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Abstract 

Life without mobility service would mean an isolated life. At least that is what the traveler´s 

we interviewed thinks. They look at mobility service as more than just transportation. There is 

a freedom to be able to get where ever you want without any family member, friend or 

assistant that needs to come with you. A person with disability does often need more help than 

a person without a disability, that's the reason why they go with the mobility service instead 

of public transport. 

 

This case study focused on travelers in Gothenburg mobility service and what they think is 

value creation. We got the opportunity to help in a project called " Färdtjänstens effektivitet 

ur ett brukarperspektiv: Kundvärde och innovativ organisering." The aim was that, from a 

traveler's perspective, studying how, through a more innovative organization Gothenburg 

mobility service can be improved. Based on collected theory and performed interviews, we 

could analyze what passengers felt was value and what you can do to increase the value and 

quality for passengers. 

 

The study shows the most important thing for travelers during a trip transportation service is 

to be treated with dignity, respect, obtain service and good security. The study also shows that 

the driver has a central role in mobility service journey and its significance. However, it 

turned out that there are major shortcomings in this area. Drivers have no qualifications, no 

language skills and no sense of service. This is an essential element that must work. 

 

The conclusions of what the study resulted in, was the need for greater collaboration between 

Gothenburg mobility services and travelers. Passengers must have more of a say when it is 

them who have the knowledge of what their disability require for, such as vehicles, services 

and support. The drivers need to be educated and gain a greater knowledge in the field they 

are working in, in order to feel more secure and provide better service. It is also important that 

agreements and contracts are monitored and checked afterwards. This study is written in 

Swedish. 

 

 

Keywords: Mobility services, value creation, customer service, traveler's perspective, 

service, value-in-use 
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Sammanfattning 

Ett liv utan färdtjänst skulle innebära ett isolerat liv. Det tycker i alla fall de resenärer vi 

intervjuat. De ser färdtjänsten som mer än bara en resa. Det är en frihet att kunna ta sig dit de 

vill utan att någon familjemedlem, vän eller assistent behöver följa med. Dock behöver en 

färdtjänstresenär ofta mer hjälp än en person utan funktionshinder, det är därför de åker med 

färdtjänst istället för den allmänna kollektivtrafiken.  

 

Denna fallstudie fokuserar på resenärer inom Göteborgs Stads färdtjänst och vad de anser är 

värdeskapande. Vi fick möjligheten att hjälpa till i ett projekt som kallas ”Färdtjänstens 

effektivitet ur ett brukarperspektiv: Kundvärde och innovativ organisering”. Syftet var att, 

utifrån ett resenärsperspektiv, undersöka hur man genom en mer innovativ organisering kan 

förbättra Göteborgs Stads färdtjänst. Utifrån insamlad teori och utförda intervjuer kunde vi 

analysera vad resenärerna ansåg var värdeskapande och hur man kan göra för att öka värdet 

och kvaliteten för resenärerna.  

 

Studien visar att det viktigaste för resenärerna under en färdtjänstresa är att bli behandlad med 

värdighet, respekt, erhålla service och god säkerhet. Studien visar också att chauffören har en 

central roll i färdtjänstresan och dess betydelse. Dock visade det sig att det finns stora brister i 

detta område. Chaufförer saknar utbildning, språkkunskaper och servicekänsla. Detta är en 

viktig del som måste fungera. 

 

De slutsatser studien resulterade i var att det behövs ett större samarbete mellan Göteborgs 

Stads färdtjänst och resenärerna. Resenärerna måste ha ett större inflytande eftersom det är de 

som har kunskapen om vad just deras funktionshinder kräver för fordon, hjälp och service. 

Chaufförerna behöver utbildas och få en större kunskap inom det område som de jobbar i för 

att på så sätt känna sig säkrare och ge bättre service. Det är också viktigt att avtal och 

upphandlingar följs upp och kontrolleras i efterhand. 
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1 Inledning  

 

I detta inledande kapitel redogör vi för begreppet färdtjänst och dess innebörd samt beskriver 

Göteborgs Stads färdtjänst utifrån två skilda perspektiv. Det ena perspektivet rör 

färdtjänstens utformning i allmänhet enligt lagar, tillämpningsföreskrifter, dokument från 

regeringen och FN och Göteborgs Stads färdtjänst i synnerhet enligt förvaltningschefen i 

Göteborgs Stads färdtjänst. Det andra perspektivet rör dagspressens bild av hur Göteborgs 

Stads färdtjänst fungerar. Dessa två perspektiv visar på en skillnad i hur Göteborgs Stads 

färdtjänst upplever situationen och hur de som använder färdtjänst upplever det. Därefter 

följer en problemdiskussion där vi relaterar resenärsperspektivet och fokus på den enskildes 

resebehov och nytta till tjänstelogikens användarvärde. Det leder fram till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor i studien.    

1.1 Introduktion  

Färdtjänst är en form av specialanpassad kollektivtrafik och riktar sig till de personer som har 

svårt, att på egen hand, resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det är vanligt med 

samåkning, som innebär att flera personer åker tillsammans i anpassade färdtjänstbilar så som 

personbil, rullstolsbil
1
 eller rullstolsbuss

2
. Fördelar med färdtjänst är att personer kan bli 

upphämtad vid dörren och får chaufförernas hjälp vid behov (Göteborgs Stad, u.å.a). 

 

Varje år görs det ca 12 miljoner färdtjänstresor i Sverige som fördelas på omkring 360 000 

personer som har tillstånd att åka färdtjänst. Då kollektivtrafiken och den fysiska miljön blivit 

mer tillgänglig för personer med funktionshinder har antalet resor minskat de senaste åren 

(Sveriges kommuner och landsting, u.å.). 

 

Forskning om färdtjänst i Sverige visar på problem med planeringen av färdtjänstresan. Långa 

väntetider, förseningar av fordon och att beställningar av färdtjänsteresor måste göras långt i 

förväg, är några exempel (Häll et al., 2009; Karabuk, 2009). Studier i andra länder visar på 

problem med säkerheten vid färdtjänstresor. Det finns en risk för skador under påstigning, 

avstigning eller under resan p.g.a. bristande kunskap bland chaufförer och/eller på grund av 

utrustning som inte fungerar eller används som den skall (Cooney et al., 2007; Petzäll, 1995; 

Wretstrand et al., 2004).  

 

Vi har valt att fokusera möjliga serviceförbättringar inom Göteborgs Stads färdtjänst utifrån 

ett resenärsperspektiv. Vi ser detta som ett viktigt utvecklingsområde då det berör många 

personer i Sverige. Oavsett om du eller någon i din närhet är i behov av färdtjänsten i 

dagsläget är det viktigt att det finns ett fungerande transportsystem för de människor som av 

någon anledning inte kan ta sig dit de vill på egen hand. Vi uppfattar dock att det råder en 

okunskap kring värdet av färdtjänst ur ett resenärsperspektiv. Enkla saker som att gå på bio 

eller träffa vänner kan bli högst komplicerade för människor som på egen hand inte kan ta sig 

dit de vill. En av begränsningarna ligger i att resenären långt i förväg måste boka transport, 

både avresetid och ankomsttid. Möjligheten till spontanitet blir begränsad och kan påverka 

livskvaliteten negativt. Kunskap om resenärers uppfattning om värdet av färdtjänst kan 

möjliggöra förbättringar inom organisationer som tillhandahåller färdtjänst.   

                                                 
1
 En liten och smidig bil som har fyra sittplatser och plats för en person som reser sittande i sin rullstol. 

2
 Rullstolsbussen har plats för två personer som reser sittande i sin rullstol och fyra sittande i säten. 



 
 

2 

 

Studien utgör en del av ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås och Karlstads universitet 

benämnt ”Färdtjänstens effektivitet ur ett brukarperspektiv: Kundvärde och innovativ 

organisering”. Uppsatsskrivande studenter vid Handels- och IT-högskolan (HIT) fick ett 

erbjudande av Nicklas Salomonson på HIT att skriva uppsats inom projektet. Vi antog 

möjligheten att delta i projektet och fick med hjälp av Nicklas kontakt med förvaltningschefen 

vid Göteborgs Stads färdtjänst. Vår studie är en fallstudie av Göteborgs Stads färdtjänst med 

ett tydligt resenärsperspektiv. Detta innebär att studien har ett tydligt fokus på resenärernas 

upplevelser och åsikter. I forskningsprojektet benämns resenärer för ”brukare”. Vi har istället 

valt benämningen resenär, med motivering att resenärerna själva benämner sig som resenärer 

samt att man inom Göteborgs Stads färdtjänst använder begreppet resenär.  

1.2 Göteborgs Stads färdtjänst – ur två perspektiv  

Dokument som regeringens proposition (1999/2000:79) ”Från patient till medborgare – en 

nationell handlingsplan för handikappolitiken” och FN:s ”Standard Rules on the Equalisation 

of Opportunities for Persons with Disabilities”, (1993), fastslår vikten av och rättigheten att 

kunna delta trots funktionsnedsättningar. Individers rätt och kommuners skyldigheter att 

anordna färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (Lag (1997:736) om färdtjänst). Flera kommuner 

har också tagit fram riktlinjer och program, t.ex. Stockholms läns landstings handikappolitiska 

program för åren 2010-2015 ”Mer än bara trösklar”. Programmet är både en deklaration och 

ett instrument som tillsammans med tillämplig lagstiftning skall vara styrmedel för 

landstingets verksamhet (Stockholms läns landsting, 2011). ”Människor skall, oberoende av 

funktionsnedsättning, kunna delta i samhället och leva som andra. Resor för 

funktionshindrade skall kunna ske med fordon i den reguljära linjetrafiken, med mindre 

servicebussar, med personbilar eller med specialfordon för dem som har stora behov av extra 

service för att klara resandet. Det totala utbudet skall möjliggöra ett resande efter behov och 

utan begränsningar. Hela resan skall kunna fungera, från port till port.” (Färdtjänsten 

Stockholms läns Landsting, 2011). 

 

I Göteborg styr lagar och tillämpningsföreskrifter utformningen av färdtjänst. Vid ansökning 

om färdtjänsttillstånd tar handläggaren hänsyn till lagen om färdtjänst när de beslutar om en 

person skall få ett tillstånd eller ej. Lagen om färdtjänst föreskriver kommunens ansvar och 

skyldigheter att ordna resor till de personer som inte kan resa med kollektivtrafiken. 

Färdtjänstlagen ger ett visst utrymme för kommuner själva att utforma färdtjänsten. Göteborgs 

Stads färdtjänst har därför infört och tagit fram tillämpningsföreskrifter där det detaljerat står 

vad som gäller inom färdtjänsten. Tillämpningsföreskrifterna får dock inte gå emot 

färdtjänstlagarna, utan skall endast vara ett komplement till lagen om färdtjänst. Göteborgs 

Stads färdtjänst har bl.a. lagt till regler om arbets- och studieresor i sina 

tillämpningsföreskrifter, då det inte står något om detta i lagen om färdtjänst (Göteborgs Stad, 

u.å.b). 

 

I Göteborg har ca 19000 personer färdtjänsttillstånd. Färdtjänsten i Göteborgs Stad tar 

ställning till ca 6000 tillstånd varje år varav 2500-3000 är nya tillstånd och 2500 är 

tillståndsomprövningar. För att erhållas ett färdtjänsttillstånd krävs det att personen i fråga gör 

en ansökan om färdtjänsttillstånd och får den beviljad. Om ansökan beviljas eller ej beslutar 

tillståndshandläggaren. I Göteborgs kommun sker processen i två steg (Göteborgs Stad, u.å.c).  

  

Steg 1. Resenären skickar in en ansökningsblankett till färdtjänstens tillståndsavdelning.  
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Steg 2. Efter att ansökan kommit in erhålls resenären en inbjudan att personligen träffa en 

handläggare. Detta kan ske hos färdtjänsten eller i resenärens hem. Grundläggande kriterier 

för att få färdtjänsttillstånd är att man har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken på 

egen hand (Göteborgs Stad, u.å.c).  

 

Enligt Ingemar Karlsson
3
 förvaltningschef på Göteborgs Stads färdtjänst sker upphandlingar 

med olika taxibolag, eftersom de inte har någon egen regi på fordon. Då det är stor 

konkurrens på marknaden kan det vara flera bolag som blir upphandlade, men det bolag som 

har bästa pris får körningen i första hand. Göteborgs Stads färdtjänst erbjuder fyra typer av 

fordon och det är taxibilar, personbilar, rullstolsbussar samt flexlinjebussar
4
. För att se till att 

fordonstrafiken fungerar korrekt har man inom Göteborgs Stads färdtjänst en trafikavdelning 

som styr detta. Uppstår det problem i trafiken skall chaufförerna kontakta trafikledningen som 

på bästa sätt skall försöka lösa situationen. Det finns även en avdelning inom Göteborgs Stads 

färdtjänst som kallas för beställningscentral och de tar emot resebeställningarna. I Göteborg 

görs varje dag ungefär 3000-3500 beställningar av resor. Göteborgs Stads färdtjänst ansvarar 

själva för upphandlingen och beslutar om vilket trafikbolag
5
 som vinner upphandlingen och 

skriver därefter ett avtal med dessa
6
.  

 

Det finns en grundläggande idé i Göteborg om att staden skall vara tillgänglig för alla och alla 

skall kunna ta sig fram dit de vill. De människor som av någon orsak själva inte kan ta sig 

fram på egen hand skall erbjudas färdtjänst. En färdtjänstresa får ta dubbelt så lång tid som 

om man hade åkt samma sträcka med kollektivtrafik. Resor som sker via samåkning kan ta 

längre tid och den körslinga färdtjänstbilen följer är den tidsmässigt kortaste vägen inte 

kortast geografiskt. Enligt Ingemar Karlsson kan det ur ett resenärsperspektiv upplevas som 

frustrerande. Ett exempel kan vara en resenär som skall åka hem och som bor ca fem minuter 

ifrån upphämtningsplatsen. Resenären kan vid samåkning bli tvungen att åka runt åka runt 

halva staden och ibland t.o.m. förbi samma ställe där man blev upphämtad p.g.a. att 

körslingan är planerad enligt den tidsmässigt kortaste tiden, inte geografiskt kortaste.
7
   

 

Antalet färdtjänstresor är inte obegränsade, resenären tilldelas resetilldelning som innefattar 

fritidsresor, arbetsresor alt. studieresor. De två sistnämnda kallas väsentliga resor och om en 

resenär är i behov av dessa resor beviljas två sådana resor per dag utöver fritidsresorna som 

istället beviljas utefter enskilt behov. År 2004 minskade antalet färdtjänstresor från 720 000 

resor till 514000. Minskningen berodde på att många istället valde flexlinjetrafiken eller 

kollektivtrafiken. År 2009-2010 infördes ett nytt kort som kallades för ”65+” och innebar att 

personer över 65 år kunde åka gratis kollektivtrafik under vissa tider. Detta ökade antalet 

kollektivtrafikresor. År 2011 införde man samma kort inom flexlinjen vilket resulterade i ett 

utökat antal resande och antal resor fördubblades bland de som var över 65 år.
8
  

Ovanstående beskrivning ger en övervägande positiv bild av färdtjänst i Göteborgs Stad. 

Artiklar publicerade i GP under perioden 2012- 2013 ger dock en annan bild av färdtjänsten. 

Artiklarna visar att ingen större vikt verkar läggas på resenärernas åsikter eller önskemål. 

Enligt en artikel i GP gick pris före kvalitet i upphandlingen (2011) och resenärernas åsikter 

förbisågs helt (Hedman, 2012). Majoriteten av Taxi Kurirs anställda är bidragsanställda vilket 

                                                 
3
 Ingemar Karlsson Förvaltningschef Göteborgs Stads Färdtjänst, intervju den 27 februari 2013 

4
 Flexlinjen är en del av kollektivtrafiken. Alla får åka med, men man måste boka sin plats. Flexlinjen kör i 

begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik 
5
 De bolag som kör för Göteborgs Stads Färdtjänst är bl.a. Taxikurir och Sandarna transporter. 

6
 Ingemar Karlsson Förvaltningschef Göteborgs Stads Färdtjänst, intervju den 27 februari 2013 

7
 Ingemar Karlsson Förvaltningschef Göteborgs Stads Färdtjänst, intervju den 27 februari 2013 

8
 Ingemar Karlsson Förvaltningschef Göteborgs Stads Färdtjänst, intervju den 27 februari 2013 
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enligt GP innebär en stor konkurrensfördel. Taxibolaget kan lägga låga anbud vid 

upphandlingar och slår därmed ut andra aktörer på marknaden (Larsson, 2013a). Göteborgs 

Stads färdtjänst gick år 2012 med överskott p.g.a. oväntat bra avtal med Taxi Kurir, trots 

storsatsningar som flexlinje och fler resor. Därför ifrågasätts det om kraven som ställdes vid 

upphandlingen verkligen efterföljs (Larsson, 2013b). Kritik från resenärerna har efter den 

senaste upphandlingen ökat. Chaufförer kör för fort och hittar dåligt i Göteborg (Larsson, 

2013b). Resenärer känner sig missnöjda och otrygga och upplever att de blir nonchalant 

bemötta av chaufförerna (Hedman, 2012). Resenärer upplever även samåkningen som ett 

problem. Resenärer som åker från samma start- och slutdestination kan ändå tvingas åka i 

olika färdtjänstbilar och åka långa omvägar. Detta beskrivs bero på att Göteborgs Stads 

planeringssystem för färdtjänst inte kan hantera och ändra beställningar i efterhand 

(Ydregården, 2012).  

1.3 Problemdiskussion  

I föreliggande studier relateras resenärsperspektivet och fokus på den enskildes resebehov och 

nytta till tjänstelogikens användarvärde (eng. ”value-in-use”), d.v.s. att värde ytterst skapas, 

upplevs och avgörs i slutkundens användande av tjänsten och där interaktionen mellan 

tjänsteleverantör(-er) och kund(-er) är en central komponent i denna process (Vargo & Lusch, 

2004a; b; Vargo et al., 2008; Grönroos, 2011). Interaktion ses här som en ”generator of 

service experience and value-in-use” (Ballantyne & Varey, 2006) där tjänsteleverantören, 

genom sina erbjudanden och organisering möjliggör för kunden att skapa värde (Payne et al., 

2007; Storbacka & Lehtinen, 2001; Grönroos, 2008b; 2011). 

 

Även om interaktionen och samverkan med kunder och andra tjänsteleverantörer visat sig haft 

stor betydelse och har bekräftats i tidigare studier (se t ex Schilling & Werr, 2009) finns det 

dock förvånansvärt få studier om hur organisationer utvecklar sina organisationer utifrån 

kunders konkreta upplevelse av användarvärde (Vargo et al., 2008). Studierna som gjorts 

inom kollektivtrafikområdet visade att resenärerna sällan är involverade i utvecklingsarbete 

och sällan ses som en utgångspunkt i utvecklingsarbete (Camén et al., 2012). För att 

åstadkomma kundvärde behöver tjänsteleverantörerna djup kunskap om kunders 

värdeskapande processer och aktiviteter, men även djup kunskap om den egna 

organisationens förmåga att, i interaktion med kunden, möjliggöra kundvärde (Grönroos, 

2007; Matthing et al., 2004).  

 

Värdeskapande kan också ses som en process där företag i sina relationer med varandra 

kontinuerligt arbetar med att samskapa värde med sina kunder (Vargo & Lusch, 2004a; b). 

Denna syn på värdeskapande bygger på en samarbetsvilja mellan de inblandade parterna. 

Beroende på en rad kontextuella förhållanden, såsom att relationerna mellan de ingående 

företagen är resultatet av en formell upphandlingsprocess där motparten inte kan väljas fritt, 

att publika och kommersiella affärslogiker möts i den här typen av tjänstekonstellationer, blir 

inte alltid samarbetet smärtfritt mellan de inblandade parterna. Affärsrelationerna som uppstår 

blir, i alla fall initialt, formella, kostnadsorienterade och präglade av kontroll, snarare än 

dynamik och samarbetsvilja (Camén et al., 2011; 2012). Dessa förhållanden leder till problem 

och utrymme för organisatorisk suboptimering, procedurer som inte ligger i linje med 

kontraktets syften, vilket ytterst leder till onödiga och oönskade kostnader.  

 

Tjänsteinnovation där organisationer utgår från kunders värdeskapande kan leda till att 

kundernas situation förbättras och att kunder blir positiva. Fokus ligger på 

användningssituationen, där värde skapas tillsammans med kunden istället för att 

organisationen bestämmer vad värdet innebär (Kristensson, 2008). En studie av Mustak, 
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Jaakkola och Halinen (2013), där de granskat 163 stycken artiklar som publicerats under de 

sista fyra decennier om kunddeltagande, visar dock att antalet studier om kunders deltagande i 

utvecklingen av olika tjänster var få. Kundernas deltagande ansågs vara viktigt och något som 

företagsledningar bör överväga att införa i sina organisationer.  

 

Bloemer och Ruyter’s (1999) har genomfört en studie om tjänster och upplevelser. Fokus har 

riktats mot kunder som spenderar tid hos tjänsteleverantören så som restaurangbesök eller på 

semesterorter. Resultatet av studien visade att kunder som fick delta i utvecklingen av 

tjänsterna ledde till högre kundnöjdhet. Tjänsteleverantören fick även större kundlojalitet 

(Rosenbaum et al., 2005), förtroende (Dabholkar & Sheng, 2012) och en ökning av positiva 

utvärderingar. Idag är fokus inom forskningen riktat mot ett säljarperspektiv och Mustak et al. 

(2013) menar att fortsatt forskning måste ha sin grund i kundernas perspektiv och vad de får 

ut för värde av sin delaktighet. 

 

Studier som rör hur tillfredsställda kollektivtrafikens användare är med de tjänster som 

erbjuds är också få. Enligt studier som Andreassen (1995) och Benister (1992) genomfört 

visar på att det är viktigt att fråga vad resenärerna är nöjda respektive missnöjda med. 

Forskning som gjorts har betonat den tekniska aspekten av tjänsten, inte psykologiska eller 

sociala aspekter (Everett & Watson, 1987). Då kollektivtrafik är en service kännetecknas den 

ofta av prestanda och kvalitet som restid, kostnad och antal turer i trafiken. Friman, 

Edvardsson och Gärling (2001) antar att i motsats till många andra serviceområden har 

negativa kritiska incidenter större påverkan när det gäller kollektivtrafiken än vad positiva 

incidenter har. Händelser som förseningar eller att det inte finns några platser att sitta på är 

exempel på negativa kritiska händelser. 

 

Större delen av den forskning som bedrivits inom tjänstelogiken har utgått från att kunden 

haft frihet att välja mellan olika erbjudanden på en konkurrensutsatt marknad. Vår studie tar 

istället sin utgångspunkt i att slutkunden (i detta fall färdtjänstresenären) är begränsad till det 

erbjudandet av färdtjänstresor som tillhandahålls av endast en leverantör och därmed i mycket 

liten utsträckning kan påverka tjänstens utformning och omfattning. Det finns litet utrymme 

för individanpassade lösningar och erbjudandet består istället av generella och kontraktstyrda 

lösningar (Camén et al., 2011; 2012).  

1.4 Problemformulering  

Vi konstaterar, med utgångspunkt i tidigare forskning, att kundperspektivet med fokus på 

användarvärde är centrala delar i utvecklingen av befintliga och nya tjänster. Vi intresserar 

oss för hur Göteborgs Stads färdtjänstverksamhet, med utgångspunkt från ett 

resenärsperspektiv, kan förbättra servicen när det gäller färdtjänstresor. Vår 

problemformulering lyder därmed: Hur kan Göteborgs Stads färdtjänstverksamhet, utifrån ett 

resenärsperspektiv, förbättra servicen inom färdtjänsten? 

 

1.4.1 Syfte  
 
Syftet med denna studie är undersöka värdet av färdtjänst ur ett resenärsperspektiv och baserat 

på det föreslå lösningar som kan förbättra Göteborgs Stads färdtjänst service och organisering 

när det gäller färdtjänst. 

1.4.2 Forskningsfrågor 

För att kunna besvara vår problemformulering samt uppfylla vårt syfte utgår studien från 

följande forskningsfrågor: 
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 Vad består användarvärdet av för Göteborgs Stads färdtjänstresenärer?  

 Vilka faktorer påverkar användarvärdet i Göteborgs Stads färdtjänst och hur kan det 

komma att ändras vid en innovativ organisering av färdtjänstverksamheten?  

 Vilken betydelse har interaktionen mellan Göteborgs Stads färdtjänstleverantörer och 

resenärer för användarvärdet och hur kan det komma att förändras vid alternativa 

organiseringssätt?  

2 Metod  

Studien tillämpar en abduktiv forskningsansats, där fallstudie använts som forskningsmetod 

och insamlingsteknik för att samla in det empiriska resultatet. Vi har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med förvaltningschefen på Göteborgs Stads färdtjänst och 

resenärer inom färdtjänst. Intervjun med förvaltningschefen gav oss en förståelse för 

Göteborgs Stads färdtjänst verksamhet och deras syn på färdtjänst och vilka förbättringar de 

ansåg var av prioritet. Telefonintervjuerna med resenärerna genererade kunskap och 

förståelse för deras perspektiv och uppfattning av hur färdtjänst fungerar i praktiken. 

Studiens teoretiska material består av vetenskapliga artiklar och böcker inom tjänstelogiken. 

2.1 Metodologisk perspektiv 

I denna studie används en kvalitativ metodansats med fallstudie som forskningsmetod. 

Metoden är av reflekterande karaktär där teoretiska studier kombinerat med intervjuer med 

personer med anknytning till Göteborgs Stads färdtjänst, både förvaltningschef för Göteborgs 

Stads färdtjänst och resenärer. Strategin har gett oss en djup förståelse för hur färdtjänst 

fungerar i praktiken och främst utifrån ett resenärsperspektiv (Andersen, 1998). Enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994) kännetecknas reflekterande forskning som tolkning av delar i 

relation till helheten. Det vi vill åstadkomma med dessa reflekterande beskrivningar är att 

återge en bild av hur organiseringen av färdtjänst ser ut idag och hur den genom en mer 

innovativ organisering utifrån ett resenärsperspektiv skulle kunna se ut. Med innovativ 

organisering menar vi hur Göteborgs Stads färdtjänst, med nya idéer baserat på resenärernas 

perspektiv, kan förbättra sin organisering av färdtjänstverksamheten. Studien beskriver hur 

resenärerna upplever och tolkar situationen idag. Tolkning och reflektion är centralt i studien, 

genom medvetenhet kring teoretiska antaganden och förförståelsens betydelse.  

2.2 Forskningsansats  

För att beskriva sambandet mellan empiri och teori finns många olika ansatser. Det går att 

skilja på deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994). En metod som 

tar sin utgångspunkt i empirisk fakta men samtidigt inte avvisar teoretiska förföreställningar 

kallas för en abduktiv metod enligt Alvesson och Sköldberg (1994). Metodens 

användningsområde är vanligen fallstudiebaserade undersökningar och är en kombination av 

deduktiv och induktiv metod. En deduktiv metod innebär att forskaren utgår från teori eller 

påståenden för att därefter leda fram till nya hypoteser som prövas med empiriska 

undersökningar (Holme & Solvang, 1997). Vid användandet av en induktiv metod utgår 

forskaren från empiri i syfte att utveckla en generell kunskap i egenskap av teorin (Andersen, 

1998). Generaliseringar, begrepp och hypoteser uppstår ur den information som finns 

tillgänglig (Merriam, 1994) och för den induktiva metoden innebär det upptäckt av nya 

begrepp. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär den induktiva processen vidare att 

generaliserbara slutsatser görs på grundval av observationer och resultat. I vår studie har den 
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abduktiva metoden varit lämplig då analys av empirin har kombinerats med studier av tidigare 

teori i litteratur. Datainsamlingen i form av teori och empiri har möjliggjort den utförliga 

analys studien innehar. Utifrån analysen har slutsatser kunnat genereras. 

2.3 Fallstudie som forskningsmetod och insamlingstekniker 

En fallstudie innebär att en forskare studerar ett specifikt fall och sedan analyserar detta 

(Bryman & Bell, 2011). I denna studie används fallstudien som metod för att undersöka hur 

serviceorganisationen av färdtjänst kan förbättras utifrån en resenärs perspektiv. När man 

använder sig av en fallstudie som metod finns det olika tekniker för att samla in det empiriska 

materialet. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

2.3.1 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innebär att vi styr diskussionen med ett antal färdiga frågor men 

är samtidigt öppna för nya insikter och synvinklar (Merriam, 2010). En semistrukturerad 

intervju kan därmed generera material om sådant som intervjuaren inte tänkt på. Bryman 

(2011) menar dock att det är viktigt hur respondenten tolkar intervjufrågorna och att man som 

intervjuare kan uppfatta vad respondenten uppfattar som viktigt. Att kunna skapa och tolka 

resenärernas berättelse är det centrala, inte intervjuarens uppfattning (Yin, 2007). För att 

undvika att respondenten misstolkar frågorna kan dessa testas på någon annan före intervjun. I 

vårt fall läste vår handledare igenom frågorna och gav förslag på ändringar, vilket resulterade 

i korrigering av befintliga frågor samt utökat frågeformulär.  

 

Inledningsvis genomfördes en intervju med Ingemar Karlsson som är förvaltningschef för 

Göteborgs Stads färdtjänst. Syftet var att ta reda på hur verksamheten fungerade idag och 

vilka förbättringsförslag Göteborgs Stads färdtjänst eventuellt hade. Intervjun tog sin 

utgångspunkt i två olika områden, organisation och resenärer. För att erhålla nya insikter och 

synvinklar uppmuntrades han att tala fritt och öppet runt frågorna. Intervjuerna spelades in på 

en Iphone med syfte att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun igen och fånga upp det som 

eventuellt missades. Intervjun ägde rum i en lokal på Göteborgs Stads färdtjänst och varade i 

1 timma och 40 minuter. Intervjufrågor återfinns i bilaga 1. 

 

För att fånga resenärens perspektiv, uppfattningar och åsikter om hur färdtjänsten fungerar 

idag och hur den skulle kunna förbättras genomfördes därefter fem telefonintervjuer med 

färdtjänstresenärer. Samtliga telefonintervjuer spelades in och tog ca en timma styck. För att 

erhålla en djupare förståelse för deras situation och verklighet bad vi dem berätta om hur en 

vanlig dag kunde se ut när de utnyttjar färdtjänst. Vi bad dem även berätta om positiva 

respektive negativa händelser som de varit med om inom färdtjänsten. Främsta orsaken till att 

utnyttja den semistrukturerade intervjuformen var för att fånga resenärens upplevelser och 

känslor och utvinna förståelse för värdet av färdtjänst utifrån ett resenärsperspektiv.  

 

Gällande urvalet av resenärer fick vi kontakt med Staffan Dahlbäck, förvaltningssekreterare 

på Göteborgs Stads Färdtjänst. Han lämnade namnuppgifter på resenärer som ville ställa upp 

på telefonintervju i vår studie. Uppgifter om resenärer är sekretessbelagda och resulterade i 

svårigheter för oss att själva bestämma urvalet då dessa uppgifter inte är offentliga. Vi ringde 

därför upp de utvalda resenärerna som på eget intresse ville ställa upp på telefonintervjuer. Vi 

lyckades dock få en spridning bland resenärernas åldrar som var mellan tjugoårsåldern till 

sjuttioårsåldern. Vi erhöll dessutom en spridning bland resenärernas olika funktionshinder, 

som resulterade i olika intervjuberättelser utifrån olika perspektiv och förutsättningar. 

Samtliga telefonintervjuer spelades in på en Iphone med syfte att kunna gå tillbaka och lyssna 

på intervjuerna igen och fånga upp det som eventuellt missades. Frågeformuläret 
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konstruerades enligt följande nio delområden: ”basfakta”, ”tillstånd”, ”beställning”, ”resan”, 

”betalning”, ”chaufför”, ”resenärer”, ”brukarrådet” samt ”förbättringsområden”. 

Frågeformulärets utformning gav oss chans att styra intervjusamtalet, samtidigt som vi gav 

resenärerna utrymme att tala fritt. Vi fick även möjlighet att ställa följdfrågor till resenärerna. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2 

2.3.2 Litteratursökning  

Resultatet av vår litteratursökning består av publicerade artiklar och böcker som varit 

tillgängliga på Internet och via Högskolan i Borås databas ”SUMMON” samt Högskolan i 

Borås bibliotek. Följande nyckelord användes i sökningen: paratransit, value-in-use, dial-a-

ride, transport service, value creation, service encounter, Service-Dominant Logic och value 

co-creation. De artiklar som inte var av vetenskaplig karaktär valdes bort. Via Göteborgs 

Stads färdtjänst hemsida fann vi relevanta dokument som användes i syfte att generera 

kunskap om organisationen. För att finna det massmediala intresset för färdtjänst i 

tidningsartiklar använde vi oss av Högskolan i Borås databas ”Mediaarkivet” och sökte på 

sökordet ”färdtjänst AND Göteborg” och gjorde en avgränsad sökning för de senaste 365 

dagarna från den 25 maj 2013. Vi har även använt oss av böcker skrivna kring ämnet, service 

management, tjänstekvalitet och tjänsteutveckling. Vår handledare har under 

uppsatsskrivandet även gett förslag på flertalet relevanta referenser för vår studie. Vald 

litteratur användes i den teoretiska referensramen som stöd för analys och slutsatser. 

2.3.3 Analys av resultat 

Vi har använt oss av studiens teoretiska referensram vid analys av intervjumaterialet. I 

framställningen av intervjuerna sökte vi efter mönster, likheter och olikheter mellan 

resenärernas berättelser och den teoretiska referensramen. Vi valde att kategorisera det 

empiriska materialet utifrån fem huvudsakliga områden. De två första är ”upphandling” och 

”beställning” som handlar om det som sker före färdtjänstresan, i området ”färdtjänstresan” 

tas det som sker under färdtjänstresan upp. Sedan följer ”förbättringar” där förslag på vad 

som behövs, enligt de intervjuade, bör förbättras i Göteborgs Stads färdtjänst redovisas. Det 

sista området är ”Brukarrådet”. Här beskrivs brukarrådet och dess betydelse för Göteborgs 

Stads färdtjänst och resenärerna. Delar av intervjumaterialet har sorterats bort, då det inte var 

relevant för studien.  

2.4 Metodreflektion 

Eftersom kvalitativa metoder bygger på forskarnas egna uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt är det viktigt att vara medveten om att detta kan innebära vissa svagheter med 

vald metod. Kritik som kvalitativa metoder ofta får är att de tenderar att vara subjektiva 

(Bryman & Bell, 2005).  

2.4.1 Fallstudie som metod 

Fallstudien som metod kan medföra vissa svagheter och begränsningar. Enligt Merriam 

(1994) kan fallstudier överförenkla eller överdriva faktorer i en specifik situation, vilket kan 

leda till att datainsamlingen blir vilseledande som innebär att situationen kan beskrivas 

felaktigt eller trivialt. Detta ställer höga krav på forskaren. Svagheter som kan uppkomma vid 

datainsamlingen kan dock begränsas genom en noga preciserad datainsamlingsmetod samt 

noggrann diskussion kring urvalet. I vår studie har vi försökt eliminera dessa begränsningar 

genom att ställa samma intervjufrågor (frågorna till förvaltningschefen och resenärerna var 

dock olika), låta resenärerna tala fritt och inte med avsikt försökt att påverka deras svar.  
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2.4.2 Subjektiv referensram 

Enligt Holme och Solvang (1997) är det en omöjlighet att helt och hållet frigöra sig från 

subjektiva referensramar. Vi är medvetna om att det finns en viss grad av fördomar och 

förförståelse genom erfarenheter och utbildning som kan ha påverkat utformandet av studien. 

Dock anses fördomar som en viktig komponent för hur en undersökning skall genomföras och 

därför kan våra förkunskaper och fördomar ses som en viktig komponent i sammanhanget 

(Holme & Solvang, 1997). Varken fördomar eller förförståelse för det aktuella ämnet kan 

därför ses som nackdelar för studiens genomförande utan har istället varit en bra vägledning 

samt en viktig utgångspunkt i vår forskning.  

2.4.3 Bedömning av kvaliteten i kvalitativ forskning 

Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) påstår att det är viktigt att specificera 

termer och metoder för att kunna bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Ett av 

delkriterierna är tillförlitlighet som i sin tur kan delas in i trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet. 

 

Trovärdighet 

Om det finns flera tänkbara beskrivningar av en social verklighet är det viktigt att beakta 

trovärdigheten i den beskrivningen forskaren framställer i sin forskning. Att skapa en 

trovärdighet i resultatet innebär dels att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med 

de regler som finns samt att man rapporterat resultatet till de personer som varit en del av den 

sociala verklighet som studerats. Detta beror på att dessa skall kunna bekräfta att forskaren 

uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Vår studie tar utgångspunkt ur ett 

resenärsperspektiv. Detta innebär att vi utgår från studiens resenärers upplevelser och tankar. 

För att säkerställa och minimera missförstånd och risken att gå miste om information har 

samtliga intervjuer spelats in och transkriberats. Detta ökar studiens trovärdighet eftersom vi 

haft möjlighet att lyssna på de inspelade intervjuerna flera gånger i syfte att säkerställa att 

korrekt version återgavs i studien.  

 

Vi är medvetna om att antalet intervjuer är få, en inom Göteborgs Stads färdtjänstverksamhet 

och fem med resenärer av färdtjänst. För att öka studiens trovärdighet hade det varit önskvärt 

att intervjua fler än sex respondenter. Dock kompenseras antalet intervjuer med att samtliga 

respondenter har centrala positioner inom färdtjänsten. Ingemar Karlsson är förvaltningschef 

för färdtjänsten i Göteborgs Stad. Samtliga intervjuade resenärer är medlemmar i brukarrådet
9
 

i Göteborgs Stads färdtjänst och sitter även med i olika organisationer som 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO), Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

(DHR) och Synskadades Riksförbund (SRF). De intervjuade resenärerna har därför bred 

kunskap om färdtjänstfrågor och även daglig kontakt med andra resenärer. Eftersom de tar 

emot klagomål och åsikter från andra resenärer har de dessutom en bred bild av andra 

resenärers uppfattning av färdtjänst.  

 

Överförbarhet 

Eftersom kvalitativ forskning normalt sett lägger fokus på djupet i studier snarare än bredden 

tenderar kvalitativt resultat ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen hos eller 

betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras (Bryman, 2011). Därför 

menar Lincoln och Guba (1985) att huruvida ett resultat gäller i en annan kontext, i samma 

kontext vid ett senare tillfälle är högst en empirisk fråga. Kvalitativa forskare uppmanas 

därför snarare att framställa och producera fylliga eller täta beskrivningar av detaljer inom en 
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kultur (Bryman, 2011). Då studien är av kvalitativ karaktär medför det en svårighet att hävda 

att studiens resultat i kontexten skulle gälla i samma kontext vid ett annat tillfälle. Det finns 

dock ett kontextuellt djup i studien. Sex unika berättelser kring respondenters tankar och 

åsikter kring färdtjänstens betydelse och funktion har sammanfattats och presenterats i 

studien.  

 

Pålitlighet  

För att kunna bedöma en studies pålitlighet menar Guba och Lincoln (1994) att forskarna 

måste anta ett granskande synsätt. Detta leder till att alla faser i forskningsprocessen redogörs 

och finns tillgängliga. Kvaliteten kan sedan granskas av utomstående granskare. I 

granskningen kan en överläggning över om de teoretiska slutsatserna är berättigade eller ej 

göras (Bryman, 2011). Det finns en hög pålitlighet i studien då samtliga faser i 

forskningsprocessen finns redogjorda och tillgängliga i studiens kapitel ”Metod”. Där finns 

det metodologiska perspektivet beskrivet, vilken forskningsansats som vidtagits, hur 

intervjuerna genomförts och hur datainsamlingen genomfördes och vilken typ av data som 

samlats in.  

 

3Teoretisk referensram  
 
Som konstaterats är kundperspektivet centralt i utvecklingen av befintliga och nya tjänster. 

För att möjliggöra tolkning och analys av det empiriska materialet ur detta perspektiv 

beskriver vi ett antal centrala teoriområden i detta kapitel. Inledningsvis definieras begreppet 

tjänst som utifrån ett kundperspektiv är kundens upplevelse av tjänsten. Sedan presenteras 

tjänsteprocessen som i tjänsten utgör en kedja sekventiella och parallella aktiviteter. Därefter 

beskrivs tjänstemötet och tjänsteupplevelsen vilka har utgångspunkt i kundens uppfattningar 

av tjänster och dess kvalitet. Vidare beskrivs tjänstekvalitet och personalens betydelse samt 

vikten av att utgå utifrån ett kundperspektiv. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

beskrivning av den framväxande tjänstelogiken och synen på värde av tjänster istället för 

värdet av produkter samt en sammanfattning av detta kapitel. 

3.1 Tjänst 

Utifrån ett kundperspektiv är tjänsten kundens upplevelse av den. Det är kundens upplevelse 

av resurser, aktiviteter och processer som formar uppfattningen om tjänsten, exempelvis 

kvalitet och mervärde. En tjänst skulle kunna förklaras som en kundupplevelse och för att 

kunna identifiera denna upplevelse behöver man definiera tjänsten ur ett kundperspektiv 

(Edvardsson, 1996a). Tjänster kan på ett mer eller mindre bra sätt tillfredsställa kunders 

behov. Ett gott resultat av tjänsten utifrån ett kundperspektiv är när kundens behov 

tillgodosetts och förväntningar infriats. Resultatet, tjänsten är en subjektiv upplevelse och 

olika faktorer kan ha inverkan på resultatet (Echeverri & Edvardsson, 2012). 

 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) kan tjänst ses som ett perspektiv av värdeskapande och 

definieras som användningen av resurser. Resurserna i sig har inget värde utan uppstår när 

resurser används och värdet samskapas alltid med kunden. Utifrån ett kundperspektiv består 

tjänster av tre karaktärsdrag (Echeverri & Edvardsson, 2012). Det första är tjänstens 

immateriella och förgängliga egenskaper. Tjänster är abstrakta och är svårbedömliga innan de 

används. Kunder söker därför olika ledtrådar för att bedöma tjänstens immateriella 

egenskaper. Ledtrådarna används för att bedöma det som säkert inte går att värdera. Det är 

därför viktigt att konkretisera tjänster, på ett sådant sätt som underlättar för kunden att 

bedöma tjänsten och därmed skapa realistiska förväntningar. Det andra karaktärsdraget är 
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samproduktion och kunden som medproducent. Tjänster produceras, levereras och 

konsumeras ofta samtidigt. Kunden är ofta delaktig och bidrar med information och utför 

delar av tjänsteprocessen. Kunden skapar tjänsten genom att utföra tjänstens aktiviteter som 

påverkar tjänsten och de realiserade värdet för kunden. Det tredje karaktärsdraget är 

heterogenitet och innebär att kunder har olika unika krav och skilda beteenden vilket leder till 

variation i både process och resultat av tjänsten. Detta medför en svårighet att standardisera 

och styra tjänsteprocessen och därmed resultatet. Desto högre grad av standardisering, desto 

mindre utrymme finns för kundanpassning (Echeverri & Edvardsson, 2012). 

3.1.1 Tjänst- en tjänsteprocess 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) uppstår en tjänst när en kedja av sekventiella och 

parallella aktiviteter genomförs, vilket benämns tjänsteprocess. Likt vad som finns beskrivet 

kortfattat ovan medverkar kunden i samband med utförandet av aktiviteterna. Medverkandet 

resulterar ofta i en interaktion och kommunikation med personalen.  

 

Grönroos (1983;1990) använder begreppen kärntjänst, stödtjänst och bitjänst och menar att 

dessa tillsammans bildar ett tjänstepaket. Han menar att kärntjänst är grunden för 

kunderbjudandet, exempelvis en transport från ”A till B”. Stödtjänster är sådana tjänster som 

kan läggas till för att göra det mera attraktivt och konkurrenskraftigt. Bitjänster avser sådana 

tjänster som gör det möjligt för kunden att konsumera tjänsten.  Grönroos (1990) menar att 

tjänstepaketet kan utvidgas till en kundorienterad och fungerande tjänsteprocess som skapar 

förutsättningar för god upplevd totalkvalitet. Med totalkvalitet menas teknisk samt funktionell 

kvalitet. Teknisk kvalitet syftar till kvaliteten i erbjudandet eller vad kunden erbjuds. 

Funktionell kvalitet avser kvaliteten i tjänsteprocessen eller hur tjänsten kommer till.  

3.1.2 Tjänstemötet och tjänsteupplevelsen 

I utvecklingen av nya och befintliga tjänster är det viktigt att skapa förutsättningar för att 

kunden upplever att det är kvalitet i tjänstemötet. En viktig utgångspunkt är hur kunden 

uppfattar tjänsten och upplever dess kvalitet (Mattsson, 1994). Tjänster uppstår ofta i ett 

personmöte (Echeverri & Edvardsson, 2012).  Personmötet mellan kund och personal utgör i 

de flesta tjänster, tjänstens fundament (Mattsson, 1994).  

 

Normann (1984) menar att metaforen ”sanningens ögonblick” kan användas för att beskriva 

tjänstemötet, även kallat ”sanningens ögonblick”.   Sanningens ögonblick innebär att fokus 

är riktat mot det unika och avgörande i interaktioner mellan kund och tjänsteproducent. En 

viktig komponent i värdering av total upplevd kvalitet av en tjänst är kundens upplevelse av 

tjänstemötet. Det är viktigt för tjänsteföretag att inneha kännedom över vad som påverkar 

kunders upplevelse av tjänstemötet. Genom att förstå dynamiken i dessa möten kan kunskap 

och förståelse över vad som påverkar kunders upplevelse erhållas och därigenom kan 

kvaliteten i tjänsten förbättras. Bitner (1991) skiljer mellan kundens tillfredställelse med en 

tjänst och kvaliteten i tjänsten.  Bitner (1991) preciserar kundtillfredsställelse som en relation 

mellan kundens förväntningar av en tjänst och uppfattningen av den tjänst kunden fått. 

Tjänstens kvalitet är en mer överordnad inställning till ett företag eller tjänst. Om utrymmet 

mellan kundens förväntningar av en tjänst och kundens upplevelse av tjänsten blir för stort 

skapas missnöje med tjänsten. Faktorer som påverkar kundens uppfattning av kvaliteten i 

tjänsten är förutom ”sanningens ögonblick”, tidigare erfarenheter, information från andra 

människor och företagets image.  
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Genom att använda sig av metaforer i beskrivningen av tjänstemötet kan poängen i det man 

vill kommunicera lyftas fram och sammanfattas på ett pedagogiskt sätt. Grove & Fisk (1983) 

introducerade dramametaforen, som lyfter fram interaktioner inom ramen för en större helhet i 

vilken flera olika aktörer medverkar och samspelet med den fysiska miljön. Denna metafor 

fångar tjänsteupplevelsen och bygger på fyra element, aktörerna (frontpersonalen), åhörarna 

(kunder till vilka tjänsten riktas), fysisk miljö (där tjänsten uppkommer) samt det som faktiskt 

äger rum (aktörernas agerande och samspel med utrustning med mera). Dessa fyra element 

bidrar var och en samt tillsammans till tjänsteupplevelsen (Grove et al., 1992). 

3.1.3 Tjänstekvalitet och personalens betydelse 

Arndt & Friman (1981) skriver att i de flesta tjänsteföretagen utgör personalen den största 

produktionsresursen och lönekostnaderna den största kostnadsposten. För att uppnå bättre 

produktionsekonomi är en vanlig åtgärd att skära ner på personalkostnaderna. Dessa 

nedskärningar kan innebära minskad personaltäthet, övergång till deltidsanställd personal, 

sämre utbildad personal samt överföring av större arbetsbördor för den kvarvarande 

personalen. Dessa åtgärder leder normalt sett inte enbart till sänkta kostnader, utan påverkar 

även kvaliteten i den utsträckningen att kvalitetsnivån på tjänsterna sänks. Den lägre 

kvaliteten på tjänsterna berör naturligtvis kunderna som lägger märke till försämringen och 

blir missnöjda. Missnöjdheten tar form i minskad köplust och köpkraft bland kunderna och 

kunderna kan aktivt börja tala illa om företaget. Mottagarna av detta missnöje är bl.a. 

personalen som i sin tur befinner sig i en försämrad intern miljö p.g.a. nedskärningarna som 

företagsledningen tagit beslut om (Arndt & Friman, 1981). Den försämrade interna miljön 

påverkar i sin tur även kunderna som i gengäld kommer att uppleva ytterligare en lägre 

kvalitet på tjänsterna. Om ett företag befinner sig i detta skede, med en låg upplevd kvalitet på 

dess tjänster är en vanlig delåtgärd intensivare och effektivare marknadsföring. Detta leder till 

ökad reklambudget. Resultatet av dessa åtgärder kan på kort sikt öka antalet nya kunder, men 

på lång sikt sviker även dessa kunder. Kortfattat skulle en summering enligt ovan kunna 

beskrivas på detta vis: Företaget har låtit kvaliteten på dess tjänster sjunka, på sikt inte uppnått 

kostnadsbesparingar, fått en sämre profil och förlorat kunder. Tjänsteförtaget har hamnat i en 

strategisk fallgrop med en försämrad kvalitet och sviktande kundunderlag (Arndt & Friman, 

1981). 

 

Tidigare forskning inom kollektivtrafiken tyder på att klagomål från resenärer i hög grad 

handlar om chaufförers beteende. Edvardsson (1998) genomförde en studie där klagomål 

analyserades. Det fanns tre klagomål som dominerade och dessa var behandling/beteende (29 

procent), punktlighet (26 procent) och information (14 procent). Många otrevliga situationer 

uppstår i mötet mellan resenärer och chauffören när resenären vill få information, ge 

synpunkter eller ställer frågor om kritiska händelser. Då upplever ofta resenärerna att 

chaufförernas attityder är obehagliga. Enligt Edvardsson (1998) kan detta bero på att 

chaufförer egentligen inte vill handskas med resenärer utan vill köra från ”A till B”. Många 

chaufförer tycker att detta är deras huvuduppgift medan resenärerna inte är lika viktiga. 

Anledningen till detta kan bero på att deras roll inte är tillräckligt utförligt definierad, att de 

inte har klart för sig att resenärer och service ingår i deras arbetsuppgifter. 

 

I Edvardssons studie (1998) hade chaufförerna en bristande uppfattning om vad som skapar 

missnöje bland resenärerna. Detta kan bero på att de känner sina resenärer allt för dåligt p.g.a. 

att de inte pratar med resenärerna eller att de sätter sina egna intressen, snarare än 

resenärernas, i första hand. Chaufförernas beteende och behandling av kunder och sätt att 

kommunicera med kunderna visar enligt Edvardsson (1998) en tydlig bild på att chaufförerna 

inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. En viktig del när man utvecklat tjänster är att 
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chaufförerna får rätt utbildning om kundmöten så de på bästa sätt kan möta kunden och 

dennes behov och därmed öka kvaliteten. 

 

Edvardsson (1998) skriver att man skall stödja chaufförerna i deras arbete och ge dem 

vägledning genom att definiera deras roll och ansvar. När man utvecklat olika tjänster har 

kundens perspektiv inte haft någon större påverkan. Enligt Edvardsson (1998) är detta ett 

misslyckande då man inte infört ”kunden i centrum”. Den viktigaste punkten i 

tjänsteutveckling är kundperspektivet. Edvardsson (1998) menar exempelvis att det är viktigt 

att ge stöd till chaufförer och hjälpa dem att på ett professionellt sätt hantera kunder när 

kvaliteten är fel och kunden är missnöjd.  En annan aspekt Edvardsson (1998) belyser är 

vikten av att placera beteende/ behandling hos chaufförerna och deras sätt att informera i en 

central position. Detta är möjligt, genom att förtydliggöra chaufförens roll att ge service och 

betjäna kunder. Edvardsson (1998) avslutar sin artikel med att skriva att chauffören har en 

viktig roll i kollektivtrafiken och att chaufförerna därför bör ges två tydliga roller. Den ena 

rollen är att köra bussen från punkt A till B som i många fall är självklart. Den andra rollen 

chaufförerna måste få som inte alls är lika självklar är att ge service och information till sina 

resenärer på ett kvalitativt och kundorienterat sätt.  

3.1.4 Vikten av att utgå utifrån ett kundperspektiv 

Enligt Edvardsson (1998) är det alltid en händelse som lett till kunders missnöjen och 

klagomål och att det därför är viktigt att studera vad som ligger till grund för klagomålen. 

Genom att studera detta kan kvalitén förbättras och utvecklas. Proussaloglou och Koppelman 

(1989) anser att med hjälp av passagerarens egen erfarenhet av resan, är det lättare att 

identifiera svagheter/fördelar i den aktuella tjänsten, studera sambandet mellan erfarenhet och 

service, studera hur genomförandet av tjänsten påverkar passagerarens beteende. 

 

Det kan vara svårt att förstå kundbehov och ta till vara på kunders kompetens. För att främja 

en ökad förståelse kan företag utveckla en aktiv dialog med kunderna, hantera det faktum att 

kunder är unika och därigenom skiljer sig från varandra samt att samproducera personliga 

upplevelser för kunderna (Prahalad & Ramaswamy, 2000). 

3.2 Den framväxande tjänstelogiken och synen på värde 

Under industriella revolutionen handlade värdeskapande för företag om de kunde omvandla 

sina resurser till färdiga varor till en relativ låg kostnad. Fokus var riktat mot effektiv 

produktion men med tiden fick marknadsföring ett större inflytande och blev istället 

värdeskapande fokus (Vargo & Lusch, 2004b). På senare tid har fler perspektiv vuxit fram 

och värde är något som blivit centralt och uppmärksammat när man talar om kvalitet på 

service och tjänster (Vargo & Lusch, 2004b). 

 

I tjänstelogiken har kunden olika centrala roller, medproducent, informationsgivare, 

marknadsförare, tjänsteutvecklare samt konsument eller mottagare av tjänsten, d.v.s. fokus på 

behovstillfredsställelse eller problemlösning. Vid utveckling av nya tjänster är det viktigt för 

tjänsteföretag att vara lyhörda för kunden men också att ha information om kunden och en 

förståelse för kunden i olika avseenden (Edvardsson, 1996a). 

 

Kunden är en samskapare av värde i den interaktiva processen och företag kan inte själva 

skapa värde utan endast lämna erbjudanden som via kundens delaktighet skapar ett värde 

(Vargo & Lusch, 2004a). När kunden upplever värdet existerar värdet, annars finns inget 

värde (Vargo & Lusch, 2008). Därför kan värdeskapande beskrivas som en process där 

verksamheter strävar efter att tillsammans med sina kunder skapa ett värde (Vargo & Lusch, 
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2004b). Grönroos (2008a) menar att verksamheter skall underlätta skapandet av värde för 

kunden. Vargo et al. (2008) understryker att värde och värdeskapande är kärnan i 

tjänsteprocessen men menar samtidigt att det är svårt att definiera värde och dess innebörd. 

Enligt Vargo och Lusch (2004b) fokuserar tjänstelogiken på användarvärde och det är kunden 

som bestämmer värdet, då värdet skapas genom användning. För att åstadkomma kundvärde 

behöver tjänsteleverantörer ingående kunskap om kunders värdeskapande processer och 

aktiviteter (Grönroos, 2007; Matthing et al., 2004) men också djup kunskap om den egna 

organisationens förmåga att, i interaktion med kunden, möjliggöra kundvärde. Kundens 

upplevelse av denna interaktion får därför en extra stor betydelse.  

 

Forskning om hur innovativa nya tjänster skapas, visar att olika former av interaktion och 

samverkan med kunder och andra tjänsteleverantörer spelar en central roll (Schilling & Werr, 

2009). Studier inom kollektivtrafikområdet visar också att de slutliga användarna sällan är 

involverade eller ens tas som utgångspunkt för olika former av utvecklingsarbete (Camén et 

al., 2012) i synnerhet inte när det gäller olika former av färdtjänst (Gottfridsson, 2005a; b). 

Det kundperspektiv som förekommer är mer abstrakt och sker på en högre aggregeringsnivå 

genom att olika expertgrupper är involverade i kravställande på en övergripande nivå 

(Gottfridsson, 2005a; b). Tidigare forskning om tjänstelogik har dessutom till stor del utgått 

från att kunden har en frihet att välja bland flera erbjudanden på en konkurrensutsatt marknad. 

I vår studie är slutkunden begränsad till erbjudanden i form av färdtjänstresor från endast en 

leverantör och kan i mycket liten omfattning påverka tjänstens utformning och omfattning, 

såsom t.ex. reserutt. Den levererande aktören är dessutom upphandlad utifrån de specifika 

regler som råder inom området, vilket tenderar att ge mycket litet utrymme för 

individanpassade lösningar, snarare är det generella och av kontraktet styrda lösningar som 

erbjuds (Camén et al., 2011; 2012). 

 

Innovationer som baseras på en tjänstelogik utgår från det som gör att kunder får det de vill 

ha. Det kan t.ex. handla om att kunder kommer fram snabbare eller att de får den hjälp de 

behöver för att klara sin vardag. Fokus ligger också på hur kunderna genom organisationens 

erbjudanden skapar värden för dem själva (Kristensson, 2008). Detta berör tjänster men även 

synen på produkter. Den tjänstedominanta logiken, även förkortat SDL (Service-Dominant 

Logic), avser värdet som uppstår vid användandet och därför har kunden en central position. 

Kunden får en aktiv roll snarare än en passiv. Kunderna använder sig av tjänster för att det 

skapar ett värde för dem själva och inte för att själva tjänsten är intressant (Kristensson, 

2009). Fokus i organisationer måste flyttas från vad som sker i organisationen till vad som 

händer hos kunden. SDL syftar till att effektivisera ur ett kundperspektiv (Kristensson, 2009).  

Med utgångspunkt i SDL anser man att värdet inte skapats förrän i användningen och att det 

är värdet som kunden får ut av detta användande som är det centrala (Kristensson, 2009). Det 

finns en motsats till SDL och det är den varudominanta logiken, GDL (Goods-dominant 

Logic). I GDL har användaren en passiv roll, är den som betalar eller mottagare av tjänsten. 

Värdet uppkommer vid produktionen inte vid användandet. I GDL ingår kundvärde i 

produktionen av en produkt och tjänster är bara ett komplement till produkten för att öka 

produktens kundvärde (Kristensson, 2009). 

 
3.3 Summering av referensramen  

 

En tjänst kan förklaras som en kundupplevelse och för att kunna identifiera upplevelsen 

behöver tjänsten definieras ur ett kundperspektiv (Edvardsson, 1996a). Tjänst kan ses som ett 

perspektiv av värdeskapande och definieras som användningen av resurser. Resurserna i sig 

har inget värde utan uppstår när resurser används och värdet samskapas alltid med kunden 
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(Echeverri & Edvardsson, 2012). SDL avser värdet som uppstår vid användandet och därför 

har kunden en central position. I GDL uppkommer värdet vid produktionen inte vid 

användandet och kunden får därigenom en passiv roll. Studien förespråkar SDL med ett 

resenärperspektiv.  Vid utveckling av nya tjänster är det viktigt för tjänsteföretag att vara 

lyhörda för kunden (Edvardsson, 1996a). För att öka förståelse för kunders behov kan företag 

utveckla en aktiv dialog med kunderna, hantera det faktum att kunder är unika och därigenom 

skiljer sig från varandra samt att samproducera personliga upplevelser för kunderna (Prahalad 

& Ramaswamy, 2000). Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) uppstår en tjänst när en kedja 

av aktiviteter genomförs, kedjan kallas tjänsteprocess och medproducent är kunden. För att 

skapa förutsättningar för att en kund skall uppleva god total kvalitet av en tjänst kan 

tjänstepaket utvidgas till en kundorienterad och fungerande tjänsteprocess (Grönroos, 1990) 

 

Personmötet mellan kund och personal utgör i de flesta tjänster, tjänstens fundament. Det är 

därför viktigt att kunden upplever att det är kvalitet i tjänstemötet (Mattsson, 1994). 

Interaktionen mellan tjänsteproducent och kund utgör därigenom en viktig faktor. 

Innovationer som baseras på en tjänstelogik utgår från det som gör att kunder får det de vill 

ha. Det kan t.ex. handla om att kunder kommer fram snabbare eller att de får den hjälp de 

behöver för att klara sin vardag. Fokus ligger också på hur kunderna genom organisationens 

erbjudanden skapar värden för dem själva (Kristensson, 2008).  Tjänstemötet kan beskrivas 

som ”sanningens ögonblick” där fokus är riktat mot det unika och avgörande i interaktioner 

mellan kund och tjänsteproducent. Otrevliga situationer som kan uppstå i tjänstmötet mellan 

resenärer och chaufför är när resenären vill få information, ge synpunkter eller ställer frågor 

om kritiska händelser. Detta kan detta bero på att chaufförer egentligen inte vill handskas med 

resenärer utan vill köra från punkt ”A till B”. Det är därför viktigt att tydliggöra att service 

ingår i chaufförens arbetsuppgifter (Edvardsson, 1998). Olika typer av utbildningar för 

chaufförer inom service och kundbemötande har visat sig vara en viktig del i utvecklandet av 

tjänster (Edvardsson, 1998).   

 

När ett företag vill uppnå bättre produktionsekonomi är en vanlig åtgärd att skära ner på 

personalkostnaden. Dessa åtgärder leder normalt sett inte enbart till sänkta kostnader, utan 

påverkar även kvaliteten i den utsträckningen att kvalitetsnivån på tjänsterna sänks. Den lägre 

kvaliteten på tjänsterna berör naturligtvis kunderna som lägger märke till försämringen och 

blir missnöjda. Tjänsteförtaget har hamnat i en strategisk fallgrop med en försämrad kvalitet 

och sviktande kundunderlag (Arndt & Friman, 1981). 

4 Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av vår fallstudie i form empiriskt material. Vi har delat in 

de material vi erhöll från våra intervjuer i två kapitel, ett kapitel med material från Göteborgs 

Stads färdtjänst förvaltningschef och ett kapitel med materialet från intervjuerna med olika 

resenärer. Vi har sedan delat in kapitlen med 5 likadana underrubriker för att på ett smidigt 

sätt kunna jämföra och se skillnader och likheter mellan hur Göteborgs Stads färdtjänst 

upplever organisationen och dess service och hur de resenärer som reser med färdtjänst 

upplever det. Vi inleder med den intervju som genomfördes med förvaltningschefen för 

Göteborgs Stads färdtjänst. Därefter återges resultatet från de telefonintervjuer vi gjort med 

fem resenärer. 
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4.1  Göteborgs Stads syn på färdtjänsten 

Ingemar Karlsson är sedan 2005 förvaltningschef för färdtjänsten i Göteborgs Stad.  Enligt 

honom finns ett nära samarbete mellan Göteborgs Stads färdtjänst och personer från brukar- 

och handikapporganisationerna Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Sveriges 

pensionärsförbund (SPF). Ingemar menar ”Att komma så nära resenärens behov som möjligt 

är en ambition och vi jobbar mycket med det”.  Med detta menar Ingemar att förändringar och 

förbättringar som sker inom Göteborgs Stads färdtjänst skall utgå från resenärernas behov i så 

stor utsträckning som möjligt. För att ta reda på resenärernas behov gör Göteborgs Stads 

färdtjänst årligen brukarundersökningar samt ringer upp resenärer dagligen för att ta emot 

respons och kritik om färdtjänsten. Kritiken dokumenteras och analyseras i Göteborgs Stads 

färdtjänst egna årsredovisning. Intervjun presenteras nedan i fem delar där sammanfattade 

redogörelser av Göteborgs Stads färdtjänst upphandlingsprocess, beställning, färdtjänstresan, 

förbättringsområden samt hur Brukarrådet är uppbyggt. 

4.1.1 Upphandling  

Göteborgs Stads färdtjänst upphandlar all fordonstrafik inom lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Det styr därmed valet av trafikbolag. I LOU framgår vilka krav gällande pris och 

kvalitet som Göteborgs Stads färdtjänst ställer på trafikbolagen. Vid upphandlingen finns det 

”mjuka” och ”hårda” parametrar som går att bedöma. Anbudspriset är en hård parameter 

enligt Ingemar och menar att bolagen som inte vinner upphandlingen får svårt att överklaga 

ett anbudspris. Däremot är det vanligt med överklagande gällande den mjuka parametern 

kvalitet, eftersom den inte är lika självklar enligt Ingemar. För att kunna uppfylla krav 

gällande kvalitet lägger Göteborgs Stads färdtjänst in skallkrav, vilket innebär krav som skall 

vara uppfyllda. Skall-kraven består av fem bilagor. Två av bilagorna är avtalsvillkor för 

personbil och rullstolsbuss. I avtalen framgår ansvarsområden för trafikbolagen gällande 

betalning, kvalitetsledning, priser, regler vid uppsägning av avtal, regler om sekretess och 

viten. Två bilagor innehåller kravspecifikationer för trafikbolagen, gällande personbil och för 

rullstolsbuss. I kravspecifikationen framgår krav på fordon, trafiksäkerhetskrav, hur 

tjänstepassen skall se ut och vad service innebär. Det framgår även krav vid särskilda 

uppdrag, vilken utrustning som fordonen skall ha, vad chauffören förväntas göra och inte göra 

samt att chauffören skall genomföra utbildning och språktest. Den femte och sista bilagan 

innehåller miljökrav för personbil. Där framgår definitionen av miljöbilar, energikrav på 

personbilar och personbilens förmåga att skydda mot krockvåld. Det trafikbolag som 

uppfyller dessa skallkrav tillsammans med lägst anbudspris vinner upphandlingen. (Göteborgs 

Stad, 2011a; b; c; d; )  

 

I upphandlingen finns allt som har med färdtjänsttrafiken att göra preciserat, information 

kring fordonen, chaufförerna samt vilka krav som ställts på trafikbolaget till det bestämda 

anbudspriset enligt Ingemar. Trafikbolagen själva ansvarar för en grundutbildning av 

chaufförerna. Ingemar berättar dock att man inom färdtjänstbranschen utvecklat en certifierad 

utbildning på tre- fyra dagar för färdtjänstchaufförer. Utbildningen skall generera kunskap och 

lärdom kring bemötande och hur utförandet av färdtjänst skall utföras. Enligt Ingemar: ”De 

får också lära sig litegrann kring olika funktionsnedsättningar, men de är inga specialister. 

Grunden är att man rekryterar människor med servicekänsla”. Förutom den certifierade 

utbildningen kan Göteborgs Stads färdtjänst enligt avtal samla ihop samtliga chaufförer två 

gånger om året under tre timmar och utbilda och informera i frågor som färdtjänsten anser 

vara viktiga. 
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I det avtal som Göteborgs Stads färdtjänst har idag med trafikbolaget Taxi Kurir består 85-90 

% av förarna av nya svenskar berättar Ingemar. Enligt honom gör chaufförer ett utmärkt jobb 

men menar att språket ibland kan vara ett problem. Chaufförer som anställs i trafikbolag som 

Göteborgs Stads färdtjänst har avtal med måste genomföra ett språktest innan anställning. Ett 

godkänt test innebär att personen i fråga kan göra sig förstådd på svenska samt förstå det 

svenska språket både i skrift och tal. Ett annat problem kan vara kulturella skillnader, där 

exempelvis synen på kvinnor och hundar kan skilja sig mot den svenska kulturen, enligt 

Ingemar. De chaufförer som av kulturella eller medicinska skäl inte vill eller kan köra 

ledarhundar skall inte behöva göra det menar Ingemar Karlsson. Trafikbolagen har därför 

ansvaret att se till att dessa chaufförer får en särskild notering att de inte skall tilldelas 

körningar där ledarhundar medtas. Ingemar Karlsson medger dock att trafikbolagens system 

inte är bra. Chaufförer tilldelas körningar där ledarhundar medtas och konflikt uppstår då 

chaufförer vägrar köra resenären och ledarhunden.  

4.1.2 Beställning  

När en resenär ringer till beställningscentralen och gör en beställning av färdtjänstresa får 

personalen upp en profil
10

 på resenären. Resenären skall tala om vart han/hon skall åka, från 

vart och vilket tid. Information om resenären har något hjälpmedel eller ledarhund med sig 

skall också uppges vid beställningen berättar Ingemar.  Göteborgs Stads färdtjänst har som 

målsättning att 65-75% av de som ringer till beställningscentralen skall få svar inom en minut. 

Inom 5 minuter skall 100 % fått svar. För att en färdtjänstbil i sin tur skall få information om 

vart och vem som skall köras skickar beställningscentralen ut en körorder till den färdtjänstbil 

som befinner sig i närheten. Körordern skrivs ut via en skrivare i chaufförens fordon. 

Körorden kallas nod och talar om resenärens adress, upphämtningstid, hjälpmedel och 

eventuella medresenärer som följer med den som har färdtjänsttillstånd. Det står inget om 

resenärens funktionshinder eftersom det är sekretessbelagt. När chauffören sedan skall hämta 

upp en resenär finns det några regler som är viktiga att känna till enligt Ingemar. Skulle en 

resenär inte finnas på plats den angivna tiden för upphämtning behöver chauffören aldrig 

vänta och har rätt att köra vidare. Vid dessa tillfällen måste dock chauffören alltid kontakta 

trafikledningen och ge information om vad som skett och få direktiv tillbaka enligt Ingemar.  

Skulle en chaufför vara försenad får inte resenärer någon information om detta utan får själva 

ringa trafikledningen efter att tio minuter gått och ingen färdtjänstbil anlänt. Ingemar 

förklarade att det är först efter tio minuter som en försening räknas som en försening, tiden 

inom tio minuter räknas som en acceptabel försening. 

4.1.3 Färdtjänstresan 

Göteborgs Stads färdtjänst lägger stor vikt i att försöka samplanera sina resor och använder 

sig därför av ett planeringssystem som heter ”Planet”. Systemet planerar resor och lägger ut 

körslingor
11

 åt chaufförerna som tidsmässigt är den kortaste vägen, inte kortast geografiskt. 

Det går att beställa s.k. framme-tid
12

. Nackdelen med framme-tider enligt Ingemar är att du 

som resenär kan bli tvungen att åka tidigt och alltså vara framme långt innan du planerat. 

Detta är något man försöker minska enligt Ingemar. En annan typ av beställning är 

hämtatider
13

. Ingemar belyser att en färdtjänstresa maximalt i tid får ta dubbelt så lång tid som 

det hade tagit att åka kollektivt.   

 

                                                 
10

 En profil är en beskrivning av en resenär där nödvändig information så som adress och hjälpmedel framgår. 
11

 Körslinga innebär den reserutt chauffören skall köra.  
12

 Framme-tid innebär att resenären garanterat är framme i tid. 
13

 Hämtatid innebär att en färdtjänstbil hämtar upp en resenär på angiven tid men frammetiden är inte 

förutbestämd eller garanterad. 
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En chaufför har ett köruppdrag och får inte avbryta resan utan vidare utan måste alltid 

kontakta trafikledningen om en resenär exempelvis inte vill genomföra hela sin färdtjänstresa 

enligt Ingemar. Lagmässigt kan en chaufför aldrig tvinga någon att stanna kvar i 

färdtjänstbilen, men han/ hon kan heller inte släppa av någon i vilken trafiksituation som 

helst, det måste vara tryggt berättar Ingemar vidare.  

4.1.4 Förbättringar  

Ett område inom färdtjänsten som förbättrats enligt Ingemar är att beställningar blivit 

smidigare. Göteborgs Stad har utvecklat en mobilapplikation där resenärerna kan boka sina 

resor via telefon. Men enligt Ingemar måste mobilapplikationen dock vidareutvecklas, bl.a. 

avseende säkerhetsnivån som måste vara hög. Med högre säkerhetsnivå menar Ingemar att 

resenärerna inte har obegränsat antal resor och som det är idag så kan inte systemet 

kontrollera detta. Ett annat förbättringsområde är att minska förseningarna och få ett bättre 

flöde enligt Ingemar. Med bättre flöde menar Ingemar att det skall vara enklare för en resenär 

att boka resor och få de tider de önskar. Ingemar understryker dock att färdtjänsten är ett 

komplement till kollektivtrafiken och inte en taxiverksamhet. Det tredje och sista 

förbättringsområdet Ingemar gav förslag till var mer utbildning av chaufförer. Ingemar 

menade även att bemötandet hos chaufförerna är viktigt och följs upp kontinuerligt. Ingemar 

avslutade intervjun med att belysa vikten av resenärers delaktighet och påverkan inom 

färdtjänstverksamheten. Detta säkerställs och följs upp genom kontinuerliga 

brukarundersökningar, uppföljningar av kritik som lämnas in av resenärer samt ett nära 

samarbete med brukarrådet.  

4.1.5 Brukarrådets funktion och betydelse  

Det finns något som kallas Brukarråd. Ingemar beskriver att Göteborgs Stads Färdtjänst har 

ett nära samarbete med resenärer från olika handikapporganisationer, PRO och SPF. De 

träffas var femte-sjätte vecka där de diskuterar olika frågor gällande färdtjänsten. Detta 

samarbete har funnits under några år. Sedan två år tillbaka har det dock skapats ett system för 

brukarrådet ”Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor” där ett reglemente från fullmäktige 

styr utformningen av rådet. I detta råd kan resenärer sitta med, men även politiker och 

tjänstemän sitter med i rådet. Rådet har ingen möjlighet att ta beslut eller bestämma utan kan 

endast påverka färdtjänstverksamheten i den utsträckningen att de kan ge tips och idéer på hur 

de vill ha det. T.ex. så kan de inför nya avtal påverka hur fordon skall se ut och olika 

parametrar som man skall ta med. Anledningen till att detta råd finns är Göteborgs Stads 

färdtjänst har en ambition att komma så nära resenärens behov som möjligt. 

4.2 Resenärernas syn på Göteborgs Stads färdtjänst 

Vi har genomfört fem telefonintervjuer med resenärer som reser med färdtjänst i Göteborgs 

Stad. Resenärerna har i studien anonymiserats och tilldelats fiktiva namn. Resenärerna sitter 

med i brukarrådet och är aktiva i frågor gällande färdtjänsten. Samtliga resenärer är bosatta i 

Göteborg med omnejd. De gör olika typer av färdtjänstresor och antalet genomförda resor per 

vecka skiljer sig åt mellan resenärerna. Avsnittet består av en kort presentation av resenärerna 

och därefter följer deras syn på Göteborgs Stads färdtjänst upphandlingsprocess, 

beställningar, färdtjänstresan, förbättringsområden samt vad Brukarrådet har för funktion. 

 

Anna är en kvinna i sjuttioårsåldern och bosatt utanför centrala Göteborg. Hon är 

rörelsehindrad och har försämrad syn. Till sin hjälp i vardagen har hon en rullstol. Anna har 

rest med färdtjänst i ca åtta år och genomför uppskattningsvis ca fyra färdtjänstresor i veckan. 

Anna använder färdtjänstresor till olika möten och fritidsaktiviteter. 
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Berit är en kvinna i sjuttioårsåldern och bosatt strax utanför Göteborg. Hon lider av reumatism 

och till sin hjälp har hon en rullator. Berit använder både flexlinjen samt färdtjänst. Berit har 

haft färdtjänsttillstånd sedan sjuttiotalet men har under det senaste halvåret dessutom använt 

flexlinjen. Berit reser med färdtjänst alt. flexlinjen dagligen till olika möten och 

fritidsaktiviteter.  

 

Clara är en kvinna i sextioårsåldern och bosatt strax utanför Göteborg. Hon är synskadad, näst 

intill blind. Till sin hjälp i vardagen har hon sin ledarhund. Clara har haft färdtjänsttillstånd 

sedan sjuttiotalet. Normalt använder Clara färdtjänst ca två gånger per dag såvida hon inte har 

inplanerade möten eller andra aktiviteter som då ökar antalet färdtjänstresor. Clara använder 

färdtjänstresor till arbetet och fritidsaktiviteter.  

 

Doris är en kvinna i tjugoårsåldern och bor i närheten av centrala Göteborg. Hon är 

synskadad, näst intill blind. Doris har haft färdtjänsttillstånd sedan början av 2000-talet och 

genomför ca åtta resor i veckan, resterande resor åker hon kollektivt. Doris använder 

färdtjänstresor till arbetet och fritidsaktiviteter.  

 

Erik är en man i fyrtioårsåldern och bor strax utanför Göteborg. Han har en CP- skada och har 

till sin hjälp i vardagen en permobil. Erik har haft färdtjänsttillstånd sedan slutet av sjuttiotalet 

och genomför ca en färdtjänstresa i veckan, resten reser han med kollektivtrafiken. Erik 

använder färdtjänstresor till arbetet och fritidsaktiviteter.  

4.2.1 Upphandling 

Var fjärde år genomför Göteborgs Stads färdtjänst nya upphandlingar. Vid upphandlingen 

antas ett prisanbud och avtal skrivs. Vid upphandlingar med nya trafikbolag uppstår alltid 

mest problem, under det första halvåret från det att avtalet trätt i kraft, menar Erik. Vanliga 

problem är att chaufförerna inte hittar i stadstrafiken och innehar bristande kunskap om 

resenärernas olika funktionshinder vilket resulterar i missförstånd och irritation i den 

bemärkelsen att resenärerna inte får den hjälp de behöver av chaufförerna. Enligt Erik är det 

inte kraven som är problemet vid upphandlingen, snarare uppföljningen som är bristfällig ”De 

är inget fel på upphandlingen och de krav som ställs, problemet är att man inte följer upp 

kraven och ser om trafikbolagen lever upp till det som utlovats”. Erik menar att nuvarande 

uppföljning Göteborgs Stads färdtjänst genomför inte är tillräcklig. Fler mätbara kvalitetskrav 

skulle enligt Erik förbättra färdtjänstens serviceorganisation.  Erik menar även att Göteborgs 

Stads färdtjänst genomför diverse stickprov, t ex anställda inom färdtjänsten genomför 

anonyma resor i syfte att ta reda på hur den aktuella situationen ser ut. Erik menar att 

anonyma resor är bra, problemet är att resultatet inte följs upp och analyseras.  

4.2.2 Beställning  

Erik beställer alltid sina färdtjänstresor via Göteborgs Stads färdtjänst hemsida eller 

mobilapplikation. Erik upplever att det fungerar bra och han behöver inte vänta i telefonköer 

till beställningscentralen. Dock menar Erik att det finns brister med beställningar via 

hemsidan och mobilapplikationen ” Det är smidigt med Internetbeställning, men skall man ha 

med sig barnvagn eller något annat som räknas till s.k. tilläggsbeställning går inte det att 

göra själv utan du måste då ringa in till beställningscentralen”. Övriga resenärer upplever att 

beställning av färdtjänstresor inte är ett större problem och att väntetiderna är rimliga. Berit 

menar dock att under helger kan väntetiderna vara längre. 
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Väntetiden för nuresor
14

 är normalt en timma enligt resenärerna. Clara berättar ”Om du ringer 

och beställer en färdtjänstresa klockan sju och önskar en nuresa får du normalt sett en 

upphämtningstid klockan åtta”. Clara menar därför att möjligheten till impulsresor och 

spontanitet är liten. Två andra typer av beställningar som kan göras i förväg är beställning av 

”frammetid” och ”hämtatid” enligt Anna. Frammetid innebär att resenären i förväg meddelar 

en tid då resenären senast vill anlända. Hämtatid innebär att resenären i förväg önskar en 

upphämtningstid och tilldelas en s.k. hämtatid då chauffören skall hämta upp resenären. Enligt 

samtliga resenärer finns nackdelar med dessa typer av beställningar. Nackdelen med 

frammetid är att resenären anländer tidigare i jämförelse med önskad tid, eftersom Göteborgs 

Stads färdtjänst skall garantera att frammetiden uppfylls. En nackdel med hämtatid är att 

resenären riskerar att komma försent då färdtjänstresorna samplaneras och körtiden påverkas.  

 

När en beställning är genomförd tilldelas resenären en upphämtningstid från 

beställningscentralen. Befinner sig inte resenären på angiven plats och tid enligt 

överenskommelse har chauffören rätt att åka utan återkoppling till resenären, menar de 

intervjuade. När däremot en chaufför inte är på plats och är försenad eller när andra problem 

uppstår i samband med färdtjänstresan, ombeds resenärerna kontakta trafikledningen. 

Samtalen kan ta lång tid och samtalskostnaden får resenärerna betala trots att det inte är deras 

”fel” att färdtjänstbilen inte har anlänt. Det finns tydliga skillnader mellan vilka regler som 

gäller för chaufförerna och resenärerna vid förseningar menar Berit och säger ”En chaufför 

kan vara försenad upp till tjugo minuter innan det klassificeras som en försening, men om vi 

inte är på plats när chauffören kommer, väntar de inte på oss ”. För synskadade personer kan 

detta vara förödande menar Doris. Många gånger kan synskadades frånvaroanledningar bero 

på att de inte sett färdtjänstbilen alt. ställt sig vid fel port. Doris poängterar att hon inte menar 

att chaufförerna skall leta efter personer som inte dykt upp. Däremot tycker hon att ett samtal 

till resenärer som inte är på plats skulle underlätta situationen. Både Doris och Erik anser att 

chaufförerna eller trafikledningen skall kontakta resenärerna och meddela ev. förseningar. 

Erik uttrycker sig enligt följande ”Det är väl inte för mycket begärt att få ett sms eller samtal 

om bilen är sen, vår tid är också värdefull?”.  

4.2.3 Färdtjänstresan 

Anna, Berit och Clara är överens om att ett liv utan färdtjänstresor skulle innebära ett isolerat 

liv. De skulle inte kunna ta sig dit de vill och skulle bli avskärmade från omvärlden. Doris och 

Erik delar inte samma värderingar gällande ett isolerat liv utan färdtjänst. Förklaringen är att 

båda resenärerna har möjlighet att resa med både kollektivtrafik och färdtjänst, vilket innebär 

en valmöjlighet att själva välja vilka de vill resa med. Färdtjänsten innebär även enligt 

resenärerna en mindre belastning för de anhöriga som slipper avsätta extra tid för att följa med 

alt. köra resenärerna. Detta är en stor frihet att kunna klara sig på egen hand i större 

utsträckning enligt resenärerna. 

 

Det finns olika typer av förväntningar på färdtjänstresor. Clara beskriver sin syn: ”Att bli 

behandlad med värdighet och respekt är viktigast för mig när jag åker färdtjänst. Säkerheten 

och kvalitet som då innefattar bra bemötande och hjälpsamhet är också viktigt”. Samtliga 

resenärer förväntar sig god service och vänligt bemötande när de reser med färdtjänst. Med 

god service avser resenärerna att de får den hjälp de är i behov av. Det kan vara att öppna 

dörrar, bära väskor eller att få hjälp att ta sig in med rullstolen, rullatorn eller permobilen in i 

fordonet. Ett vänligt bemötande är enligt resenärerna att chauffören hälsar välkommen i 

                                                 
14

 Beställning av en nuresa innebär att beställningen skall träda i kraft direkt och en färdtjänstbil skall anlända 

fortast möjligt. 
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bildörren och har en trevlig attityd under färdtjänstresan. Samtliga resenärer ansåg att samtal 

med chauffören under färdtjänstresan inte är viktigt men tycker ändå att det kan vara trevligt 

om samtalet faller sig av naturlig karaktär, citat taget från telefonintervjun med Clara: ”Man 

känner ganska snabbt när man sätter sig i färdtjänstbilen om man är av samma skrot och 

korn och möjligheten till ett naturligt samtal mellan mig och chauffören finns”. De faktorer 

som negativt kan påverka resenärernas förväntningar av en färdtjänstresa är enligt de 

intervjuade: förseningar, chaufförer som kör fel, chaufförer som har dålig attityd gentemot 

resenärerna, chaufförer med bristande kunskap om funktionshinder samt bristande 

språkkunskaper.  

 

Under färdtjänstresan kan chaufförers nonchalanta attityd även påverka säkerheten i viss grad 

menar Anna som utifrån egna erfarenheter kunde berätta att vissa chaufförer struntar i att 

hjälpa henne ta på sig bilbälte trots att hon är rörelsehindrad. Anna berättade dessutom att 

vissa chaufförer inte hjälper till vid av och påstigning. Hon tvingas då ta hjälp av andra 

medresenärer som får hjälpa henne in och ur färdtjänstbilen. Anna menar att detta händer ofta 

och att hon vet att hon inte är ensam om att uppleva det. Vid påstigning i en färdtjänstbil är 

det viktigt att chauffören hjälper resenären i första hand in i färdtjänstbilen och därefter lastar 

in ev. hjälpmedel. Berit berättar ”Ibland händer det att chauffören lastar in min rullator först 

och jag får stå kvar på trottoarkanten på vingliga ben”. Berit har dessutom svårt att öppna 

bildörrar och berättar att vissa chaufförer inte öppnar dörren åt henne och att hon då tvingas 

be om hjälp. Chaufförerna öppnar då besvärat bildörren. Erik berättar att vissa chaufförer 

saknar respekt för resenärer. Chaufförer talar ibland till resenärer som om de vore barn. Andra 

situationer som kan uppkomma är när en resenär har en eller flera medresenär. Chauffören 

utesluter då resenären i samtalet och talar endast med medresenärerna.  

 

Enligt Erik finns problem i Göteborgs Stads färdtjänst planeringssystem ”Planet”. 

Planeringssystemet innehar stora begränsningar enligt honom. Systemet kan inte planera in att 

resenärer som åker från samma område och skall till ungefär samma plats får samåka enligt 

Erik. Istället tvingas dessa att åka i olika färdtjänstbilar som kör till samma destination. Enligt 

Erik beror det på att planeringssystemet är begränsat och kan ej omplanera resor som är 

bokade vid olika tillfällen. Detta innebär att färdtjänstbilarna många gånger kör omvägar, 

beroende på att systemet utgår från den tidsmässigt kortaste vägen, inte geografiskt kortaste 

vägen. Erik har erfarenhet av dataprogrammering och menar att detta inte borde vara omöjligt 

att korrigera i systemet. Han har dessutom varit i kontakt med systemutvecklarna av ”Planet” 

och dessa instämmer att det finns förändringsmöjligheter vars kostnad är låg. Göteborgs Stads 

färdtjänst har dock valt att inte genomföra några förändringar i systemet enligt Erik. Erik 

menar att planeringssystemets begränsningar påverkar resenärens vilja att åka färdtjänst och 

tror att vissa hellre stannar hemma alt. åker kollektivt istället för att åka med färdtjänst. 

 

Resenärer som reser med färdtjänst tillsammans med ledarhund stöter mer eller mindre 

dagligen på problem berättar Clara. En ledarhund får inte resa med rullatorer, barnvagnar eller 

kryckor eftersom hunden behöver ha hela bagageutrymmet för sig själv. Hundar kan endast 

åka i caddiebilar och herrgårdsvagn och får inte åka färdtjänstbuss. Vanliga problem som 

uppstår är att fel typ av färdtjänstbil skickas till resenären med ledarhund. Chauffören får då 

ringa upp trafikledningen som får göra en ny beställning på färdtjänstbil som åker till 

resenären. Clara berättar att det resulterar i kraftiga förseningar som resulterar i att hon 

kommer försent till sitt arbete eller andra aktiviteter. Andra problem som kan uppstå är att 

chaufförer med annan kulturell bakgrund vägrar köra hundar. Enligt Clara ses hunden som ett 

smutsigt djur i vissa religioner. Clara berättar hur hon kan bli bemött ”De behandlar mig som 

ett kolli, jag har inte ens människovärde. Det är kämpigt. Ibland kör de bara förbi utan att 
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stanna, de vägrar alltså att köra oss med ledarhundar trots att vi gjort en beställning av 

färdtjänstresa och att det i min profil står att jag har ledarhund.” 

4.2.4 Förbättringar  

I samtliga genomförda intervjuer med resenärer har bemötandet hos chaufförerna betonats 

som ett problem inom Göteborgs Stads färdtjänst. Samtliga resenärer tror att en förklaring till 

det dåliga bemötandet kan bero på hög stress och arbetsbelastning hos chaufförerna. Minskad 

stress och arbetsbelastning kan därför ses som en lösning på problemet enligt resenärerna. 

Servicen inom färdtjänsten är enligt resenärerna ett område som har förbättringsmöjligheter. 

Genom att erbjuda chaufförer utbildning inom olika funktionshinder tror resenärerna att mötet 

mellan resenärer och chaufförer kan förbättras. En djupare förståelse för olika funktionshinder 

skulle underlätta chaufförernas arbetssituation då de bättre kan förhålla sig till rådande 

situation enligt resenärerna. Berit tror att en kombination av okunskap och nonchalans är 

orsaken till att resenärerna inte alltid får den service och hjälp de behöver. Doris tycker 

dessutom att det kan vara påfrestande med alla frågor hon kan få angående hennes 

funktionshinder och hennes liv som funktionshindrad. Hon förstår att chaufförer inte ställer 

dessa frågor för att vara otrevliga utan i syfte att lära sig mer om funktionshinder. Hon tycker 

dock att de skall få den kunskapen genom utbildning istället. Chaufförers språkbrister leder 

till försämrad service då kommunikationsproblem och missförstånd uppstår i mötet mellan 

resenärer och chaufför enligt Berit. Därför menar Berit att noggrannare kontroller över 

huruvida en chaufför behärskar det svenska språket eller ej bör införas. 

 

Idag är uppgifter om en resenärers funktionshinder sekretessbelagt. Ett förslag Berit hade var 

att det skulle kunna vara frivilligt att uppge ens funktionshinder och att det i så fall skulle stå 

på noden chauffören skriver ut. Berit säger ”Man brukar ju namnge de olika 

funktionsnedsättningarna med exempelvis: svårt att röra sig, svårt att se, svårt att höra, svårt 

att kommunicera och svårt med lukter. Det hade väl räckt att det stod så på noden? Det säger 

ju ändå inget om mig som person för övrigt”. Doris tror även att utökad information på noden 

skulle underlätta de synskadades situation. Underlätta i den bemärkelsen att en synskadad 

person har svårt att se om en färdtjänstbil har anlänt till den upphämtningsplats han/hon står 

på. Chauffören skulle vid upphämtning då känna till att resenären är synskadad och troligen 

inneha en större förståelse för om resenären inte är på plats utan kanske står och väntar en bit 

bort. Det finns ytterligare en motivering till varför en mer detaljerad nod skulle underlätta 

servicen inom Göteborgs Stads färdtjänst och det gäller de regler som finns för avlämning av 

resenärer. Som finns beskrivet i Ingemar Karlssons intervju får chaufförerna inte släppa av en 

resenär utan att först kontaktat trafikledningen och fått ett godkännande. Med en detaljerad 

nod där det framgår vad för typ av funktionshinder en resenär har och om han eller hon klara 

sig på egen hand skulle chauffören kunna ta ett eget beslut, grundat på vad som står i noden 

om resenären kan stiga av eller inte. 

 

Clara tycker att Göteborgs Stads färdtjänst regelverk för resenärer med ledarhund bör 

revideras och skrivas på ett tydligare sätt. Orsaken är att regelverket idag inte följs av 

Göteborg Stads färdtjänst samt de upphandlade trafikbolagen.  

4.2.5 Brukarrådets funktion och betydelse 

I brukarrådet ger trafikledningen och Göteborgs Stads färdtjänst resenärerna information om 

vad som sker och som skall ske. Resenärerna får även ställa frågor och ha synpunkter. 

Resenärerna får dock inte ta upp enskilda frågor utan endast sådant som gäller alla eller en 

större grupp. Vanliga frågor som tas upp under ett möte kan vara bemötande från 

chaufförerna, fordonen, ledarhundar, säkerhet, ekonomi, budget, upphandling. En annan fråga 
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som ofta diskuteras är tillgänglighet. Anna menar då tillgänglighet i alla former inte bara 

fysisk. Hon säger ”Det är många människor som har svårt att tala eller förstå information, 

man måste ju underlätta även för dem.” Erik berättar att de har olika teman varje tillfälle de 

träffas. Exempel på tema kan vara säkerhet eller budget.  

 

Resenärerna säger att brukarrådet är positivt och en bra tanke men att det finns stora 

utvecklingsområden. De tycker att de får göra sina röster hörda och att de som tar besluten 

lyssnar. Dock känner resenärerna att när det väl kommer till kritan att genomföra de åtgärder 

som de gett förslag på är Göteborgs Stads färdtjänst inte lika aktiva. Erik beskriver Göteborgs 

Stads färdtjänst som ”mycket prat, liten verkstad”.  Erik berättar att Göteborgs Stads färdtjänst 

genomför enklare förbättringar, men bortser i att utreda de stora förbättringarna, exempelvis 

Göteborgs Stads färdtjänst planeringssystem, ”Planet”. Erik har själv varit i kontakt med 

systemets utvecklare som sagt att brister i systemet går att lösa till en låg kostnad. Dock säger 

han att Göteborgs Stads färdtjänst inte ens har brytt sig om att kolla upp detta. 

 

Berit menar att vissa fordon kan vara mer eller mindre svåra att ta sig i och ur och tycker 

därför att det är viktigt att resenärerna får vara med när nya upphandlingar görs. Möjlighet till 

att påverka skall de få under nästa upphandling enligt Clara. Hon tror även att fokus kommer 

ligga på värderingar gällande kvaliteten och ”täppa igen hål” t.ex. när det gäller bemötande 

och körstil.  

5 Analys  

Kapitlet grundar sig på tolkning av det empiriska resultatet. I analysen relateras resultatet till vår 

teoretiska referensram. Utifrån analyskapitlet genereras studiens slutsatser, vilka presenteras i 

nästkommande kapitel. 

5.1 Färdtjänstresa - en tjänst  

Enligt flertalet av de intervjuade resenärerna skulle ett liv utan färdtjänst innebära ett isolerat 

och avskärmat liv. Utifrån ett kundperspektiv är tjänsten kundens upplevelse av den. Det är 

kundens upplevelse av resurser, aktiviteter och processer som formar uppfattningen om 

tjänsten, exempelvis kvalitet och mervärde (Edvardsson, 1996a). Färdtjänst kan därigenom 

beskrivas som en tjänst där värdet för resenärerna är mycket mer än bara resan. Färdtjänst 

medför en frihet för resenärerna som allmän kollektivtrafik i dagsläget inte kan uppfylla. 

Färdtjänst kan därmed sägas representera ett högre värde, på ett mänskligt plan, än att bara 

transportera sig från ”punkt A till B” för fritid eller arbete. Värdet ur ett resenärsperspektiv, 

under resan, handlar dock också om god service, vänligt bemötande och säkerhet. Det kan ses 

som värdeskapande delar under färdtjänstresan. Med god service avser resenärerna att de får 

den hjälp de är i behov av. Det kan vara att öppna dörrar, bära väskor eller att få hjälp att ta 

sig in med rullstolen, rullatorn eller permobilen in i fordonet. Ett vänligt bemötande är enligt 

resenärerna att chauffören hälsar välkommen i bildörren och har en trevlig attityd under 

färdtjänstresan. Med säkerhet menas att chauffören kör varsamt och ser till att resenärerna är 

fastspända.  En lyckad färdtjänstresa innebär att alla delarna är uppfyllda. För de 

färdtjänsteresenärer som intervjuats i studien uppfylls dock detta sällan i praktiken. De möts 

istället av en verklighet där många chaufförer inte är servicevänliga, har ett dåligt bemötande 

och även missar att kontrollera att samtliga resenärer är fastspända vid avfärd.  

 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) har kunder unika krav och skilda beteenden vilket 

medför svårigheter att standardisera tjänsteprocesser. Detta bör beaktas inom Göteborgs Stads 
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färdtjänst serviceorganisering, enligt våra tolkningar. Resenärer har olika funktionshinder och 

därmed olika krav och skilda behov. Detta medför en svårighet för Göteborgs Stads färdtjänst 

att standardisera deras serviceorganisation där utrymmet för kundanpassning blir liten. Enligt 

Echeverri & Edvardsson (2012) är det viktigt för tjänsteföretag att konkretisera deras tjänster 

för att kunders förväntningar skall vara realistiska. Här ser vi ett bristande område inom 

Göteborgs Stads färdtjänst där de intervjuade resenärernas förväntningar inte motsvarar vad 

de upplever. Här behöver Göteborgs Stads färdtjänst se över hur de konkretiserar deras 

erbjudanden i form av färdtjänstresor. Ett exempel är ”nuresorna”, där färdtjänstebilen skall 

komma direkt. Trots detta är en normal väntetid en timma och de intervjuade resenärerna 

upplever att detta är en lång väntetid. Resenärerna förväntar sig att färdtjänstbilen skall 

komma direkt med hänsyn till benämningen ”nuresa”. Därför bör Göteborgs Stads färdtjänst, 

enligt vår analys, utvärdera benämningen och konstruera en mer passande benämning som 

skapar realistiska förväntningar för resenär. 

 

Ingemar Karlsson, förvaltningschef på Göteborgs Stads färdtjänst, menar att när förändringar 

och förbättringar genomförs i Göteborgs Stads färdtjänst är det viktigt att känna till 

resenärernas behov. För att undersöka resenärernas behov gör Göteborgs Stads färdtjänst 

årligen s.k. brukarundersökningar och ringer dagligen upp resenärer för att få deras syn på 

färdtjänsten. Intervjuade resenärer upplever dock undersökningarna som resultatlösa, dvs. att 

det inte sker några förbättringar. De intervjuade resenärerna upplever idag att flertalet 

chaufförer har ett dåligt bemötande, bristande kunskap om funktionshinder och bristande 

språkkunskaper. Resenärerna får tolerera förseningar, väntetider och bristande information. I 

våra intervjuer med resenärerna framgår det att Göteborgs Stads färdtjänst inte uppnått målet 

att komma nära resenärernas behov. Med stöd av Edvardssons (1996a) teorier är det viktigt att 

skapa sig en förståelse för vad som skapar och formar resenärers upplevelse av färdtjänsten. 

Därför bör utgångspunkten i Göteborgs Stads arbete, enligt oss, ännu mer fokusera på vad 

resenärerna ser som viktigt och åtgärda upplevda brister. Vi anser att utformningen av 

tjänsteprocessen och mötet mellan resenär och chaufför är centrala komponenter för att en 

tjänstelogik (med resenärens värde i centrum) skall kunna appliceras i Göteborgs stads 

färdtjänstverksamhet. Vad värdet i dessa komponenter, ur ett resenärsperspektiv, består av 

och vad som brister i Göteborgs Stads färdtjänst återges nedan. Analysen avslutas med ett 

resonemang om Göteborgs Stads färdtjänst i förhållande till SDL. 

5.1.1 Färdtjänstresa – en tjänsteprocess  

Utifrån ett resenärsperspektiv finns brister i planeringssystemet Planet. Färdtjänstresor 

planeras utifrån den tidsmässigt kortaste vägen och inte geografiskt kortaste. Resebokningar 

kan inte omplaneras, färdtjänstbilar tvingas köra omvägar och resenärens restid fördröjs 

(Ydregården, 2012). Resenären Erik menar dessutom att Planets begränsningar påverkar 

viljan att åka färdtjänst och tror att vissa resenärer hellre stannar hemma alt. åker kollektivt. 

Med en innovativ utveckling med resenären i fokus skulle Planet istället kunna utgå från 

resenärens behov och planera resor utifrån den geografiskt kortaste vägen. Resenärer som 

samåker skulle slippa åka omvägar och restider skulle minskas. Planeringssystemet kan även 

relateras till Grönroos teori (1990) om ett mer kundorienterat tjänstepaket i syfte att skapa 

förutsättningar för god upplevd totalkvalitet. En innovativ utveckling av Planet kan leda till 

ökad kundnöjdhet och därigenom skapa goda förutsättningar för god upplevd totalkvalitet. 

Forskning om hur innovativa nya tjänster skapas, visar att olika former av interaktion och 

samverkan med kunder och andra tjänsteleverantörer spelar en central roll (Schilling & Werr, 

2009). Detta stödjer vårt resonemang gällande en mer innovativ utveckling och förbättring av 

Planet med kunden i centrum. 
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Göteborgs Stads färdtjänst låter andra aktörer på marknaden bedriva färdtjänstverksamheten, 

under ledning och riktlinjer skrivna i upphandlingsavtalet. Utifrån ett resenärsperspektiv 

innebär detta en stor begränsning eftersom den enskilde individen, resenären, inte har någon 

valmöjlighet att själva välja trafikbolag. Det resulterar i ett starkt begränsat tjänsterbjudande 

gentemot resenären. Eftersom det finns konkurrens på marknaden om vilken aktör som får 

upphandlingsavtalet, resulterar det i att taxibolagen tvingas pressa och skära ner på deras 

kostnader till max för att kunna lägga så lågt anbud som möjligt i syfte om att vinna kampen 

om anbudet. Man skulle kunna beskriva det som ett faktum där taxibolagen ”produktions 

rationaliserar” exempelvis drar ner på sina personalkostnader med hjälp av 

bidragsanställningar så som nystartsjobb som finns beskrivet i artikeln ur GP (Larsson, 

2013a). Detta påverkar i sin tur kvaliteten på tjänsten, färdtjänstresan. Utifrån vårt 

intervjumaterial kan vi utläsa att det finns ett missnöje gällande chaufförers bemötande, 

förseningar och missförstånd mellan chaufför och resenärer. Missnöjet påverkar även 

chaufförerna som leder till ytterligare försämrad kvalitet. Göteborgs Stads färdtjänst försöker 

förnya och förbättra färdtjänstverksamheten med nya lösningar, så som den nya 

mobilapplikationen som skall göra det enkelt och smidigt att göra beställningar. I dagens läge 

hamnar Göteborgs Stads färdtjänst trots detta i en strategisk fallgrop, enligt vår analys. Trots 

ökade resurser för utvecklandet av exempelvis en ny mobilapplikation, kommer resenärer 

fortsätta att vara missnöjda. Göteborgs Stads färdtjänst har enligt intervjuade resenärer ett 

stort ansvar att se till att de anbud som de accepterar även lever upp till den kvalitet 

resenärerna efterfrågar. Erik säger ” De är inget fel på upphandlingen och de krav som ställs, 

problemet är att man inte följer upp kraven och ser om trafikbolagen lever upp till det som 

utlovats”.   

5.1.2 Färdtjänstresa – mötet mellan resenär och chaufför 

Forskning visar även att mötet mellan kund och personal är centralt för hur kunder upplever 

tjänsten. Mötet mellan kund och personal utgör fundamentet i de flesta tjänster (Mattsson, 

1994). Samtliga intervjuade resenärer menar att det finns brister i chaufförers beteende och 

servicevillighet. Ett exempel på detta är Berits berättelse om hur chaufförer ibland lastar in 

hennes rullator först och låter henne stå kvar på vingliga ben. Hon tvingas då be om hjälp och 

upplever chaufförerna som nonchalanta och besvärade. Kvalitet enligt Berit är bl.a. service i 

form av hjälpsamhet. Ett bristande beteende hos chaufförerna påverkar tjänsteupplevelsen 

negativt. Utifrån våra resenärers berättelser framgår det även att vissa chaufförer saknar 

respekt för resenärerna och pratar med dem som om de vore barn. Enligt Mattssons (1994) 

teori är mötet mellan kund och personal, tjänstens fundament. För att åstadkomma kundvärde 

behöver tjänsteleverantörerna djup kunskap om kunders värdeskapande processer och 

aktiviteter, men även djup kunskap om den egna organisationens förmåga att, i interaktion 

med kunden, möjliggöra kundvärde (Grönroos, 2007; Matthing et al., 2004). Även den s.k. 

dramametaforen belyser vikten av interaktion i tjänstemötet (Grove & Fisk, 1983). Med stöd 

av forskning hävdar vi att Göteborgs Stads färdtjänst serviceorganisering bör utgå från 

resenärers upplevelser av tjänsten. Det framgår i intervjuerna med resenärerna att det finns 

brister i interaktionen mellan chaufför och resenär och i fortsatt utveckling av 

serviceorganiseringen bör utgångspunkten vara ett resenärsperspektiv och att man utgår från 

kundens upplevelse av tjänsten.  

 

Tjänstemötet mellan chaufför och ledarhund har också visat sig vara problematisk, Clara 

berättar ”De behandlar mig som ett kolli, jag har inte ens människovärde. Det är kämpigt. 

Ibland kör de bara förbi utan att stanna, de vägrar alltså att köra oss med ledarhundar trots 

att vi gjort en beställning av färdtjänstresa och att det i min profil står att jag har 

ledarhund”. Bitner (1991) menar att det är viktigt för tjänsteföretag att ha kännedom om vad 
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som påverkar kunders upplevelser av tjänstemötet (sanningens ögonblick). Genom att förstå 

dynamiken i dessa möten kan kunskap och förståelse över vad som påverkar kunders 

upplevelse erhållas och därigenom kan kvaliteten i tjänsten förbättras. En viktig del i 

dynamiken mellan resenär och chaufförer är att hjälpmedel i form av ledarhundar accepteras.  

Ingemar Karlsson berättar ”Grunden är att man rekryterar människor med servicekänsla”. I 

rekryteringen av chaufförer inom färdtjänst borde Göteborgs Stads färdtjänst säkerställa att 

detta uppfylls, en chaufför som kör förbi en resenär bara för att hon har ledarhund är enligt 

oss inte en person med servicekänsla. Vidare analys av detta skulle vara att resenärer med 

ledarhund ar riskerar att bli diskriminerade.  

 
Kundperspektivet utgör den viktigaste punkten i tjänsteutveckling (Edvardsson, 1998). Det är 

därför viktigt att ge stöd till chaufförer och hjälpa dem att hantera och bemöta resenärer på ett 

professionellt sätt. Enligt Edvardsson (1998) är det möjligt, genom att förtydliggöra 

chaufförens roll när det gäller att ge service. Ur ett resenärsperspektiv skulle mer utbildning 

inom olika funktionshinder till chaufförer troligen förbättra servicen inom färdtjänst, då 

chaufförer på ett bättre sätt i förväg skulle veta hur de skulle agera i förhållande till olika 

funktionshinder. När en resenär vill få information eller ger synpunkter till en chaufför 

upplever de ofta att chaufförers attityd är otrevlig. Enligt Edvardsson (1998) kan detta bero på 

att chaufförer egentligen inte vill handskas med resenärer utan endast vill köra från ”A till B”. 

I praktiken kan detta jämföras med Berits berättelse när hon fick stå kvar på vinglande ben när 

chauffören valde att lasta in hennes rullator i första hand och när hon då bad om hjälp 

bemöttes hon av en besvärad chaufför. Vi kan med stöd av Edvardssons (1998) teorier 

konstatera att chauffören har en viktig roll i kollektivtrafiken och bör ges två tydliga roller. 

Den ena rollen innebär att chauffören har i uppdrag att köra en färdtjänstresa från punkt A till 

B. Den andra rollen handlar om att ge service och information till resenärerna kvalitativt och 

kundorienterat. Man behöver ge chaufförerna utbildning inom tjänsteorientering och hur man 

behandlar sina resenärer. Man kan också påverka en resenärs förväntan med att informera och 

marknadsföra sig bättre och tydligare (Edvardsson, 1998). 

 

5.2 Färdtjänstresa – med en tjänstelogik 

 

Enligt SDL skapas värdet i kundens användning och att det är detta värde som är det viktiga. 

(Kristensson, 2009). Utifrån vårt empiriska resultat konstaterar vi att Göteborgs Stads tenderar 

att organisera färdtjänsten utifrån GDL. I GDL ser man värde som något som uppstår vid 

produktion och att användaren har en passiv roll (Kristensson, 2009).  Vår tolkning grundar 

sig i vår analys av deras serviceorganisation och upphandlingsförfarandet. I upphandlingen 

mellan Göteborgs Stads färdtjänst och trafikbolagen är det lägst anbudspris som i slutändan 

avgör vilket trafikbolag som vinner upphandlingen. Detta leder till ett ekonomiskt incitament 

där trafikbolagen tvingas pressa chaufförernas löner och fler bidragsanställningar görs 

(Larsson, 2013a). Detta tror vi kan ligga bakom resenärernas resonemang om hög 

arbetsbelastning och stress bland chaufförerna vilket leder till sämre bemötande och service.  

Vi tolkar att serviceorganisationen styrs mycket av upphandlingen. I upphandlingen ställs 

förutbestämda krav av Göteborgs Stads färdtjänst. Vidare tolkning skulle vara att dessa krav 

utgör det som Göteborgs Stads färdtjänst definierar som kvalitet. Detta kolliderar med SDL 

som istället menar att värdet uppstår i användandet av tjänsten och värdet bestäms av 

användaren, resenären. I SDL skulle resenärernas syn på värde få en större betydelse i 

upphandlingen.  

 

Möjligheten till impulsresor och spontanitet är liten enligt resenärer vi intervjuat. Det finns 

också en aspekt utifrån resenärernas perspektiv att deras tid inte anses värdefull. Även detta 
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kan tolkas vara ett tecken på GDL. Detta grundar vi utifrån att ha studerat deras olika typer av 

beställningsmöjligheter. Samtliga beställningsformer medför lång väntetid alt. försening för 

resenärerna. Beställning av frammetid innebär ofta att resenären anländer långt innan önskad 

frammetid. Beställning av hämtatid innebär många gånger istället att resenären blir försenad, 

då färdtjänsteresor samplaneras. Den sistnämnda beställningsformen är nuresa som syftar till 

att resenären skall bli upphämtad ”nu”, dock är väntetiden oftast upp till en timma. Detta 

kolliderar med SDL syn där kunden och i studiens fall resenärens behov skall stå i centrum 

och vara utgångspunkten. Nuvarande beställningsformer främjar inte impulsresor och 

spontanitet bland resenärerna.  

 

Ytterligare motivering till att Göteborgs Stads färdtjänst tenderar att utgå från GDL är en del 

chaufförers syn på ledarhundar. En del chaufförer vägrar köra hundar av kulturella skäl. 

Ingemar Karlsson anser att det är ett problem i nuvarande utformning av färdtjänsten och att 

detta bör åtgärdas, t ex genom att låta andra chaufförer ta detta körningar. Att detta problem 

fortfarande existeras tolkar vi som att organiseringen avseende detta fortfarande utgår från 

chaufförernas (och därmed färdtjänstens perspektiv) och inte resenärernas perspektiv.  

 

När en färdtjänstebil är försenad ombeds resenären att kontakta trafikledningen för att ta reda 

på information över vad som skett. Detta kolliderar med SDL då resenären själv måste ta reda 

på information istället för att trafikledningen informerar resenären. Samtliga resenärer vi 

intervjuat är positivt inställda till en nod med utökad information (på frivillig basis). De tror 

att det skulle underlätta chaufförernas arbete då de vet vilket funktionshinder resenären har 

och kan på så vis ge bättre service. Idag upplever resenärerna att servicen inte är optimal och 

ett förslag till förbättring är en utökad nod enligt dem. En utökad nod skulle vara mer i linje 

med SDL.  

 

Ingemar Karlsson menar att Göteborgs Stads färdtjänst har som ambition att komma så nära 

resenärens behov i deras arbete som möjligt. Ingemar uttrycker sig på ett sätt som influeras av 

SDL sätt att tänka. Det framgår i vårt intervjumaterial med resenärerna att chaufförerna 

innehar en central roll i mötet med resenären. Dock visar det sig finnas brister i chaufförens 

kunskap om olika funktionshinder och hjälpmedel samt service. Med SDL är utbildning inom 

dessa områden av relevans då värde skapas i resenärens användning av tjänsten. 

6 Slutsatser  

I kapitlet presenteras de slutsatser som genererats utifrån analyskapitlet. Slutsatserna relateras 

till studiens ursprungliga frågeställning och syfte. Forskningsfrågorna besvaras utifrån 

resenärernas upplevelser och erfarenheter. 

 

Vad består användarvärdet av för Göteborgs Stads färdtjänstresenärer?  

 

Värdet av färdtjänst för resenärerna är mer än bara en resa från punkt ”A till B”. Det 

representerar ett högre värde, på ett mänskligt plan, för de människor som inte har möjlighet 

att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Vi anser att resenärerna måste ha ett större 

inflytande eftersom det är de som har kunskapen om vad just deras funktionshinder kräver för 

fordon, hjälp och service. 

 

De komponenter de intervjuade resenärerna ansåg vara viktiga för användarvärdet under en 

färdtjänstresa var god service, vänligt bemötande och säkerhet under resan. Med god service 

avser resenärerna att de får den hjälp de är i behov av. Det kan vara att öppna dörrar, bära 
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väskor eller att få hjälp att ta sig in i fordonet. Ett vänligt bemötande är enligt resenärerna att 

chauffören hälsar välkommen i bildörren och har en trevlig attityd under färdtjänstresan. Med 

säkerhet menas att chauffören kör varsamt och ser till att resenärerna är fastspända.  De tycker 

även att rimliga väntetider och information om förseningar är viktiga komponenter, något som 

därmed ökar användarvärdet.  

 

Vilka faktorer påverkar användarvärdet i Göteborgs Stads färdtjänst och hur kan det komma 

att ändras vid en innovativ organisering av färdtjänstverksamheten?  

 

Vår studie visar att chaufförerna och planeringssystemet har centrala roller när det gäller 

resenärernas uppfattning om färdtjänsten. Utifrån intervjuer med resenärerna framgick det att 

faktorer som påverkade användarvärdet negativt var att flertalet chaufförer har ett dåligt 

bemötande, bristande kunskap om funktionshinder och bristande språkkunskaper. 

Resenärerna får dessutom tolerera förseningar, väntetider och bristande information. Skulle en 

innovativ organisering genomföras där utgångspunkten är utifrån resenärernas behov skulle 

de negativa faktorerna som påverkar användarvärdet troligen minskas.  

 

En innovativ utveckling av planeringssystemet Planet där utgångspunkten är utifrån 

resenärens behov och resor bör planeras utifrån den geografiskt kortaste vägen. Resenärer 

som samåker skulle därigenom slippa åka omvägar och restider skulle minskas. Även 

väntetider skulle reduceras. Samåkningen planeras då på ett effektivare sätt och resulterar i att 

resenärerna ej behöver anlända långt innan önskad tid. Vi anser att en innovativ utveckling av 

Planet kan leda till ökad kundnöjdhet och därigenom skapa goda förutsättningar för god 

upplevd totalkvalitet och ökat användarvärde. 

 

Vi anser även att mer utbildning för chaufförer skulle öka användarvärdet för resenärerna. De 

chaufförer som skall köra färdtjänstbilar bör genomgå fler och mer grundläggande 

utbildningar om olika funktionshinder och hur man kan hjälpa resenärerna på bästa sätt. Trots 

att det idag ges utbildningar för chaufförer är vår slutsats av det att dessa är otillräckliga då 

intervjuade resenärerna upplever att chaufförernas kunskap är bristfällig. Vi anser att en 

innovativ organisering där personer med funktionshinder under ordnade former kan, t.ex. i 

form av en föreläsning, berätta om sitt funktionshinder samt hur de önskar bli behandlade. 

Chaufförer bör dessutom få en ökad utbildning i det svenska språket i syfte att kunna göra sig 

bättre förstådda samt förstå vad resenärer menar när de kommunicerar med chauffören. Man 

behöver även ge chaufförerna utbildning inom tjänsteorientering och hur man behandlar sina 

resenärer. På så sätt får chaufförerna ökad kunskap i hur man på bästa sätt skall bemöta sina 

resenärer. Att köra färdtjänstresenärer är inte alltid samma sak som att köra ”vanliga” 

resenärer. En del färdtjänstresenärer har större behov av hjälp. Vi vill dock poängtera att en 

viktig aspekt är att chauffören alltid frågar resenären om han/hon vill ha hjälp. Vissa resenärer 

klara sig bra utan hjälp och vissa behöver mer hjälp. Slutligen tycker vi att dessa utbildningar 

och innovativa förbättringar skall ses och prioriteras som ett primärt krav i upphandlingen och 

avtalen. Vi är fullt medvetna om att chaufförerna idag erbjuds utbildningar och att det finns 

med som krav i upphandlingar och avtal. Med anledning av de brister vi funnit utifrån vår 

studie anser vi att Göteborgs Stads färdtjänst bör införa regelbundna kunskapstester bland 

chaufförerna.  

 

Vilken betydelse har interaktionen mellan Göteborgs Stads färdtjänstleverantörer och 

resenärer för användarvärdet och hur kan det komma att förändras vid alternativa 

organiseringssätt?  
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Vi anser att interaktionen mellan färdtjänstleverantören och resenären har en stor betydelse 

för användarvärdet. Intervjuerna med resenärerna visar att chauffören har en central roll i 

tjänstemötet och när det inte fungerar, när resenärer inte får den hjälp de behöver, blir dåligt 

bemötta eller inte förstår vad chauffören säger respektive tvärtom, kan det påverka hela 

resenärens upplevelse av färdtjänstresan. Tjänstemötet har en stor inverkan på resenärs liv och 

ett dåligt bemötande av chauffören kan förstöra resenärers hela dagar då de känner sig ledsna 

och besvikna. 

 

Utifrån vår genomförda analys fann vi brister i uppföljningen av de krav som finns i 

upphandlingen. Av den anledningen anser vi att Göteborgs Stads färdtjänst bör införa 

tydligare krav i upphandlingen samt ökad kontroll att kraven uppfylls. En ökad interaktion 

mellan Göteborgs Stads färdtjänst och det trafikbolag som vunnit upphandlingen skulle främja 

ett bättre samarbete verksamheterna emellan. Detta alternativ organiseringssätt skulle 

innebära att kontrollering av krav troligtvis skulle underlättas. 

 

Med stöd av tidigare forskning och resultaten från vår studie hävdar vi att Göteborgs Stads 

färdtjänst serviceorganisering bör utgå från resenärers upplevelser av tjänsten. Det visar sig 

finnas brister i interaktionen mellan chaufför och resenär och i fortsatt utveckling av 

serviceorganiseringen bör alltså utgångspunkten vara ur ett resenärsperspektiv och utgå från 

kundens upplevelse av tjänsten. 

7 Förslag på förbättringar och fortsatt forskning  

Utifrån egna tankar och reflektioner kommer detta kapitlet beskriva de förbättringsförslag vi 

anser att Göteborgs Stads färdtjänst kan se över. Vi har en förhoppning om att de kan leda till 

en bättre utgångspunkt för resenärerna och att resenärernas användarvärde ökar. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

Göteborgs Stads färdtjänst skulle ur ett resenärsperspektiv kunna förbättras inom ett antal 

områden. För det första skulle mobilapplikationen kunna utvecklas genom att visa om bilen 

t.ex. är försenad. För det andra bör planeringssystemet kunna omplanera färdtjänstresorna så 

att de utgår från ett mer geografiskt perspektiv för att undvika väntetider alt. förseningar. För 

det tredje bör resenärerna få någon form av återkoppling när bilen är försenad. Det kan vara 

att chauffören har ett system i bilen där det räcker att han knappar in hur mycket han är 

försenad och sedan trycker på en knapp. Detta går sedan automatiskt via planeringssystemet 

ut till resenären som står och väntar. Antingen via sms alt. ett system som ringer upp och en 

automatisk röst meddelar att bilen är försenad och inom vilken tidsram bilen förväntas 

anlända. Resenärens tid är värdefull, likaså Göteborgs Stads färdtjänsts och bör därför 

behandlas likvärdigt och tillhandahållas information vid behov. För det fjärde bör kulturella 

skillnader inte styra samt påverka servicen inom färdtjänst. Samtliga resenärer skall få 

likvärdig service oavsett om en resenär har ledarhund eller ej. Vill man ändå acceptera att 

vissa chaufförer inte vill köra hund måste man på ett bättre sätt fånga upp detta i systemen. 

För det femte finner vi ett behov av mer utbildning av chaufförer. Utbildning inom olika 

funktionshinder, hjälpmedel och en serviceutbildning. Det kan vara funktionshindrade som 

själva berättar. Den här utbildningsformen tror vi kan få stort genomslag, när resenärer med 

verkliga upplevelser delar med sig av sin kunskap. För det sjätte ser vi att utökning av 

information om resenären på den nod chaufförerna erhålls skulle öka kvaliteten.  Då vet 

chaufförerna hur de på bästa sätt kan hjälpa resenären utan att fråga. Med detta sagt menar vi 

inte att chauffören bara skall börja hjälpa resenären utan det är fortfarande viktigt att 

resenären blir tillfrågad om han/hon vill ha hjälp. Dock behöver resenären med en utökad nod 
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i mindre utsträckning förklara hur chauffören skall hjälpa till. Denna information måste dock 

vara frivillig. Alla resenärer kanske inte vill att chauffören skall veta om vilket 

funktionshinder resenären har. Informationen på noden kan också innebära att det endast står 

”behöver lite hjälp”, ”behöver mycket hjälp”, ”klarar sig själv” eller liknande. Något som inte 

säger vad det är för funktionshinder resenären har. För det sjunde och sista förslaget tror vi att 

många problem skulle minskas om Göteborgs Stads färdtjänst var ännu tydligare med att 

färdtjänst är en specialanpassad kollektivtrafik och ett komplement till den ordinarie 

kollektivtrafiken. Vi tror nämligen att många resenärer kan blanda ihop detta när de gång på 

gång blir upphämtad i en taxibil. Skulle alla resenärer säkert veta att det är kollektivtrafik 

kanske de inte skulle klaga på väntetider i samma utsträckning. 

 
Vår studie grundar sig på resenärers uppfattningar och upplevelser. En intressant 

utgångspunkt för fortsatta studier skulle därför vara att undersöka chaufförers attityder till 

serviceorganiseringen inom färdtjänst. Vilken roll upplever chaufförerna de har i servicemötet 

och vilken betydelse har interaktionen med resenären? Vilken möjlighet har chaufförerna att 

påverka sitt arbete? 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en djupare analys av tjänstemötet 

mellan chaufför och resenär. En praktisk utgångspunkt skulle förslagsvis vara att forskarna 

själva reser anonymt inom färdtjänsten och genomför analyser av bemötandet och 

hjälpsamheten från chauffören, tjänstemötet. En jämförelse skulle därefter kunna genomföras 

i förhållande till resenärers egna upplevelser och berättelser. Därigenom skulle likheter och 

olikheter kunna identifieras.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning inom området skulle vara att inkludera och analysera 

personalen i beställningscentralen inom Göteborgs Stads färdtjänst. Det hade varit intressant 

att undersöka deras syn på färdtjänstens organisering och vilka förbättringsåtgärder de anser 

bör införas och sedan jämföra det med resenärens uppfattningar.  
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor till Ingemar Karlsson 

Organisation: 

1. Kan du beskriva hur er färdtjänstverksamheten är organiserad? 

- Vad fungerar bra?  

- Vad fungerar mindre bra?  

- Hur fungerar er färdtjänstverksamhet jämfört med andra kommuner? 

2. Hur många resenärer har ni idag, som utnyttjar färdtjänst? 

- Har den siffran ökat eller minskat de senaste åren? 

- Vad kallar ni dem som nyttjar färdtjänst? Resenär/brukare/annat? 

3. Hur får man som resenär tillstånd att utnyttja färdtjänst?  

4. Hur ser er beställningscentral ut?  

- Hur många arbetar i beställningscentralen? 

- Var finns den? 

- När är beställningscentralen öppen? 

5. Vilka bolag kör hos er? Kan du beskriva hur en upphandlingsprocess går till? Vilka 

kriterier och krav ställer ni? 

6. Har ni egna bilar? Hur många bilar har ni? Hur är de fördelade? Exempelvis på olika 

bolag, privat eller taxi osv. 

7. Behöver förarna någon speciell utbildning för att köra färdtjänst? 

8. Hur får chauffören reda på vem som skall hämtas, vart man skall köra osv? 

9. Hur jobbar ni med att förbättringsarbete? Vad ingår i så fall i ert förbättringsarbete? 

10. Vilka styrkor och svagheter ser ni i er organisation idag?  

11. Hur arbetar ni för att på bästa sätt främja punktlighet, trygghet/säkerhet, komfort?  

12. Hur skulle du vilja att det såg ut i framtiden? Organisationsmässigt men även utifrån 

en resenärs perspektiv, vad skulle kunna förbättras?  

Resenär: 

13. Hur det går till när en resenär beställer färdtjänst? Vad behöver beställningscentralen 

få reda på vid en beställning? 

- Finns det några begränsningar när man som resenär gör en beställning?  

o Språk? Funktionshinder? Hur hanteras detta?  

14. Hur upplever resenärerna att det fungerar idag när man ringer och beställer färdtjänst?  

- Bemötande? 

- Väntetid i telefon? 

- Att man får resor när man vill ha det? 

- Arbetar ni med att förbättra ovanstående på något sätt? 

15. Kan du beskriva hur en hel resa brukar gå till från det att chauffören hämtar tills 

han/hon lämnar? 

16. Finns det några begränsningar när det gäller resan? 

- Antal resor? Exempelvis, om en resenär behöver åka med färdtjänst till sitt arbete, 

påverkar det då antalet resor på fritiden? 
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- Vart och hur långt man kan åka?  

- Samåkning? Hur ser ni på samåkning? Positivt resp. negativt utifrån organisation 

och resenärers perspektiv. (Styra sin egen tillvaro, åka åt samma håll eller köra 

över hela Gbg) 

- Kan en resenär påverka resrutten, d.v.s. be chauffören köra en viss väg eller be att 

bli avsläppt hämtad före någon annan resenär vid samåkning? 

- Finns det någon maxgräns hur lång tid en resa får ta för en resenär, d.v.s. vad som 

t.ex. är en rimlig restid från jobbet och hem? 

- Var man får sitta i bussen/bilen? På er hemsida står det att resenärer inte får sitta 

fram i era bilar? Hur kommer det sig? 

- Antalet/typer av personer man får ha med sig, t ex assistenter, anhöriga, kompisar? 

- Att en del resenärer måste åka själva, d.v.s. ingen samåkning? 

- Hjälper chauffören till att t.ex. bära in matvaror som resenären handlat? 

- Begränsningar i förhållande till funktionshinder? 

- Om en resenär uppträder otrevligt under resan? 

17. Vad händer då chauffören är försenad? 

- Får resenären reda på det på något sätt? 

18. Vad händer då resenären är försenad eller inte dyker upp? 

- Väntar chauffören? 

- Letar chauffören efter resenären? 

- Har chauffören kontakt med beställningscentralen vid förseningar?  

19. Hur sker betalning för resan? 

- Hur bestäms hur mycket man skall betala för resan? 

20. Vi antar att olika typer av resenärer har olika behov av resor, olika behov av hjälp i 

samband med förflyttningar osv.  

– Hur hanterar ni detta?  

(Exempelvis, har ni olika bilar för olika resenärer?)  

Det känns logiskt att en rullstolsbunden person naturligtvis tilldelas en 

rullstolsanpassad bil, men vår fråga till dig är hur effektivt ni tillgodoser dessa behov. 

Alltså hur vet ni vilken bil som är optimalt den bäst lämpade bilen för respektive 

resenär?  

21. Hur upplever resenärerna själva resan? 

- Förarens bemötande? 

- Körsätt? 

- Komfort, t ex värme/kyla? 

22. Hur följer ni upp förarnas bemötande gentemot resenärerna? Kontroll? 

- Vad gör ni för att det skall bli bra/bättre bemötande?  

- Vad har förarna för skyldigheter mot resenärerna?  

- Vad har resenärerna för skyldigheter? 

23. Mäter ni kundnöjdhet bland resenärerna?  

- Vad är kundnöjdhet för er?  

- Hur mäter ni det? 

- Resultat? 
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24. Hur kan resenärerna påverka färdtjänsten? 

- Vilka klagomål får ni in? 

- Vilken typ av positiv respons får ni in? 

-  I vilken omfattning och hur följer ni upp det? 

Framtiden: 

25. Vilka kundsegment/brukarsegment skulle vi kunna få tillgång till?  

26. Intervju med resenärer? Kan ni ordna detta? 

- Vi hade en idé om att följa med en eller flera resenärer på deras resa. Finns det 

möjlighet till detta? 

27. Kan vi även få intervjua någon chaufför och någon i beställningscentralen? 

28. Har du några frågor, önskemål du vill att vi tar hänsyn till? 

9.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till resenärerna 

Basfakta  

1. Hur gammal är du? 

2. Var bor du? 

3. Får vi fråga vad du har för funktionshinder? 

4. Vad har du för form av färdtjänst idag? 

* Flexlinjen, färdtjänst, riksfärdtjänst? 

5. Hur länge har du haft färdtjänst? 

6. Vad gör du för typ av resor med färdtjänst (arbete, fritid, aktiviteter)? 

7. Hur ofta använder du färdtjänst? Dagligen, veckovis eller månadsvis? 

8. Vad betyder färdtjänsten för dig? (Är det mer än bara en transport från punkt A- B? Om Ja, 

utveckla) 

9. Hur skulle ditt liv vara utan färdtjänst? 

10. Kan du åka med vanlig kollektivtrafik?  

o Vad och hur ofta?  

o Syfte med resorna? 

o Upplevelser? 

11. Betyder färdtjänsten ökad livskvalitet för dig, i så fall på vilket sätt? 

 

Tillstånd 

12. Kan du berätta hur gick det till när du sökte tillstånd för färdtjänst?  

o Hur upplever du processen att söka färdtjänsttillstånd?  

o Hur blev du bemött av handläggarna?  

 



 
 

39 

Beställning 

13. Hur går en typisk beställning av färdtjänst till? Hur långt i förväg måste du beställa?  

14. Hur blir du bemött när du ringer in till beställningscentralen?  

15. Hur lång brukar du få vänta när du skall göra en beställning?  

16. Om du blir dåligt/sämre bemött när du ringer in till beställningscentralen, påverkar det din 

upplevelse av resan? D.v.s. Blir du ledsen/ bryr du dig inte? Helt enkelt hur påverkar det 

dig.  

17. Vad fungerar bra respektive dåligt med beställningen?  

18. Vad skulle kunna förbättras gällande beställning?  

 

Resan 

19. Vad är viktigast för dig när du åker färdtjänst?  

Att färdtjänst hämtar upp dig på din önskade tid och därmed inte är försenad? 

Att du kommer fram i tid? 

Att du får information i god tid om färdtjänst är försenad? 

20. Är start och sluttiden av resrutten avgörande för dig om du själv gör en bedömning om 

resan är lyckad eller inte? Eller är det själva reseupplevelsen som avgör om du blir nöjd? 

21. Kan du berätta om någon resa som gjorde dig särskilt nöjd? Vad var det som var bra? 

22. Kan du berätta om någon resa som gjorde dig särskilt missnöjd? Vad var det som inte var 

bra? 

23. Känner du dig tillfreds med de lösningar och erbjudanden som färdtjänsten?  

        Vad erbjuds?  

        Vad saknas?  

24. När du åker färdtjänst, tänker du på säkerheten då? 

25. Är det något du skulle vilja förbättra när det gäller själva resan med färdtjänst? 

26. Hur ser du på samåkning?  

27. Tar det längre tid?  

28. Om du samåker Hur ofta gör du det?  

29. Positiva och negativa effekter med samåkning?  

30. Vad är nöjdhet för dig, dvs. när känner du dig näst intill HELT NÖJD med en resa? 

 

Betalning 

31. Hur betalar du dina resor? 

32. Flexibelt, är det lätt att betala? Har de alltid växel?   
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33. Vad tycker du om priset för att åka färdtjänst? 

34. Från och med 2013 skall resenärer betala sin resa i efterhand med en faktura, hur ser du på 

det? Bra dåligt? 

 

Förare 

35. Hur vill du bli bemött av föraren? 

36. Att föraren har god kunskap om hur han skall agera och hjälpa dig med hänsyn till 

eventuellt hjälpmedel 

37. Att föraren pratar med dig under resrutten 

38. Hur påverkar förarens beteende din upplevelse av resrutten, dvs. om föraren är på dåligt 

humör, hur påverkar det dig då? 

39. Vilka förväntningar har du på föraren? 

 

Resenär 

40. Tycker du att du kan påverka färdtjänsten och i så fall vilken utsträckning? T.ex. Om du 

har önskemål om resrutt, t.ex. om du vill stiga av tidigare?  

41. Kan du lätt lämna kritik och åsikter kring färdtjänsten? I så fall, hur? 

42. Tycker du att det utvecklingsarbetet och förändringar som sker tagit utgångspunkt utifrån 

era upplevelser och åsikter eller hur upplever du situationen?  

43. Hur ser du på organiseringen av färdtjänst, dvs. skulle du vilja benämna det som 

taxiverksamhet eller kollektivtrafik?   

Brukarrådet (Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor) 

44. Är du deltagare i brukarrådet? 

Om Ja:  

- Kan du berätta lite om vad ni gör på dessa möten och tycker du att ni får gehör i 

kommunen i det ni kommer fram till, gällande exempelvis förbättringsområdet?   

- Vad är vanliga frågor som tas upp på dessa råd? 

 

Förbättringar 

45. Vad tycker du skulle kunna förbättras med färdtjänsten?  

46. Vad anser du är särskilt värdefullt när du åker färdtjänst? Säkerhet, bemötande, 

flexibilitet? 

47. Låt säga att färdtjänst skulle utgå helt och hållet från ett resenärsperspektiv, dvs. vad ni 

som reser ser som värdefullt och viktigt.  Hur skulle färdtjänsten se ut då?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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