffören gör inget, 
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ingen i bussen säger något. Jag känner smärtan i armarna och vet att jag måste 

försöka släppa taget om någon. Jag som är benskör vet att håller jag kvar i 

bussdören med både så kommer jag skada både, släpper jag en så bryter jag 

någon. På allvar försöker jag inom ett par sekunder fundera på vilken av armarna 

jag helst bryter. Jag har precis valt att vänster arm får ta skiten när två killar 

bakom mig tillsist kommer till hjälp, två personer av en halvfull buss. Så nej jag 

känner mig inte trygg.  

 VARIERANDE ibland mycket korrekt , bra .Ibland helt bedrövligt då nekas man 

att åka med för chauffören inte vet att min Permobil har de rätta måtten och 

tillåten vikt. 

 Har många olika erfarenheter. Ibland går det bra, ibland inte alls. Den manuella 

rampen ligger som en skiva på golvet och är besvärlig att fälla ut och in. 

 allt är jobbigt. 

 allt beror på vilken chaufför ! vissa har så bråttom, har man bara tiden och 

servicemind så löser sig allt !  

 Att de som kör inte är så stressade.  

 Varierar, en del stressiga och en del vänliga. Ofta funkar inte rampen på bussen.  

 svårt att ta sig ombord och av vid landsbägar och hållplatser utan upphöjd trottoar 

och de bussarna saknar möjlighet för rullstol. Den måste då läggas i skuffen. 

 krystat, ovälkommet, exotiskt 

 Långt till hållplatser. Oftast vänliga chaufförer, om dom inte är försenade. 

 Tråkigt bemötande från de flesta chaufförer. Okunskap. Många vet inte hur man 

fäller ut rampen och en del vill inte lämna förarsätet för att fälla ut rampen.  

 För jävlig rent ut sagt  

 Olika från gång till gång 

 oftast ok. 

 Ofta hög trottoarkant utan fasad kant eller låg trottoarkant då det blir svårt att ta 

sig upp! Vid påstigning i annan del än vid biljettvisningen går sällan chauffören 

bak . Dåligt utrop och visning av hållplats på bussen  

 Brukar fungera bra. 
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 Oftas är de en bra upplevelse, men när inte den automatiska rampen funkar så 

måste chauffören sänka ner bussen vilket de är väldigt dåliga på och blir väldigt 

irriterade på en.  

 

Har du några fler funderingar kring rullstolsplatser på stadsbussar som du skulle 

vilja tillägga? 

 Nej 

 Man ska inte behöva slås för att få den plats som är gjord för rullstol pga 

barnvagnar ska stå på samma ställe.  

 Jag Jobbar på Furuboda, vi har blivit inbjudna att vara med och arbeta med 

tillgängligheten i skånetrafikens kollektivtrafik! ett intressant arbete med många 

saker som behöver förbättras. Kul att ni håller på med detta som examensarbete! 

Har ni någon kontakt med hallandstrafiken? albin.svensson@furuboda.se  

 På bussar i andra länder så som i Spanien, New York, London, Frankrike finns 

bussar där ramp fälls ut av chauffören UTAN att chauffören behöver flytta på sig. 

Det sköts på så sätt att dörren där rampen finns hålls stängd medan rampen matas 

ut/in för att sedan öppnas igen. Detta för att inte folk ska kliva på rampen medan 

den rör sig vilket gör att den går sönder. 

 Nej tycker jag skrivit de tidigare. Bara det att de ska kunna enkelt spänna fast.  

 nej  

 automat låsningar till rullstol?  

 Nej  

 vem har ansvar om det händer att rullstolen flyttar sig? Vem har ansvaret att 

spänna fast rullstol/permobil i bussen?  

 Inga kommentarer  

 vill kunna åka fler.  

 Fler rullstolsplatser vore önskvärt då vi alltid ska dela utrymmet med barnvagnar 

och rollatorer med!  

 Se ovan. Mycket utrymme, inräknat rullstol, barnvagn och familjen 

 Får oftast mer hjälp av övriga resinärer än buss personal. Jag får ofta bära min 

dotter till ett riktigt säte, då det inte känns säkert med rullstolsplatsen  
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 nej  

 Jag tycker att det borde finnas åtminstone två rullstolsplatser på varje buss. I 

Göteborg finns det bara en.  

 Vid fler frågor så finns jag på Facebook och svarar gärna: Rebecka Pakwa Grön  

 1. En bättre konstruerad ramp 2. Chauffören behöver ha bra koll på platsen och 

rampen och måste vara behjälplig när så behövs 

 Vi vill ha elektrisk ramp precis som på spårvagnarna.  

 Lågstegsbussar skulle vara vanligare 

 Placerar rullstolsplatsen så nära som möjligt den av bussens dörrar som har det 

lägsta insteget. Moderna bussar niger ju vid hållplatsen men insteget är enligt min 

erfarenhet alltid lägst vid framdörren. Rullstolsplatsen är dock placerad mitt i 

bussen.  

 Det borde gå att göra fler platser per buss, t.ex. genom att vanliga platser har 

uppfällbara säten. 

 En ramp bör fällas ut vid in/utgången varje stop. Hur länge och utseende bör 

diskuteras på högre nivå gärna med vederbörande i rullstol. ...Frågan var 

rollatorer ska stå....??En annan frågeställning dock.  

 Tänk på att det är en enorm skillnad på en 300 kg tung permobil med en stor 

fåtölj-liknande sits och en minimalistisk lättvikts rullstol, kanske helt utan 

ryggstöd, som är intrimmad så att den är skitsvår att hålla på hjulen när man står 

stilla! 

 bättre anpassade bussar (på och avstignings tillgänglighet)  

 Trångt med barn vagnar och ibland måste vänta på hållplats 2 /3 bussar tills man 

få plats 

 

 Det behövs MINST 2 rullstolsplatser på varje buss. Inte bara stadsbussarna utan 

även expressbussar etc  

 idunno 

 Rullstolsåkare borde få åka gratis. Det är omöjligt att ta sig fram till föraren. Det 

är även känslomässigt sårande att alltid vara den som orsakar försening, 

merarbete och besvär. 



Bilaga 4 – Observation 
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Bilaga 5 - Anteckningar från Workshop med FIFH 
 Barnvagn – Vem har egentligen förträde? Det har aldrig skett att de har 

flyttat på sig. 

 Härma det nya spårvagnsramperna 

 Varför finns det en stång i mitten? Den är i vägen! 

 Om man nu gör nyare större bussar, varför kan man då inte få plats med 

fler rullstolar? 

 Allting beror på vilken skada man har det vill säga hur enkelt man har 

med balansen.  

 Färdriktningen, varför får jag inte resa i färdriktningen? 

 Jag håller om ryggplattan -för så har jag blivit lärd! 

 Kan vi inte få sitta i sidleds?  

 Alla har blickarna mot mig när jag sätter mig på min plats det är klar de 

tittar på mig då! 

 Vill bara smälta in och slippa känna att alla tittar på mig. 

 Vi kan ju aldrig ta med oss något på bussen? Vart ska vi ställa våra 

ryggsäckar? 

 600 stolar skrivs ut i vår region, alla skiljer sig från den andra!  

 Många snubblar på mina fötter 

 Vill inte känna mig ivägen 

 ”flaskhals” precis efter chauffören så då kommer man knappt fram till sin 

plats 

 Åker alltid sidleds! 

  VÅR RÄTTIGHET ATT FÅ VARA PRECIS SOM ALLA ANDRA 

 Det är inte bussen som är ett problem utan hur jag ska ta mig dit 

 Många pinnar men ändå inga pinnar!!  

 Elementen är uppbyggda på olika sätt, ibland sticker de ut en bit från 

väggen då är de oftast i vägen för hjulen. 



Bilaga 5 - Anteckningar från Workshop med FIFH 
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 Tågen från Arlanda in till Stockholm city är väl planerade. Här får man 

ju åk på sidan!? 

 ”känslan” är att det tar för långtid och därför niger dom inte bussen 

 När mn åker med kompisar vill man inte vara besvärlig och man vill 

gärna sitta med dem! 

 Kan jag inte bara å hoppa över till ett säte?  

 Tåg – roslagsbanan- har 4 platser och man kan resa med sina vänner. 

 Man måste alltid vara beredd när man åker mot färdriktningen sitta på 

spänn för man ser inte vad som kommer på vägen. 

 Ostbågställning om ryggplattan är för hög.  

 Varför går ryggplattan så långt ner? 

 Nya kolfiber rullstolar och man får inte spänna fast något i dessa. 

 Enklare att rulla till stranden än att ta bussen (5 km) 

 Varför höjer man inte trottoaren om så chauffören inte behöver niga om 

det nu är så svårt?  

 I Göteborg på hållplatserna kan man se om bussen som kommer har 

rullstolsplatser och den är ledig, mycket bra! 
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Koncept framtagna under workshop 
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Resultat 

 

Både positiv samt negativ kritik är välkommen! 

 Jag har väldigt överrörlig nacke och skulle gärna vilja ha detta eftersom 

chafförerna ofta kör för fort i kurvor och över farthinder. På en del bussar finns 

det som tt ryggstöd andra inte. Det gäller ju att höj och sänkbara funktionen alltid 

fungerar då. När inte ens pling knapparna fungerar ordentligt. 

 På bilden ser det dock ut som att det blir svårt att nå bak till ryggstödet om man 

sitter i rullstol. Hjulen sticker ju ut bak. Det är inte till någon större hjälp att ha ett 

ryggstöd som sitter två dm bakom en.  

 Skulle troligen ge en bekvämare resa. 

 Måttet på djupet måste stämma med många rullstolar så man faktiskt har nytta av 

de vid en hård inbromsning eller krock. Är de för djupt knäcks kanske nacken, är 

de får kort så får man inget stöd.  

 viktigt! Då nackstöd annars oftast saknas. 

 Ställ stolen åt andra hållet så får fler rullstolar/barnvagnar plats bredvid varandra. 

Rullstolar är längre på längden än på bredden. 

 

 

Både positiv samt negativ kritik är välkommen! 
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 Genialisk grej. Hoppas de blir standard.  

 Bara det inte blir för många lösa delar som kan gå sönder... 

 Det negativa idag är att de ligger bakom ryggstödet och då måstedu ha någon 

med dig för att få fram detta. Man hinner inte ens sätta sig tillrätta och låsa 

rullstolen ibland, innan chaffören har börjat köra. Jag skulle tycka isådana 

fall att de kommer upp underifrån. Att de hänger på sidorna ner till och att jag 

brar upp dem till en viss höjd tills det klickar och sen ner. Då har de låst sig. 

 Onödigt. Har man behov av det så har man det förmodligen redan på sin egen 

rullstol. 

 

Både positiv samt negativ kritik är välkommen! 

 Intressant, men tror nog mer på det andra. Skulle nig känna mig lite instängd. 

 Risk för skada på revben vid hastig inbromsning 

 Svårt att få till så det passar för alla kroppsstorlekar. Säkerhet i form av bilbälte 

skulle jag föredra.  

 Det gäller då att man ska kunna reglera hur nära eller långt ifrån man vill ha dem. 

Det viktiga är att det ska vara lätt att göra detta själv. Och en sak till, där 

ryggstödet är brukar golvet luta åt olika håll vissa bolag har så. Det är viktigt att 

jobba bort för att skapa en trygghet. 
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Både positiv samt negativ kritik är välkommen! 

 Risk att rullstolen tippar framåt vid en hastig inbromsning. 

 Detta skulle jag verkligen vilja ha, är det blött på golvet så är det lätt att man 

glider om chaffören bromsar för hårt.  

 Svårvärderat. Kanske. 

 

Både positiv samt negativ kritik är välkommen! 

 Vet inte riktigt.  

 Tvåpunkts är helt meningslös. Hjälper i princip inte alls. Trepunkts är man van 

vid från bilar och är förmodligen du som skulle vara mest användarvänligt.  

 Ska vara så lätt som möjligt. Men där är vi nog olika beroende på vad man har för 

skada eller sjukdom eller om man är äldre. Jag har bra balans och kan parera på 

ett annat sätt än någon med skada högt upp i nacken.  

 Anpassa bussarna för elscooter, då det är många som får sådana idag. Permo får 

du bara om du inte kan klara scooter. Men scooter får ej tas med på 

Skånetrafikens bussar. Moment 22 

 Alltså jättebra enkät! ! Bra jobbat! Glädjande att se vilket fint arbete ni har gjort. 



Bilaga 9 - 3D Modellering i Catia V5 
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