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Förflyttningshandikappades resvanor

av Bertil Vilhelmson

Kulturgeografiska institutionen

Göteborgs Universitet

400 10 GÖTEBORG

REFERAT

Rapporten redovisar data från SCB:s resvaneundersökning

1978 i en specialberarbetning avseende de förflyttnings-

handikappades situation. Undersökningen baseras på

intervjuer med 8 400 personer i åldrarna 15 till 84 år.

Transportvillkor och resvanor jämförs mellan tre grupper

med olika grad av rörelseförmåga

- personer med rörelsehinder

- personer med nedsatt rörelseförmåga

- personer utan nedsatt rörelseförmåga

Konsekvenserna i trafiken belyses med hjälp av uppgifter

om total resvolym och -frekvens, färdsättsval, reslängd,

tidsförbrukning, resmål mm. Också uppgifter om ålder,

förvärvssituation, bil- och körkortsinnehav samt typ av

boenderegion beaktas.

Begreppet förflyttningshandikapp diskuteras samtidigt som

förekomsten av sådana till olika art och grad 1 befolk-

ningen redovisas. Utvecklingen av den kommunala färdtjäns-

ten analyseras. Slutsatser dras om behovet av framtida

FoU-insatser på området.
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Personal mobility and travel patterns

by Bertil Vilhelmson

Department of Human Geography
University of Göteborg

PO Box 3016

5-400 10 GÖTEBORG Sweden

ABSTRACT

This report reviews data from 1978 National Travel

Survey in Sweden concerning the travel patterns of

disabled persons. The survey is based on interviews

with23400 persons 15-84 years old. Access of trans-

portation and travel performance of three groups of

persons with certain degrees of personal mobility

is analysed. These groups consist of

- persons with severe limitation of mobility

(permitted to use special transport service)

- persons with some limitation of mobility

- persons with no such reducement of mobility

The consequences of low personal mobility for over-

all travelling, modal choice, distance and time

travelled, trip purpose and related activities are

examined. Also factors like age, socioeconomic situa-

tion, car access and type of living region are con-

sidered. Possible ways in improving the access to

existing transport systems are discussed from given

survey-data, the concept of transportation handicap

and experiences from the development of a special

transport service in Swedish society.
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Förflyttningshandikappades resvanor

av Bertil Vilhelmson

Göteborgs Universitet

400 10 GÖTEBORG

SAMMANFATTNING

I rapporten beskrivs och analyseras de förflyttnings-

handikappades resvanor och villkor i dagens trafik.

Avsikten är att öka kunskapen om eftersatta transport-

behov som vägledning för framtida forsknings- och

utvecklingsinsatser.

Studien bygger huvudsakligen på material från SCB:s

resvaneundersökning l978 (RVU 78) som specialbearbetats

för ändamålet. RVU 78 baseras på intervjuer med 8 400

personer i åldrarna 15 till 84 år i hela riket.

Resvanor och resmönster jämförs mellan tre grupper av

människor med olika grad av rörelseförmåga. Den ena

gruppen består av personer med så pass grava nedsätt-

ningar att de är berättigade till (kommunal) färdtjänst.

Gruppen benämns genomgående persgn§r4m§d_rör§låehinder

och består av 233 000 individer eller 4 procent av be-

folkningen 15 till 84 år. De rörelsehindrade utgör en

del av en större grupp benämnd personer_med_n§d§att

rörelseförmåga definierad till att omfatta personer

som ej kan springa en kortare sträcka. Gruppen består

sammanlagt av 1,1 miljoner personer vilket utgör en

andel av ca 17 procent. I varierande utsträckning upp-

lever dessa förflyttningshandikapp i olika trafik-

situationer. Systematiskt jämförs de två grupperna med

en tredje bestående av personer_utan nedsatt rörelse-

förmågê (rörliga). De utgör 83 procent eller ca 5,3

miljoner i befolkningen.
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Grupperna skiljer sig åt på några avgörande punkter.

När det gäller åldern är hela 85 procent av de rörelse-

hindrade över 60 år. Motsvarande andel för personer

med nedsatt rörelseförmåga är 77 procent och för rör-

liga blott 15 procent. Beträffande förvärvssituationen

är 92 procent av de rörelsehindrade pensionärer eller

hemarbetande. Motsvarande andelar för de två andra

grupperna är 79 resp 17 procent. Endast 6 procent av

alla rörelsehindrade har både bil och körkort medan

19 procent av de rörelsenedsatta har det. Andelen

för rörliga är 46 procent. Tillgång till bil i hushållet

har 22 procent av derörelsehindrade, 41 av de rörelse-

nedsatta samt 72 av de rörliga.

Skillnaderna i resvanor är stora. År 1978 genomförde

hela Sveriges befolkning sammanlagt 5,2 miljarder resor.

Som resa definieras varje förflyttning överstigande

200 meter utanför hemmet, arbetsplatsen el dyl. Beaktar

man gruppstorleken finner man att de rörelsehindrade

har en resvolym som motsvarar en femtedel av de fullt

rörligas. Personer med nedsatt rörelseförmåga genomför

i sin tur knappt hälften så.många resor som de rörliga.

Genomsnittligt kan man säja att rörelsehindrade företar

en förflyttning utanför bostaden varannan dag medan

motsvarande Värde för rörelsenedsatta är en resa per

dag och rörliga i genomsnitt två och en halv per dag.

Även färdsättsanvändningen uppvisar vissa olikheter.

Rörliga människor genomför mer än hälften ( 60 procent)

av alla sina förflyttningar i personbil som förare eller

passagerare. Endast var femte förflyttning sker till

fots trots goda fysiska förutsättningar. Bland de för-

flyttningshandikappade råder delvis motsatt ordning.

Knappt hälften av de rörelsehindrades förflyttningar

sker till fots medan bilen svarar för en tredjedel.

För rörelsenedsatta är motsvarande Värden en tredjedel

till fots och hälften i bil. Gängse kollektivtrafik
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svarar endast för omkring 10 procent av resvolymen i

samtliga grupper. Taxi och färdtjänst spelar en stor

roll för de rörelsehindrade.

Uppgifter om resornas utgångspunkt, längd, tidsförbruk-

ning samt syfte styrker uppfattningen att de rörelse-

hindrade huvudsakligen förflyttar sig i hemmets omedel-

bara närmiljö. Hälften av gruppens resor understiger

2 kilometer. Inköps- och besöksresor är vanliga. Bland

grupper med ökande rörelseförmåga ökar andelen arbets-

och fritidsresor över långa avstånd. Nästan hälften av

de rörligas totala resvolym åtgår till och från arbets-

platsen. Motsvarande andel för de rörelsehindrade är

6 procent och för de rörelsenedsatta 20 procent.

Transportmönster och resbehov är givetvis starkt beroende

av individens hela livssituation, resurser och förut-

sättningar. Att individuella funktionsnedsättningar

avseende rörelseförmågan ändå spelar en avgörande roll

framgår av en jämförelse mellan olika pensionärsgrupper.

Drygt 60 procent av alla pensionärer anser sig vara

rörliga och förflyttar sig också i samma utsträckning

som t ex yngre förvärvsarbetande om man bortser från

arbetsresorna. Det innebär ett genomsnitt på 1,5 resa

per dag. Pensionärer med någon form av nedsatt rörelse-

förmåga - knappt 30 procent av alla - har en halverad

genomsnittlig resfreksvens; ca 0,8 per dag. De rörelse-

hindrade pensionärer ligger på en ännu lägre nivå,

ca 0,5 resa per dag.

Förflyttningshandikapp är en situation som uppstår i

(det bristande) samspelet mellan en människa med lång-

varig funktionsnedsättning och en illa anpassad trafik-

miljö..RVU-materialet skiljer på funktionsnedsättningar

av olika svårighetsgrad. Förutom att dessa gradskillnader

ställer krav på olika långtgående anpassning anger också

nedsättningarnas art förutsättningarna för delvis skilda

behov. Enligt andra undersökningsresultat kan gruppen
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personer med nedsatt rörelseförmåga i stort indelas

efter följande typer av funktionsnedsättningar: omkring

40 procent upplever gångsvårigheter, 3 procent använder

rullstol, 7 procent har svåra synnedsättningar, svåra

hörselnedsättningar förekommer hos ca 35 procent och

drygt 10 procent av svåra allergier el dyl med konsekven-

ser vid resa. I sin tur betingas dessa nedsättningar av

en rad olika medicinskt diagnosticerade tillstånd (sjuk-

domar, skador och åldersförändringar).

Samhällets utvecklingmot alltmer transportberoende och

ökad rörlighet har medfört nackdelar för de förflyttnings-

handikappade. Satsningar har gjorts för att motverka detta,

inte minst genom uppbyggnaden under l970-talet av en riks-

täckande kommunal färdtjänst. Utvecklingen av färdtjänsten

granskas i ett avsnitt som ytterligare en grund för

behovet av framtida insatser. Bl a pekas på förhållandet

att servicens nivå och kvalitet varierar från kommun till

kommun, att olika strategier tillämpas för att utveckla

servicen samt att vissa oklarheter råder när det gäller

att uppställa kriterier för tillståndsberättigad person-

krets. Färdtjänstens förhållande till gängse kollektiv-

trafik är också av storbetydelse vid prioriteringar av

olika utvecklingsinsatser och fastställandet av service-

nivåer i olika färdmedel.

Rapporten avslutas med några principiella överväganden

och riktlinjer för framtida FoU-insatser på området.

Dessa berör såväl efterfrågesidan (olika behovsbedömningar

mm) samt utbudssidans olika transportformer.
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Personal mobility and travel patterns

by

Bertil Vilhelmson

University of Göteborg

PO Box 3016

S-400 10 GÖTEBORG Sweden

SUMMARY

This study is focused on the situation of disabled

peOple in todayê traffic.

In 1978 the National Central Bureau of Statistics (SCB)

carried out a nationwide survey of travel patterns in

Sweden. The survey is based on personal interviews with

8 400 persons and covers transports by all means of

transportation. The sample is drawn from all persons

aged l5 - 84 years.

In this report evidence has been examined on differences

in the distribution of personal mobility (personal

physical capacity) and travel patterns drawing data from

the survey.

Three groups of persons with different degree of perso-

nal mobility are defined and described. Travel patterns

are compared. These groups are:

A. Persons with severe limitation of personal mobility

(defined as individuals permitted to use a special

social transport service).

B. Persons with some limitation of personal mobility

(defined as persons unable to run a short distance).

C. Persons with no such limitation of personal mobility.

(Group A is a part of B, while B and C are mutually excluding).

Table l sums up some background data concerning these

groups.
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Table 1 Persons with varying degree of personal
mobility; some background-data

Penxmsvüth

no limitation some severe

NUmber in pop
pulation, 15-

84 years old 5 360 000 1 133 000 233 000

Proportion,% 83 17 4

Over 60 years
old, % 15 77 85

Economically
active, % 83 21 8

Owning car &

drivers lic. % 46 19 6

Car in the

household, % 72 41 22

 

The total number of travels in Sweden 1978 amounted to

5 200 millions. Table 2 summarizes some results of the

personal-mobility impact on the formation of travel

patterns.

Table 2 Persons with varying degree of personal
mobility: travel patterns

 

:Rusomsvüth

nolünátüjon same sewue

anxmtnx1of
aLLjounEys,% 92 8 1

Travel/capita
and year 883 371 198

Medal split,%
car 57 42 34

public trp 12 14 9
walk 20 35 43

twodWheelers 9 5 1

taxi 1 2 14

Purpose, %

work, school 49 20 6

shopping 14 30 28
health care 1 3 6

recreation 23 4 1 5 0

other 9 7 11
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Data in table 1 and 2 confirms big differences between

the groups studied. PeOple with certain. limitations

in personal travel capacity have low triplevels and

-frequencies, mostly travelling in the immediate

surroundings of home. On the average the most handicapped

group only makes one move outside their home every second

day.

These differences maintain when factors like age,

economic activity and work-trips are held constant.

Pensioners with no reducement in mobility (60 % of

allf/make on the average 1,5 trip/day; the same

frequency as young working peOple when work trips

are excluded. Pensioners with some limitation of

personal mobility make 0,8 trip/day and pensioners

with severe limitation 0,5 trip/day on the average.

A travel handicap is a disadvantage resulting from

personal disability and demands from the traffic-

systems. A series of different and mutually varying

disabilities cause travellers to come up against

various problems and place different demands upon

adaption of vehicles and physical and social traffic

environment. According to some other Swedish surveys

the one million group of persons with some limitation

of personal mobility can be broadly categorized into

following groups of certain disabilities:

0\
°

Persons with ambulatory disability 40

0\
°

Persons in wheelchairs

0\
°

Persons with visual disability

0\
o

Persons with auditory disability 35

0
0
0
0
0

Persons suffering from allergies or

asthma 15 0\
°
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The report continous in a special analysis of the deve-

lopment of a social transport service in Swedish

municipalities. This service is one way of meeting the

demands of disabled groups. Attention is paid to the

growth of service, the regional differences in volume

and quality and some aspects on the question of how to

ranson the service.

On these grounds - the statistical description of

travel patterns, the evaluation of the social transport

service and a discussion of travel handicap in society -

some guidelines are formed for future research and

develOpment in the area of traffic system adaption.

VTI RAPPORT 2 2 4



l STUDIENS BAKGRUND, SYFTE OCH UPPLÄGGNING

Persontransporternas betydelse för välfärden har fast-

ställts i ett flertal studier under senare år. Behovet

av att snabbt kunna förflytta sig mellan olika lokali-

seringar och aktiviteter tilltar ju mer samhällsomgiv-

ningen utvecklas mot exempelvis verksamhetskoncentra-

tion och boendeutspridning. Genom transporter kan till-

gängligheten, som utgör ett väsentligt led mellan indi-

videns behov och omgivningens resurser, förbättras.

Enbart under perioden 1950-1977 ökade det inrikes per-

sontransportarbetet från 16,1 till 86,1 miljarder per-

sonkilometer, dvs med drygt 400 procent enligt en be-

dömare (Holmgren 1980). Utvecklingen mot ökad rörlig-

het är inte odelat av godo. Grupper av människor som

av olika skäl t ex förflyttningshandikapp och/eller

avsaknad av egen personbil löper risk att hamna vid

sidan av välfärdsutvecklingen. Omgivningen tenderar

att bli alltmer otillgänglig för dessa grupper. Ett

grundläggande fördelningsproblem uppstår i samhället

mellan de som har förflyttningsresurser och de som

saknar.

Föreliggande studie syftar i första hand till att in-

gående beskriva och analysera de förflyttningshandi-

kappades situation och villkor i dagens trafik. Detta

sker framför allt genom en för ändamålet särskilt ut-

förd bearbetning av material från den första riks-

täckande resvaneundersökning som gjorts i Sverige -

utförd av SCB år 1978.

Behovet att förbättra transportvillkoren för speciellt

utsatta grupper, t ex handikappade och äldre, uppmärk-

sammas sedan några år i Sverige. Införandet av en riks-

omfattande kommunal färdtjänst under 1970-ta1et liksom

pågående försök med en riksfärdtjänst är exempel på

hur delvis nya transportsystem introduceras för ända-

målet.
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Med bland annat HAKO-utredningens betänkande Handikapp-

anpassad kollektivtrafik (SOU 1975:64) som grund har

åtgärder också börjat vidtas för att bättre anpassa de

traditionella kollektivtransportsystemen till männi-

skors varierande förutsättningar och prestationsförmå-

ga. Sedan 1979 föreskrivs handikappanpassning av de

kollektiva färdmedlen i lag (SFS 1979:558) och den

statliga myndigheten transportrådet har tilldelats en

uppgift att samordna normgivning samt följa upp att

anpassning verkligen kommer till stånd bland utövande

trafikföretag.

För införskaffande av personbil liksom förarutbildning,

fordonsdrift, teknisk anpassning m m kan under vissa

förutsättningar bidrag utgå från stat och kommun. Kör-

kort kan erhållas även av gravt fysiskt handikappade

personer genom aktiv träning, utbildning samt särskilda

Villkor i körkortstillståndet. Mopedfordon och elekt-

riska rullstolar för utomhusbruk utgör också exempel

på möjliga transportalternativ.

För såväl den förflyttningshandikappade människan som

ansvariga samhällsorgan blir det allt väsentligare att

få reellt grepp om behovet och efterfrågan av trans-

porter i olika former för olika ändamål. Detta inte

minst för att kunna prioriterautvecklingsinsatser i

de olika trafiksystemen och avväga anpassningsinsatser

på ett Optimalt sätt. Avsikten med denna studie är att

bidra med ett första steg i en sådan, mer övergripan-

 

de behovsanalys.

 

Efterfrågan på och utgifterna för den kommunala färd-

tjänsten har ökat snabbt under senare år. I rådande

samhällsekonomiska läge diskuteras kvalitetSSänkande

åtgärder i många kommuner. Samtidigt "kläms" den tra-

ditionella kollektivtrafiken mellan behoven att dels

utvecklas och göras attraktiv som alternativ till per-

sonbilen, dels anpassas med hänsyn till de äldre och
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de handikappade. De bägge målenär inte alltid lätta

att förena när det gäller effektivitetskrav som t ex

minsta avstånd mellan stationer/hållplatser eller uppe-

hållstid för på- och avstigning. Hur skall man satsa

i framtiden? Vilka grupper skall beredas plats inom

färdtjänstservicen? Vilka skall förväntas kunna an-

vända en efter hand anpassad "traditionell" kollektiv-

trafik? Vilken roll kan personbilen spela som alter-

nativ för den handikappade?

Dessa och en rad liknande frågeställningar behöver be-

svaras för att såväl anpassningsarbete, bidragssystem

som insatser för forskning och utveckling på området

skall fördelas på ett bra sätt. Ambitionen är inte att

till fullo besvara dem i denna skrift; resultaten från

resvaneundersökningen kan dock tjäna som ett underlag

i en sådan diskussion om samhällets och transportsys-

temens anpassning till individen.

Rapporten är upplagd på följande sätt. I det fortsatta

kapitel 2 introduceras SCB:s resvaneundersökning.

 

Bland annat diskuteras uppläggning, genomförande samt

möjligheterna att identifiera förflyttningshandikappa-

de personers resvanor i materialet. De förflyttnings-

handikappades antal och andel av befolkningen redovi-

sas tillsammans med andra bakgrundsuppgifter.

I kapitel 3 redovisas undersökningsresultaten. Resva-

 

nor och resmönster i en rad olika avseenden jämförs

mellan tre grupper av människor med olika grad av för-

flyttningshandikapp - personer utan nedsatt rörelse-

förmåga, personer med nedsatt rörelseförmågasymwt färd-

tjänstberättigade rörelsehindrade.

I kapitel 4 sätts resultaten in i ett sammanhang och

 

tolkas mot bakgrund av bland annat behovet av olika trans-

porter och framtida forskning och utveckling inom om-

rådet. Tolkningen sker bland annat med utgångspunkt

från en diskussion av begreppet förflyttningshandikapp
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samt en analys av den kommunala färdtjänstens utveck-

ling och betydelse för individ och samhälle. Avslut-

ningsvis summeras resultaten i slutsatser angående be-

hovet av framtida forskning och utveckling (FoU).

VTI RAPPORT 2 24



2 BESKRIVNING AV RESVANEUNDERSÖKNINGEN

2.1 Inledning

 

År 1978 genomförde statistiska centralbyrån (SCB) den

första riksomfattande resvaneundersökningen i Sverige,

IRHJ-78.Undersökningen bygger på ett urval besöksin-

tervjuer med 8 400 personer och omfattar förflytt-

ningar med alla färdmedel.

Resultat från undersökningen har hittills publicerats

av SCB i tabellform i tre transportstatistiska med-

delanden (SMT). Dessa redovisar olika uppgifter om

den samlade resaktiviteten inom Sverige, de långväga

resorna, utrikesresorna, barnens resor samt trafik-

olyckorna. Statens väg- och trafikinstitut har i

några rapporter undersökt kollektivtrafikens betyd-

else samt de billösas villkor med olika bearbetningar

av RVU -78 som grund (Asp & Lundin 1980, 1981).

Föreliggande studie baseras på en specialbearbetning

av resvaneundersökningen gjord med utgångspunkt från

de förflyttningshandikappades situation i trafiken.

Som nämnts är undersökningen baserad på ett urval be-

söksintervjuer. Intervjuerna täcker samtliga dagar un-

der ett år med början den 27 februari 1978. Urvalet

drogs bland personer i åldern 15-84 år. För varje ur-

valsperson bestämdes i förväg en viss dag under året,

en s k mätdag. Uppgifter insamlades om samtliga resor

hon/han genomförde under mätdagen. Som resa definiera-

des varje förflyttning överstigande 200 meter utanför

en s k basplats (hemmet, skolan, arbetsplatsen). In-

tervjuformulärets frågeställningar redovisas i bland

annat refererade SMT.

Individbortfallet i undersökningen som helhet uppgår
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till ll procent. För en detaljerad statistiskt-teknisk

utvärdering av undersökningen hänvisas till den s k

tekniska rapporten i Statistiska Meddelanden (SM T

1981:9).

2.2 De förflyttningshandikappade i undersökningen

 

Genom en hierarki av frågeställningar om individens

fysiska rörlighet och prestationsförmåga kan personer

med olika grad av förflyttningshandikapp identifieras

och deras resvanor och resmönster belysas med hjälp

av RVU -78.

Följande frågor ställdes som fastställer förekomst av

eventuellt handikapp:

- Kan du springa en kortare sträcka, säg 100 meter,

om du har bråttom?

Om intervjupersonen svarade nej, att han inte kan,

fick han också ta ställning till följande:

- Kan du gå i trappor utan besvär?

- Kan du stiga på en buss obehindrat?

- Kan du ta en kortare promenad på säg 5 minuter i
någorlunda rask takt?

- Har du tillgång till färdtjänst?

Bortfallet från dessa frågeställningar var 13 procent,

således ett par procentenheter större än i undersök-

ningen som helhet.
1

Som framgår av tabell 2.1 svarade 17 procent i urvalet

att de ej kan springa en kortare sträcka. Frågeställ-

ningen ringar in en förhållandevis vid grupp av per-

soner med smärre eller gravare förflyttningshandikapp.

Totalt och uppräknat till hela befolkningen har 1,1

miljoner personer i Sverige nedsatt rörelseförmåga,

 

som gruppen fortsättningsvis kommer att benämnas.
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Tabell 2.1 Förflyttningshandikapp i befolkningen
15-84 år, enligt RVU -78.

 

 

Züüäl Amiü.av Amiü.av
(then) beünk- Ixiohqungal

ningen enligt ULF-75
(pnxxmt) (pmxmmt)

1)

 

A. Personer utan nedsatt

:özelssfêniåsg
-lqnlsprhxütkonxue

sträcka 5 360 83 84

LB.§§5qg§ngg13§§§aEE

rörelssfêniågâ
-lüu1ejsqnjnga

kortare sträcka 1 132 17 16

hnñgr

-kaneü gåi.tnn$a
utan besvär 590 9 8

- kan ej stiga på en
buss obehindrat 378 6 4

- kan ej ta en kort
rask promenad 465 7 6

- färdtjänstberättigade 233 4 ..

 

Kommentar: A och B är ömsesidigt uteslutande grupper,
medan C är olika delgrupper av B.

l)Källa: ULF-75: SCB SOS Levnadsförhållanden rapport
11, 1978.

Med hjälp av de övriga frågeställningarna kan avgräns-

ningen av funktionsnedsättningarnas svårighetsgrad

skärpas. Personer med rörelsehinder, alltså svårare

 

former av förflyttningshandikapp, kan utkristallise-

ras ur den stora gruppen av personer med nedsatt rör-

elseförmåga enligt följande (se tabell 2.1).

Nästan 600 000 personer eller 9 procent av befolk-

ningen (i åldersgruppen 15-84 år) har uttalade besvär

att gå i trappor.
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Omkring 400 000 personer motsvarande 6 procent av be-

folkningen kan ej stiga på en buss obehindrat och mö-

ter därmed reella svårigheter i många kollektivtrafik-

situationer. Vidare uppger 7 procent eller knappt en

halv miljon människor att de ej kan ta en kortare pro-

menad i rask takt.

Undersökningen ger ytterligare en möjlig avgränsning

av funktionellt rörelsehinder, nämligen om intervju-

personen är berättigad till kommunal färdtjänst. En-

ligt RVU var 1978 cirka 230 000 personer färdtjänstbe-

rättigade. Detta kriterium på rörelsehinder avviker

principiellt från de Övriga då det inte baseras på en

bedömning som uteslutande gjorts av intervjupersonen.

Samtidigt kompliceras bilden av att reglerna för till-

ståndsgivning samt färdtjänstens servicenivå varierar

från kommun till kommun.

Färdtjänstfrågan möjliggör också en direkt jämförelse

av undersökningens resultat med verkliga förhållanden.

Den 1 oktober 1978 var 240 000 personer färdtjänstbe-

rättigade i Sverige (Statistiska meddelanden S 1979:

15), vilket motsvarar 4 procent av befolkningen i åld-

rarna 15-84 år.

Jämförelser med andra undersökningar är också möjliga.

Statistiska centralbyråns återkommande undersökningar

av levnadsförhållanden (ULF) inkluderar de fyra först

nämnda frågeställningarna. ULF baseras på intervjuer

med ca 12 000 personer i åldrarna 16-74 år avseende

en rad olika välfärdskomponenter (hälsa, boende,

ekonomi osv). Som redovisas i tabell 2.1 framgår att

 

överensstämmelsen mellan resultaten från RVU -78 och

ULF -75 är god. Den systematiska "övervärderingen" av

andelarna perSoner med förflyttningshandikapp enligt

RVU kan med största sannolikhet förklaras med att ULF

enbart täcker åldrarna 16-74 år. Som väl är känt och

senare skall framgå återfinns stora delar av de för-
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flyttningshandikappade bland de allra äldsta.

2.3 Analyserade förflyttningshandikapp i den fort-
satta redovisningen av resvanor

Den fortsatta redovisningen av de förflyttningshandi-

kappades villkor i trafiken och rådande resvanor grun-

das på en särskild bearbetning av RVU -78-data. Tre

grupper, som kännetecknas av olika grad av förflytt-

ningshandikapp, identifieras och jämförs avseende oli-

ka variabler.

De tre gruppernas benämning, definition samt storlek

i urval och befolkningen framgår av nedanstående

tabell 2.2.

 

Tabell 2.2 Undersökta grupper

   

Benämning Operationell Antal i Antal i be-
" definition urvalet folkningen

15-84 år

A. Personer utan ned- Kan springa
satt rörelseför- en kortare

måga (rörliga) sträcka 6 043 5 360 400

B. Personer med ned- Kan ej springa
satt rörelseför- en kortare
måga sträcka 1 253 1 132 122

C. Personer med Kan ej springa
rörelsehinder en kortare

sträcka; är

berättigade

till färdtjänst 256 232 721

 

Således kommer resvanorna m m bland urvalet av perso-

ner berättigade till färdtjänst, dvs med förhållande-

vis grava funktionella rörelsehinder att jämföras med

hela gruppen av personer med någon form av nedsättning

i rörelseförmågan. Som referensgrupp används gruppen

helt rörliga.

Det bör noteras att gruppen rörelsehindrade med färd-

tjänst är en delmängd av gruppen med nedsatt rörelse-
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förmåga. Det principiella sambandet mellan de under-

sökta grupperna och graden av rörelseförmåga åskåd-

liggörs i figur 2.l.

 

A Befolknings-
andel

   

  

_______ __ individuell
förflyttnings-
fönnåga

 

  

A = ej nedsatt rörelseförmåga

B = nedsatt rörelseförmåga

C = rörelsehinder, färdtjänstberättigad

Figur 2.l Principiellt samband mellan undersökta
grupper och rörelseförmåga

I figuren antas den individuella rörelseförmågan

hypotetiskt vara normalfördelad över befolkningen.

Skälet till att behandla och redovisa de rörelsehind-

rade som en delmängd av (och ej ömsesidigt uteslutan-

de) gruppen med nedsatt rörelseförmåga är huvudsak-

ligen den anförda regionala variationen av färdtjäns-

tens servicenivå och former för tillståndsgivning.

Gränsen mellan de två grupperna är med andra ord ej

så knivskarp som man eventuellt kan förledas att tro.

Det är vidare inte möjligt att i undersökningen identi-

fiera de skade-, sjukdomsmässiga eller andra orsakerna

som ligger till grund för nedsättningarna och hindren

i rörelseförmåga.

I den här bearbetade och redovisade delen av RVU-ma-

terialet beskrivs i första hand gruppernas resaktivi-
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teter under den studerade-mätdagen. Det innebär att

variabler som start- och målpunkter, färdsätt, resläng-

der, ärenden, restider m m är möjliga belysa och jäm-

föra för de tre grupperna. Nedbrytningar är också möj-

liga att göra avseende kön, olika regioner, hushålls-

typer, förvärvssituationer och liknande. Den relativt

ringa populationsstorleken i urvalet rörelsehindrade

försvårar dock alltför djuplodande nedbrytningar i

exempelvis geografiskt hänseende.

En teknisk identifiering av denna specialbearbetning

av RVU -78 (selektion, tabellnummer m m ) anges i

bilaga 1.
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3 FÖRFLYTTNINGSHANDIKAPPADES RESVANOR

3.1 Bakgrundsdata

Innan en redovisning av resvanor och resaktiviteter

görs skall de tre strukturerade gruppernapresenteras

och karakteriseras med hjälp av olika bakgrundsdata.

Hit hör demografiska uppgifter samt information om

förvärvssituation, geografisk fördelning samt bil-

och körkortsinnehav. Faktorerna är väsentliga för en

Vidare förståelse och tolkning av uppgifter om even-

tuella skillnader i gruppernas resvanor.

Gruppernas åldersfördelning framgår av figur 3.1 och

figur 3.2. Det existerar ett markerat samband mellan

förekomst av olika funktionella rörelsenedsättningar

1)och rörelsehinder och människans ålder. Hela 85 pro-

cent av alla rörelsehindrade med tillgång till färd-

tjänst är mer än 60 år. Motsvarande andel bland per-

soner med nedsatt rörelseförmåga över huvudtaget är

77 procent. Bland personer helt utan sådana nedsätt-

ningar är andelen blott 15 procent. Av samtliga in-

vånare mellan 15-84 år utgör samma åldersgrupp 25 pro-

cent.

Det är också av intresse att kvantifiera hur många

personer med förflyttningshandikapp som återfinns i

de yngre åldersklasserna. Enligt RVU framgår att

ungefär 40 000 personer i åldersgruppen 15-59 år är

rörelsehindrade och berättigade till färdtjänst. Sam-

manlagt utgör antalet personer med nedsatt rörelse-

förmåga 265 000 i åldersgruppen.

l)
Begreppen definieras i avsnitt 2.2.
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ÃLDERS-
GRUPPER

80-81.

75-79

70- 71.

65- 59

60- 64

55-59

50- 54

45-49

1.0- 44

35-39

30- 31.

25-29

20- 24

15-19

 

250 000 500 000 ANTAL
PERSONER

personer med nedsatt rörelseförmåga

 

 

[::]person utan nedsatt rörelseförmåga

Figur 3.1 Äldersfördelningen bland personer utan
respektive med nedsatt rörelseförmåga
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Figur 3.2 Åldersfördelningen bland personer med
rörelsehinder (berättigade till färdtjänst)
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Att förflyttningshandikappet ofta är en del i en sam-

mansatt åldrandesituation framgår av figur 3.3. I den-

 

na redovisas hur stora andelar i respektive ålders-

grupp som har nedsatt rörelseförmåga och rörelsehinder.

   

   

 

  

andel A
i varje

grupp

100-

90-
hED$MT

80_ RÖRELSE-
FÖRMÃGA

70-

60-

50-

LO-

30-

20-

RÖRELSE-
10q HINDER

" '-_T"'""1 I I 1 1 I I T I I 1 7 I 2;
15- 20- 25- 30- 35- 40- §5- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- ålders-

24 29 34 39 z4 49 54 59 BL 99 74 79 94 grupper

Andelen personer med rörelsehinder och/
eller nedsatt rörelseförmåga i olika

åldersgrupper.

Figur 3.3

 

I de två äldsta åldersgrupperna är andelarna personer

med rörelsehinder 21 respektive 32 procent.

Förvärvssituationen inom grupperna betingas givetvis

 

till stor del av den demografiska sammansättningen.

Som framgår av figur 3.4 är hela 92 procent av de

rörelsehindrade pensionärer eller arbetande i det

egna hushållet. Motsvarande andel i den mer omfattan-
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de gruppen med någon form av rörelsenedsättning är 79

procent, medan endast 17 procent av de fullt rörliga

är pensionärer eller hemarbetande.

Stora skillnader mellan grupperna återfinns också vad

gäller förutsättningarna att använda egen personbil

 

(se tabell 3.1). Endast 6 procent av de rörelsehindra-

de personerna har körkort och egen bil. Motsvarande

värden för de rörelsenedsatta och de fullt rörliga är

19 respektive 46 procent. Endast var femte rörelse-

hindrad har tillgång till bil i hushållet medan tre

fjärdedelar av alla rörliga äger detta.

FÖRVÄRVSSITUATJON

ANSTÄLLD, HUSHÅLLS- PENSIONÄR
EçEN ARBETE
FÖRETAGARE

JGRUPP

  

ÖVRIGT

 

RÖRELSEHINDRADE aa

   

 

 

 

 

  

 

 

NEDSATT RÖRELSE- % * >
FÖRMÅGA 1 20 LiJ__=:___ 7'

EJ NEDSATT RÖRELSE- ====::::::---__ ,z'

FÖRMÅGA [ 71 Jal 9 m 7]

ALLA L 62 J 3 1 20 IOJ

Figur 3.4 Förvärvssituationen bland grupper med olika
rörelseförmåga

?abell 3.1 Tillgång till bil och körkort bland grup-
per med olika rörelseförmåga, 15-84 år

Grupp Har egen bil och Har tillgång till
körkort (andel %) bil i hushållet

undel%)

Rörelsehindrade 6,3 21,5

Nedsatt rörelseförmåga 19,3 41,0

Rörliga 45,5 78,7

.Alla 41,0 72,1
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Slutligen en kommentar om den geografiska fördelningen

 

av grupperna. Av tabell 3.2 framgår att grupperna är

 

fördelade på ett i stort sett likartat sätt ur regional

aspekt.

Tabell 3.2 Den regionala fördelningenaurgrupper med oli-
ka rörelseförmåga. Procentuell fördelning.

 

 

 

Grupp T-region
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summa

Rörelsehindrade 23 6 20 15 25 12 100

Nedsatt rörelse-

förmåga 14 7 23 19 26 12 100

Rörliga 16 6 24 19 24 11 100

Alla 15 6 24 19 25 11 100

 

I tabellen är grupperna geografiskt fördelade på s k

T-regioner (en indelning efter tätortsstorlek)l). Enda

avvikelsen är en förhållandevis hög koncentration rör-

elsehindrade i stockholmsregionen med motsvarande un-

derrepresentation i de mindre och medelstora tätorter-

na. Avvikelsen kan sannolikt förklaras utifrån den här

använda definitionen av rörelsehindrad, dvs person be-

rättigad till färdtjänst. Färdtjänstens kvalitet och

omfattning varierar från kommun till kommun liksom be-

folkningens ålderssammansättning. 1978 fanns exempel-

vis 45 färdtjänstberättigade per tusen invånare i

Stockholms län. Motsvarande värde för riket som hel-

het var 29 (Statistiska meddelanden S 1979:15).

 

T-reg nr 1 = Stockholms tätort med förorter

T-reg nr 2 = Göteborgs tätort med förorter

T-reg nr 3 = tätorter med 25 000-250 000 invånare

T-reg nr 4 = tätorter med 5 000- 25 000 invånare

T-reg nr 5 = mindre tätorter och glesbygd i södra
Sverige I

T-reg nr 6 = mindre tätorter och glesbygd i norra
Sverige
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Sammanfattningsvis återfinns klara tendenser i under*

sökningsmaterialet avseende de olika grupperna. Bland

de rörelsehindrade och rörelsenedsatta finns stora

grupper med hög ålder (pensionärer), som ej förvärvs-

arbetar utanför hemmet och som oftast saknar körkort

och egen bil. Dessa variationer i livscykel m m lägger

sannolikt grunden till de variationer i resvanor och

resaktiviteter som skall belysas i nästa avsnitt.

3.2 Resvanor och resmönster

 

3.2.1 gtgångspunktgr

Den här redovisade delen av RVU -78 ger en ögonglicks-

bild av de förflyttningshandikappade gruppernas res-

vanor och resmönster jämfört med de icke-handikappade

under år 1978. Resultaten återger det faktiska resbe-

teendet i en given situation, med de särskilda vill-

kor på utbuds- och efterfrågesidan av transporter som

gällde vid undersökningens genomförande. Dessa vill-

kor har i viss mån förändrats under senare år; höjda

drivmedelskostnader, olika lågprissatsningar, fortsatt

färdtjänstutbyggnad m m har inträffat.

Avsikten med detta avsnitt är primärt att beskriva

och jämföra resvanor och resmönster. Huruvida skill-

 

nader i dessa vanor och mönster återspeglar åsidosatta

behov av transporter i olika utformning diskuteras i

ett senare kapitel som utgångspunkt för en bedömning

av det framtida behovet av forskning- och utveckling

inom området.

3.2.2 §amlad_resvolym och reâfrekveng

År 1978 genomförde hela befolkningen (15-84 år) i

Sverige sammantaget 5,2 miljarder resor. I tabell 3.3

redovisas hur denna resmängd fördelas på grupper av

individer med varierande rörelseförmåga.
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Tabell 3.3 Totalt antal resor1)i Sverige 1978. För-
delning på grupper med olika rörelseför-

    

måga

Antal (st) Andel (%)

Alla resor, totalt 5 153 - 106 100
därav utförda av per-
sxmertmanrmñsaü: 6
rörelsefömnåga. 4 733 - 10 91,8

med nedsatt rörelse- 6
förmåga 420 ° 10 8,2

därav rörelsehindrade 46 - 106 0,9

l)Resa definieras som alla förflyttningar utifrån bo-
stad respektive skola/arbetsplats överstigande 200
meter.

Skillnaderna i resaktivitet mellan de tre grupperna

rörliga, med nedsatt rörelseförmåga och rörelsehindra-

de är mycket stora. Tar man hänsyn till antalet perso-

ner ingående i de olika grupperna finner man att de

rörelsehindrade i genomsnitt har en årlig resvolym som

motsvarar en femtedel av de rörligas (se figur 3.4).

 

Personer med nedsatt rörelseförmåga företar i sin tur

knappt hälften så många resor som de rörliga.

     

   

GRUPP
A

198 RÖRELSEHlNDRADE

371 1 RÖRELSENEDSATTA

883 ] RÖRLIGA

792 ] ALLA
\ ANTAL RESOR

1 I T T ' T ' I T I ,PERCAPITAOCHÅR
500 1000

Figur 3.5 Genomsnittligt antal resor per person och
år bland personer med olika rörelseförmåga

VTI RAPPORT 224



19

Annorlunda uttryckt innebär detta att rörelsehindrade

personer i genomsnitt gör en förflyttning utanför bo-

staden varannan dag; medan motsvarande medelvärde för

rörelsenedsatta och rörliga är en respektive två och

en halv resa dagligen.

3.2.3 Färdsättsanvändning samt resornas utgångsläge,

Utöver grundläggande nivåskillnaderna i resvolym och

resfrekvens kan även markanta skillnader mellan grup-

perna konstateras vad gäller färdsättsval och -använd-

ning. Detta avser såväl volym, frekvens som den pro-

centuella fördelningen av färdsätt i respektive grupp.

Skillnaderna åskådliggörs i figur 3.6 och tabell 3.4.

 

En genomgående klar tendens är att rörliga personer

har tillgång till och använder olika färdmedel i be-

tydligt större utsträckning än de två grupperna med

förflyttningshandikapp. Samma förhållande gäller mel-

lan den stora gruppen med nedsatt rörelseförmåga gent-

emot gruppen med rörelsehindrade personer. Enda undan-

tag från denna "regel" utgör taxiresorna.

Färdsättsanvändningen inom respektive grupp uppvisar

olika fördelningsmönster. Rörliga människor genomför

nästan hälften (43 procent) av alla sina förflytt-

ningar som förare av personbil. Inkluderar man för-

flyttningar som bilpassagerare ökar andelen till 57

procent. Var femte resa genomförs till fots.

Bland de förflyttningshandikappade råder omvända för-

hållanden. Bland dessa dominerar förflyttningar till

fots (I). Trettiofem procent av de rörelsenedsattas

resor och 43 procent av de rörelsehindrades företas

på detta sätt. Andelen förflyttningar som bilförare

är endast 26 respektive 11 procent i de två grupperna.

Inkluderas förflyttningarna som bilpassagerare ökar

andelarna till 43 och 34 procent.
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Figur 3.6 Färdsättsanvändning. Antalet resor per
capita och år med olika färdmedel bland
personer med olika rörelseförmåga

De kollektiva färdmedlen betyder ungefär lika mycket

för de tre undersökta grupperna. Ungefär 10 procent

av respektive grupps resor företas med buss, spårvagn

eller tunnelbana. Taxi spelar en förhållandevis stor

roll för de rörelsehindrade.
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Tabell 3.4 Färdsättsanvändning. Procentuell fördel-
ning av alla resor bland personer med
olika rörelseförmåga

 

 

  

Grupp Rörliga Nedsatt Rörelse-
Färdsätt rörelse- hindrade

fönmåga

Fots 20,2 34,8 42,7

Cykel 9,2 5,2 1,4

Mbped-mc 1,4 1,4 0

Bilförare 43,7 25,6 10,5

Bilpassagerare 13,4 17,0 23,1

Taxi 0,5 1,7 13,7

Buss

Spårvagn 8,7 11,8 7,4
T-bana

Tåg

Flyg 2,9 2,5 1,2
Övrigt

100 100 100

 

Det kan förefalla märkligt att personer med förflytt-

ningshandikapp i så hög utsträckning förlitar sig på

förflyttning till fots. Till viss del bör detta hänga

samman med förflyttningarnas skilda karaktär i sam-

band med de varierande socioekonomiska förutsättningar-

na i grupperna (jämför avsnitt 3.1). Vidare spelar den

i undersökningen använda definitionen av resa en roll

härvidlag. Eftersom alla förflyttningar över 200 me-

ter inkluderas, infångas också förhållandevis måttliga

förflyttningar i den omedelbara närmiljön. Sannolikt

förflyttar sig äldre och handikappade i relativt hög-

re grad i den omedelbara närmiljön än andra grupper.

Det finns således skäl att ytterligare karakterisera

gruppernas resaktiviteter med avseende på variabler

som resans utgångsläge, längd, tidsförbrukning och

ändamål.
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Som framgår av tabell 3.5 varierar den funktionella

lokaliseringen av resornas utgångspunkt mellan grupper-

na. Hela 84 procent av de rörelsehindrades resor sker

med hemmet som utgångspunkt. Arbete, skola m m spelar

en mindre roll i detta avseende. 80 respektive 62 pro-

cent av de rörelsenedsattas respektive rörligas resor

företas från hemmet.

Tabell 3.5 Resornas utgångsläge. Procentuell för-
delning bland grupper med olika rörelse-

 

 

förmåga

Grupp Rörliga Nedsatt Rörelse-
Ut ån slä e rörelse- hindrade

9 g g förmåga

Hemmet 62,3 79,7 84,2

Arbete/skola 32,3 12,8 5,2

Övrigt 5,4 5,2 10,6

100 100 100

 

Även uppgifter om resornas längd bekräftar tendensen

att framför allt de rörelsehindrade i större utsträck-

ning företar kortare resor i den omedelbara närmiljön.

De tre gruppernas resor fördelade på olika avstånds-

intervall åskådliggörs i figur 3.7. 40 procent av de

rörelsehindrades resor är kortare än 2 km. Motsvaran-

de värde för de två andra grupperna är cirka 20 pro-

cent.

De grundläggande demografiska och socioekeonomiska

skillnader som finns mellan grupperna påverkar också

den tid som kan tas i anspråk för förflyttningsända-

mål m m. Såväl färdsättsval som reslängd står i ömse-

sidig relation till och påverkas av tidsfaktorn. Bil-

innehav ger t ex möjlighet till förhållandevis långa

men snabba förflyttningar - en möjlighet som kan över-

gå till ett beroende avhängigt hur låst individens

tidsanvändning i övrigt är till olika aktiviteter.
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Förvärvsarbetandes situation skiljer sig härvidlag

ofta från ålderspensionärers och andra icke yrkesverk-

samma gruppers.

  

andelÅ

°/. .
RÖRELSEHINDRADE

____- - NEDSATT RÖRELSEFÖRMÃGA
1.0 - \ RÖRLIGA

30 _

20 -

10 -

1 T T T 1 T >

 

  

, I _

0.1-1.9 2-4.!! 5-99 10-19.!) 20-493 50-993 100+ reslöngd,km

Figur 3.7 Reslängder. Procentuell fördelning på olika
avståndsintervall bland personer med olika
rörelseförmåga

 

I figur 3.8 redovisas tidsanvändningen avseende resor

 

i de undersökta grupperna. Bland rörelsehindrade är

det vanligast med resor som tar 30-39 minuter. Mot-

svarande för rörliga och rörelsenedsatta är 10-19 mi-

nuter. Viktigt att notera är här att förflyttnings-

hastigheten vid lika färdsätt, t ex gånghastigheten,

sannolikt varierar mellan grupperna.

Så till en redovisning av resornas huvudsakliga ända-

mål. I tabell 3.8 redovisas dels en ärendefördelning

 

inom grupperna och dels per-capita resandet (resfrek-

vensen) avseende olika ärenden. Även dessa uppgifter

speglar de socioekonomiska m fl förhållanden som van-
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ligtvis är förknippade med personligt förflyttnings-

handikapp.

andel/\
Va

50-

 

45 - RÖRELSEHI NDRADE
------ Neoszm RÖRELSEFÖRMÃGA

1. 0 - RORLI GA

 

35_

30-

25-

20-

15-

  

\
7

I I I I I I
0-9 10-19 20-29 30-39 40-59 60-89 90+ tidsintervoll

rninuter

Figur 3.8 Resornas tidsförbrukning. Procentuell för-
delning bland personer med olika rörelse-
förmåga

 

Bland de rörliga spelar arbetsresorna m m en domine-

rande roll på ett sätt som ej motsvaras bland de två

övriga grupperna. Nästan hälften (45 procent) av de

förstnämndas resor sker till/från arbetet, skolan el-

ler i tjänsten. Motsvarande andel för personer med

nedsatt rörelseförmåga är 20 procent och för rörelse-

hindrade blott 6 procent.

Resor för inköp, service, hälsovård och barntillsyn

ligger på i stort sett samma antalsmässiga nivå bland
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rörliga och rörelsenedsatta; 137 respektive 122 resor

per person och år. De rörelsehindrade företar i genom-

snitt ungefär halva detta antal (67).

Resor till släkt, vänner samt andra resor av fritids-

karaktär är mest frekventa bland de rörliga (244 re-

sor per person/år) men betydligt färre bland rörelse-

nedsatta (150) och rörelsehindrade (99). Andelsmässigt

utgör dock dessa ändamål 40 respektive 50 procent av

de båda gruppernas resvolym. Även inköpsresorna är

andelsmässigt viktiga för dessa grupper.

Tabell 3.8 Resändamål. Antal resor med visst ändamål
per capita och år samt procentuellt för-
delat bland personer med olika rörelse-

 

 

 

 

  

förmåga

Grupp Rörliga Nedsatt rör- Rörelse-
elseförmåga hindrade

Ändamål antal andel antal andel antal andel

Arbete 305 35 56 15 12

Sqüa 38 4 2 1

Tjänste 86 10 14

Inköp 107 12 92 25 43 22

Service 18 2 18 5 11

Hälsovård 8 1 12 3 12

Barntillsyn 4 0 O 0 l

Släkt/vänner 84 10 51 14 26 13

Fritid 160 18 99 27 73 37

Övrigt 74 8 26 7 20 10

Totalt 883 100 371 100 198 100

3.3 Resvanor och resmönster med hänsyn till livs-
situation m m

3 - 3 - l Beâfreävsnâe::Järslâeäörmågâ 90h_ lizssylsel

Det finns anledning att ytterligare fördjupa och för-

tydliga bilden av de förf1yttningshandikappades res-

vanor. Hittills har en jämförelse mellan de tre under-
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sökta grupperna skett avseende dels vissa bakgrunds-

data (ålder, förvärvssituation, bilinnehav m m) samt

dels avseende faktiska resmönster. Framkomna skillna-

der är avsevärda. I följande avsnitt är syftet att

jämföra resbeteendet i grupperna med hänsyn till vissa

skillnader i livssituationen (ålders- och förvärvs-

situation) samt boenderegion. Det förhållandevis ringa

populationsurvalet rörelsehindrade i undersökningen

(ca 250 personer) medger dock icke alltför långtgåen-

de nedbrytningar i delgrupper.

Resbehov och manifesterat transportmönster är starkt

beroende av individens hela livssituation. Faktorer

som ålder och förvärvssituation spelar exempelvis en

stor roll vilket bekräftas av redovisningen i tabell

3.9.

Tabell 3.9 Genomsnittligt antal resor per person och
år bland personer med olika rörelseförmåga
och livssituation

 

 

Rörliga Nedsatt Rörelse-

rörelse- hindrade

förmåga

Anställda, X

egna företagare 974 736 (709)

Arbetande i X
eget hushåll 498 368 (303)

Pensionärer 512 277 165

övriga 865 335 V ( 96)X

.Alla 882 371 198

 

XUrvalsstorleken för liten för säker slutsats

I tabellen anges resfrekvensen, antal resor per person

och år, i de tre grupperna med personer med olika rör-

lighetsförmåga fördelade på fyra olika delgrupper av-

seende livssituation. Som framgår varierar resfrekven-

sen inte enbart mellan de tre handikappgrupperna utan

också inom dessa. Genomgående har gruppen förvärvsar-

betande höga resfrekvenser även om den individuella
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rörelseförmågan tycks påverka i viss utsträckning.

Motsvarande tendens återfinns bland arbetande i det

egna hushållet. Deras totala årliga resvolym är dock

halverad jämfört med de som förvärvsarbetar utanför

hemmet. Ålderspensionärerna i sin tur redovisar stora

skillnader inom gruppen. De "rörliga" pensionärerna

upprätthåller en hög resvolym medan denna snabbt av-

tar med minskande rörelseförmåga. Slutligen uppvisar

delgruppen "övriga" markanta skillnader. Gruppens sam-

mansättning är oklart formulerad - sannolikt återfinns

många studerande i delgruppen "övriga rörliga" medan

exempelvis förtidspensionärer kan ingå i "övriga rör-

elsehindrade". För denna sistnämnda grupp pekar resul-

tatet på mycket ringa resvolym, knappt 100 resor per

år. Denna utsatta grupp uppgår till knappt 7 000 per-

soner i hela landet.

3.3.2 Arbetsresorna exkluderade

Arbetsresorna slår igenom mycket starkt i undersök-

ningen, inte minst av undersökningstekniska skäl.

Resa till och från arbete eller skola räknas nämligen

som två förflyttningar medan exempelvis inköpsresor

m fl räknas som en.

Det finns således skäl att "rensa" bort arbetsrese-

effekten i en särskild jämförelse mellan grupperna,

fortfarande med hänsyn till variation i livssituation

(tabell 3.10).

 

Tabell 3.10 Genomsnittligt antal resor per person och år
bland personer med olika rörelseförmåga och
livssituation. Exklusive arbets-, skol- och

  

 

tjänsteresor

Rörliga Nedsatt rör- Rörelsehindrade
elseförmåga

Anställda, egna företagare 436 360 (483)X

Arbetande i eget hushåll 497 369 (304)X

Pensionärer 498 277 166

övriga 508 275 ( 96)X

.Alla 455 299 186

 

2Drvalsstorleken för liten för säker slutsats
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Som framgår sker en utjämning av den årliga genomsnitt-

liga resvolymen inom de olika grupperna när resor till

och från arbete och skola samt i tjänst exkluderas.

Trots denna utjämning kvarstår dock vissa väsentliga

skillnader till de rörelsenedsattas och rörelsehindra-

des nackdel. Särskilt pensionärerna i dessa grupper

har väsentligt lägre resfrekvens. Noteras bör ockSå

den genomsnittligt mycket höga resnivån bland "rör-

liga" pensionärer. Inom hela pensionärsgruppen finns

således omfattande skillnader i resvanor förknippat

med rörelseförmågan. De äldre utgör med andra ord inte

någon homogen grupp med avseende på resvanor och för-

flyttningsaktiviteter.

3.3.3 gärdsättsanvändningen bland pensionärer

Så över till en annan aspekt, nämligen färdmedelsval

och färdsättsanvändning. En någorlunda säker nedbryt-

ning i detta avseende för ovan nämnda grupper är en-

dast möjlig inom pensionärsgruppen, se tabell 3.11.

Tabell 3.11 Färdsättsanvändning bland pensionärer med
olika rörelseförmåga. Procentuell fördel-
ning, alla resor

  

Rörliga Nedsatt Rörelse-
rörelse- hindrade
fönüga

Fots, cykel 53 51 42

Nbped,nn 2 2 0

Bilförare, bilpassagerare 30 30 32

Buss , spårvagn , t-bana 12 12 8

Övrigt 4 5 18

 

Tabellen ger vid handen att pensionärer med olika grad

av rörelsenedsättning har en grovt sett likartad färd-

sättsanvändning. Beträffande de rörelsehindrade pen-

sionärerna finns dock vissa avvikelser. Förflyttning

till fots/cykel är jämförelsevis mindre vanlig i den-
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na grupp liksom kollektiva resor med buss och liknan-

de. Istället används en förhållandevis stor andel öv-

riga färdmedel, dvs taxi, färdtjänst m m.

3.3.4 Besvangr_i_olika_regiontzper

Förutsättningarna, dvs utbuds- och efterfrågeförhål-

landena rörande transporter torde variera geografiskt

avhängigt exempelvis regiontyp (storstad, glesbygdrnm).

Som framgår av figur 3.9 är dock skillnaderna inom

 

grupperna med olika rörelseförmåga avseende antalet

resor per år marginella. Resfrekvensen är således för-

hållandevis konstant (inom grupperna) medan det sna-

rare är reslängder, restider och färdsätt som kan skil-

ja regiontyperna åt. I tabell 3.12 preciseras just så-

 

dana andelsmässiga variationer av färdmedelsvalen. Av

tabellen framgår framför allt bilens förhållandevis

tilltagande betydelse i "glesare" regiontyper (jämför

Asp & Lundin 1980).

Tabell 3.12 Färdsättsfördelning bland grupper med
olika rörelseförmåga samt regiontyp.
Andelar i procent av alla resor

   

Rörliga Nedsatt Rörelse-
rörelse- hindrade
förmåga

Storstäder: personbil 50 53 52

(t'reg 1 O 2) kollektith 29 37 19
ovrigt 21 10 29

Tätorter i personbil 60 65 57
övrigt: . x
(t_reg 3 O 4) kollektivt 9 12 10

ovrigt 31 23 32

Glesbygd: personbil 67 80

(t'reg 5 O 6) kollektith 6 1
övrigt 27 19 ..

 

Xkollektivt = buss, t-bana, spårvagn

VTI RAPPORT 224



30

A antal resor

 

  

 

  

 

 

 

 

per år och
person

100-
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1 = storstäder (T-region 1 och 2)

2 = små och medelstora tätorter (T-region 3 och I.)

3 = glesbygd (T-region 5 och 6)

Figur 3.9 Resfrekvensen bland grupper med olika
rörelseförmåga i olika regiontyper
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

4.1 Utgångspunkter

 

I detta avslutande kapitel tolkas resultaten från res-

vaneundersökningen mot bakgrund av dels några ytter-

ligare aspekter på de förflyttningshandikappades situa-

tion och dels några erfarenheter från färdtjänstens ut-

veckling och betydelse som särskild transportservice.

Delsyftet är att syntetisera slutsatser om riktlinjer

för fortsatt forskning- och utveckling inom området.

RVU -78 är exempel på enaggregerad surveyundersökning

vars resultat gäller förhållandevis brett avgränsade

befolkningsgrupper i riket som helhet. Resultaten er-

hålls som bland annat medelvärden och procentandelar

för definierade grupper. Aggregeringsgraden medger

inga detaljerade, individorienterade slutsatser om be-

hovet av konkret utvecklingsarbete rörande hjälpmedel,

systemanpassning osv. Sådana ändamål tarvar andra ty-

per av undersökningar t ex behovsenkäter och deltagan-

de observation av handikappade i trafikmiljön.

RVU-resultatens värde ligger istället på ett över-

gripande plan. För det första dokumenterar resultaten

i sig existerande orättvisor i samband med transport-

utnyttjandet i samhället. För det andra ger resultaten

en samlad grund för bedömning av obeaktade behov samt

diskussion om allmänna riktlinjer för fortsatta in-

satser att förbättra servicenivån (anpassningsgraden)

och därmed tillgängligheten i transportsystemets olika

delar.

För att understryka behovet av sådana insatser redo-

visas i avsnitt 4.2 ytterligare undersökningar av

förekomsten av förflyttningshandikappade (avseende så-

väl funktionsnedsättningarnas grad som art). Vidare

analyseras de principiella möjligheter som finns att
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undanröja situationer som leder till handikapp i tra-

fiken. Därefter diskuteras i avsnitt 4.3 utvecklingen

av samhällets särskilda transportservice för handi-

kappade. Tanken är att hittillsvunna erfarenheter från

den kommunala färdtjänsten också kan bidra till dis-

kussionen om behovet av fortsatta utvecklingsinsatser°

I avsnitt 4.4 ges så förslag till samlade riktlinjer

för framtida forskning och utveckling inom området an-

passning av transportsystem till förflyttningshandi-

kappades behov och förutsättningar.

4.2 Aspekter på begreppet förflyttningshandikapp

 

Handikappbegreppet används i många sammanhang och ofta

i flera olika betydelser° Ibland syftar det på före-

komsten av medicinskt diagnosticerad sjukdom eller

skada - ibland på de svårigheter som vardagligen upp-

står för personer med olika funktioner.

I detta sammanhang betecknar handikapp en situation

som uppstår i samspelet mellan en individ med lång-

varig funktionsnedsättning (t ex gångsvårigheter eller

orienteringshinder) och den omgivande miljön. En

människa som har svårt att gå är handikappad när det

t ex gäller att kliva på en buss. Bussens utformning

ställer för stora krav på individens prestationsför-

måga. Handikappet är således en konsekvens beroende

på såväl miljöfaktorer som individens funktionsmässiga

förutsättningar fysiskt som psykiskt. Funktionsned-

sättningarna i sin tur är följder av sjukdomar, ska-

dor eller "normalt" åldrande hos individen.

Människor som upplever handikapp i trafiken (förflytt-

ningshandikappade) behöver nödvändigtvis inte uppleva

 

det i andra situationer, t ex i arbetet (arbetshandi-

kappade).
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I det dagliga livet är dock förflyttningshandikappet

av strategisk betydelse när det gäller att ge möjlig-

het för individen att utföra andra aktiviteter.

Man kan säga att RVU -78 i stort anlägger detta syn-

sätt på att vara handikappad. De intervjuade har fått

besvara frågor om de upplever svårigheter i olika

transportsituationer m m. Graden av förflyttnings-

handikapp har på så sätt identifierats. Ungefär 10

procent av befolkningen är måttligt förflyttnings-

handikappade medan ungefär 6-8 procent har något gra-

vare handikapp varav knappt hälften är berättigade

till färdtjänst (jämför tabell 2.l, sidan 7). Totalt

uppgår antalet människor med någon form av förflytt-

ningshandikapp till 1,1 miljon människor enligt RVU.

Även HAKO-utredningen uppskattade antalet på något

sätt förflyttningshandikappade i Sverige till drygt

1 miljon människor (SOU 1975:64). Utredningen gradera-

de dessa i tre huvudgrupper avseende prestationsför-

måga i trafiken, se tabell 4.1.

Man bedömde dessutom att flera andra grupper t ex

mindre barn, personer med barnvagn samt tillfälligt

funktionsnedsatta också upplever brister i trafiken

av samma slag som de förflyttningshandikappade.

En redovisning av antalet förflyttningshandikappade

efter grad av förflyttningssvårigheter ger en första

övergripande uppfattning om behovet av anpassade trans-

porter i samhället. Behovet av sådana åtgärder styrks

i hög grad av de olikheter i resvanor mellan olika

grupper som framkommit i redovisningen i föregående

kapitel. Framkomna skillnader måste, åtminstone del-

vis, förklaras med de hinder som förekommer i trafi-

ken snarare än att behovet varierar mellan grupperna.

Speciellt resultaten i avsnitt 3.3 där hänsyn tas till

vissa bakgrundsfaktorer (ålder och förvärvssituation

m m) styrker denna slutsats.
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Tabell 4.1 HAKO-utredningen bedömning av antalet
handikappade i trafiken. Fördelade i be-
hovsgrupper efter grad av förflyttnings-
handikapp

Grupp Definitioner och kommentarer Antal

 

l.Gravt förflytt-
nings-handi-

kappade

2.Övriga handi-
kappade med på-
tagliga besvär

vid förflytt-
ningar

.Övriga personer
med handikapp
som i viss ut-
sträckning kan

göra sig gällan-
de som förflytt-
ningshandikapp

A. Personer med så grava handikapp Ca 20 000
att deras resor måste ske med
särskilda färdtjänstfordon el-
ler med visst reguljärt trafik-
medel (flyg, första klass järn-
väg). Till denna grupp hör många
rullstolsbundna och förlamade,

många helt.blinda eller dövblin-
da, vissa utvecklingsstörda samt

personer med svåra allergier. I
gruppen ingår även personer som
måste färdas på bår.

Personer med så grava handikapp Ca 230 000
att de - endast.med svårigheter
eller personliga uppoffringar -
kan åka med reguljära fjärrtra-
fikmedel som tåg, flyg och buss
vid sina regionala respektive
interregionala resor. De behöver

vanligen hjälp vid resans början
och slut.

Personer som i dagsläget kan an- Ca 250 000

vända alla reguljära trafikme-
del om än med varierande svårig-
heter och problem. Sannolikt
begränsar de f n sitt resande
till följd av sina handikapp.

Man kan antaga att en viss del
av personerna i grupperna 1 och
2 även efter en handikappanpass-
ning av fordonen kommer att före-

dra bilresor framför kollektiva
trafikmedel.

Personer med allmänna fysiska
eller psykiska begränsningar.
Dessa personer reser i dags-
läget.med kollektiva trafik-
medel.men finner dessa be-
häftade med brister som med-
för vissa svårigheter.

Ca 500 000

Summa Ca].000 000

 

Källa:
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För att kunna prioritera och möjliggöra konkreta FoU-

insatser samt bedöma konsekvenser och behov av olika

långtgående anpassningsalternativ måste dock bilden av

de förflyttningshandikappade förtydligas ytterligare.

En mängd helt artskilda funktionsnedsättningar leder

 

till förflyttningshandikapp. Olika funktionsnedsätt-

ningar ställer delvis olika krav på anpassning, nor-

mer och kravspecifikationer. Oaktat vilken sjukdom,

skada eller åldersförändring som ger upphov till en

funktionsnedsättning med konsekvens i trafiken kan

det vara lämpligt att grovt gruppera förflyttnings-

handikappen efter funktionsnedsättningens art. Med

hjälp av olika undersökningar (se Vilhelmson 1981)

kan följande sammanställning göras i detta avseende,

se tabell 4.2.

 

Tabell 4.2 Förflyttningshandikappade. Antalet perso-
ner i befolkningen 16-75 år med vissa
funktionsnedsättningar som leder till
svårare handikapp i trafiken

 

 

Personer med gångsvårigheter 400 000

Personer i rullstol 30 000

Personer med synnedsättningar 70 000

Personer med hörselnedsättningar 400 000

Personer med allergier 150 000

Övriga

Drygt 1 miljon 

Källa: Vilhelmson l98l

Grupperna är delvis överlappade då en person kan vara

drabbad av flera funktionsnedsättningar samtidigt. För

en närmare precisering av använda definitioner, samt

de olika gruppernas åldersfördelning m m hänvisas till

anfört arbete.

Den redovisade fördelningen av människor med olika

art och grad av förflyttningshandikapp kan tjäna som
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ett underlag för allokering av anpassningsresurser och

fastställandet av servicenivåer i befintliga eller nya

trafiksystem. Utbudet av sådana transporter är i huvud-

sak färdtjänster (såväl kommunal- som riks-), den Xan-

liga_kgllektivtrafiken (buss, tåg, flyg, båt m m) samt

indiyiduella_transportmedel som personbilen samt i

viss mån mOpedfordon och el-rullstol. Även möjlighe-

terna att förflytta sig till_f9t§ i trafikmiljön är

av stort intresse.

Slutligen en not om de principiella vägar att undan-

röja förflyttningshandikappade situationer som står

till buds och som följer av här angivna synsätt på

handikapp som situationsberoende.

Den första vägen, som har längst tradition, tar sikte

på att förbättra indiyidens prestationsförmåga. Detta

sker t ex genom olika former av rehabilitering (trä-

ning, utbildning m m) i kombination med tekniska hjälp-

medel av skiftande slag.

Den andra vägen siktar in sig på omgiyningen som den

kommer till uttryck i miljökrav på individens presta-

tionsförmåga. Genom olika anpassningsåtgärder kan des-

sa krav generellt dämpas. Det gäller såväl fysisk el-

ler teknisk omgestaltning av ett system som mer orga-

nisatorisk sådan, t ex sociala modifieringar rörande

service, personlig assistans och medmänskliga attity-

der.

Den i undersökningen genomförda grupperingen av för-

flyttningshandikappade av olika svårighetsgrad kan

principiellt beskrivas med en normalfördelningskurva.

I figur 4.1 är den individuella prestationsförmågan

 

hypotetiskt fördelad över befolkningen. Preciseras

sedan ett visst systems (eller en given situations)

kravnivå följer enligtsynsättet att en viss del av

befolkningen handikappas. Genom anpassning kan miljön
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utformas så att kravnivån reduceras, vilket antyds i

figuren. Det kan gälla såväl fysisk-teknisk omgestalt-

ning som informations- och servicebefrämjande åtgärder.

/\antal
människor

reducerad kravnivå

  

/
.
/
/

I I I I I I I
7
/ 1/
5/

'
/ Ö
l

prestat ions-
förmåga

\

7

I /
6
'

/
/

 

?I /

 

 

 

krav-

nhå

Figur 4.l Principiellt samband mellan miljökrav, in-
dividuell prestationsförmåga samt mängden
handikappade personer i olika situationer

 

4.3 Färdtjänsten som transportmöjlighet

Sedan ett drygt årtionde spelar den kommunala färd-

tjänsten en alltmer betydelsefull roll som transport-

resurs för personer med olika förflyttningshandikapp.

Färdtjänstens framväxt och funktion skall här granskas

närmare. Detta mot bakgrund av att resurser och res-

mönster hos brukargruppen redovisats i kapitel 3.

Vidare är färdtjänstens fortsatta utveckling och av-

Vägning gentemotandra transportmöjligheter (vanlig

kollektivtrafik, personbilen osv) av strategisk be-

tydelse för behov och prioriteringar inom området.
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Färdtjänsten startade i slutet av 1960-talet, oftast

på enskilt initiativ och fick sin fastare kommunala

anknytning och organisation när riksdagen 1970 be-

slutade om statsbidrag till verksamheten. Trafikser-

vicen är till för handikappade personer som har svårt

att anlita allmänna kommunikationer eller att för-

flytta sig på egen hand. Färdtjänsten kan användas

för olika ändamål som arbetsresor, behandlingsresor

liksom resor för besök, inköp m m. Såväl taxifordon

som specialfordon används. Vanligtvis beviljas färd-

tjänsttillstånd av kommunens sociala myndighet genom

ansökan och i de flesta fall med ledning av läkarin-

tyg.

Sedan något år bedrivs också försök med en riksfärd-

tjänst - en fjärrtransportservice för förflyttnings-

handikappade - som efter en treårsperiod skall bli

föremål för utvärdering.

För den kommunala färdtjänsten utgår sedan 1975 stats-

bidrag motsvarande 35 procent av kommunens driftskost-

nader brutto. 1975 bedrevs färdtjänst i 268 av landets

278 kommuner. 1979 fanns servicen i samtliga. Under

samma period, 1975-1979, ökade antalet färdtjänstbe-

rättigade från 2,0 till 3,2 procent av befolkningen

(SCB, Statistiska meddelanden 1980:14). Det genomsnitt-

liga antalet enkelresor per person och år steg sam-

tidigt från 41 till 45. Bruttokostnaderna ökade från

125 miljoner kr till 480 miljoner i löpande pris. För

1980 beräknas bruttokostnaden uppgå till 600 miljoner

kr.

Som framgår av redovisningen i tabellerna 4.3 och 4.4

varierar såväl graden av utbyggd service (antal be-

rättigade och antal resor) som servicens kvalitet (av-

seende resebegränsningar, avgifter m m) från kommun

till kommun. Variationerna är mycket stora. Även om

urvalet kommuner redovisade i tabellerna är godtyck-

VTI RAPPORT 224



39

ligt finns en tendens att de stora kommunerna har en

relativt god kvalitet medan mindre glesbygdskommuner

ofta släpar efter i utbyggnaden. De medelstora tätor-

terna intar oftast en mellanposition. Olikheter i livs-

stil och därmed sammanhängande resvanor och transport-

behov mellan stad och land spelar givetvis in som en

bidragande faktor.

Tabell 4.3 Den kommunala färdtjänstens omfattning i

några kommuner 1/10 1979

 

 

Antal färdtjänstberättigade personer Antal enkel-

  

resor

Totalt därav andel andel av Totalt per
andel av alla alla inv färdtjänst-
> 65 år invånare > 65 är berättigad
(%) (%) (%) Person

1/Stockholm. 72 359 79 4,7 26,4 57

Linköping 3 500 86 3,1 18,6 71

Vingåker 249 88 2,6 12,3 6

Göteborg 22 129 78 5,1 23,5 80

Uddevalla 1 559 92 3,4 19,8 45

Orust 334 83 2,7 12,2 11

Malmö 5 326 71 2,3 8,7 116

Hässleholm 1 685 85 3,5 16,7 21

Tomelilla 338 88 2,7 10,5 19

umeå 2 352 76 2,9 21,0 51

Kiruna 992 81 3,3 30,7 38

Krokom 172 83 1,3 5,3 16

Hela riket 266 574 81 3,2 16,0 45

 

1/Stockholms län

Källa: SCB Statistiska meddelande S 1980:14

Enligt uppgifterna i tabell 4.3 varierar andelen färd-

 

tjänstberättigade från cirka en procent av befolk-

ningen i vissa mindre glesbygdskommuner till ungefär
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5 procent i större tätorter som t ex Stockholm och

Göteborg. Kommunernas befolkningsstruktur påverkar

i viss mån behovet av färdtjänst varför andelen be-

rättigade i befolkningen över 65 år också redovisas. Även

med detta mått på färdtjänstens omfattning kvarstår

stora geografiska skillnader. Sannolikt tillämpar kom-

munerna olika synsätt i utbyggnaden av servicen. En

del försöker primärt tillgodose transportbehovet bland

en mindre grupp gravtförflyttningshandikappade medan

andra försöker gå vidare med servicen till personer

med måttligare förflyttningshandikapp, mestadels äldre

personer utan tillgång till bil. En jämförelse mellan

Malmö och Stockholm (eller Göteborg) belyser förhållan-

det. I Stockholm har var fjärde ålderspensionär till-

gång till färdtjänst; i Malmö knapptvar tionde. I

Malmö koncentreras således resurserna till färre an-

tal personer som i stället får ett volymmässigt dub-

belt så stort resebehov tillfredsställt (i genomsnitt

116 resor/år jämfört med Stockholms 57).

Exemplet belyser två olika sätt att orientera färd-

tjänsten men också de svårigheter som måste föreligga

att avgöra och sätta kriterier för såväl berättigad

personkrets som transportbehovets omfattning bland

dessa (exempelvis uttryckt som antalet resor).

Inte bara utbyggnadsnivån utan också kvaliteten på

erbjuden service varierar från kommun till kommun, se

tabell 4.4. Olika begränsningar av reslängden, resmål

och antalet övriga ("fria") resor förekommer. Avgif-

terna varierar. I vissa fall tillämpar man enhetstaxa,

ibland busstaxa och i många fall en procentsats grun-

dad på resans faktiska kostnad. Vissa inskränkningar

av färdtjänstkvaliteten diskuteras för närvarande i

flera kommuner till följd av försämrade kommunaleko-

nomiska förutsättningar.
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Eabell 4.4 Den kommunala färdtjänstens kvalitet i
några kommuner 1/10 1979

 

  

Begränsning Begräns- Avgift Bruttokostnad
i.näüänqi nhxgav per per

SliöerT* inv resa
regn:

Stockholml/ inom länet 72/år 5 kr/resa 157 58

Linköping :max 3 mi12'3/ nej busstaxa 38 21

Vingåker max 3 mil3/ nej 20 % 20 142

Göteborg inom kommun4/ lO/mån 2,75/resa 131 41

Uddevalla max 3 milS/ nej 20 % 34 26

Orust inom konmunö/ 48/år 20 % 10 46

Malmö max 3 milS/ lO4/år busstaxa 76 34
Hässleholm. max.4 mdl3/ nej 20 % 21 30

Tomelilla. HBX 5 mil3/ nej 20 % 28 56

umeå REX 120 kr nej 20 % 44 30

Kiruna inom kommun nej busstaxa 50 42

Krokom inom kommunö/ nej 20 % 14 91

 

1/ Stockholms län

2/ dock alltid till kommunens centralort
3/ från bostad
4/ längre resa beviljas efter särskilt tillstånd
5/ från kommungräns
6/ eller närmaste centralort

Källa: SCB Statistiska meddelanden S 1980:14

Man kan mycket grovt urskilja två grupper som använder

färdtjänst. Till den ena gruppen hör de som använder

specialfordon (rullstolsbundna och andra svårt rörel-

sehindrade personer) och de som använder taxi, ofta

äldre med mindre svårt uttalade rörelsehandikapp lik-

som smärre grupper med synsvårigheter, hörselskador,

psykiska nedsättningar m m. Ursprungligen var färd-

tjänsten främst avsedd för gruppen rullstolsbundna

och i övrigt gravt förflyttningshandikappade (ungefär,

men inte helt, översättbart med användare av special-

fordon). Under senare år har som nämnts färdtjänsten
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i en del kommuner också blivit en resurs för icke rör-

elsehindrade och vissa äldre. Utvecklingen av antalet

färdtjänster i Göteborgs kommun kan tjäna sombelysan-

de exempel, se figur 4.2.

 

 

103 A ANTAL
RESOR

2000«

_ TOTALT

1500_

1

.4

1000-

5001

.T

SPEClALFORDON

 

I I I T T I T T T I I I I I I .j
1967 68 70 72 71. 76 78 80 81 AR

Figur 4.2 Antalet resor med färdtjänst i Göteborgs

kommun 1967-1981. Totalt och med special-
fordon

Som framgår av figuren har antalet resor i special-

fordon förblivit i stort sett oförändrat under perio-

den l967 till 1981 (ett faktum som också uppmärksam-
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mas i en undersökning av Brattgård m fl 1977). Skälet

torde vara att de grupper som är i behov av sådana for-

don vid förflyttning fick tillgång till färdtjänst täm-

ligen omgående vid reformens införande. Därefter har

deras andel av befolkningen varit relativt konstant.

Antalet specialfordon i bruk har under perioden mer

än fördubblats. Den omfattande ökningen av antalet re-

sor som inträffat faller helt på transporter med taxi.

Erfarenheterna från Göteborg ger ytterligare vid han-

den en klar tendens som illustreras i figur 4.3. An-

talet resor per berättigad person sjunker över tiden.

Flera förklaringar är tänkbara. Så kan servicen, efter

att inledningsvis ha nått ut till förhållandevis ak-

tiva personer, efterhand spridas till personer med

mindre resbenägenhet över huvudtaget. Motsatsen kan

också tänkas gälla, dvs att resursen delvis sprids

till grupper som också har individuell kapacitet att

tidvis förflytta sig med ordinarie kollektivtrafik

alternativt har tillgång till personbilstransport i

vissa lägen.

Ytterligare skillnader mellan användarna av special-

fordon och taxiresenärerna framgår av redovisning

av resmålen i tabell 4.5. Taxiresorna används i stör-

 

re utsträckning för fritidsändamål än resorna med spe-

cialfordon vilket understryker skillnader i aktivitets-

grad bland de bägge brukargrupperna.

Tabell 4.5 Resmål med olika typer av färdtjänstfordon
i Göteborgs kommun. Procentuell fördelning

av alla resor

  

 

Resmål Specialfordon Taxi

Arbete 5 5

Skola 35 40

Behandling 50 20

Fritid 10 35 

Källa: Göteborgs spårvägar (Kullbjer l98l)
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antal %
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Figur 4.3 Antalet resor med färdtjänst per berättigad
person och år i Göteborgs kommun 1967-1981

Brattgård m fl (1977) har i en mindre studie undersökt

hur Vissa grupper av färdtjänstbrukare ser ut. Be-

träffande specialfordonsåkarna i aktiv ålder åter-

fanns t ex följande huvuddiagnoser, se tabell 4.6.
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Tabell 4.6 Diagnoser bland specialfordonsresenärer i
aktiv ålder. Göteborgs kommun 1975

  

 

Diagnos Andel procent

Multiple scleros 22

Polio 6

Muskelsjukdomar 12

Cerebral pares 13

Kotskador 16

Hemiplegi

Reumatiker

Övrigt

Okänt 12

 

Källa: Brattgård et al 1977

Av dessa använde en fjärdedel elektrisk rullstol,

drygt hälften manuell rullstol medan de övriga var

hänvisade till annat gånghjälpmedel (käpp, rollator).

Gruppen är med andra ord svårt rörelsehindrad.

Nästan 70 procent av alla specialfordonsresenärer till-

hörde, enligt undersökningen, gruppen 65 år eller äld-

re. Av dessa vårdades hälften på sjukhus och använde

tjänsten sällan eller aldrig.

Av taxiresenärerna befanns ungefär 75 procent vara i

något avseende rörelsehindrade. Bland resterande åter-

fanns synnedsättningar och psykiska besvär till över-

vägande del. Av de rörelsehindrade taxiresenärerna be-

hövde drygt 20 procent hjälp in i och ut ur bilen me-

dan hälften sade sig behöva hjälptill och från bosta-

den.

Sammanfattningsvis kan den refererade undersökningen

sägas bekräfta den tidigare diskuterade indelningen

av färdtjänstanvändarna i två grupper med delvis skil-

da behov och förutsättningar.
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Utvecklingen av färdtjänsten i Göteborg kan givetvis

inte tas till att gälla hela landet. Göteborg var jäm-

fört med många andra kommuner tidigt ute med servicen

som har en förhållandevis hög kvalitet liksom "libera-

la" tillståndskriterier. Därmed inte sagt att ytter-

ligare förbättringar inte skall eller bör komma till

stånd. Enligt t ex en undersökning (SCB, SOS Levnads-

förhållanden rapport nr 25) innehar endast 25 procent

av alla rörelsehindrade färdtjänsttillstånd i riket.

Något tillspetsat och renodlat kan man hävda att sam-

hället i kärvare ekonomiska tider står inför ettväg-

val avseende möjligheterna att erbjuda förbättrade

transportmöjligheter till personer med olika förflytt-

ningshandikapp. Den ena vägen innebär fortsatt sats-

ning på utbyggd färdtjänstservice till en allt vidare

krets av berättigade personer. Den andra vägen inne-

bär en kvantitativ och kvalitativ konsolidering av

färdtjänsten på nuvarande servicenivå med speciell

omtanke om personer med svåra handikapp. Detta förut-

sätter en intensivare satsning att bättre anpassa ordi-

narie kollektivtrafiksystem samt individuella trans-

portformer (inte minst personbilen) till olika indi-

viders förutsättningar.

4.4 Summering av resultat - riktlinjer för fram-
tida FoU-insatser

De detaljerade resultaten från resvaneundersökningen

(redovisade i kapitel 3) pekar entydigt i en riktning.

Skillnaden i resvanor och resmönster mellan grupper

av människor med olika grad av funktionsnedsättningar

och fullt rörliga är mycket omfattande. Olikheterna

 

tilltar ju gravare funktionsnedsättningar som beaktas.

Några övriga resultat kan summeras på följande sätt:

- I de två undersökta grupperna, bestående av perso-

ner med någon form av nedsatt rörelseförmåga res-

pektive rörelsehinder med tillgång till färdtjänst,
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återfinns inte oväntat höga andelar äldre, icke för-

värvsarbetande pensionärer.

- Innehav av körkort och personbil förekommer sällan

hos personerna i dessa grupper.

- Förflyttningshandikappade rör sig i stor utsträck-

ning i hemmets närmiljö. Förflyttningar till fots

är vanligast. Gruppen rörliga förlitar sig till

stor del till personbilstransporter samt rör sig

dagligen över betydligt längre avstånd. Ordinarie

kollektivtrafik spelar en mindre roll för samtliga

grupper.

- Vanliga resändamål för förflyttningshandikappade är

inköpsresor, besök hos vänner och bekanta samt fri-

tidsresor. Bland rörliga dominerar arbetsresor samt

fritidsresor.

- Handikappsituationen tycks förklara en stor del av

skillnaderna i resvolym och resfrekvens. Detta be-

kräftas av att rörliga pensionärer (dvs utan ned-

sättningar i rörelseförmågan) har en resaktivitets-

nivå som överträffar rörliga förvärvsarbetande när

arbetsresorna räknas bort. Pensionärer med nedsatt

rörelseförmåga genomför jämförelsevis hälften så

många resor som de rörliga; medan rörelsehindrade

endast företar en fjärdedel.

- Färdsättsfördelningen är likartad i de nämnda

pensionärsgrupperna. Dock är färdtjänsten betyd-

elsefull för personer med grava rörelsenedsätt-

ningar.

- Skillnaderna i resvanor mellan grupperna är oberoen-

de av regiontyp. Bilens betydelse som transportmedel

ökar dock i glesare regioner.

Resultaten leder till slutsatsen att obeaktade behov

av transporter föreligger vilket ställer krav på fort-

satta insatser från samhällets sida på utveckling för

anpassning inom området.

Aven om en stor del av dessa insatser orienteras mot
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transportsystemet och dess olika delar i form av for-

don, färdmedel, terminaler, service m m får det ej un-

danskymma ett grundläggande faktum. De förflyttnings-

handikappades antal, situation och svårigheter accen-

tueras hela tiden i ett samhälle som går mot alltmer

transportberoende strukturer. Samhällets krav på in-

dividens rörlighet i olika sammanhang tilltar ju mer

avstånden i samhället ökar. De förflyttningshandi-

kappades problem är delvis avhängigt miljöfaktorer

där företeelser om verksamhetskoncentration (stor-

drift) och bebyggelsespridning ytterst är verksamma

komponenter. En samlad strategi för undanröjande av

förflyttningshandikapp måste också inkludera en aktiv,

övergripande bebyggelseplanering ur bland annat loka-

liseringsaspekt. Utformningen av en barriärfri närmil-

jö är också en viktig uppgift i den lokala samhälls-

planeringen.

Behovet av olika FoU-insatser inom transportområdet

måste primärt vägledas av bedömningar av hur efter-

frågan ser ut bland de förflyttningshandikappade. Här

redovisade resultat från RVU -78 samt erfarenheterna

från färdtjänsten ger vissa indikationer för en sådan

uppskattning. Hänsyn måste framför allt tas till att

handikappgruppen inte är homogen utan består av grup-

per av människor med helt skilda nedsättningar till

art och grad. Även variationer i socioekonomisk situa-

tion samt läge i livscykeln måste beaktas.

l. Behov finns av FoU-projekt rörande efterfrågan av

passande transporter i olika grad och former. Före-

 

liggande studie pekar på en möjlig nyansering av

efterfrågan i tre grupper avseende grad av funk-

tionsnedsättning.

- Eindrigt_förflyttningshandikappade, ca 10-12 pro-

cent av befolkningen med huvudsakligen vissa gång-

svårigheter och/eller vissa syn- och hörselnedsätt-

ningar till följd av hög ålder. Gruppen kan med

vissa svårighter utnyttja ordinarie transportutbud.
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gravt förflyttningåhandikappade, ca 5-7 procent av

befolkningen med avgörande nedsättningar i rörelse-

organ, syn och hörsel eller med nedsättande sjukdom

som svårartad allergi, njur- och hjärtåkommor m m.

Gruppen kan sägas utgöra hela den potentiella "mark

naden" för färdtjänstens taxitransporter i samband

med vardaglig närtrafik. Ungefär halva gruppen är i

behov av personlig assistans i delar av reskedjans

många förflyttningsmoment.

Mygkgt_syårt_för;lyttningshandikappade, ca 1 pro-

cent av befolkningen som till följd av genomgripan-

de funktionsnedsättningar huvudsakligen kan använda

färdtjänstens specialfordon vid närtrafik. Behov av

personlig assistans föreligger genomgående.

Behov finns av studier som ytterligare preciserar de

krav på förbättringar av transportsystemets olika de-

lar som dessa grupper förutsätter. Sådana projekt kan

exempelvis utformas kring följande tema:

a)

a)

Fortsatt bearbetning av övergripande material typ

RVU och liknande med syfte att erhålla en klarare

bild av den potentiella "marknaden"_eller_efter-

frågan_ay olika transportsatåningar med varierande

servicenivå.

Detaljerade studier och inventeringar avseende be:

2017.93. EV_t§kEi§k_uEVeCl<.lingr_ufbilênin9_ lrâhâbili-
teringL bidragsfgrmer m m i förhållande till grup-

per med funktionsnedsättningar av olika art och

grad. Uppgiften kräver kartläggningsarbete med hög

detaljeringsgrad i form av deltagande observation

i konkret trafikmiljö, behovsenkäter eller -inven-

teringar m m.

FoU-projekt som avser att påverka utbudet av trans-

 

porter bör i ett första utvecklingssteg inriktas

enligt följande riktlinjer:

åollektiytransporter_i_närtrafik (dvs primärt bus-

sar, spårvagnar, t-bana) bör inledningsvis inriktas

mot anpassning till den stora gruppen med relativt
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lindriga förflyttningshandikapp. Genom relativt

måttliga insatser rörande design 1 fordon, termi-

nal och närmiljö liksomförbättringar i service-

organisationen bör generellt verkande åtgärder

kunna vidtas för att snabbt reducera miljöns krav

på individens prestationsförmåga. Steg i denna rikt-

ning har redan tagits när det t ex gäller den nya

generation stadsbussar svenska tillverkare för när-

varande kan erbjuda. Ambitionsnivån kan efter hand

höjas till att omfatta allt fler grupper.

Den kommunala färdtjänstenâ möjligheter till ut-

veckling samt avvägning och förhållånde till mer

traditionell kollektivtrafik bör utvärderas. Det

gäller såväl integrationsmöjligheter som kriterier

för avgränsning av målgrupper osv. Färdtjänsten har

redan utvecklats till en mellanform av privat och

allmän transport (s k para transit) varför ett

organisatoriskt och transporttekniskt nytänkande

vad gäller linje- och beställningsstyrda system

är tänkbara. Vidare är de fordon som nu används

(den vanliga taxibilen samt specialfordon) i behov

av utveckling vad gäller förbättrad tillgänglighet,

säkerhet och komfort.

Vidare bör en satsning på att anpassa persgnbilen

och sammanhängande_förarutbildning till gravt och

mycket svårt förflyttningshandikappade intensifie-

ras. Det gäller inte minst grupperna med svåra

fysiska och sensoriska nedsättningar i yrkesaktiv

ålder. Behov föreligger här ofta av en indivi-

duellt utformad teknisk anpassning av fordon,

hjälpmedel och träning/utbildnirg med fördel kon-

centrerad till särskilda utvecklingscentra.

Slutligen bör möjligheterna att förflytta sig till

fots_i_tät9rter uppmärksammas ytterligare. Som

framgått av undersökningen spelar sådana förflytt-

ningar i hemmets omedelbara närhet en stor roll för
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berörda grupper. Inte minst bör de barriäreffekter

som övriga trafiksystem alstrar undersökas och åt-

gärdas.
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BILAGA 1

Resultaten från resvaneundersökningen (RVU) i rappor-

tens kapitel 2 och 3 grundas på två specialbearbet-

ningar från SCB RVU 1978.

1. Beträffande resaktiviteter har råtabeller ur serie

ll (refererar till Tabellplan för resvaneundersök-

ningen 1978, SCB utredningsinstitut, Stencil 1979-

O3-l9) framtagits i fyra selektioner; dels avseen-

de p0pulationerna som svarat ja respektive nej på

fråga nr 26 i undersökningsformuläret och dels för

populationerna som svarat ja respektive nej på

fråga 30.

2. Vissa pakgrundâdata har tagits fram för popula-

tionerna från råtabeller ur serie 70. Det gäller

uppgifter om populationsstorlek, åldersfördelning,

förvärvssituation, T-region, personbilstillgång,

personbilsinnehav samt körkortsinnehav.
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