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Förord

Ett stort antal färdtjänstkunder i Stockholms län har medverkat i denna studies postenkät.
Antalet personer som jag skulle vilja tacka personligen gå därför bortom en rimlig gräns för
en skrift som denna. Tack till er alla! En minimal lista skall emellertid toppas av mina båda
handledare professor Börje Johansson och docent Christer Anderstig vid avdelningen för
Regional planering, KTH som tillfört så mycket stimulans och klokskap under arbetets gång.
Ett varm tack också till avdelningens föreståndare professor Folke Snickars som vågade tro på
projektet i dess kritiska inledningsskede då finansiering från Kommunikationsforsknings-
beredningen och Stockholms läns landsting ännu inte var i hamn. Många tack även till
färdtjänstdirektör Stellan Hellqvist och administrative chefen Stig Pettersson vid
Färdtjänstnämndens kansli i Stockholm för ert intresse av studien.

Ett varmt tack till chefsdokumentalist Birgitta Sandstedt vid VTI i Linköping som biträtt mej
med en omfattande litteratursökning. Vidare tack till Christer Persson, Inregia AB i
Stockholm för hans insiktsfulla introduktion av ALOGIT och för hans support under
beräkningsarbetet. Tillsammans med Riitta Sorsa, också hon Inregia AB i Stockholm, har
Christer därtill gjort en betydande insats med frågekonstruktion, insamling och
sammanställning av material i anslutning till studiens databas. Vidare tack till
universitetsadjunkt Sandra Brunsberg, enheten för Språk och didaktik, KTH för hennes
uppmuntran, förmedling av kontakter och inte minst för hennes språkgranskning.

Till er alla som under projektets gång läst och tålmodigt kommenterat olika versioner av
manus i sin helhet och/eller delar av detta vill jag rikta ett innerligt tack. Jag avser särskilt
Lars Olof Person, Christer Sanne och Vania Ceccato vid avdelningen för Regional planering,
KTH. Vidare Jan Petzäll vid Vägverket HK i Borlänge, Karin Månsson NHR i Stockholm,
Stig Wintzer på Landstingsförbundet i Stockholm, Claes Löwenberg  Specialbuss AB i
Stockholm samt Elisabet Svensson vid Handikappinstitutet i Stockholm, Björn Sundvall på
Svenska Lokaltrafikföreningen, Monica Casemyr och Monika Fredriksson vid
Storstockholms Lokaltrafik, Ingrid Buch vid DHR:s kansli i Stockholm, Leif Jeppsson vid
Synskadades Riksförbund i Enskede samt Maria Berger i Stockholm och Trude Hesse i
Bromma.

Slutligen, ett varmt tack även till mina allra närmaste för ert tålmodiga lyssnande och er
generösa uppmuntran. Inte minst till känslas skärpa och tankes inlevelse.

 Stockholm i september 1998

Stig Knutsson
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Läsanvisning

Det är min förhoppning att avhandlingen  kan tillföra såväl färdtjänstens kunder och deras
organisationer, transportforskningen, kommun- och regionplanerare, utförare och andra
intressenter inom området samhällsbetalda resor ny kunskap om funktionshindrade kunders
värdering av kvalitet i resandet. En tänkt, brett sammansatt, läsarkrets utgör emellertid en
pedagogiska utmaning när det gäller att avväga innehållets omgång och bredd. Ett relativt
stort antal fördjupningstexter har avskilts från huvudtexten och placerats i appendix.

Kapitlen tre, fem och sju innehåller avsnitt som behandlar metoder att skatta transport-
efterfrågan, analys med logitmodeller, tidiga internationella modellansatser samt tolkningar av
studiens empiriska resultat. Den läsare som enbart är intresserad av att ta del av studiens
resultat, och inte vill fördjupa sig i olika metodfrågor kan i första hand läsa kapitel 1-2, 4 och
7.

Stockholm i september 1998

Stig Knutsson
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Summary

In the field of Special Transport Services many researchers have considered that performance
evaluation methods are important and useful elements in the development process. Studies
with these elements extend at least as far back as Paaswell (1978). Sutton distinguishes
between (i) financial, (ii) economic and (iii) social evaluation methods. Special Transportation
textbooks have frequently included chapters on financial and on economical measurements of
transport productivity from the producer perspective. Even if most researchers only deal with
the productive apparatus from the production aspect some attention has also been given to the
rider quality aspects.  McKnight et al provides a rider Quality Index. McKee offers an outline
of a rider quality model intended to focus on rail vehicles accessible to disabled passengers.

In a Swedish context there is no published attempt known modelling Special Transport
Services traveller demand in terms of rider quality attributes.

Briefly, the aims of this study can be described as follows:

To develop a rider quality index of  Swedish Special Transport Services (Swedish: färdtjänst)
To estimate the general travel cost of disabled riders with established transportation modelling

methods by using a set of rider quality attributes
To test the results in a CBA approach

In the first chapter basically the background is given to the lack of data in the field in Sweden.
The theoretical underpinning of the study is done by three reviews. First, some basic facts are
given on the rapid Swedish growth and evaluation of Special Transport services, from the
early 70`s and up to the present need for reformation and governmental cost reduction. The
present situation is a result of the strongly expressed demand for Swedish transportation
policy effectiveness, that is, in terms of governmental spending. Second comes an
investigation of different structural ways to organise Special Transport in the UK and the US
in comparison with the corresponding sector in Sweden. The main impacts of these solutions
on rider quality are examined. The third part of the chapter is a survey of common techniques
to measure productivity and to highlight the dominant perspective, namely the producer
perspective.

In chapter two demand for Special Transport is examined through different transportation
paradigms in order to demonstrate that solving travel demand for this consumer group is
something politically negotiable.

In the following chapter (3) basics in the most established and empirically used transportation
modelling methods are examined. Focus is placed on the content of the preference function,
particularly problems in the field of Special Transport Services connected with the random
term in the Logit model specification. Earlier utility modelling approaches are also introduced
here. In addition to this, Sutton´s attempt in1990 to use the Multinominal Logit Model in his
work on estimating traveller demand in Special Transport Services is discussed. Sutton
chooses the attributes fare, transportation time and travel frequency as parameters in his
analysis.
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A rider quality index of Swedish Special Transport Services (färdtjänst) is provided in chapter
four. The index is both based on the result of an international literature survey of existing
quality indexes, produced from a customer perspective, and adapted to the Swedish context
and needs. The purpose of the index is to map the most important parts of rider quality in a
Swedish context based on customer utility and well-being in terms of the right to make
choices, to act independently, and to keep dignity and self-esteem.

No Group of attributes Attributes
1 Information Information access
2 Understandable information
3 Faultless and complete information
4 Unambiguous information

5 Dignity Being taken seriously as a traveller
6 Confidence with respect to what to do and where to go
7 Personal privacy
8 Reliability of service
9 Safety day and night time

10 Medical emergency capability
11 Suitable and motivated driver
12 Courtesy & friendliness
13 Familiarity with personal needs

14 Comfort Service on weekdays
15 Service on weekend
16 Punctuality, departure
17 Punctuality, arrival
18 Freedom from crowding
19 Booking
20 Follow-up to complaints
21 Few restrictions
22 Prebooking of return
23 Smoothness  of ride
24 Vehicle inside design
25 Number of steps
26 Space and seating
27 Lift (or ramp)
28 Distance to vehicle
29 Driver assistance
30 Ease of complaining
31 Possibility to choose departure time

32 Travel time Reasonable in-vehicle time
33 Waiting time away from home
34 Waiting time in the telephone switchboard
35 Total trip time
36 Delays on vehicle
37 Prebooking time
38 Punctuality, pick up time

39 Fare Worth its price compared to public transport
40 Fare
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The utility of the index is examined against the current regional policy in the Stockholm
County (1997). The index seems to fit well as a tool in the ongoing regional planning process.

The theoretical basis for the study, in chapter five, is the neo-classical model of individual
utility maximisation as can be seen in the value of time study from the Swedish National
Road Administration and the National Rail Administration in 1995 under certain assumptions.
The value of time components can be derived as the ratio of the time and cost parameters in a
discrete choice model of alternatives involving different cost and time requirements. This
methodology has rarely been discussed in the international Special Transport Services
literature.  In addition the chapter gives an introduction to the complex traveller behaviour
seen as a choice process. This is done in order to create a platform for the following
discussion about the standard Stated Preference techniques that were used in the empirical
part of the study.

In chapter six, the methods used for the empirical study are described. The study was
designed as a carefully constructed postal questionnaire, in which socio-economic information
was collected about the respondent and her household, information related to Special
Transport Services (färdtjänst) trips and responses to Stated Preference experiments. The
postal questionnaire included a set of four Stated Preference choice situations. It was
distributed to 2241  “färdtjänst” holders in the Stockholm County in late 1997. The reply
frequency was 65%. Based on our rider quality index the following six key attributes were
motivated to depict the rider quality in Special Transport Service (färdtjänst) in the postal
questionnaire:

Prebooking time (FB)
Waiting time in the telephone switchboard (VV)
Punctuality, pick up time (HT)
In-vehicle time (RT)
Fare (P)
Driver behaviour (FBET)

The utility function was formulated as follows:

U = p10 + p11*FB + p12*VV + p13*HT + p14*RT + p15*P + p16*FBET           (1)

p10 – p16 = coefficients to be measured

For the statistical analysis we employed a basic Logit model in combination with the
ALOGIT calculation programme.

Chapter seven reveals the empirical results of the study. The main results can be seen in the
table below. All the estimates are expressed in Swedish kronor.
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Table Main results. Estimated rider quality variables. Swedish kronor.

Variables Maximum Minimum Median Mean
Pick up time 260 96 124 140
Waiting time in the telephone switchboard 248 65 112 124
In-vehicle time 59 13 20 26
Prebooking time 55 11 20 25
Driver behaviour 5 -23 -- --

Based on customer preferences, the variable path is divided into two separate groups. The
main problem in the first subgroup, ( Pick up time and Waiting time for telephone
switchboard) with high mean values, is lack of planning opportunities in daily life. The
questions on the Transportation timetable are as important for this group of customers as for
non-disabled people. The variation width in the values for these two variables highlights the
dependence between a time-fixed daily schedule or lack thereof and travel demand.

Prebooking time is always stipulated in the local guidelines and information handouts and is
therefore better known by the travellers in general. The mean value of in-vehicle time for
disabled people in Stockholm County is 59 % of the in-vehicle time value estimated for work
trips < 50 km in the value of time study (1995) from the Swedish National Road
Administration and the National Rail Administration.  But not statistically proven for disabled
professionals and students.

As a consequence the findings in this part need to be more thoroughly examined in other
utility model specifications. With this shortcoming in mind, a customer profile can be
presented of low and high willingness to pay for the Special Transport Services in the
Stockholm County:

High willingness to pay Low willingness to pay

Woman Man
Household income 300000- Sek Not bound to the wheel chair
Low confidence in Special Transport Services Not employed or student
Highest travel consumption Household income < 99000 Sek

High/neutral confidence in Special Transport Services
Purpose of travel: chiropody
Lowest travel consumption

Figure: Customer profile of low and high willingness to pay for the Special Transport
Services in the Stockholm County

From of the figure above, two quite different personal life conditions are highlighted
depending on if the respondent needs to control the Transportation timetable or not because of
the number of daily time-fixed meetings.
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In chapter eight a CBA approach is introduced and examined against the empirical results in a
consequence scheme. This is done in the light of some actual rationalisation strategies in
Swedish Special Transport Services. The output of this can be seen as a small contribution to
CBA evaluation in the field.
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Kapitel 1
Introduktion

En viktig utgångspunkt för denna studie är att det i stort sett saknas kunskap om hur
funktionshindrade i Sverige värderar de tjänster som färdtjänsten tillhandahåller. Det är
framför allt tre frågor som står i centrum för studien. För det första om den
funktionshindrades värdering av olika kvalitetsaspekter på färdtjänstresor kan vägas samman
till ett resekvalitetindex. Kan, för det andra, den funktionshindrades generella reseuppoffring
uppskattas med metoder som är praxis i fråga om persontransporter? Och slutligen,
kan erhållna resultat meningsfullt relateras till en Cost Benefit-ansats?

I detta inledande kapitel tecknas bakgrunden till problemställningen. För det första ges en
översikt av  färdtjänstens utveckling över tiden. De reformbehov som nu framträder i Sverige
motiverar att vi belyser hur motsvarande tjänster organiseras i andra länder. Vi har valt att se
på Special Transport Services (STS) i England och USA. Avslutningsvis belyses olika
finansiella utvärderingstekniker och -mått på STS.

1.1 Reformbehov

Under den senaste femtonårsperioden har den svenska välfärdspolitiken genomgått en  kraftig
förändring. Under trycket av främst sviktande statsfinanser förefaller statsmakternas syn på
samhällsbetalda resor förskjutits från ett socialpolitiskt mot ett trafikpolitiskt synsätt. Till
detta kommer förändringar i den sociala infrastrukturen för äldre och/eller funktionshindrade
till följd av bl a Ädel- och LSS-reformerna  under 1990-talets förra häft, som i sig påverkar
behov och efterfrågan av denna typ av resor.

1.1.1 Färdtjänstens framväxt

Den kommunala färdtjänsten1 var tidigare ett trafiksystem som svarade för generellt utformad
service för personer som på grund av funktionshinder har begränsad förflyttningsförmåga och
därigenom inskränkt tillgång till kollektivtrafik. Den kommunala färdtjänsten utfördes som
taxitrafik.2

Tillkomsten av den kommunala färdtjänsten sammanfaller med den svenska
välfärdspolitikens expansiva period i slutet av 1960-talet och 1970-talets förra hälft. Den
kommunala färdtjänsten kan ses som ett sammanförande av social- och trafikpolitiska
välfärdsambitioner. Färdtjänsten reglerades ursprungligen i Socialtjänstlagen 19803 men
ersatts 1997 med Lag om färdtjänst.4 Tillstånd till färdtjänst skall enligt sjunde paragrafen

                                                       
1  Sv Kommunförbundet 1987, s 27
2 Prop 1987/88:50, bilaga 1 s 282
3 SFS 1980:620
4 SFS 1997:736
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meddelas för dem som på grund av funktionshinder som inte är tillfälligt har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.5

Antalet personer i landet med färdtjänsttillstånd är ca 419.000 (1997). Kostnaderna  är drygt 2
miljarder kronor brutto respektive 1,7 miljarder netto per år. Som jämförelse kan noteras att
antalet personer med riksfärdtjänst 1997 var ca 26.000 till en kostnad av mindre än 100
miljoner. 6

Den empiriska delen av studien kommer att utgå från
 förhållanden i Stockholms län. I detta län var  i januari 1997 83.900 personer
färdtjänstlegitimerade. Av dessa var något över en femtedel i yrkesverksam ålder. Fördelat på
under/över pensionsåldern samt med pensionärsgruppen uppdelad på femårsklasser erhålls:

Tabell 1.1 Personer med färdtjänst i Stockholms län 1997. Tusental.
Källa: Knutsson 1997

Ålder Antal Procent av
total

-64 17,2 21
65-69 4,8 6
70-74 8,2 10
75-79 13,3 16
80-84 16,9 20
85- 23,5 28

Total 83,9 100

År 1995 var ca 71 000 personer aktiva konsumenter.7 Antalet färdtjänstresor  i länet var 4,2
miljoner 1994 respektive 3,8 miljoner 1995.

Upp- och utbyggnaden av färdtjänst i Sverige som helhet ägde rum i snabb takt. Som framgår
av den närmast följande tabellen fördubblades andelen färdtjänstbeviljade personer på sex år
från 1974.

Tabell 1. 2 Personer med färdtjänsttillstånd i riket 1974-1979. Tusental.
Källa (bearbetad): Socialstyrelsens Årsbok 19938

År Personer med Skillnad från
färdtjänst föregående år

1974 128
1975 159 31
1976 196 37
1977 221 25
1978 243 22
1979 267 24

                                                       
5 Se vidare Appendix 1.1
6 Prop 96/96:115, s 27f
7 Stockholms läns landsting Landstingsrevisorerna, rapport 2/96, bilaga 3
8 Socialstyrelsen  Årsbok 1993, Socialtjänst och omsorg i Sverige, s 36 tabell 15
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Tillväxttakten mattades under 1980-talets förra hälft men återtog 1984 - 1988 åter
1970-talets nivå.

Tabell 1.3 Personer med färdtjänsttillstånd i riket under 1980-talet.  Tusental.
Källa (bearbetad): Socialstyrelsens Årsbok 19939

År Personer med Skillnad från
färdtjänst föregående år

1980 287 20
1981 295 8
1982 307 12
1983 319 12
1984 341 22
1985 360 19
1986 384 24
1987 406 22
1988 429 23
1989 445 16

Från 1989 minskar tillväxten och blir, med undantag för 1994, negativ under perioden 1990-
1997.

Tabell 1.4 Personer med färdtjänsttillstånd i riket åren 1990-1997.  Tusental.
Källa (bearbetad): Socialstyrelsens Årsböcker 1993-1997.10

År Personer med Skillnad från
färdtjänst föregående år

1990 442 -3
1991 439 -3
1992 436 -3
1993 395 -41
1994 440 45
1995 432 -8
1996 427 -5
1997 419 -8

Orsakerna till trendbrottet 1989 står sannolikt att finna i dels den förändrade myndighetssynen
på färdtjänsten, dels framväxten av alternativa transportformer, bl a servicelinjer inom

                                                       
9   Socialtjänst och omsorg i Sverige, s 36 tabell 15
10 Socialtjänst och omsorg i Sverige, s 36 tabell 15 samt Socialstyrelsen 1995, s 40, Socialstyrelsen 1996, s 38,
    Socialstyrelsen 1997, s 33,  Socialstyrelsen 1998, s 33



28

kollektivtrafiken. Färdtjänstproduktionens totalt i riket under 1990-talet framgår av följande
tabell.11

Tabell 1.5 Antal enkelresor med färdtjänst 1990 - 1997. Miljoner. Socialstyrelsen 1998
(bearbetad)

År Antal Index
1990 = 1

1990 16,8 1,00
1991 15,3 0,91
1992 15,3 0,91
1993 16,8 1,00
1994 17,4 1,04
1995 16,6 0,99
1996 15,8 0,94
1997 15,1 0,90

Färdtjänstens samlade kommunalekonomiska effekter är ofullständigt dokumenterade. Det
saknas en sammanställning av kostnader för färdtjänst efter 1991. Enligt Samreseutredningen
är dock skillnaderna allmänt stora mellan länen. Samhällets kostnader för i första hand
busstrafiken pressades redan i mitten eller i slutet av 1980-talet medan kostnaderna för
taxitrafik och specialfordon pressades först några år in på 1990-talet.12

1.1.2 Effektivitetskrav

Reformeringen av den kommunala färdtjänsten  har trafikpolitisk förankring. Alltsedan 1963
års trafikbeslut har det samhällsekonomiska betraktelsesättet varit förankrat  i svensk
trafikpolitik.13 En av de centrala trafikpolitiska uppgifterna (1998) är att skapa förutsättningar
för en samhällsekonomiskt motiverad utveckling av transportsystemet. Då måste
transportsystemet vara effektivt och skapa trafiklösningar som ger den samhällsekonomiskt
lägsta kostnaden.14 Detta är trafikpolitikens effektivitetsmål. Till vilken nivå ska ett handikapp
kompenseras av samhället med hjälp av resor/ transporter? En svårighet är här den oskärpa
som följer av nationella mål i kombination med att kommunerna har ansvaret för finansiering
och utformning av de konkreta åtgärderna för att nå uppsatta mål.15 Eventuell överkvalitet kan
först definieras när målet/standarden  väl är satt. En mer konkret formulering för ett offentligt
åtagande i samhällsbetalda resor saknas dock i betänkanden och propositionstexter.16

Statskontoret föreslår för sin del följande tolkning av samhällets åtagande:

“Den funktionshindrade skall kompenseras för sitt funktionshinder genom särskilda resor, till
lägsta möjliga kostnader, upp till kollektivtrafikens standard vad avser resefrekvens,
bekvämlighet och tillgänglighet för individer utan funktionshinder.”

                                                       
11 Socialstyrelsen 1998, s 4
12 Se SOU 1995:70 s 94 f
13 Prop 1963:191, prop 1978/79:99, prop 1987/88:50
14  Kommittédir 1993:84
15 Larsson, H 1996, s 3
16 Larsson, H 1996, s 2
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Avsikten är således att öka de funktionshindrades rörlighet men inte att allmänt sett öka
gruppens välfärd.

Handlar en behovsbaserad transportplanering om, som Banister17 föreslår, att i praktiken
tillåta att funktionshindrade kan röra sig i riktning mot en traditionell transportefterfrågan som
erbjuds till ett biljettpris som kunden kan och vill betala? Frågan är berättigad. Uppdraget i
Samreseutredningens kommittédirektiv 199318 bestod i att lägga fram förslag till bättre
samordning av offentligt betalda resor. Syftet med samordningen är i sin tur att “förbättra
trafikens utvecklingsmöjligheter och att ge ökade möjligheter för handikappade att använda
sig av kollektiva färdmedel”. Vidare var avsikten att studera de möjligheter till effektivisering
som samordningen kan ge. 19

Kommittédirektiven 1993 betonar vikten av att en helhetssyn läggs på funktionshindrades och
äldres resande samt att de samhällsbetalda resorna ska organiseras så samhällsekonomiskt
effektivt som möjligt.20 Handikapputredningen (1992)21 anförde däremot för sin del att den
avgörande kvaliteten hos helhetssyn är att tillämpningen ses ur den enskildes perspektiv. Det
är den enskilde som kan bedöma om insatserna planeras och genomförs på ett sätt som svarar
mot hans praktiska och psykosociala behov. Begreppen har ensidigt avsett organisationers,
institutioners eller verksamhetens eget perspektiv, menade utredningen.

I regeringens lagförslag om ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken 22 föreslogs den nya
transportformen färdtjänst ersätta den tidigare kommunala färdtjänsten. Den nya färdtjänsten
skall inte längre vara en del av socialtjänsten utan betraktas som en transportform.23 Där
föreslås att tillstånd kan meddelas av kommunen till den som har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel och behovet inte
tillgodoses på annat sätt.24 Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget om det
hör till de länstrafikansvariga, överlåta sina färdtjänstuppgifter på trafikhuvudmannen.25

Färdtjänst och riksfärdtjänst ska då ingå i trafikförsörjningsplanen. Om trafikförsörjningsplan
se nedan.

Reformbehovet framgår av att följande allmänna mål för trafikansvaret inom respektive län
nu har angivits av staten: 26

1. Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade
2. Minskade kostnader för färdtjänsten och riksfärdtjänsten genom ökat resande med
    kollektiva färdmedel i linjetrafiken i stället för med taxitrafik eller andra kontraktsbundna
    transporter
3. Bättre samordning av offentligt betalda resor så att kostnadsökningen kan begränsas
4. Samordning av upphandling av transporttjänsterna.27

                                                       
17 Banister i Gillingwater 1995, p. 107
18  Kommittédir 1993:84
19 SOU 1995:70, s 181
20  Se SOU 1995:70, s 177
21  SOU 1992:52, s 134-135
22 Prop 1996/97:115, s 28 f
23 Ds 1996:69, s 11, 69
24 Prop 1996/97:115, s 1
25 Prop 1996/97:115, s 6
26 Ds 1996:69, s 7, prop 1996/97:115, s 29
27 Prop 1996/97:115, s 29
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Vid sidan av effektivitetsmålet framträder i andra punkten ovan även ett rent besparingsmål.
Som en indikator på regeringens bedömning av den stora potentialen för effektivisering och
kvalitetshöjning av denna typ av transporter28 har forskningstemat Samhällsbetalda resor
arbetats fram av Kommunikationsforskningsberedningen (1997). 29

Kollektivtrafiken ska utgöra basen i den lokala och regionala trafikförsörjningen. Den
politiska styrningen av denna såväl som  kommunernas och landstingens ägarroll behöver
förstärkas och förtydligas.30 Enligt den nya lagstiftningen skall därför en
trafikförsörjningsplan upprättas efter samråd mellan ägarna.31 Planen ska innehålla

1. omfattning och inriktning av trafiken
2. grunder för prissättning
3. handikappanpassning i upptagningsområdet
4. miljöskyddande åtgärder

1.2 Kundens behov

I reformarbete är synen på kunden och kundens behov centralt.32 En perspektivförskjutning
har skett under 1990-talet. Detta framgår t.ex. av en tillämpning av det trafikpolitiska
synsättet i TFB-rapporten Mål- och resultatstyrning för länstrafik och driftföretag (1992)33

som avsåg kollektivtrafik med buss. Inom detta projekt togs den sk IOS-modellen, dvs
inrikta/organisera/styra, fram som  planeringsinstrument. Syftet var att stärka marknads-
anpassningen och höja resursutnyttjandet. I en förstudie till projektet konstaterades att antalet
kvalitetsmått var mycket få i kollektiv busstrafik. För kvalitet/ produktion fanns
medelhastighet respektive antalet inställda turer som mått. Mått för kvalitet/ konsumtion
saknades helt 1991.34

Kundbegreppet hade i projektet idémässigt följande innebörd:

Kunden är en individ i den målgrupp på marknaden som man valt  att vara till för.
Övriga som på olika sätt kan påverka verksamheten men som inte är kunder kallas i projektet
intressenter. 35 Vem står och faller verksamheten med? Vems problemsituation är vår
verksamhet och våra resurser inriktad på att lösa? Dessa frågor leder fram till formulering av
”affärsidén” i termer av: Vi ska för vem tillgodose vilket behov, var, genom att göra vad?
Affärsidén i sin tur leder till prioriteringar via utpekandet av satsnings-, neddragnings-
respektive konsolideringsområden.36 Den tänkta kunden i upptagningsområdet är utan
långtgående funktionshinder.

Med ett socialpolitiskt synsätt kan den kollektiva trafiken betraktas med fäste i normalisering,
integration och självförverkligande kopplat till den lokala miljön. Med en sådan utgångspunkt
                                                       
28 Prop 1996/97:5, s 187f
29 KFB-Information 1997:6
30 Ds 1996:69, s 77
31 Prop 1996/1997:115, SFS 1997: 734,  § 6
32 Se Appendix 3.1
33 TFB-rapport 1992:15
34 TFB-rapport 1992:15, bilaga,  s 3
35 TFB-rapport 1992:15, bilaga,  s 10
36 TFB-rapport 1992:15, bilaga,  s 43f
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graderas sociala och psykologiska  kvalitetsattribut upp i hela resekedjan. Handikapp-
anpassning av fordon och terminaler poängteras. Om särlösningar förordas av kostnads- och
eller bekvämlighetsskäl uppkommer genast frågan om villkoren för tillträde och avgift för
nyttjandet. Om normaliseringsprincipen tillämpades fullt ut så behövs inga särlösningar.
Fördelningsmålen räcker då som styrmedel.37

1.3 Färdtjänstens relation till Special Transport Services i England och USA

Kundens reseuppoffring kan knappast förstås isolerat. Vare sig från det tidsskede då
transporttjänsten utförts eller tjänstens produktionsfaktorer. Dessa faktorer är, vid sidan av
kunden, arbetskraft/aktörer, produktionsmedel och omvärld.38 För STS del, som är hårt
producentstyrd, är transporternas lokala prägel väsentlig vid varje tidpunkt.

Vem vänder sig STS till? En katalogisering av användare av persontransporter kan vara en
utgångspunkt.39 Figuren nedan speglar främst engelska förhållanden men ger ändå en god bild
av skilda användarkategoriers transportbehov och förutsättningar att möta dessa:

                                                       
37 Efter Larsson, H 1996, s 50
38 Norling  1992 i Knutsson 1996, s 25
39 Efter Gillingwater, D et al 1995, p. 109
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Användar
kategori

Färdsätt Finansiella
restriktioner

Geografiska
restriktioner

Fysiska och
sociala

restriktioner

Kommentarer

1 Giltigt Bil, cykel, Inga Inga Inga Fullständigt oberoende
körkort, till- motercykel,
gång till bil buss, tåg
och resurser

2 Inget körkort Buss, tåg Inga Inga Inga Beroende av kollektivtrafik
fysiskt o bil, passa- kommersiell och
psykiskt gerare lagreglerat utbud
oberoende

3 Inget körkort Buss, tåg Utbuds- Inga Inga Beroende av trafikutbud
fysiskt subventioner och subventioner
kapabel lagreglerade

avgifter

4 Inget körkort
fysiskt

Samhälls
betalda

Brukar- Inget
kommersiellt

Inga Beroende av den informella
och frivilliga sektorn

kapabel inget resor* rabatter eller lagreglerat
trafikutbud trafikutbud

5 Enbart kapabel
att använda
dörr-till-

Färdtjänst*,
taxi

Brukar-
rabatter

Dörr-till-dörr Mindre
funktions-
hinder

Gångförmåga begränsad, kanske
med hjälp

dörr utbud

6 Fordrar anpassat
fordon

Färdtjänst*,
taxi

Brukar-
rabatter

Dörr-till-dörr Betydande
funktions-
hinder

Hjälp fordras samt anpassat
fordon

7 Fordrar Ambulans Mycket Dörr-till-dörr Fordrar Fullständigt
ambulansservice höga medicinsk beroende

brukar- service
rabatter

Figur 1.1 De sju kategorierna trafikanter. Bearbetad efter Banister i Gillingwater et al 1995

* Dial-a-ride
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Om användarkategorierna fördelas hierarkiskt efter behovet av transportanpassning
kan en förenklad sammanställning se ut på följande sätt: 40

Användarkategori Transportanpassning

Fullständigt oberoende (1)  Ingen anpassning, ingen subventionering

Missgynnande (2, 3 och 4) Existerande buss och järnvägsservice
Ingen förhandsbokning men viss subventionering

Fullständigt beroende (5, 6 och 7) Subventionerad taxi med dörr-till-dörr service
Efterfrågestyrd minibusservice för de mest
allvarligt handikappade. Avancerad
förhandsbokning

Figur 1.2 Trafikantkategorier och transportanpassning. Bearbetad efter Banister i
Gillingwater et al 1995

Grupperade på detta sätt vänder sig STS till människor som behöver dörr-till-dörr
service, fordon med speciell utrustning/utformning eller fullständig ambulansservice.

Skall STS:s olika organisationsformer analyseras närmare så bör de sättas i relation
till den konventionella, linjebundna kollektivtrafiken. Sutton erbjuder i följande
modell ett förslag till orientering med utgångspunkt i engelska förhållanden.41

                                                       
40 Efter Gillingwater, D et al 1995, p. 111
41 Gillingwater, D et al 1995, p. 70ff
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Figur 1.4  Klassificering av persontransporter i England. Sutton i Gillingwater et al
1995

Suttons42klassificering har blivit mindre tillämplig i England under 1990-talets första
år, enligt Cassidy och Mc Guinness 43. De menar att det finns en vilja hos både
traditionella

Figur 1.4 Klassifiering av persontransporter i England. Sutton i Gillingwater et al
1995.

Suttons44 klassifiering har blivit mindre tillämplig i England under 1990-talets första
år, enligt Cassidy och Mc Guinness.45 De menar att det finns en vilja hos både
traditionella transportoperatörer och lokala myndigheter att tillsammans gå in i den
traditionellt frivilliga sektorn för transportförsörjning. Det sker en uppluckring av
linjerna mellan alla tre nivåerna i Suttons modell när en marknad för

Figur 1.3 Klassifiering av persontransporter i England. Sutton i Gillingwater et al
1995

Olika karaktärsdrag i transporttjänsten exponeras i Suttons modell i en hierarki av
serviceutbud.  Sutton särskiljer olika transporttjänster beroende av om de har 1) fasta
rutter, 2) flexibla rutter, 3) kontrakterad service (contract hire service)  eller
4) efterfrågestyrd service.

                                                       
42 Sutton 1988/Gillingwater 1995, p. 73
43 Cassidy and McGuinness 1993, p. 75
44 Sutton 1988/Gillingwater 1995, p. 73
45 Cassidy and Mc Guinness 1993, p.75



35

Transporter kan även delas upp i a) konventionell kollektiv trafik (conventional public
service), b) den allmänna sektorns resor (public sector transport) respektive
c)  resor genom lokalt verkande frivilligorganisationer (voluntary sector transport)

Målen skiljer mellan olika transporttjänster. Lönsamhet, nödvändigheten att få betalt
är det viktiga kriteriet för kollektivtrafiken. Resor inom den allmänna sektorn syftar i
stället huvudsakligen till att skapa ökad rörlighet så att skolbarn, sjukhus- och
dagcenterpatienter med flera når resmål i tid. Detta sker genom en komplex
administrativ process.46 Målen och arbetssätt för frivilligorganisationerna är snarast
att understödja tillgänglighet, skapa resmöjligheter för människor som annars skulle
vara oförmögna att delta i alla dessa aktiviteter som det stora flertalet människor i
samhället tar för givet som en del av den dagliga livsföringen. Här bygger resenärens
deltagande vanligen på medicinska, sociala och/eller ekonomiska skäl.

De överordnade trafikeringsmålen lönsamhet, rörlighet och tillgänglighet skapar ett
sammansatt,  komplext och splittrat utbud av trafiktjänster. Detta medför, som Sutton
uttrycker det, att transporttjänster varken är geografiskt eller socialt jämförbara.47

Suttons48 klassifiering har blivit mindre tillämplig i England under 1990-talets första
år, enligt Cassidy och Mc Guinness.49 De menar att det finns en vilja hos både
traditionella transportoperatörer och lokala myndigheter att tillsammans gå in i den
traditionellt frivilliga sektorn för transportförsörjning. Det sker en uppluckring av
linjerna mellan alla tre nivåerna i Suttons modell när en marknad för
specialtransporter börjar uppstå.50 Även Nutley ifrågasätter Suttons klassificering.51 I
relief till Suttons och Nutley presenterar Ståhl en modell (1991)52 av den svenska
kollektivtrafiken kring ett systemkoncept om Community-responsive Public
Transportation.53

1.3.1 England

Stödet till de frivilliga organisationerna har i England blivit avgörande för en effektiv
produktion av många sociala välfärdstjänster. Bellhar definierat Community transport
(CT) som ”...socially provided organised vehicular services under the auspices of a
voluntary organisation, offering limited transportation services for disadvantaged
groups in a defined geographic region.” 54

CT knyter an till den mellersta nivån i Suttons modell. CTstartade 1966 i
Birmingham.55 Organisatoriskt finns betydande likheter mellan England och USA när
det gäller funktionshindrades resor. En stor mängd varianter och lokala anpassningar

                                                       
46 Gillingwater 1995, p. 74
47 Sutton 1992, p. 130
48 Sutton 1988/Gillingwater 1995, p. 73
49 Cassidy and Mc Guinness 1993, p.75
50 Cassidy and McGuinness 1993, p 75
51 Nutley 1991, p. 37f
52  Ståhl, A 1991 s 4ff
53 Se Appendix 1.2
54 Cassidy and McGuinness 1993, p. 67
55 Gillingwater et al 1995, s 1ff
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av transporttjänster har utvecklats. Mot bakgrund av de transportpolitiska paradigm
som skissas i kapitel 2 förefaller denna utveckling logisk.

CT-sektorn består av ett stort antal organisationer som agerar oberoende av varandra i
en alltmer konkurrerande miljö. Denna miljö har åstadkommits främst genom
lagstiftning. CT har en stark innovativ potential genom anpassning till människors
kända behov vid en viss tidpunkt. En svårighet är att kontrollera tillväxten, en annan
att administrera verksamheten.56 CT har ju i hög utsträckning sin bas inom den
frivilliga sektorn och är brukarkontrollerad. CT identifierar servicebestämmelser på
basis av behov och inte efter efterfrågan. Det förekommer i en del organisationer att
man gör egna värderingar  av brukarnas behov.57 CT kompletterar normalt
lagstadgade sjukvårdstransporteroch är baserad lokalt i ett geografiskt område.58

Transporttjänster kan också ske över geografiska gränser för att omfatta specifika
kundgrupper som har likartade reseärenden. Det är avgörande, eller i vart fall ytterst
väsentligt, för verksamheten vem som definierar dess intresse- respektive geografiskt
verksamhetsområde och hur hårt man håller fast dessa definitioner i praktiskt arbete.
59 Organisationens grundaren och/eller koordinator är central för utvecklingen av
organisationernas enskilda transportlösningar vad avser inriktning av policy, kriterier
för drift och ytterst vilka som ska kunna dra nytta av transporttjänsterna.60 Många av
de större och professionellt arbetande organisationerna arbetar nära den lokala
kommunala sektorn och kommersiella transportföretag. Allteftersom organisationerna
blir mer resursberoende medför detta beroende en förlust av intern kontroll över
framtida policyinriktning.61  Som Cassidy och McGuinness påpekar har det skett en
uppluckring under senare år av gränserna mellan CT och den vanliga persontrafiken.62

                                                       
56 Cassidy, S and McGuinness 1993 p. 71f
57 Cassidy, S and McGuinness 1993 p. 68ff
58 Nutley 1991, p. 204
59 Cassidy, S and McGuinness 1993, p. 68
60 Cassidy, S and McGuinness 1993, p. 73
61 Cassidy, S and McGuinness 1993, p. 73
62 Cassidy, S and McGuinness 1993, p. 71
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1.3.2 USA

Som överordnad princip gäller att tillgänglighet till den linjelagda kollektivtrafiken
eftersträvas. Med hänvisning till ADA, The Americans with Disabilities Act (1990),
dvs den amerikanska lagstiftningen för funktionshindrade, är paratransit inte en
ersättning för, utan ett komplement till, den linjelagd trafiken. Den amerikanska
definitionen av paratransit är följande: ”Paratransit means comparable transportation
service required by the ADA for individuals with disablities who are unable to use
fixed route transportation systems.” Paratransit är avsedd dem som är oförmögna att
använda den senare.63

Varje operatör som driver linjelagd kollektivtrafik måste upprätta en planering för hur
efterfrågan på kompletterande trafik ska mötas inom upptagningsområdet. Upp-
tagningsområdet motsvarar en omslutande korridor av viss bredd längs linje-
sträckningen.64 Hur en stor organisation för äldre, American Association of Retired
Persons, beskriver sina transportalternativ vid sidan av promenader framgår av
Appendix 1.3.

Serviceutbudet inom paratransit organiseras  i USA efter några huvudlinjer:

1.   Direct Operation. Är vanlig förekommande. En utförare använder egna och/eller
      kontrakterade fordon för verksamheten beroende av upptagningsområdets och
      kundunderlagets storlek.

2.   Brokerage system. Flera utförare går samman i ett enda koordinerat system med
normalt gemensam, centraliserad administration. Detta system ger möjlighet att
följa upp kvalitetsaspekter i reseutbudet,  regelbunden förarträning, centraliserad
avgifts- och registerhantering.

3.   User-side subsidy programs. Använder flera olika typer av utförare i området och
passar bra i stora urbana områden. Taxiföretag. Privata minibussföretag såväl som
icke kommersiella utförare. Resebiljetter erfordras i detta trafikupplägg och säljs
till de beviljade resenärerna som sedan kan ringa någon av utförarna efter eget val.

4.   Combination of the above models

Kombinationer av reglerad linjelagd trafik och efterfrågestyrda system förekommer.
Flera typer av från linjenätet avvikande system finns också. En variant är fastlagda
hållplatser men inte fastlagd linjedragning. Ytterligare en variant är servicelinjer av
svensk typ där linjedragning, tidtabell och assistans av föraren avpassas till gruppen
äldre och/eller funktionshindrade särskilt.

Hur omsätts STS på delstatsnivå? Ett exempel kan hämtas från Florida Five-Years
Transportation Disadvantaged Plan. Final report 1992.

I den delstatliga lagstiftningen definieras målgrupper och resans ändamål. De tre
                                                       
63 Thatcher et al 1991, p. 1-5
64 Thatcher et al 1991, p. 7-1 resp 5-2
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viktigaste kundgrupperna är

1. funktionshindrade
2. äldre
3. låginkomsttagare

Resorna är av två typer:

1. Aktivitetsanknutna, sk program trips
    Exempel kan vara resor till dagcentraler, skyddade arbetsplatser och arbetsträning

2. Obundna, sk general trips
    Exempel kan vara arbetsresor, inköps- och rekreationsresor

Utförarna återfinns i ett brett spektra av allmänna, privat såväl icke vinstdrivande som
vinstdrivande företag och organisationer,  och innefattar bl a intressegrupper och för
äldre och serviceorganisationer med olika religiösa anknytningar, bussbolag och
stödorgan för mental hälsa. Produktionen sker i fält 3 och 4.

Perspektiv Generella resor/ Specialiserade resor/
Samhälle Frivilliga/företag

Producent USA

Kund USA

Figur 1.4 Produktionskaraktären i TD-transporter

Resorna utförs med en stor mängd olika fordon: vanliga personbilar, skåpbilar, mini-
bussar, vanliga linjebussar samt ibland även med skolbussfordon när dessa inte
används för skolskjuts.
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1.3.3 Sverige

Även i Sverige finns en stor bredd i det transportutbud som kan benämnas STS vid
sidan av kommunal färdtjänst. Figuren på nästa sida ger en översikt.65

                                                       
65 Warsén, och Björnehult 1995, s 42



40

Figur 1.5 Översikt över resemöjligheter. Warsén och Björnehult 1995
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Sutton noterar ett reglerat, centralistiskt, top-down perspektiv i framväxten av den
svenska kommunala färdtjänsten. En bidragande orsak till upp- och utbyggnaden i
Sverige har varit en för kommunerna tvingande lagstiftning. Ett verksamt styrmedel
har varit det i detalj reglerade statsbidraget. 66

Kommuner, landsting och av dem helägda länstrafikbolag har ett i lag reglerat ansvar
för kollektiv trafikförsörjning inom ett fixerat upptagningsområde.
Upptagningsområdet definieras olika för olika trafiktjänster. Ansvaret ligger hos
lokala, regionala myndigheter eller trafikhuvudmannen med politiskt valda styrelser.

Vad skiljer samhällsbetalda resor i Sverige från CT i England och paratransit67 i
USA? CT respektive paratransit i USA kan lättast jämföras med en del av resorna i
Sverige, närmast färdtjänst, sjukresor, ambulanstransporter, skolskjutsar och
kompletteringstrafik men organiserad i andra former. Något förenklat kan Sveriges
position vad avser samhällsbetalda resor alltjämt markeras på följande sätt:

Perspektiv Generella resor/ Specialiserade resor/
Samhälle Frivillig

Producent Sverige USA England

Kund USA England

Figur 1.6 Produktionskaraktären i samhällsbetalda resor i USA, England och Sverige.

I England och USA finner vi således STS främst i figurens fält frivillig/producent
respektive frivillig/kund. I Sverige i fältet producent/samhället.

1.3.4 Organisationens betydelse för resekvalitet

Vad innebär CT respektive paratransit för kunden i termer av resekvalitet? En
väsentlig iakttagelse är mångfalden transportlösningar.

Det positiva ur  kundperspektivet är att mångfalden utgör en betydande möjlighet till
flexibilitet. Beroendet av uppifrån ålagda reserestriktioner är begränsat. Kundens
värdighet och självaktning kan stärkas i en situation där beroendet av ”staten” inte är
direkt utan endast indirekt via utgående statsbidrag till operatörerna. Förankring i
närsamhället där de dagliga aktiviteterna äger rum värderas, i vart fall hypotetiskt,
                                                       
66 Se tex Knutsson 1993 och 1996
67 Thatcher,  R. H. et al  1991, p. B-6
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positivt av många resenärer liksom de relativa personligt präglade transport-
lösningarna för skilda ändamål.

Samtidigt utgör frivilligorganisationernas medverkan att kunden utlämnas till den
enskilde operatörens specifika transportupplägg vad avser urval av kundgrupp, resans
ändamål, utsträckning, tidsmässiga förläggning samt dessutom ett överlämnande till
operatörens unika fordonsflotta och den tekniska standard som finns i denna. I
resesituationen finns även ett beroende av organisationens frivilliga förare och den
servicekunskap som denne har. Kunden har ett eget val att använda transportlösning X
eller ej. I valet finns implicit den varierande kvalitet i resekedjans detaljer som
mångfald av transportlösningar innebär. Ur kundens perspektiv måste detta uppfattas
som negativa poster i den funktionshindrades generella resekostnad.

Centralt för oberoende av andra och faktiska möjligheter för kunden att göra egna val
i resesituationen som helhet torde vara ett pregnant kvalitetsarbete och -medvetandet
hos agerande frivilliga organisationer. I detta bör det för kunden vara positivt med den
nära samverkan som växer från mellan de frivilliga operatörerna och public transport
då en jämförelse av resekvalitet mellan STS och kollektiv trafik underlättas.

Frivilligorganisationerna i Sverige har inget bärande ansvar i denna del. Detta faktum
medför både en för- och en nackdel. Kunden har en demokratisk möjlighet till insyn i
och påverkan på trafiktjänstens kvalitet. Beroendet mellan kund och utförare blir
därmed mindre. Ur kvalitetssynpunkt är oberoende väsentligt. En nackdel är att de
innovativa frivillig organisationernas förmåga att suga upp och kanalisera lokalt
kända behov på ett obyråkratiskt sätt inte prövas.

1.4 Att utvärdera prestationer i Special Transport Services

Produktionskaraktären i STS som diskuterades i föregående avsnitt är väsentlig när vi
nu övergår till att översiktligt diskuterar vilka mått och tekniker används för att
utvärdera prestationer inom STS.

Det finns mer än ett perspektiv på vilka prestationsmål som eftersträvas, på hur målen
kan mätas och på lämpliga undersökningskriterier eller utfallsmått. Detta framgår av
Suttons vidstående ideala utvärderingsmodell.68  Den omfattar tre mätvariabler,
produktivitet, kostnads- nyttoanalys samt samhällsekonomisk nytta i ett
helhetsperspektiv. De tre måttens har en hierarisk relation där produktivitet och
effektiv rersursanvänding är underordnade villkor för en hög samhällsnytta.

                                                       
68 Sutton 1992, s 137
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Sektor Ekonomiskt Vad mäts? Utvärderings- Mått
syfte kriterier

Finansiell Kostnads-
effektivitet

Produktivitet Kostnads-
täckning*

Stycke
kostnad

Ekonomisk Optimal
resurs-

Kostnader
och

Internränta Nuvärde
netto

användning nyttigheter

Social Maximal
nytta

Alternativ-
kostnad
Vidare socio-

Fördelnings-
effekter, policy-
påverkan,

Social
marginal-
nytta

ekonomisk köpkraft
nytta**

*    Cost Recovery
** Opportunity costs, cross-sector benefits

Figur 1.8 Metoder för utvärdering av prestationer. Sutton 1992 (bearbetad)

Begreppen kostnadseffektivitet, optimalt utnyttjande av resurser eller maximering av
nytta sammanfattar med hur olika man kan betrakta uppsatta mål inom STS. Rent
principiellt kräver en värdering av resursanvändning och samhällsnytta att
resenärernas efterfrågan och betalningsvilja uppskattas. Men det har hitintills inte
varit självklart för denna typ av transporter att  använda begreppen ur ett kund-
perspektiv. Det som en viss stad uppfattar som kostnadseffektivt vid produktion av
färdtjänst betyder inte med nödvändighet att resurserna används optimalt från
kundernas utgångspunkt. För detta krävs att olika resenärsgruppers egen uppoffring
och nytta representeras och mäts på ett korrekt sätt.

Implicit finns i Suttons modell ett producentperspektiv. Ett exempel ur modellen är
måttet styckepris.  En iakttagelse av vikt är att producentperspektivet kan sträckas ut
att gälla flertalet finansiella och ekonomiska mått i STS och den svenska färdtjänsten.
Denna dominans av produktionseffektivitet medför att kundperspektivet undertrycks.

I det följande koncentrerar vi oss till finansiella mått. Fördjupningstexter om
ekonomiska respektive sociala metoder och mått i STS återfinns i Appendix 1.4.
Det finansiella utfallet av ett visst trafikslag kan analyseras på flera sätt. Suttonanger
följande traditionella prestationsmått: 69

1. Kostnad per fordonskilometer
2. Kostnad per passagerare
3. Kostnad per förartimme
4. Underhållskostnad per fordonskilometer

                                                       
69 Sutton 1992, s 125
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En variant kan hämtas från Floriada Five-Years Transportation Disadvantage Plan där
i stället följande mått framhålls som viktiga indikatorer på resursutnyttjande
respektive effektivitet:70

a. Driftkostnad per resa
b. Driftkostnad per fordonskilometer

Gillingwater anger för sin del fyra områden som bör uppmärksammas när det gäller
transportproduktion för rörelsehindrade:

(i)   Driftskostnader71

(ii)  Beläggningsgrad (multi-occupancy) 72

(iii) Produktivitet
(iv) Professionalism

Finansiella prestationsmått påverkar kraftigt serviceutbudet. Producentens
förhållningssätt avgör servicenivån. Finansiella prestationsmått missgynnar STS och
kunderna marginaliseras med små möjligheter att påverka, enligt Sutton.73 Jämfört
med produktion av konventionell kollektivtrafik är STS mer kostnadskrävande.

De icke standardiserade trafikslagen har en låg genomsnittlig beläggningsgrad. En
svårighet är att beläggningsgrad och servicenivå motverkar varandra mätt som restid.
Servicegraden minskar när beläggningsgraden ökar. Ju fler passagerare  ju mer tid tar
det att avsluta resan då varje passagerare behöver hjälp med på- och avstigning. En
avvägning måste till mellan service- och beläggningsgrad.74

Produktionskapaciteten per timme är direkt beroende av antalet resenärer och
genomsnittlig restid dvs producerad servicenivå. 75  Produktivitet bestäms då med
restid som mått. Men vad medför detta kvantitativa synsätt för producentens förståelse
av den funktionshindrades reseuppoffring i vid bemärkelse? Om produktivitet baserar
sig på att kvalitet är att ta reda på vad som skapar värde för slutkunden och prestera
detta finns en risk att den funktionshindrades personunika behov inte ges utrymme.76

Ett exempel på en uppsättning väl utvecklade produktionsmått för denna typ av resor
kan hämtas från ADA Paratransit Handbook.77 En fullständig förteckning finns i
Appendix 1.5. Måtten avser paratransit och hur dessa resor relaterar till the Americans
with Disabilities Act of 1990 (ADA). I Appendix 1.5 jämförs denna uppställning med
en uppställning jämförelsetal för färdtjänsten i i Malmö, Göteborg och Stockholm
1996.78 I den svenska uppsättningen mått mäts produktivitet som Total transport-
kostnad per km för alla fordon.  Kostnader och intäkter relateras till resa, färdtjänst-
berättigad samt per invånare. I den amerikanska uppsättningen mått mäts
produktiviteten som genomförda resor per fordonstimme. Gemensamt för båda är mått
                                                       
70 Florida Five-Years…1992, p 8f
71 Gillingwater et al 1995, s 88
72 Gillingwater er al 1995, s 88
73 Sutton 1992, s 124
74 Gillingswater et al 1995, s 91
75 Gillingwater et al 1995, s 94
76 Knutsson 1996, s 26
77 Thatcher, R. H et al: 1991 p. 9-9
78 Stockholms läns Landsting, Landstingsrevisorerna, rapport 2/96, bilaga 3
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på utförda resor. Dessa upplägg är klart fokuserade till producentens behov. För
fördjupning, se Knutsson 1997.
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Kapitel 2
Forskningsfält och transportparadigm

I detta kapitel utvecklas och preciseras studiens problemområde, undersökningsfokus
och anknytning till olika transportparadigm.

2.1 Samhällsekonomisk utveckling av transportsystemet

Det övergripande transportpolitiska måletär att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.
Trafiken måste vara effektiv och resurssnål.79 Genom att öka tillgängligheten i
kollektivtrafiken ska samhällets kostnader minskas för funktionshindrades särskilda
resor.
Trafikantens nytta brukar uttryckas i termer av reseuppoffring. Med generell
reseuppoffring avses här alla de kostnader  av typen personlig ansträngning, tid och
pengar som kunden presterar i samband med resan.

Litteraturen är  rik på undersökningar om den genomsnittlige trafikantens generella
reseuppoffring  i konventionell  persontrafik. För litteratur om svenska studier för den
genomsnittlige resenären, se exempelvis Forslund 1992.80 I Vägverkets studie
Bilisters värdering av resekvalitet 1994 erhölls ett genomsnittligt restidsvärde som
representerar genomsnittliga trängelförhållanden med variation i restidsvärdet
beroende av vägtyp. Vidare belystes faktorer av betydelse för den upplevda komforten
vid färd på väg, vilka situationer som upplevs som komfortstörande samt vilka
åtgärder som Vägverket kan vidta för att minimera de komfortstörande situationerna.
Exempel på sådana faktorer var värdet av kontinuerlig vägtyp, vinterunderhåll och
olika slag av informationstjänster. Samma grundläggande motiv att kartlägga
trafikanternas monetära värderingar fanns för 1994 års tidsvärdestudie från
Vägverket/Banverket.81 Den senare studien omfattade färdsätten bil, fjärrtåg, flyg,
långfärdsbuss, regional tåg, regionalbuss samt förmånsbil med inriktning mot den
genomsnittliga konsumentens behov. Båda projekten avsåg den genomsnittlige
resenären.

2.2 Den funktionshindrades generella reseuppoffring

För den funktionshindrade kunden uppstår reseuppoffring i  färdtjänst av två slag som
går utöver reseuppoffringen för den genomsnittlige resenären. En första administrativ
friktion är beställningstvång avseende resa över särskilda beställningscentraler. En
andra typ berör resans sociala/psykologiska/ kvalitativa sida och kan exemplifieras
med resenärens värdighet i resesituationen.

Människor har funktionshinder av många olika anledningar. Det rör sig om fysiska
eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar,
                                                       
79 Prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling
80 Forslund, U 1992, s 31
81 Vägverket/Banverket 1995
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medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar vilka är bestående eller av övergående
natur. Handikapp avser förlust eller begränsning  av möjligheterna att delta i
samhällslivet på samma sätt som andra.82

Ett flertal manualer finns för social/ medicinsk definition och klassificering av de
centrala begreppen skada, funktionshinder och handikapp. Här kan nämnas ICIDH-
1980, dvs The International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps
från WHO 1980, The Canadian Society of the ICIDH CSICIDH-1991, den svenska
versionen av ICIDH 83 1996 respektive FN:s standardregler (1995) för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i punkterna 17 och 18.
Avsikten har varit och är att skapa en internationellt enhetlig begreppsvärld.

EU-kommissionenavger följande bestämning av reducerad rörlighet: 84

”A person with reduced mobility is understood to mean any person who has special
difficulty when using public transport. Reduced mobility does not necessarily employ
any form of medical impairment.”

2.3 Transportparadigm och funktionshinder

Transportlösningar för funktionshindrade utformas under inflytande av planerares
meta-teoretiska sociologiska antaganden och synsätt om hur samhället är beskaffat
och vilka strukturer som är möjliga och stabila. Ling och Mannion särskiljer i detta
sammanhang två huvudlinjer:

1. föreställningar som associeras med radikala förändringar där en djupt rotad
strukturell konflikt finns, där system för dominans präglar samhället

2. föreställningar som associeras med reglering där enighet och samhörighet lyfts
fram. Denna linje innesluter en bred accept av ett pluralistiskt samhälle, dess
ekonomiska struktur, socialpolitiska system, status, förmåner och gränser där makten
delas mellan intressegrupper som tävlar på den politiska arenan.

Kombineras de två dimensionerna objektivism/subjektivism med föreställningen om
radikal förändring/reglering framträder fyra åtskilda paradigm som beskrivs i det
följande:

                                                       
82 Knutsson, S 1996 s 22
83 Socialstyrelsen 1996
84 Commission of the European Communities 1993, s 3
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Radikal förändring

Radikal humanism Radikal strukturalism

Subjektiv Objektiv

Förmedling Funktionalism

Reglering

Figur 2.1 Sociologiska paradigm. Efter Ling och Mannion 1992.

Funktionalism
Praktiska och kvantifierbara planeringslösningar söks i det funktionalistiska
paradigmet. Objektiva data samlas in om gruppen funktionshindrade för att särskilja
transporthandikappade från resten av samhället. Problem definieras centrerat till de
funktionshindrade själva. Lösningar söks snarare på den individuella nivån än genom
strukturella förändringar i samhället. Problemen härstammar i detta paradigm från
funktionshindrades bristande förmåga att anpassa sig till samhällets krav snarare än
oförmågan hos den sociala omgivningen att justera sina krav på den enskildes
förmåga. Detta leder till speciallösningar av transportförsörjning för
funktionshindrade.

Förmedling
Det förmedlande paradigmet ser på samhället på samma sätt som funktionalisterna.
För att förstå transportproblem söker man dock här förklaringar direkt från de
funktionshindrade själva och strävar efter att reducera skillnader i synsätt och
förväntningar mellan planerare och personer med funktionshinder. Detta kan ske
genom funktionshindrades deltagande i planeringsprocessen.  Paradigmet arbetar
mera med värdering av upplevelse än kvantitativa mått. Tillkortakommanden i
trafikpolitiken ses som ett kommunikationsgap mellan planerare och berörda.
Maktfrågor och hur man definierar behov förbigås genom antagandet att den politiska
processen är neutral och samhället skulle svara upp mot upplevda behov om dessa
uttrycks på ett tillfredsställande sätt.

Radikal humanism
Människors medvetande domineras i detta paradigm av ideologiska superstrukturer.
Ideologierna  tjänar vissa klassintressen genom att formulera politiska diskurser.
Enligt detta synsätt borde människor bli medvetna om hur dominerande grupper
definierar såväl situationer som bestämmer behovförväntningar och standarder. Staten
reducerar funktionshindrades reseproblem till deras egen funktionsbegränsningar.
Funktionshindrade borde skapa sin egen definition av sina problem. En möjlighet är
att aktivt ta del i planering och utförandet av transporttjänster.
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Radikal strukturalism
Marxistisk analys är ett exempel på detta synsätt. Det fokuserar på förändringar av
strukturella samband. Här antas inte en pluralistisk maktdelning. Funktionshinder ses
som klassrelaterade. Bristande respons på funktionshindrades upplevda behov ses inte
som brister i kommunikation utan som ett försök att förhindra att deras behov
uppfattas som legitima. Den politiska processen är inte neutral. Sociala problem
individualiseras. Transportproblem orsakas av det kapitalistiska systemet. Resurser
ska med detta synsätt omfördelas via kollektiva politiska beslut.

Postmodernistisk social teori ifrågasätter en uppdelning som den ovan. Definitioner av
funktionshinder konstituerar identitet och upprätthåller dominans förutom att de
etiketter människor. Rehabilitering har ersatt repression som kontrollmedel. När det
gäller transportbehov har litet gjorts för att identifiera välbefinnande. Så kallade
funktionshindrade ska inte skiljas ut i planering därför att det största flertalet av
befolkningen är transporthandikappade någon gång i livet. Det är därför meningslöst
att tala om behov av speciella transportlösningar. Istället behövs tillgängliga
transporter för alla. Anledningen varför samhället inte tillhandahåller tillgängliga
transporter för alla invånare är att detta kostar för mycket. De funktionshindrades
behov marginaliseras då de inte uppfattas ha en tillräckligt omfattande efterfrågan.

Hur förhåller sig denna studie till de olika synsätten ovan? Studien försöker kanalisera
de olika synfälten. Projektet har i huvudsak en funktionalistisk karaktär och bör ses
som en fortsättning av tidigare funktionalistiskt forskning.

2.4 Transportparadigm och efterfrågan

Synen på efterfrågan kontra behov av transporttjänster och hur dessa ska mötas kan
sägas skifta med olika transportpolitiska paradigm. I följande två figurer jämförs tre
transportparadigm, nämligen intervention, reglering respektive Laissez-faire. Inom
respektive politiskt/ekonomiska paradigm översätts efterfrågan och behov olika.85

Demands/Needs Intervention Regulation Laissez-faire

Effective x x x

Latent x x

Comparative/ x
Frustrative

Figur 2.2 Transportparadigm och efterfrågan. Sutton 1988

Med effective demand86 förstås att den aktuella efterfrågan av mobilitet är
tillgodosedd med tillgängliga transportmedel t.ex. egen bil. Latent demand avser

                                                       
85  Sutton 1988, p. 57 samt p. 131
86  Se även Appendix 3.1
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tillbakahållen efterfrågan beroende av avsaknad av transport eller transportkostnader
som innebär restriktioner i transportvalet t.ex. för familjer med låg inkomst.
Frustrative demand innebär att mobiliteten är tillbakatryckt till den grad att resa inte
ens övervägs t.ex. på grund av funktionshinder.87 Se även Appendix 3.1.

De tre transportparadigmen utvecklas ytterligare i vidstående modell: 88

                                                       
87  Sutton 1988, p. 57
88  Sutton 1988, p. 142
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Paradigm Ekonomi-
typ

Hur används det
allmännas

Makt-
fördelning

Utvärderings-
kriterier

resurser?

Låt-gå Marknads- Till att jämna Koncentreras Uttryckt
ekonomi ut marknadens på privata reseefter-

otillräckligheter intressen; frågan/resenärens
"ekonomisk beteende
hegemoni"

Reglering Bland- Selektiva Ojämnlik Tillbakahållen
ekonomi subventioner maktdelning reseefterfrågan

av fördelnings- mellan /normativ
skäl partier, bedömning av

allmänhet, behov
politiker och
byråkrater;
"institutionell
hegemoni"

Intervention Planhus- Återdistribu- Kooperativ Tillbakatryckt
hållning tion av inkomst stat genom reseefterfrågan/

decentrali- fråntagna
sering; rörlighetsbehov
"politisk
hegemoni"

Figur 2.3 Transportparadigm. Sutton 1988 (bearbetad)

Sutton tar stöd i STS:s utvecklingen före 1987 för att exemplifiera vidstående
transportparadigm. USA låter han representera  laissez-faire, England  åskådliggöra
reglering och Sverige intervention. Reglering och intervention förutsätts agera i det
allmännas intresse med allmänt gillande. I Sverige har STS, menar Sutton, utvecklats i
ett perspektiv av “top-down” genom centrala direktiv vilket resulterat i en annan
transportproduktion än i England och USA.  Förhållandena i Sverige har ändrats
sedan mitten av 1980-talet och det politiska klimatet öppnar idag upp för avreglering
och laissez-faire.

I laissez-faire paradigmet ges prioritet åt uttalad reseefterfrågan snarare än åt andra
sociala behov. Här uttrycks behov som effektiv efterfrågan och mäts med teori för
konsumtionsval.89 Paradigmet reglering använder mera ”rationella” mått för att
rättfärdiga miniminivåer av service som omfattar att möta latent efterfrågan och
latenta behov. Här handlar det om kontroll över produktionen av tjänster med följd att
makt överförs från privata till publika intressen. ”...the interventionist paradigm
accepts the need to encompass all needs, expressed and ´prescribed´ in promoting

                                                       
89  Sutton 1988, p. 141
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equality of access to opportunities but still has difficulty in reconciling these aims
with economic imperatives...”.90

2.5 Studiens uppläggning

Problemställningens svenska bakgrund har skisserats i kapitel 1 via
färdtjänstens utveckling. Aktuella reformbehov har presenterats. Olika
organisationslösningar av Special Transport Services i England och USA har
redovisats och finansiella utvärderingstekniker och –mått har belysts. Avsikten i det
följande är att tydligt lägga tyngdpunkten på efterfrågan av samhällsbetalda resor ur
konsumentens perspektiv med fokus på kundens reseuppoffring. Med generell
reseuppoffring avses här alla de kostnader  av typen personlig ansträngning, tid
och pengar som kunden presterar i samband med resan.

I kapitel 1 introducerades problemställningens svenska bakgrund. I detta kapitel (2)
har forskningsområdet lagts fast. I kapitel 3 följer en diskussion om olika metoder för
och perspektiv på efterfrågeanalys inom Special Transport Services. Särskild vikt
läggs vid analys med logitmodeller. I det därpå följande kapitlet (4) presenteras
studiens index över resekvalitet i svensk färdtjänst. Begreppen kundnytta och
livskvalitet lyfts fram. I kapitel 5 presenteras Stated Preference-teknikens grunder
följt i kapitel 6 av de metodfrågor som sammanhänger med insamling och bearbetning
av enkätdata. I kapitel 7 redovisas erhållna skattningsresultat av enkätsvaren. I
påföljande kapitel (8) samt presenteras en CBA-ansats byggd på dessa. Rapporten
avslutas med ett sammanfattande kapitel.

                                                       
90  Sutton 1988, p. 141
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Kapitel 3
Vilka metoder används för att skatta efterfrågan av
persontransporter i allmänhet och STS i synnerhet?

”En möjlighet att täcka gapet mellan försörjning och
potentiell efterfrågan skulle kunna vara att erbjuda
transporter mindre mekaniskt och mer anpassat till

lokala aktivitetsmönster i tidrummet.”

Torsten Hägerstrand 1974 91

Detta kapitel inleds med en diskussion om hur efterfrågan på persontransporter kan
estimeras. Därefter följer en teoretisk diskussion om värdering av kollektivtrafikens
attribut följt av motsvarande för Special Transport Services. Nästa steg är en översikt
över hur skattning av efterfrågan av STS praktiskt har utförts med exempel från
England, USA och Sverige. Grunderna i valhandlingsteori introduceras därefter.
Kapitlet avslutas med en kritiskt värderande diskussion.

3.1 Transportefterfrågans grund - preferensfunktioner

Vidstående modell  fångar upp efterfrågan av varor och tjänster. Här intresserar vi oss
för  transporttjänster. Samtidigt är alltid alla modeller som bekant mer eller mindre
kraftiga förenklingar av verkligheten. En svårighet är därför att specificera modellen
så att den förmår avbilda relevanta aspekter av transportefterfrågan. Detta betyder att
många konkreta aspekter undertrycks medan några få framhävs.
Innan vi fördjupar modelldiskussionen behövs en definition av begreppet nytta.
Nytta92 kan sägas vara den tillfredsställelse eller fördel som en person upplever när
personen använder sina resurser till olika aktiviteter, se även Appendix 3.1.

En nytto- eller preferensfunktion formulerad som linjär modell har formen:

Ui = ao + a1X1i + a2X2i…….anXni                                                                              (3.1)

där

Ui                           = nyttan av valalternativ i
X1i…..Xni                     = attributvärde hos alternativ i
a1….an                   = koefficienter
a0                           = konstant

Modellkofficienterna representerar den relativa graden av betydelse som tillmäts varje
attribut, som förklarar hur känsliga trafikanterna är för förändring i en viss faktor. De
kallas ibland också smakvikter93. Modellen kan sägas vara kompensatorisk då

                                                       
91  Hägerstrand, T 1974, s 50
92  Pearmain et al 1992, p. 22ff, se även Appendix 3.1
93  Vägverket 1989, s 11
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individen ställer en förbättring i ett attribut mot en försämring i ett annat. Modellen
mäter nytta uttryckt som individens respons inför varje valmöjlighet.

Denna modellering av preferensfunktion U är mindre praktisk vid empirisk analys
eftersom ekvationen saknar en felterm för att beakta icke observerade element i
valsituationen. Feltermen antas normalt vara slumpmässigt fördelad och kallas då
slumpterm. Tas slumptermen i beaktande  kan nyttan av alternativ i skrivas som:

Ui = Vi + ei                                                                                                               (3.2)

där

Vi   = systematisk del av nyttovärdet hos alternativ i
ei   = slumpterm

Slumptermen i ekvationen påvisar att nyttan är relaterad till sannolikheten att
individen avger en särskild respons snarare än själva responsen i sig. Slumptermen
antas ofta orsakas av t.ex. utelämnade variabler och mätfel. De la Barra94 lyfter fram
ett stort antal fenomen som gör det nödvändigt att inkludera en slumpterm.

Några av dessa fenomen är:

Att individer inte med nödvändighet uppfattar nytta på samma sätt vid varje tillfälle,
och även om de gjorde detta är det möjligt att de inte reagerar på samma sätt

Möjligheter uppträder inte likformigt varje dag

Individerna inom en grupp har inte med nödvändighet samma information om varje
möjlighets attribut

Den exakta positionen i det geografiska rummet för individerna i en aggregerad grupp
eller zon kan variera. I en deterministisk modell blir de mätbara attributen av den
upplevda nyttofunktionen lika för individer i gruppen oberoende av en resa mellan
exempelvis Traneberg och Stockholms City kontra Farsta och Stockholms City även
om den som reser från Traneberg skulle betala mindre än den som reser från Farsta till
Stockholms innerstad.

Modellens nyttofunktion kan vara felaktigt specificerad.

En individs exakta position inom sin socio-ekonomiska grupp kan variera.
Exempelvis, en individ inom ett definierat inkomstskikt kan uppträda mycket olika
jämfört med en annan inom samma inkomstskikt. Detta är en form av
”inomgruppsvariation”.

Kriterierna för att definiera grupper är aldrig helt tillfredställande. Om tex
färdtjänstlegitimering utgör indelningsgrunden kommer andra kriterier av typen
utbildningsnivå respektive kulturell bakgrund att förbises. I fråga om rumslig
aggregering är zongränser alltid bedömningsfrågor.

                                                       
94  Efter de la Barra 1989, p. 68f
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Individer väljer kanske inte alltid den möjlighet som har störst nytta även om de
är medvetna om detta därför att de påverkas av inte kända  restriktioner.

Färdtjänstlegitimering bygger på en myndighetsprövning för tillträde till tjänsten.
Avgränsningen av gruppen färdtjänstlegitimerade har drag av godtycklighet.
Kommuner, även i samma region, kan ha såväl olika regelverk för tillträdet i sig  som
olika handläggningsrutiner. De kan också ha olika erfarna handläggare liksom skilda
beslutsnivå för att ta ställning till tillträde och nyttjande. Legitimering med dess olika
inbyggda restriktioner av typen taxifärdtjänst/ färdtjänstbuss, rätt till följeslagare eller
inte, framsätesplacering talar mot att kunderna uppfattar nyttan av färdtjänst på
samma sätt.

Färdtjänstens kunder förenas av att de har ett funktionshinder av något slag som
medför väsentliga svårigheter att använda kollektiv trafik. Brukargruppen är
heterogen med spridning inom sig beroende av tex utbildnings- och yrkesbakgrund,
inkomst, språklig och kulturell bakgrund, familje- och boendeförhållanden. Om ingen
ytterligare gruppindelning görs kan slumptermen spela en oönskat stor roll.

Färdtjänstens kunder kan såväl antas ha olika information om de möjligheter som kan
efterfrågas som att informationsfiltret varierar.

Skillnader i upplevd nytta av färdtjänst kan antas variera beroende av de
lägesegenskaper som finns på orten där man bor oberoende av om kunden kan resa
inom ett större upptagningsområde som Stockholms län. I modellen skattas ändå
nyttfunktionen lika.

Slutligen bör uppmärksammas att kunden inte alltid kan välja den möjlighet som
innebär maximal individuell nytta även om de är medvetna om detta. Kravet på
förbeställning via beställningscentraler och ett begränsat utval transport entreprenörer
att välja bland kan utgöra illustration till att modellens felterm kan vara svårbedömd.

Sammantaget finns metodiska svårigheter att skatta nyttan av färdtjänst för ett
aggregerat kundkollektiv med vald modell. När kollektivet delas in i undergrupper
skall man vänta sig att inomgruppsvariationen reduceras.

En väg att bemästra de svårigheter som implicit finns i metodiken är att stratifiera
undersökningspopulationen med omsorg. Ytterligare möjligheter att begränsa
svarsbortfall inom respektive strata är att noga utprova och anpassa frågorna i
postenkäten till den tänkta undersökningspopulationens behov och förutsättningar. I
första hand vad gäller språk och begreppsramar, dvs att helt enkelt göra enkäten
begriplig för folk som är mindre vana att arbeta med abstrakta valfrågor. Att erbjuda
telefonsupport i anslutning till enkätbesvarandet bör också verka i samma riktning.
Slutligen kan genomförandet av ett antal djupintervjuer i kundgruppen skapa
användbart jämförelse- och fördjupningsmaterial för bedömningen av estimeringens
resultat.
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3.2 Analys med logitmodeller

För att beskriva trafikantens valsituation utifrån rimliga antaganden om individens
beteende är den vanligaste att utnyttja logitmodeller. Kärnan i logitmodellen är en
formel som representerar hur en serie data påverkar konsumenters val. Eftersom inte
alla aspekter av det mänskliga beteendet kan förstås fullt ut kan denna påverkan
modelleras som  dess inflytande på sannolikheten av att människor kommer att göra
ett visst val.95

I modellen antas således att sannolikheten för att en individ ska välja t.ex. ett visst
trafikslag beror av olika förklarande faktorer som individen kan välja mellan. Som
framgått i det närmast föregående finns alltid sannolikheten att enskilda individer inte
gör de val som indikerats som mest sannolika av modellen. Logitmodellen  fungerar
genom att knyta en ”attraktivitet”, eller nytta, till varje alternativ som är tillgängligt
för individen. Ju högre nytta ju större sannolikhet att alternativet väljs. Nyttan eller
attraktiviten  återger mätvärdet hos ett antal komponenter. Logitmodellen avser återge
hur kombinationen av komponentvärden påverkar en individs valbeteende.
Komponenterna ska vara sådana att de påverkar individen i valsituationen samtidigt
som de ska kunna utgöra ett instrument för planering.96 För val mellan endast två
alternativ, t.ex. mellan kollektivtrafik (T) och bil (B) kan sannolikheten att välja T
formuleras enligt följande:

PT  = exp{UT} / (exp{UT} + exp{UB}) ⇒ eU
T / (eU

T +e 
U

B) ⇔                             (3.3)
ln {PT / (1-PT)}  = ln( PT  / BT) = UT  - UB

där

PT   =     sannolikheten att välja kollektivtrafik
PB   =     sannolikheten att välja bil; BT = (1- PT)
UT  =      nyttan av  kollektivtrafik
UB  =      nyttan av bil

För att formulera en sannolikhetsmodell som denna är det nödvändigt att göra ett antal
antaganden om storlek och fördelning för nyttofunktionens slumpterm. Logitmodellen
ovan utgår från antaganden att (i) felen är oberoende och lika över alternativen, dvs att
det inte finns beroenden mellan slumptermerna för olika alternativ, (ii) felen är
Weibullfördelade samt (iii) feltermen är liten i förhållande till respektive
modellkoefficient. Då feltermen inte kan iakttas kan dessa antaganden bara validieras
indirekt.

En nyckelfråga är om modeller för en ort eller region kan användas för att beskriva
trafikanternas val på en annan plats. Vägverket97  anger att detta är möjligt förutsatt att
modellen är av hög kvalitet och att spridningen i reseuppoffring mellan olika
trafikanter inte är alltför stor. För tillämpning i en given ort rekommenderar
Vägverket dock att modellerna kalibreras mot aktuella data för tex marknadsandelar
för olika färdmedel.

                                                       
95  Hague Consulting Group 1992, s 1
96  Vägverket 1989, s 11ff
97 Vägverket 1989, s 17 och 41



59

I avsnittet om Stated Preference-teknikens teori fördjupas, med stöd i neoklassisk
mikroteori, diskussionen utifrån Vägverkets/Banverkets modell för behandling av
restid för privata resor och hur modellens estimering går till. I Vägverkets/Banverkets
modell antas individen maximera sin nyttofunktion vars argument består av varor och
tjänster givet att de samlade utgifterna inte får överskrida inkomsterna.

För ytterligare diskussion om logitmodellen se avsnittet om programvaran ALOGIT i
kapitlet om metod i Stated Preference. En grundlig referens om praktisk tillämpning
av logitmodellen är Algers et al 1987. Om  logitmodellens användning i
kollektivtrafikplanering se Vägverket 1989. Om nyttofunktionens generella
formulering i Stated Preference-teknik se tex Pearmain 1992.

3.3 Kvalitetsattribut i kollektivtrafik

Nutley betraktar Special Transport Services som ”okonventionell ” och speciell i
förhållande till den ”normala” och normsättande kollektivtrafiken, se Appendix 1.2.
Som Lancaster anför 98 bortsåg man i traditionell efterfrågeteori tidigare från varans
eller tjänsten egna egenskaper i sig. Vilka kvalitetsattribut i kundperspektivet utgör
s a s standard i konventionell kollektivtrafik? En antydan om detta får vi med ett
svenskt exempel hämtat från Börjesson99:

Direktlinje
Rätt avgångstid
Kort restid
Enkel information
Miljövänligt
Komfort
Nära till hållplats

Transportrådets anvisningar100 fokuserar särskilt på aspekter av fordonens tekniska
utformning. Exempel på sådant kan vara linjenummer och/eller destinationsskylt samt
fotstegens steghöjd.
Ett stort antal kundrelaterade aspekter av resekvalitet, och attribut av dessa, finns
redovisade hos t.ex. Woodson, se Appendix 4.1.

                                                       
98 Lancaster, K J 1971, p 2ff
99 Börjesson, 1994, s 23
100 Se tex Föreskrifter om handikappad kollektivtrafik, TPRFS 1985:10, bil
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3.4    Efterfrågan av STS
3.4.1 Sverige

Skillnaden mellan kollektivtrafik och STS i Sverige är att kunden inte har jämförbara
förutsättningar att tillfredställa efterfrågan genom att välja ur det samlade utbudet på
den svenska transportmarknaden. Färdtjänstkunden är för sin efterfrågan beroende av
de politiska restriktioner som samhället, nationellt såväl som lokalt, vid varje tidpunkt
låter gälla. Friktionen beror främst av restriktion för tillträde, egenavgift relaterat
konventionell kollektivtrafik, olika aspekter på tidtabellfrågor samt bekvämlighet.
Självklart påverkar dessa efterfrågebetingelser individens möjligheter att göra egna
val, att agera oberoende av andra under värdiga former och självaktning.

Ett intressant, principiellt resonemang om efterfrågan av STS i Sverige förs av
Larsson i en PM från Statskontoret101  utifrån de effektivitetskrav som allt intensivare
har rests under 1990-talet. Han pekar särskilt på substitutions- respektive
inkomsteffekter i samband med STS. Inkomsteffekten uttrycker effekten på
inkomsten vid en prisförändring. En prissänkning borde leda till en ökad konsumtion
av den prissänkta och andra tjänster. Substitutionseffekten innebär att konsumenten
byter ut andra tjänster mot den prisnedsatta beroende av efterfrågans priselasticitet. I
STS är konsumenten uppbunden till ett fåtal alternativ.  Priskänsligheten blir med
nödvändighet därmed låg. En förändring av egenavgift får därmed markerade
fördelningspolitiska effekter.  Larsson drar några principiella slutsatser om relationen
rörlighet /avgiftssättning nämligen att enbart höjd avgift minskar rörligheten men i
kombination med ett nytt utbud - t.ex. servicelinjer - kan en bibehållen rörlighet
tänkas till lägre nettoutgift. Vidare att sänkt avgift utan nytt utbudstillskott innebär att
rörligheten förblir oförändrad och slutligen att ett ökat utbud vid oförändrad avgift
kan ge effekten av ökande rörlighet och minskande nettoutgifter.102

3.4.2    Internationellt
3.4.2.1 Tidiga modellansatser

Som inledning till översikten av ansatser för efterfrågeskattning lämnas här några
referenser och värdering av modellansatser som finns angivna hos McKnight et al
1986 och som har relevans för detta projekt.

Före 1986 har de flesta efterfrågemodeller för denna typ av resor handlat om att
beskriva befintliga resemönster eller skattar latent efterfrågan som hos Grey 1978 och
Paaswell 1977. Några deskriptiva studier, t ex Paaswell och Recker 1978 och Wachs
1980, har studerat relationerna mellan resemönster och faktorer som ekonomi,
befolkningssammansättning eller livsstil. De få traditionella efterfrågemodeller som
utvecklats på området - Hoel och Davis 1984 - har inte visat sig tillförlitliga, enligt
McKnight et al.

Se i kontrast till detta Suttons arbete (1990) med Multinominal Logit Model som
refereras i det följande. Variabeluppsättningen i Suttons modell behöver dock
utvecklas för att ge en mer realistisk bild av komplexiteten i valsituationen.

                                                       
101 Larsson 1996, s 44f
102 Larsson 1996, s 25f
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Analys av latent efterfrågan har generellt sett varit baserad på antingen gapanalys,
eller survey av målpopulationen. I  en gapanalys av Falcocchio 1976 jämförs äldre
respektive handikappades genomsnittliga resande med normalt rörliga personer
mellan 20 -55 år. Skillnaden i genomsnittligt resande tillskrivs resefriktion med
implicit antagande att resefriktionen är den huvudsakliga orsaken till en reduktion av
resandet. Denna typ av modell är inte användbar p g a dels svagheten i
grundantagandet  dels att ingen transporttjänst kan ta bort all resefriktion.

I survey-undersökningar av Michaels och Weiler 1974 samt Abt 1972 tillfrågades
äldre och/eller handikappade personer hur många fler resor personen skulle företa om
ett transportslag som kortfattat beskrivs vore tillgängligt. McKnight et al ser svagheter
i dessa ansatser dels för att beskrivningen av trafikslaget blir alltför förenklad dels för
tendensen att människor överskattar sin efterfrågan av en hypotetisk trafiktjänst då de
inte konfronteras med användarproblem eller alternativa val.

Lewis modellerade 1984 efterfrågan av STS på basis av tjänstens attribut och
tjänstens användare. Han försökte att infoga kvalitetsvariabler, av dummytyp, i sin
modell. Exempel på sådana variabler var lift-försedda fordon, behov av
avgiftsnedsättning samt 24 timmar eller längre förbokning. McKnight et al noterar att
variabeln lift-försedda fordon i detta sammanhang fungerade som en proxyvariabel
för hög servicekvalité.

3.4.2.2 Tillämpning av logitmodeller

Enligt Sutton103  har små ansträngningar gjorts för att förstå de funktionshindrades
efterfrågan och preferenser för olika transportslag. Frågan har ansetts hypotetisk då
trafikanterna sällan har ansetts ha ett egentligt val. Ansträngningarna har i stället
riktats mot trafikförsörjning snarare än efterfrågan. Fokus har satts på problemets
storleksordning i stället för dimensioner av vad som  bidrar till problemet.

Sutton presenterar en version av the Multinominal Logit Model, för att mäta
sannolikhet för val av trafikslag. Sutton sätter fokus på Dial-a-ride och taxi. Med
utgångspunkt i data från Nottingham modellerar Sutton104 preferenser och observerad
reseefterfrågan av DaR, taxi och annan service innefattande konventionell buss och
andra specialtransporter för ett urval DaR-användare. Sutton lyfter fram faktorerna
biljettpris, restid i minuter samt resefrekvens per vecka  som påverkande på valet av
transportslag och noterar att bristen på passande tillgänglig service fungerar som en
barriär även när efterfrågan är uppenbar.

Suttons arbete kan ses som en första ansats att med logitmodell estimera efterfrågan
av STS. Som nackdelar med modellen noterar Sutton behovet av ett stort dataunderlag
samt att styrkan i modellens förklaringsgrad är kopplat till de variabler som används.
Det antal variabler som testas i modellen behöver utökas för att reflektera även andra
faktorer som påverkar resebeteendet. Sutton anger särskilt komfort och andra
kvalitativa variabler och pekar på möjligheterna att använda Stated Preference-teknik
för att fånga in dessa. Denna studie ligger metodiskt nära Suttons anslag och kan ses
som ett ytterligare led i metodutvecklingen.
                                                       
103 Sutton 1990, p 229f
104 Sutton 1990, p 232f
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3.4.2.3 Quality Index

McKnight et al presenterade 1986105 en modellansats där användarnas bedömning av
kvalité nyttjas för skattning av efterfrågan på Special Transportation.

McKnight´s angreppssätt innehåller tre steg:

att utveckla en förteckning av de serviceattribut som bidrar till servicekvalité,
att låta användare bestämma den relativa vikten av varje attribut för egen del,
att utifrån användarbedömningen konstruera ett index  med användning av psyko-

metriska metoder.

Kvalité är en bred term. Den är summan av generella aspekter som i sin tur består av
specifika attribut, menar McKnight et al. Efter ranking av kvalitébegreppets attribut
för olika användargrupper fastställdes vidstående lista över attributgrupper
förknippade med Special Transportation. Vilka attribut som ingår framgår av
appendix 4.1.

Attributgrupper
Komfort
Bekvämlighet, ändamålsenlighet
Tjänstens omfattning
Tillgång till fordon
Säkerhet
Föraregenskaper
Lätthet att ha  kontakt med beställningscentralen*

* office

Figur 3.1 Attributgrupper. McKnight et al 1986 (bearbetad)

3.4.2.4  Paratransit Demand Estimation Methology (PDEM)

Thatcher et al106 föreslår följande metodik för skattning av efterfrågan av viss
trafiktjänst  inom paratransit:

A => B x C x D = E                                                                                 (3.4)

där  betydelsen av A - E framgår av vidstående tablå.

                                                       
105  McKnight et al 1986, 423ff
106 Thatcher et al 1991, p. 7-24ff
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Ur kundsperspektivet är faktorerna i  modellens attributgrupp D av särskild betydelse.
Sett ur ett tidsgeografiskt perspektiv107 exponeras här de yttre faktorer som utgör
gränser i tid och rum för en individs aktiviteter. Styrkan i denna gränssättning avgörs
av faktorn Tillgång till annan service i attributgrupp B i kombination med faktorn
Tillgång till transportmöjligheter i attributgrupp C.

                                                       
107 Se tex Knutsson 1996, s 19ff
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Grupp Aspekt Faktor
A Bestämning av

gruppen berättigade Upptagningsområde
Lokal demografi
Tillståndskriterier

B Uppskattning av
aktuell användargrupp

Marknadsföring
Andra tjänsters tillgänglighet
Reaktionstid
Erbjudna
reseärenden
Kapacitetsbegränsningar

C Påverkan på
resekvantitet

Socio-ekonomiska förhållanden
Transportmöjligheters tillgänglighet

D Bestämma färdsätts-
fördelning

Upptagningsområde
Reaktionstid
Avgifter
Erbjudna
reseärenden
Trafikutbudets omfattning
Kapacitetsbegränsningar
Den linjelagda trafiken åtkomlighet

E Skattning av efterfrågan av paratransit

Figur 3.2 Metodologi för att estimera efterfrågan på Paratransit. Thatcher et al 1991
(bearbetad)

Följande två arbetssteg föreslås av Thatcher för modellens estimering:

1. Bestäm hur många i den kvalificerade persongruppen som kommer att ansöka om
och använda trafikslag X.

2. Bedöm hur många resor användargruppen gör totalt och hur stor procent som görs
    med  trafikslag X.

Modellen skattar efterfrågan enligt följande räkneexempel108:  Antag ett urval om
1.000 kvalificerade personer. Antag att  20 procent av dessa nyttjar trafikslag X med
ett genomsnitt av totalt 20 resor/månad varav 40 procent med trafikslag A.

                                                       
108 Thatcher et al 1991, p. 7-24
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Detta ger: 1000 personer x 0.2 x 20 resor/månad x 0.4 = 1.600 resor/månad = 1,6
resor för varje till trafikslag X kvalificerad användare.

Thatcher et al noterar att efterfrågebedömningar är komplicerade och är beroende av
en noggrann lokal analys. En svaghet är att modellen inte visar klart hur ingående
parametrar skattas . Denna oklarhet gäller därmed också hur sannolikheten för den
enskildes val av trafikslag X bestäms. I Appendix 1.5 finns ett exempel på
produktionsstatistik avseende paratransit som kan vara vägledande för vilka data som
erfordras som input i denna teknik. En annan möjlighet är att utgå från nationella
tidsseriedata för att grovt bedöma hur exempelvis nyttjandegraden varierar mellan
olika kundsegment fördelade på t.ex. ålder, kön eller födelseland.

3.5 Quality Choice Models (QCM) – en introduktion

För att kunna uppskatta effekten av olika trafiklösningar på ett korrekt sätt är det
väsentligt att frilägga de faktorer som influerar trafikantens val av resmål,
färdmedel och resväg. Dessa faktorer är vanligen av fyra typer i kollektivtrafiken109:

Faktortyp Detalj
Socioekonomiska

Kön
Ålder
Inkomst
Förekomst av bilkonkurrens
Förvärvsarbete
Hushållsstorlek
Behov av bil i arbetet

Restyp
Ärendetyp
Reslängd

Reskostnad
Biljettpris
Parkeringskostnad

Trafikstandard
Åktid
Turtäthet

Figur 3.3 Några vanliga faktortyper bakom trafikantens resval i svensk
kollektivtrafik. Vägverket 1989

                                                       
109 Vägverket 1989, s 10
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På vilken nivå bör transportefterfrågan skattas? Enligt Train110 är en disaggregerade
nivå att föredra. Det är nödvändigt att förstå ekonomiska bevekelsegrunder på
individnivå. För några definitioner av efterfrågebegreppet se Appendix 3.1.

Utbud av varor och tjänster liksom efterfrågan är aggregerade resultat av många
individers agerande. Det är numera möjligt att med hjälp av mikroekonomisk teori
estimera underliggande parametrar för varuförsörjning och efterfrågan på individnivå,
menar Train.  Utvecklingen av Quality Choice Models (QCM) ur nyttoteori111

baseras på en tydlig distinktion mellan beslutsfattarens beteende och undersökarens
analys. QCM används för situationer som av beslutsfattaren kan beskrivas som ett val
mellan en uppsättning alternativ (i) som är ändlig (ii) där samtliga alternativ ingår och
(iii) där valt alternativ utesluter att andra alternativ väljs.112 En resesituation som till
en början inte uppfyller dessa kriterier kan omdefinieras så att kraven uppfylls genom
att valet enbart avser bil, enbart buss eller enbart buss med bilanslutning. Det
enda sanna kriteriet är att alternativen är ändliga (i). QCM passar bäst i valsituationer
där valen avser ”hur många”, ”hur mycket” och där antalet alternativ är ganska få.

Sannolikheten att beslutsfattare n väljer alternativ i från uppsättningen Jn, benämnt Pin,
beror av de hos alternativ i observerade karaktäristika jämfört med alla andra
alternativ. QCM specificerar denna sannolikhet som en parameterfunktion av generell
form enligt nedan. Ekvationen innehåller modellens kärna ur vilken sedan logit- eller
probitmodeller kan utvecklas för att specifiera f, dvs den funktion som relaterar
observerad data till den valda sannolikheten:

Pin = f(zin, zjn för alla j∈ Jn och j ≠ i, sn,β)                                                            (3.5)

där

zin = de av beslutsfattaren observerade karaktäristiska hos alternativ i
zjn = de av beslutsfattaren observerade karaktäristiska hos alternativ j
sn = de observerade karaktäristiska hos beslutsfattare n
Funktionen specificeras av en vektor β av parametrar, där β = (β1,  β2,…). I sitt
speciella sammanhang har parametrarna vanligen en särskild betydelse, t.ex. den
relativa betydelsen av restid i en pendlares valsituation.

Om alla relevanta karaktäristiska hos alternativ i som möter person n summeras till
vektor xin och vektorn av alla relevanta karaktäristiska hos person n benämns rn så kan
nyttofunktionen, U, skrivas som:

Uin = U(xin, rn), för alla i  ∈  Jn                                                                                      (3.6)

Om inga slumpfaktorer förekommer väljer beslutsfattaren deterministiskt det
alternativ som ger honom störts nytta. Han väljer alternativ i ur Jn enbart under
följande villkor:
                                                       
110 Train, K 1986, avsnitt 1.2
111 Pearmain et al 1992, p 22ff
112 Train, K 1986, avsnitt 1.2
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Uin > Ujn för alla j ∈ Jn,   j ≠ i

detta ger att

U(xin, rn) > U(xjn, rn) för alla j∈ Jn,   j ≠ i

För en fördjupad beskrivning av valhandlingsteorin se t.ex. Train 1986.
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3.6 Behov av modellutveckling

Flera typer av modeller och metodik för att skatta efterfrågan av Special Transport
Services har visats i det närmast föregående avsnittet. De är dessutom av olika
finhetsgrad. Quality Index har den bredaste profileringen mot kundkvalitet av de
ansatser som ingår. Denna modellansats ger ett värdefullt bidrag till hur resekvalitet
kan uppfattas för denna grupp trafikanter. Ansatsen har dock inte kommit att tillämpas
i någon större omfattning. Flera tolkningar kan göras av detta. En är att värdet av
resekvaliteter i Special Transport Services inte har förmått hävda sin plats i
forskningsfronten i en situation är producentperspektivet betonas i Laissez-faire
paradigmet. En annan är att frågan ansetts enbart villkorlig då den funktionshindrade
resenären sällan uppfattats ha ett faktiskt val. Arbetet har i stället riktats mot
trafikförsörjning snarare än efterfrågan vilket i sig också ligger väl i linje med rådande
syn på välfärdens innehåll och fördelning.
Sutton använde 1991 Multinominal Logit Model (MNL) för att modellera efterfrågan
av STS med data från Nottingham. Även om all modellering innebär förenklingar av
de fenomen modellen vill återspegla så bör Suttons arbete ses som uttryck för en
ökade medvetenhet om behovet av bättre kunskap om sambanden bakom efterfrågan
på denna typ av resor. Som framgått av diskussionen om logitmodellens konstruktion
så innebär användning av logitmodellen ett inte obetydligt mått av statistisk osäkerhet.

Efterfrågan anses nu möjlig att skatta med logitmodell-teknik på samma sätt som för
den genomsnittlige resenären i persontrafik. Implicit finns föreställningen om att även
denna typ av persontrafik kan och bör ingå i marknaden för persontransporter och att
efterfrågan starkare än hitintills bör bero av trafikantens betalningsvilja för tjänsten.
De variabler som testades av Sutton var enbart avgift, restid och frekvens som
påverkande på resebeteendet. I synnerhet för resor av detta slag framstår modellen
som alltför förenklad och grov när komfortvariabler helt saknas.
Som framgått av kapitel 1 nyorienterades trafikförsörjningen för de funktionshindrade
i USA vid ingången av 1990-talet. Med stöd av Urban Mass Transportation
Administration föreslogs den metodik (PDEM) för efterfrågeskattning av paratransit
som refererats i kapitlet. Sammanhanget metodiken togs fram i är väsentlig. Det
gällde att tillhandahålla en handfast planeringsmetodik för en inte helt igenom
homogen grupp trafikplanerare i olika segment av det amerikanska samhället.
Metodiken ger utrymme för formulering av olika utfallscenarios baserade på
befintliga, lokala verksamhetsdata snarare än att i en viss tidpunkt skatta efterfrågan
över tiden. PDEM kan underlätta lokala avstämningar mot nationella resefrekvensdata
av tidsserietyp.

Tidiga ansatser med gapanalys bör kunna utvecklas ytterligare att innesluta ett socio-
ekonomiskt och demografiskt mer likvärdigt urval intervjupersoner än i de
gapanalysen som användes.

I survey-undersökningar under 1970-talets förra hälft tillfrågades äldre och/eller
handikappade personer hur många fler resor personen skulle företa om ett
transportslag som beskrivs vore tillgängligt. Kritik riktades mot att beskrivningen av
trafikslaget var alltför förenklad dels kritiserades också att människor tenderar att
överskattar sin efterfrågan av fiktiva trafiktjänster.
Dessa invändningar måste tas på stort allvar då Stated Preference-tekniken som
används i detta projekt bygger på förutsättning att färdtjänstens trafikeringsattribut
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kan presenteras för målgruppen så att attributen anknyter till en realistisk valsituation,
upplevs rimliga och begripliga och i övrigt anknyter till individens erfarenhet.113

Vi kan dra nytta av Lewis´s erfarenheter vid modellering av efterfrågan och
trafikeringsattribut av typen lift-försedda fordon, behov av avgiftsnedsättning samt 24
timmar eller längre förbokning. Hur svarar detta mot vår egen förförståelse av
kvalitetsattribut så som de framstår från den konventionella persontrafiken? Lewis
tangerar här vitala frågor för detta projekt. Urval och formulering av kvalitetsvariabler
och nivåer i dessa är väsentliga för SP-spelens tillförlitlighet och utfall. I kapitel 6
motiveras design av strata, urval samt variabeluppsättningen i huvudstudien.

3.7 Några konklusioner

Under den senaste 25-års perioden har ett flertal modeller av olika teoretiskt ursprung
prövats för att skatta efterfrågan av STS. Modellansatserna förblir grovt förenklande
då de sammantaget tenderar att underskatta betydelsen av att kundrelaterade
kvalitetsattribut ingår i modellspecifikationen. Behovet av disaggregerade modeller
framstår allt tydligare. Stated Preference-teknik med användning av logitmodell i
analysarbetet bör kunna nyttjas med framgång om stor noggrannhet läggs vid urvalet
av undersökningspopulation inklusive mål- och kontrollgrupp. Stor lyhördhet måste
också till vid urval av trafikeringsattributgrupper, -attribut och nivåerna i dessa.
Resultaten kan inte generaliseras till hela kundpopulationer.

I föreliggande studie förfinas framför allt restidskomponentens innehåll och i restid
ingående delkomponenter frilägg och skattas var för sig. Exempel kan vara
hämtnings-respektive förseningstid. Restidskomponenterna kombineras ordnade efter
bl.a.ålder respektive kommuntyper.

                                                       
113 Lindqvist Dillén 1995, s 21
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Kapitel 4
Ett index över resekvalitet i färdtjänsten

I detta kapitel introduceras ett index över resekvalitet (IRK) i färdtjänsten. Indexet är
en vidareutveckling och anpassning till svenska förhållanden av i litteraturen
behandlade modeller och modellansatser av kundrelaterad resekvalitet inom
persontrafik allmänt, lokaltrafik samt Special Transport Services. Analysen av dessa
underliggande formuleringar av resekvalitet avrapporterades i Knutsson 1997. Se
även Appendix 4.1.

Kapitlet inleds med en genomgång och precisering av  de för resekvalitet väsentliga
begreppen kundnytta och livskvalitet och avslutas med en genomgång av IRK:s
möjliga roll i ett regionplaneperspektiv.

4.1 Kundnytta och resandets kvalitet

Syftet med Special Transport Services är att länka samman individen och det
omgivande samhället, att kompensera den förlust av tillgänglighet som
sammanhänger med individens funktionshinder. Den svenska handikapputredningen
presenterade 1991 ett flertal grundläggande aspekter på tillgänglighetsbegreppets
sociala komponent av intresse för resetjänsters kvalitet.114 Vi kan här tala om
grundläggande socialpolitiska tillgänglighetsmål:

1.       Social och psykologisk tillgänglighet som tydliggör att samhällsgemenskapen
          är till för alla.

2.       Ekonomisk tillgänglighet. Funktionshindret ska s a s inte kosta extra.  Del-
          tagandet i samhällsgemenskapen ska kunna ske på lika villkor.

3.       Organisatorisk tillgänglighet. Överskådlighet och tydliga ansvarsformer för
åtgärder och samordning mellan verksamheter formuleras. Information om
kontaktvägar och rättigheter. Utredningen betonar aktivt deltagande som ett
väsentligt kvalitetskrav.

Kundnytta115 är det övergripande måttet på ett servicesystems framgång. En
förutsättning är att kunden tillfredsställs. Tillgänglighet och tillförlitlighet kan sägas
vara vitala aspekter på kundnytta.

En tjänsts kvalitet bestäms116 av alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller
tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.
Enligt vissa forskare 117 handlar kvalitet om att "... ta reda på vad som skapar värde

                                                       
114 SOU 1991:46, s 131 ff
115 Börjesson, M 1994, s 61
116 återgiven i Börjesson, M 1994, s 3
117 Norling, P et al 1992, s 91
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för kunden och prestera detta. Det kräver att man kan sätta sig in i och på djupet förstå
kunden och den aktuella problemsituationen… Det fundamentala är att kundens krav
definieras på rätt sätt. Om så inte är fallet kan hög kvalitet aldrig uppnås. Kunskapen
om och förståelsen för vad kunden behöver, måste sedan översättas i en
kravspecifikation på tjänsterna...".

Transportprestanda mätt i ekonomiska termer och kundens egen upplevelse av
välbefinnande i en given resesituation kan sägas vara - i vart fall teoretiskt - lika
åtråvärda. Kundens välfärd - handlingsutrymme - bestäms av resesituationen i sin
helhet och av kundens uppfattning om denna. Situationen inkluderar både individuella
resurser och de omgivande villkoren.118

4.2 En referensram för livskvalitet

Livskvalitet är ett omfattande begrepp som speglar livets alla väsentliga aspekter.119

Begreppet har, menar Wolvén,120 alltmer fått karaktären av överordnat begrepp för
studier av människans upplevelser och levnadsvillkor, där de subjektiva upplevelserna
fortfarande anses som mest centrala. Det täcker både materiell tillfredsställelse av
grundläggande behov och andra livsaspekter som personlig utveckling eller
självförverkligande.

Brokhöj och Kihlman121 har sammanställt ett antal definitioner av livskvalitet ur
perspektivet social omsorg/hälsovård. Definitionerna är inte samstämmiga och ger
därför fruktbara infallsvinklar på avgränsningar av begreppet resekvalité. Gunnars
anser att livskvalitet alltid inrymmer en tidsdimension. Allardt framhåller att
livskvalitet kan uttryckas som behovstillfredsställelse i termer av relationer till andra
människor, samhället och naturen men kan inte bestämmas av förekomst av materiella
eller impersonella resurser. Tengvald är av samma uppfattning och anser att
livskvalitet relaterar till det inre livet, känslorna och individens upplevelser. Swedner
ser livskvalitet inte som ett tillstånd utan som en social process.

Livskvalitet innehåller både objektiva och subjektiva förhållanden, och fast den
upplevs av individer är livskvalitet ändå nära relaterat till livskvaliteten i olika
grupper, lokalsamhällen och  nationer. Det finns i litteraturen ett stort antal
avgränsningar av  begreppet livskvalitet. Om välfärd kan definieras som allt
människor hellre vill ha än vara utan så kan den objektiva respektive den subjektivt
upplevda välfärden sägas vara det samma som livskvalitet och samtidigt två sidor av
samma mynt. 122

Ett exempel på hur en intresseorganisation för äldre formulerar sitt behov av
oberoende och livskvalitet finner vi i The Seniors Independence Program of Health
and Welfare Canada:

                                                       
118 Wolvén 1990 i Brokhöj och Kihlman 1992, s 29. PUS-modellen (Planning Urban Settlement for
      Quality of Life)
119 Wolvén 1990 s 225 f  i Brokhöj och Kihlman 1992, s 30
120 Wolvén 1990 i Brokhöj och Kihlman 1992, s 30
121 Brokhöj och Kihlman 1992, s 28ff
122 Wolvén 1990 i Brokhöj och Kihlman 1992, s 30
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”Achieving and maintaining independence is the continuing process of growth and
adaptation to a lifetime of changes. Independence involves a balance of self-reliance
and support from others. The right to make choices and be involved in decisions are
basic to the understanding of independence.”123  ”Quality of life also involves the
right to make choices, to act independently or as part of a group, and to gain
satisfaction from living. It includes material, physical, mental and spiritual well-being
measured against hopes or expectations. Dignity, self-esteem and being valued by
others affect the perception of quality of life.”124

Kondenseras ovanstående får vi en referensram för livskvalitet:
1. kapacitet att agera oberoende av andra
2. möjlighet att göra egna val
3. värdighet
4. självaktning

Referensramen använd i Knutsson 1997 för att reflektera litteraturöversikten
över modeller av resekvalitet. Den kommer i det följande att användas för att
precisera den underliggande strukturen hos IRK.

En kritisk vaksamhet bör till för att med insikt värdera vad som bestämmer
livskvalitet. Finns det, som Richt framhåller125 en fara i att definiera livskvalitet så att
det blir ett ting, ett objekt som man antingen har eller inte har?

Välbefinnande är vår psykiska reaktion på våra resurser och hur de utnyttjas av oss
själva och andra. En människas välbefinnande under en viss tidsperiod är grovt det
samma som hennes livskvalitet.126 Välbefinnande kan sägas vara människans
tillfredsställelse i en given situation. Det kan ses som uttryck för resultatet av
individens handlingar.

Bestämningsfaktorer för rationellt handlande blir då:127

1. Omgivande villkor (skapar tillsammans med punkt 2 situationen)
2. Individbundna resurser (skapar tillsammans med punkt 1 situationen)
3. Individens uppfattning av sin situation
4. Individens uppfattning av sig själv i förhållande till omgivningen
5. Individens värden (preferenser, livsmål)

 Kanske, säger Hägerstrand,128  är livskvalitet inte mer komplicerat än att alltid
försöka undvika alltför mycket eller alltför lite och syfta mot den rätta avvägningen
mellan dem. Att sätta upp en ”mobility policy” som tar ifrån den rörliga gruppen en
del rörlighet och ger åtminstone en minimal andel till den mindre rörliga skulle
förmodligen öka  säkerheten och otvetydigt öka jämlikheten.

                                                       
123 http://www.mbnet.mb.ca/crm/sip/sip.htm Datum: 97-05-28
124 http://www.mbnet.mb.ca/crm/sip/sip.htm Datum: 97-05-28
125 Richt 1991 i Brokhöj och Kihlman 1992, s 29
126 Richt 1991 i Brokhöj och Kihlman 1992, s 29
127 Wolvén 1990, 102 f
128 Hägerstrand, T 1974, s 50
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4.3 Jämförelsetal i svensk kollektivtrafik med buss

Färdtjänstens kvalitet upplevs olika över tiden beroende av förändringar i
produktionsmedel: fordon, rutiner samt omvärldsfaktorer med kommunala, regionala
respektive nationella karakteristika.129 Svensk färdtjänst kan jämföras med
konventionell kollektivtrafik med buss. Mot vad ska då färdtjänsten kvalitetsmässigt
kalibreras? Storstockholms Lokaltrafik (SL) har anvisat ett antal strategiska delmål
/jämförelsemått för sin verksamhet i sin strategiska plan SL möter framtiden 1996.130

SL anger som övergripande mål vad kunden ska förvänta sig: att SL erbjuder rimlig
restid i ett lättillgängligt, pålitligt, trivsamt och prisvärt kollektivtrafiksystem.
Uppfyllelsen av delmålen kan mätas:
(i)   i upplevd tjänst, i betydelsen: Vad vill vi att kunderna ska tycka?
(ii)  i levererad tjänst, i betydelsen: Hur ska tjänsten utföras?
(iii) i den planerade tjänsten, i betydelsen: Vad ska vi erbjuda?                                                 

Delmålen anges i procent eller som betyg på en femgradig skala. Restidskvot och pris
avser jämförelse med personbil som av SL anges som huvudkonkurrent.

                                                       
129 Norling 1992 i Knutsson 1996, s 25
130 SL 1996, bilaga s 56 f
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Tabell 4.1 Storstockholms Lokaltrafiks strategiska delmål /jämförelsemått 1996 för
kollektivtrafik med buss. Källa: SL 1996

Komponent Upplevd tjänst Proc/
betyg

Levererad tjänst Proc/
betyg

Planerad tjänst Proc/
betyg

Restid Upplevd restid -10% Punktlighet, buss Restidskvot
Avgång 95%  i relationer >6 km ≤ 1,8
Ankomst 80% med fler än 2000

resenärer/dag
Pålitlighet 4,5 Försening
Rimlig restid 4,1 mer än 10 min ≤ 1%

Inställd tur  ≤ 0,2%
Information Tillgänglig 4,0

Begriplig 4,5
Störning 4,0 Störningsinfo 100%
Kännedom om SL:s utbud 80% Korrekthet 100%

Komfort Helt och rent 4,2 Sittplats i genom-
snitt

Tryggt och säkert: Stationsbemanning 100% maxtimme buss
reguljära linjer

>90%

Dag 4,5 Antal personskador/
Kväll 4,5 milj resor 1,5

Bekvämt 4,0
Bemötande 4,3
Enkelt att köpa och visera
färdbevis

95%

Pris Prisvärt 90% Biljettpris/
bensinpris

≤1
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SL erbjuder i figuren ovan en regional uppsättning diskreta kvalitetsmått som är av betydelse
när kundernas värdering av färdtjänsten ska analysera.

Följande viktningsrekommendation av restidskomponenter från Vägverket 1989131 avser
kollektivtrafik med buss för den genomsnittlige resenären. Uppgifterna kan tjäna som
jämförelsematerial för relationerna mellan ingående komponenter vid kollektiv resa även för
trafikanter med funktionshinder.

Tabell 4.2 Vikter på olika restidskomponenter. Kollektivtrafik med buss. Vägverket 1989

Restidskomponent Vikt

Förseningstid 4,0
Bytestid <10 min 2,0

>10 min 3,0
Gångtid 2,0
Väntetid <10 min 2,0

10-30 min 1,0
>30 min 0,5

Tillägg, stående <10 min 0,4
Tillägg, stående >10 min 0,6
Tillägg, trängsel 0,1
Åktid, sittande 1,0

Ovanstående vikter kan jämföras med motsvarigheten i  SL:s strategiska plan. Exemplet
nedan avser regional resa med pendeltåg. Skillnaderna är betydande, främst när det gäller
förseningstid.  Vikterna bör dels entydigt knytas till det trafikslag som avses dels relateras till
den tidpunkt när vikterna åsattes och syftet med viktningen.

Tabell 4.3 Vikter på olika restidskomponenter i regional resa med pendeltåg. Storstockholms
Lokaltrafik 1996

Restidskomponent Vikt

Förseningstid 12,0
Bytestid 3,0
Gångtid 2,0
Väntetid 2,0
Åktid, ståplats 1,8
Åktid 1,0

                                                       
131 Vägverket 1989, s 52
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4.4 Index över resekvalitet i färdtjänsten - IRK

Avsikten med IRK är att frilägga och klassifiera attribut av betydelse för den
funktionshindrade i samband med färdtjänstresa. Indexet ska betraktas som en nominalskala.
IRK innehåller fem attributgrupper som till del är överlappande. De är inte inbördes
rangordnade. Detsamma gäller i grupperna ingående attribut. Tillsammans täcker grupperna
in resekvalitet ur kundens perspektiv och utgör studiens definition av begreppet resekvalitet i
färdtjänsten. Attributgrupperna är:

(i)    Information
(ii)   Värdighet
(iii)  Komfort
(iv)  Restid samt
(v)   Pris

Att pris ingår i IRK som fristående attributgruppen är inte invändningsfritt.  Alternativet är att
se pris som en friktion i övriga attributgrupper. Motivet till att priset ändå ingår som
komponent i IRK är att priset i sig av kunden vanligen ses en del av resandets kvalitet.132

Likhet i attributgruppering finns med resekvalitet i lokaltrafik, vilket framgår av en jämförelse
med bearbetningen av strategiska mål från SL ovan. En helt avgörande skillnad finns dock. I
IRK lyfts trafikantens värdighet i resesituationen fram och betonas.

                                                       
132 Se Appendix 4.2
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4.4.1 Indexets grundstruktur

IRK har följande attributstruktur och -innehåll:

Löpnr Attributgrupp Attribut
1 Information Tillgänglig information
2 Begriplig information
3 Korrekt och uttömmande information
4 Entydig information

5 Värdighet Att bli tagen på allvar, att bli sedd som resenär
6 Klarhet om hur/vart jag ska ta mig
7 Möjlighet till personlig integritet
8 Visshet om att alla länkar i resekedjan håller
9 Tryggt och säkert under dag- och kvällstid

10 Medicinsk akutkapacitet
11 Lämpad & motiverad förare
12 Vänligt & professionellt bemötande
13 Kännedom om personunika servicebehov

14 Komfort Trafikutbud under vardagsdygn
15 Trafikutbud under helgtid
16 Punktlighet, avgång
17 Punktlighet, ankomst
18 Frånvaro av trängsel i fordonet
19 Bokningsservice
20 Uppföljning av klagomål
21 Få och tydligt angivna reserestriktioner
22 Förbeställning av återresa
23 Mjukt körsätt
24 Inre fordondesign
25 Antal steg för att komma in i fordonet
26 Passagerarutrymme och sittplatser
27 Hiss eller ramp
28 Förflyttningsavstånd till fordon
29 Hjälp av personal
30 Enkelt att framföra klagomål
31 Möjlighet till val av resetidpunkt

32 Restid Rimlig ombordtid
33 Väntetid utanför hemmet
34 Väntetid i telefonväxel
35 Total restid
36 Förseningstid i fordonet
37 Förbeställningstidens längd
38 Punktlighet i hämtning

39 Pris Prisvärt relaterat kollektivtrafik med buss
40 Avgift

Figur 4.1: Index över resekvalitet i färdtjänst (IRK)
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Attributen fördelas på respektive attributgrupp enligt följande:

Attributgrupp Antal attribut
Information 4
Värdighet 9
Komfort 18
Restid 7
Pris 2

Att sammanföra attribut i större grupper för att illustrera resekvalitet kan naturligtvis göras på
flera sätt. Detta gäller även avgränsning av grupperna mot varandra. Avsikten med IRK är att
introducera en anpassad checklista som kan användas i praktiskt planerings- och
utvärderingsarbete.
Den referensram som kondenserades i kapitlets avsnitt om livskvalitet knyter an till samtliga
attributgrupper. Attributgruppen Information intar en särskilt stark ställning såväl för att
resenärens ska (i) kunna agera oberoende av andra,  att göra egna val i resesituation som för
att (ii) uppleva värdighet och självaktning som trafikant. Restid och pris har väsentlig
betydelse i (i) medan attributen i Värdighet lägger en grund i (ii).

Indexets rötter tar fäste i kvalitetsaspekter ur ett brett spektrum av underlag från olika
tidsskeden och samhällskontexter:

(i)    en allmän modell för persontransporter av Woodson 1992133

(ii)   strategiska mål i svensk lokaltrafik, Storstockholms Lokaltrafik 1996134

(iii)  en modell för resekvalitet i Special Transport i USA, McKnight 1986135

(iv)  McKee´s modellansats med särskild bäring på rullstolsbundna trafikanters behov
       i ett amerikanskt sammanhang 1993136

(v)  Socialstyrelsens utvärdering av den svenska färdtjänsten 1997137

En sammanställning av ovanstående ansatser finns i Appendix 4.1. De kommenteras därtill
utförliga i kapitel 6 i Knutsson 1997.

Orkestreringen av IRK utgör en till sent svenskt 1990-tal vidareutvecklad  och avpassad
syntes av resekvalitet i färdtjänsten med fäste i de modellrötter som angivits ovan. IRK tar i
mindre mån fasta på kvalitetsaspekter av typen Vehicle and terminal samt Safety and security
som dessa attributgrupper är specificerade hos Woodson, Safety och Vehicle access hos
McKnight et al. Woodsons attributgrupper Maintenance respektive System environment
utelämnas helt i IRK.

                                                       
133 Woodson, W E et al 1992, p. 75
134 SL 1996, bilaga s 56f
135 McKnight 1986, pp. 423-441
136 McKee, C 1993, p. 45
137 Socialstyrelsen 1997, s 59
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4.4.2 Analysverktyg

För att göra en mera detaljerad genomgång behövs en uppsättning analysverktyg. I Knutsson
1996 introducerades färdtjänstens produktionsfaktorer:138

(i)   Personal
(ii)  Fysisk produktionsutrustning/miljö
(iii) Rutiner
(iv) Omvärld

I genomgången av IRK:s attributgrupper lyfts de produktionsfaktorer fram som berörs. Fokus
läggs på de tre första faktorerna.

I analysen av IRK kommer vidare Norling et al:sinnehållsliga specifikation av tjänstetyper att
användas. 139  Fokus sätts här på (i):

(i)   Kärntjänster – baskrav
(ii)  Stödtjänst – underlättar konsumtion av kärntjänsten
(iii) Tilläggstjänst – förhöjer värdet av erbjudandet samt differentierar mot
       konkurrerande erbjudanden

Norling et al:s tjänstetyper kombineras i analysen med faktorer som konstituerar hög/låg
betalningsvilja i svensk färdtjänst. För att lättare kunna tydliggöra skillnaderna mellan hög
respektive låg betalningsvilja konstrueras och förkroppsligas här två färdtjänstkunder som kan
sägas vara varandras motsatser. Kundtyperna knyter an till studiens resultatkapitel:

Marianne - Hög betalningsvilja
Marianne, 39 år sammanboende på Södermalm i Stockholms innerstad. Rullstolsbunden
sedan tre år beroende på reumatisk värk. Marianne arbetar deltid på en reklambyrå. Hennes
arbetstider beror delvis av kunduppdragens mängd och karaktär. Ibland arbetar Marianne på
kvällar och helger. Marianne behöver ibland göra kundbesök utanför den egna arbetsplatsen.
Hon är politiskt intresserad och verksam i den lokal partiorganisationen och har en större
bekantskapskrets att umgås i. Hon reser till arbetet på morgnarna med sin sambo. Marianne
anlitar färdtjänsten regelbundet för återresa från arbetet, på kvällar och helger under arbete
och fri tid. Marianne är kritisk till förbeställningstider och väntetid i växel och ibland på
förarnas bemötande.

Bernt - Låg betalningsvilja
Bernt är pensionerad gjutare, nu 78 år och änkling. Han har utslitna knän och fötter. Bernt bor
i utkanten av Upplands Väsby. Bernt klarar sig ännu så länge själv och tycker sig inte heller
ha råd med hemtjänst. Han har många bekanta på orten som han umgås med oregelbundet. Är
intresserad av fiolbygge och fiske.  Han har tät kontakt med en son med familj som bor på
orten. Han har en bror i Nynäshamn som han besöker mera sällan. Bernt anser att färdtjänsten
på det hela taget fungerar bra. Han finner en trygghet i att veta att han har färdtjänst om knäna
värker. Han utnyttjar färdtjänsten mest för att hälsa på brodern och till fotvården i Rotebro en
gång i kvartalet.

                                                       
138 efter Norling et al 1992, s 72ff
139 efter Norling et al 1992, s 90
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4.4.3 Attributgruppen Information

Författaren Lars Gustafsson skriver välfunnet i sin bok Berättelser om lyckliga människor:
”De olika världar vi lever i är alla…formade efter en konstant, nämligen människans förmåga
att ta in information under ett visst tidsmått. Sedan varierar vår förflyttningshastighet.” 140

Tillgång till kvalificerad information är en grundförutsättning för kunden ” to know what is
happening” som McKee formulerar saken. Hur information hanteras av operatören bedöms
därför vara en nyckelfunktion i kvalitetsarbetet. Oberoende av trafikform och kundgrupp.

Attributgruppen ges en stor betydelse i IRK. Detta då Information bedöms vara av avgörande
betydelse för de övriga grupperingarna av resekvalitet. Detta hindrar inte att kunders beroende
av information kan variera beroende av livssituation. Attributgruppen har som en konsekvens
av sin tyngd kraftiga attributsamband inom hela IRK.
IRK ställer krav på tillgänglig, begriplig, korrekt och uttömmande information som inte kan
feltolkas av kunden. Här finns klara likheter med de strategiska målen för Storstockholms
Lokaltrafik (1996). Möjligen kan IRK-specifikationen förefalla vara väl ambitiös men ska då
jämföras med informationsbehovet inom kollektivtrafiken. Svensk färdtjänst är ur
kundperspektivet påfallande nedtyngd av reglering. Detta som resultat av lokalt
självbestämmande. Inte minst gäller detta för regelverket för tillträde.141

Samtliga produktionsfaktorer är aktiva och jämt fördelade över attributgruppen Information.
Det fordras alltså ett väl fungerande samspel mellan personal, fysiska produkter och miljöer,
uppsättning rutiner och omgivning för att kunden ska få fullgod och nödvändig information.
Informationshantering blir därmed mindre robust för störningar vilket är en svårighet såväl för
kund som producent.
Tydlig information ger kundstyrka och stärker kundens känsla av värdighet. Information
skapar möjligheter att kritiskt värdera verksamheten samt ställa inträngande, väl underbyggda
konsumentkrav. Att vara väl informerad ger kunden handlingsutrymme att delta i t.ex.
opinionsbildning om resetjänsternas utformning såväl på övergripande som mer detaljerad
nivå. Kundens beroendeställning till anordnaren trappas ner med IRKs specifikation. På
motsvarande sätt kan IRKs betoning av informationens betydelse både ses som en tillgång och
svårighet, alternativt ett hot för producenten. En inkännande informationsinsats från
trafikansvariga bör kunna differentiera kundens användning av det samlade reseutbudet i
riktning mot användning av lägsta specialiseringsnivå i transportutbudet. Hot kan ur
producentens perspektiv riktas mot rådande trend av resursreduktion i verksamheten.

Informationsattributen är genomgående kärnkomponenter för en kund med hög
betalningsvilja. En kund i arbete eller studier med många i tiden fixerade möten har frekventa
krav på överblick över och exakthet i tidtabellfrågorna, främst uttryckt som tidspassning. Här
förkroppsligas denna situation av vår rullstolsbundna färdtjänstkund Marianne som sannolikt
är mera serviceberoende än genomsnittstrafikanten inom färdtjänsten.

                                                       
140 Gustafsson, L 1985, s 120
141 Knutsson 1996, s 57ff
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Bernt representerar den andra extremen med få tidsfixerade möten i sin vardag. Bernt
representerar en kundgrupp som har låg betalningsvilja för faktorer i transporttjänstens
utformning. Bernt har inte som Marianne samma omedelbara behov av precision i
informationsflödet. Han har därför bättre möjligheter att hantera de informationsvakuum
alternativt -brus som kan uppstå.

4.4.4 Attributgruppen Värdighet

Liksom information är värdighet centralt i trafikantsituationen. Orsaken är kundens
funktionshinder i kombination med det beroende av anordnaren som följer av små möjligheter
att fritt välja ur det samlade lokala transportutbudet.  Detta kräver att man kan sätta sig in i
och på djupet förstå den funktionshindrade kunden och den aktuella resesituationen.
Värdighet handlar om relationer till andra människor samt det inre livet, känslor och
individens upplevelser av överblick och kontroll i en given situation. Värdighet som
komponent i funktionshindrades resekvalitet är sällsynt i den litteratur jag haft tillgång till. Att
lyfta fram Värdighet indikerar implicit även en möjlig förekomst av ovärdighet i färdtjänsten.
Warsén och Björkhult dokumenterar i rapporten Resemöjligheter för alla (1995)142 en
förarröst i ett samtal i en fokusgrupp om färdtjänsten som uttrycker att: ”Sopåkare har det
bättre än oss, de slipper att prata med skiten.” Detta må vara enbart en röst ur förarkollektivet
men reflekterar en serviceattityd som motiverar att frågorna om värdighet ges en framskjuten
plats i IRK.

McKee definierar dignity som ”to feel comfortable”. McKnight har i sin modell en
attributgruppen benämnd Driver characteristics. Graden av kundens beroende av  föraren  i
anslutning till hela resekedjan skiljer färdtjänsten markant från  traditionell kollektivtrafik
med buss. En bra chaufför stärker inte minst kundens oberoende och självaktning.

I IRK består Värdighet av nio attribut varav åtta är av övergripande karaktär. Undantaget är
attributet Medicinsk akutkapacitet som kan ses som en detaljspecifikation. I attributgruppen
finns ett ”superattribut”, nämligen Att bli tagen på allvar, att bli sedd som resenär. Det kan
t.ex. innebära för den funktionshindrade att med framgång kunna motivera en taxiförare ”på
gatan” att över huvud åtaga sig körningen. Här spelar skillnaden mellan den genomsnittlige
taxikunden och färdtjänstkunden in i form av ett mindre uttalat servicekrav till den förras
fördel. Detta aktualiserar att till synes självklara attribut som Lämpad & motiverad förare,
Vänligt & professionellt förarbemötande respektive Kännedom om personunika servicebehov
och Medicinsk akutkapacitet tillförs attributgruppen.

Säkerhetsaspekter förekommer flitigt i indexets rötter, se ovan.
I IRK ges trygghet och säkerhet såväl ett fysiskt som ett icke-fysiskt innehåll.

I  sammansättningen av attributgruppen Värdighet (attribut 6, 8-13) uppmärksammas, förutom
kundens behov av information (attribut 6, 8) i resesituationen, personalens
(i)   lämplighet för uppdraget (attribut 11)
(ii)  motivation (attribut 11)
(iii) kunskap (attribut 12)
(iv) serviceattityd (attribut 11-12).

                                                       
142 Warsén och Björkhult 1995, s 40
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Värdighet bedöms innehålla kärnattribut oberoende av betalningsvilja. Attributuppsättningen i
Värdighet  fokuserar i första hand på produktionsfaktorn personal, i andra hand på fysiska
produkter och miljöer och i först i tredje hand på rutiner.
Attributgruppens styrka och möjlighet ur kundperspektivet är att frågorna om värdighet
tydligt lyfts fram som en integrerad del av det som i resesituationen skapar värde och
tillfredsställelse.  En svaghet är att upplevelsen av Värdighet är starkt personlig och svår att
fånga i allmänna termer.
Finansiella prestationsmått påverkar serviceutbudet kraftigt. Producentens förhållningssätt
avgör servicenivån. Finansiella prestationsmått missgynnar STS och kunderna marginaliseras
med små möjligheter att påverka.143 Ett hot eller svårighet för anordnaren är att en resekvalitet
som värdighet är svår att förena med det i rådande diskurs vanliga sättet att mäta prestanda i
finansiella mått. Och därmed mindre enkel att ekonomiskt motivera kundens behov av
värdighet – att bli sedd med personunika behov - i tider av anslagsneddragning till
färdtjänsten.  De finansiella måtten präglas av de behov som producenten har för att
dimensionera trafikutbudet till en för producenten rimlig kostnads- respektive
avkastningsnivå. Måtten torde implicit förutsätta att den enskilde kunden utgör en konform
och i sig utbytbar del av trafikunderlaget, den så kallade kundstocken. Ett exempel på det
ovan sagda kan vara måttet lastningsfaktor, belagt hos Gillingwater.144 Detta mått beaktar
relationen mellan rullstolsresenärer och sittande passagerare. Termen lastningsfaktor må vara
oantastlig i sig men associerar till godshantering.  Attributgruppen Värdighet sätter fingret på
gränserna för kollektivtrafikens anpassning. Vem är och/eller bör eftersträvas vara slutkund i
den kollektiva busstrafiken? Eller med andra ord - en fråga om kollektivtrafikens lönsamhet i
det korta perspektivet.

4.4.5 Attributgruppen Komfort

Gruppen har innehållsligt komponerats i tre större undergrupper av attribut
(i)   tidtabellfrågor (attribut 14-17)
(ii)  rutiner och bestämmelser för resebokning och uppföljning (attribut 19-22, 28, 30-31)
(iii) fordonsutformning och förarbeteende (attribut 18, 23-27, 29)

Vilka attribut kan uppfattas som övergripande till sin karaktär?

Löpnr Attribut
14 Trafikutbud under vardagsdygn
15 Trafikutbud under helgtid
18 Frånvaro av trängsel i fordonet
19 Bokningsservice
21 Få och tydligt angivna reserestriktioner
24 Inre fordondesign
29 Hjälp av personal

Figur 4.2 Övergripande attribut i attributgruppen Komfort

                                                       
143 Sutton 1992, s 124
144 Gillingwater 1988, s 14
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Både överensstämmelser och skillnader finns här med resekvalitet inom lokaltrafik. Olikhet i
form av Bokningsservice och Hjälp av personal relaterar specifikt till färdtjänsten utan att
vara detaljutformade.

Även två av de komfortattribut som reglerar färdtjänsten på detaljerad nivå har tydligt
släktskap med lokaltrafik, nämligen frågorna om punktlighet vid avgång (attribut 16)
respektive ankomst (attribut 17). I attributgruppen restid finns dessutom punktlighet i
hämtning (attribut 38), dvs attribut 16 sett ur kundperspektivet. Listan nedan illustrerar var
odelbarheter kan sökas i den funktionshindrade kundens resesituation.

Löpnr Attribut
16 Punktlighet, avgång
17 Punktlighet, ankomst
20 Uppföljning av klagomål
22 Förbeställning av återresa
23 Mjukt körsätt
25 Antal steg för att komma in i fordonet
26 Passagerarutrymme och sittplatser
27 Hiss eller ramp
28 Förflyttningsavstånd till fordon
30 Enkelt att framföra klagomål
31 Möjlighet till val av resetidpunkt

Figur 4.3 Komfortattribut som indikerar var odelbarheter kan finnas i resekedjan

Attributsamband finns främst med Information när det gäller tidtabellfrågor, bokningsservice
och fordonsutformning. Med Värdighet i bokning och förarbeteende.

Följande attribut inom denna grupp indikerar hög attraktivitet för kunder med många i tiden
fixerade möten:

Löpnr Attribut
14 Trafikutbud under vardagsdygn
15 Trafikutbud under helgtid
16 Punktlighet, avgång
17 Punktlighet, ankomst
19 Bokningsservice
22 Förbeställning av återresa
27 Hiss eller ramp
29 Hjälp av personal
31 Möjlighet till val av resetidpunkt

Figur 4.4 Komfortattribut  med hög attraktivitet för kunder med många i tiden fixerade möten

God tidspassning är nödvändigt för att kunna upprätthålla arbete eller studier. I detta finns
ingen skillnad mellan Marianne och den genomsnittlige resenären i kollektivtrafik. Vad som
däremot skiljer ut Marianne är ett större systemberoende än den genomsnittlige resenären i
kollektivtrafik. Ett tydligt exempel är kravet på förhandsbokning. För att klara arbete och en
mötestät fri tid kräver Marianne en smidigt fungerande resebokning. Är kunden som
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Marianne i vårt exempel rullstolsbunden blir fordonsutformning och möjligheten av att få
hjälp i anslutning till färden avgörande för kvalitet i resandet.
Pensionären Bernt, med låg betalningsvilja, har som färdtjänstkund sannolikt inte samma
konstanta behov av tidspassning i sin dagliga livsföring. Han kan bättre välja tidpunkten för
sin fram- och återresa. Bernt har en bättre rörlighet än Marianne och är inte lika beroende av
förarhjälp.

Stödjande komfortattribut som underlättar Mariannes konsumtion av kärntjänsten men med
lägre attraktivitet blir då:

Löpnr Attribut
18 Frånvaro av trängsel i fordonet
20 Uppföljning av klagomål
21 Få och tydligt angivna reserestriktioner
23 Mjukt körsätt
24 Inre fordondesign
25 Antal steg för att komma in i fordonet
26 Passagerarutrymme och sittplatser
28 Förflyttningsavstånd till fordon
30 Enkelt att framföra klagomål

Figur 4.5: Stödjande komfortattribut som underlättar konsumtion av kärntjänsten

För Marianne dominerar fordonsutformning, körteknik och enkelhet i regelsystem och att få
rättelse vid klagomål. Allt eliminerar ju resefriktionen. För Bernts del är han till del beroende
av attributen  Inre fordondesign samt Passagerarutrymme och sittplatser men dessa är inte helt
avgörande för Bernts val mellan att resa med färdtjänsten eller att inte resa.
Förändringsriktningen i Sverige145 går (1998) mot en allt tydligare överslussning till
kollektiva trafikeringsformer där kunden inte med nödvändighet hämtas upp i anslutning till
bostaden. Detta talar för att tekniska komponenter  kan komma att få ökad betydelse för
komforten i samhällsbetalda resor i stort.

I attributgruppen Komforts tidtabellfrågor samverkar produktionsfaktorerna personal, fordon
och rutiner. I fråga om resebokning dominerar personal och rutiner. I fordonsutformning och
förarbeteende är det resans fysiska sida, fordonet, tillsammans med personal verksamma
produktionsfaktorer.

Fångar vi styrkor och möjligheter i attributgruppen Komfort finner vi, ur kundperspektivet, en
attributspecifikation som är direkt anpassad till den funktionshindrade trafikantens rese-
situation. IRK påvisar bl a vikten av inre fordonsdesign och hjälp från personal. Här finns en
överensstämmelse mellan IRK och de strategiska delmålen i Storstockholms Lokaltrafiks
strategiska plan 1996 som presenterats i det föregående. Skillnaderna består i att SL för sin
del definierar attributen som Bekvämt respektive Bemötande, dvs i mer generella termer.
Handikappanpassning av fordonens design skapar svårigheter i producentens balansering
mellan tillgodoseende av den genomsnittliges respektive den funktionshindrades
reseefterfrågan. En långt driven handikappanpassning av fordon och förarservice driver upp
kostnaderna för producenten och är därmed ett hot. En långtgående anpassning av den

                                                       
145 Prop 1996/97:115
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traditionella kollektivtrafiken till resenärer med funktionshinder skulle innebära att andra
resenärer upplever en för stor standardsänkning vilket är oönskat och negativt.146 Lösningar
söks snarare på den individuella nivån och inte genom strukturella förändringar i samhället.
Etableringen av servicelinjer ska ses mot denna fond.

4.4.6 Attributgruppen Restid

Attributgruppen innehåller sju attribut varav enbart Total restid kan sägas ha övergripande
karaktär. Övriga attribut pekar ut detaljerade kvalitetsegenskaper i restiden. De icke
standardiserade trafikslagen har en låg genomsnittlig beläggningsgrad. En svårighet är att
beläggningsgrad och servicenivå motverkar varandra mätt som restid. Servicegraden minskar
när beläggningsgraden ökar. Ju fler passagerare  ju mer tid tar det att avsluta resan då varje
passagerare behöver hjälp med på- och avstigning. En avvägning måste till mellan service-
och beläggningsgrad.147

Detta är en anledning till att innehållet i attributgruppen Restid är så detaljerar. En andra
anledning är att restidens olika komponenter hypotetiskt kan uppfattas som lika värdefull i
den enskilde funktionshindrades dagliga liv som för den icke funktionshindrade.

Med undantag för attributen Väntetid utanför hemmet samt Förbeställningstidens längd är
samtliga produktionsfaktorer aktiverade i attributgruppen Restid.

Attributet Bokningsservice i attributgruppen Komfort syftar enbart till att öka beläggnings-
graden, att packa fordonen bättre, att förbättra producentens utfall relaterat till insatta resurser
mätt i finansiella prestandamått. Kundens restid, i IRK uttryckt som  - ombordtid, väntetid
utanför hemmet, väntetid i telefonväxel, förseningstid i fordonet samt punktlighet i
upphämtning av kund - utgör producentens huvudsakliga regulatorer att upprätthålla en hög
beläggningsgrad. Till attributgruppen har till dessa förts förbeställningstidens längd. Skälet är
att förbeställningstiden begränsar kundens aktivitetsval. Kostnaden för utökad total restid
orsakad av beläggningskrav i varje fordon belastar, närmast ensidigt, kunden.

För att grovt indikera storleksordningen av denna kostnadsförskjutning så kan noteras att
enbart i Stockholms län genomfördes 3,8 miljoner resor 1995.
I Sverige saknas tills vidare kunskap om kundens egen värdering av resekvaliteten där
restiden ingår. Det är denna studies syfte att generera sådant kunskap, inte minst vad avser
komponenterna i restiden.

För Marianne med sitt aktiva vardagsliv som innesluter ett otal i tiden fixerade möten utgör
såväl den totala restiden som den osäkerhet som förbeställnings-, försenings- och väntetider
skapar en betydande nackdel som det finns en hög betalningsvilja för att undgå. Detta kan
kontrasteras mot Bernt som i sin livsföring har betydligt glesare mellan tidsfixerade möten.
Detta medför i sin tur att han har stor frihet att i god tid planera den del av resandet som
kräver tidspassning, t.ex. avtalad tid hos fotvården.

En fördel med att exponera restid i samma detaljnivå som i en lokaltrafikmodell av typen
Storstockholms Lokaltrafik är att kundanspråken i de båda trafikformerna jämnställs. Genom
en nedbrytning på attributnivå ökar möjligheterna till genomlysning av den funktionshindrade
kundens reseuppoffring. Denna har tidigare inte funnits samlad och  tillgänglig. Kundens

                                                       
146 Sundvall, B 1997, s 14
147 Gillingswater et al 1995, s 91
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totala restid är som ovan sagt dessutom en  producentstyrd kostnadsregulator. Parallellt med
att kundens reseuppoffring genomlyses så friläggs storleksordningen av den
kostnadsförskjutning som producentens strävan efter beläggningsoptimering innebär.
Sammantaget förbättras förutsättningarna för samhällsekonomisk nyttobedömning av
alternativ till färdtjänsten. Inte minst med Cost Benefit-analys som verktyg.

Restid har samband med samtliga attribut i Information och Pris. Till Värdighet (attribut 5-6,
8) respektive Komfort (attribut 14-17).

4.5 Intressentpanel och validitet

Gruppen funktionshindrade är på intet sätt homogen. Olika attribut och attributgrupper har
därför olika tyngd för skilda resenärer.

Reflekterar IRK resekvalitet i färdtjänsten och ingenting annat? Räcker omedelbart upplevd
validitet? IRK består till en betydande del av ett urval egenskaper som även återfinns i andra
index för persontrafik med bil eller i kollektivtrafiken.

IRK har granskats av en panel bestående av yngre och äldre färdtjänstkunder i Stockholm, De
Handikappades Riksförbund respektive De synskadades Riksförbund på riksnivå, Svenska
Lokaltrafikföreningen, Storstockholms Lokaltrafik samt ledningen för Färdtjänstnämndens
kansli i Stockholm. Det är panelens samlade uppfattning att IRK väl täcker in de väsentligaste
aspekterna av resekvalitet i svensk färdtjänst. Attribut som återkommit i samtal med brukarna
i panelen och som särskilt poängterats är Att bli tagen på allvar, att bli sedd som resenär,
Möjlighet till personlig integritet, Visshet om att alla länkar i resekedjan håller. Det ska vara
enkelt att framföra klagomål samt vikten av Punktlighet i hämtning. Se vidare i Appendix 4.2

4.6 IRKs roll i ett regionplaneperspektiv

IRK svarar inte minst genom attributgrupperna Information respektive Värdighet väl upp mot
två av de grundläggande socialpolitiska tillgänglighetsmål148 som angavs i kapitlets inledning
dvs om (i) social och psykologisk tillgänglighet samt (ii) ekonomisk tillgänglighet där
funktionshindret s a s inte ska kosta trafikanten extra.

Men vilken roll kan en modell av IRKs typ spela i långsiktig regionplanering? Två av
regionplaneringens långsiktiga mål i Stockholms län,149 där den empiriska studien
genomförts, är stabil ekonomi respektive social balans. Huvudstrategierna för att nå dessa mål
är hushållning, förnyelse, samverkan och dialog samt förändring. Önskvärda förändringar för
att nå målen är bland flera:

1.   Stimulera förnyelse i privat och offentlig verksamhet
2.   Höj kompetensen,  öka  kunskapsorientering
3.   Utnyttja mark och infrastruktur bättre
4.   Främja rörlighet och tillgänglighet

                                                       
148 SOU 1991:46, s 131 ff
149 Stockholms läns landsting 1997 s 13
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5.   Fördela välfärden jämlikt
6.   Skapa forum för gemensamt agerande

Ser man till fördelar med IRK så formuleras i indexet kvalitetsattribut i färdtjänsten som
kompletterar de producentrelaterade prestationsmått som redan finns.150 Kompetensen kan
därmed antas öka hos användare och anordnare. Indexet kan tjäna som instrument i flera led.
För det första att lägga grund för en mera initierad lokal förmedling av individuellt väl
avpassade resetjänster. För det andra som en plattform för dialog mellan anordnare och
kunder. För det tredje att vara underlag för ett mera enhetligt agerande mellan kommun och
trafikhuvudman. För det fjärde att fungera som stomme i anordnarens kravspecifikation
relaterad till utförande entreprenörer i länet. Detta  sammanfaller väl med flertalet av
huvudstrategierna för att nå ekonomisk stabilitet och social balans genom hushållning,
förnyelse samt samverkan och dialog.
IRK bör därmed ha potential att stimulera till förändringar som medför förnyelse i privat och
offentlig verksamhet, som gör det möjligt att effektivare förmedla ett till den
funktionshindrade trafikanter väl avpassat färdmedel. IRK bör även kunna stimulera till ny
prövning av nu utfärdade färdtjänsttillstånd. Genom denna potential utnyttjas länets
infrastruktur bättre, människors rörlighet främjas och den kollektiva välfärden kan antas
fördelas jämnare.

Samtidigt som IRK ligger väl i linje med såväl två av de grundläggande socialpolitiska
tillgänglighetsmålen som långsiktiga regionala mål som dessa ser ut i Stockholms län (1997)
så finns i IRK en kortsiktigt kostnadsdrivande effekt för anordnaren. För att omsätta t.ex.
attribut som Att bli tagen på allvar, att bli sedd som resenär, Visshet om att alla länkar i
resekedjan håller eller att verksamheten har allt igenom lämpade och motiverade förare torde
kortsiktigt resa krav dels på utökade utbildningsinsatser i flera led dels ökad uppföljning av
kundens värdering av transporttjänstens komponenter.

                                                       
150 Knutsson 1997, s 188
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Kapitel 5
Teoriram

Detta kapitel ger den teoretiska ramen för projektets enkätundersökning och inleds med en
genomgång av den ansats som valts och motiven till detta.  Efter detta följer ett avsnitt om
resebeteende. De teoretiska grunderna i Stated Preference-tekniken (SP) avslutar kapitlet.

I avsnitt 3.5 om Quality Choice Models (QCM) noterade vi att utbud av varor och tjänster
liksom efterfrågan är aggregerade resultat av många individers agerande. Det är möjligt att
med hjälp av mikroekonomisk teori estimera underliggande parametrar för varuförsörjning
och efterfrågan på individnivå.
Det finns ett klart samband mellan resenärens värdering av olika kvalitetsattribut som restid
respektive väntetid m fl och etablerad valhandlingsteori. Den senare ger en modellbeskrivning
av väl informerade, rationella individer som i varje läge söker efter det bästa alternativet. En
sådan modell kan enbart approximera verkliga individers val.Utvecklingen av QCM ur
nyttoteori151 baseras på en tydlig distinktion mellan beslutsfattarens beteende och
undersökarens analys. Den ansats som därför valts i detta projekt innebär att resekvalitet för
färdtjänstresor skattas utifrån kundens egen avvägning mellan pengar och olika
kvalitetsattribut. Stated Preference-tekniken (SP) är här ett ofta använt hjälpmedel såväl i
Sverige som internationellt. Ansatsen sammanfaller i detta avseende med bl a 1994 års
tidsvärdestudie.152 Avsikten är att kvalitetsvärden för resor med färdtjänsten skall kunna
användas för bl a samhällsekonomiska bedömningar. Då är likhet i den teoretiska ansatsen
mellan projekten en fördel. Som Algers et al påpekar153 så är tidsvärden för persontrafik i
allmänhet starkt differentierade i Sverige. Det finns anledning att undersöka om skillnaderna
består även i denna typ av persontrafik och vad som kan vara orsaken.
De teoretiska utgångspunkterna i detta kapitel utgörs av en genomgång  av en modell för
behandling av restid för privata resor som den presenterats av Algers et al.154

5.1 Vägverket/Banverkets modell för behandling av restid för privata resor och
      dess estimering

Syftet med att analysera resekvalitet är bl. a att ta fram värden som kan användas i CBA.
Värdena ska  spegla det marginella samhällsekonomiska värdet av en förändring i
resekvalitet.

Individen antas i neoklassisk mikroteori maximera en nyttofunktion bestående av varor och
tjänster förutsatt att de samlade utgifterna inte får överskrida inkomsterna:

Max U(x1,…,xn,tw)                                                                                                (5.1)

u.b. Σpixi  - wtw - I ≤ 0

                                                       
151 Pearmain et al 1992, p 22ff
152 Vägverket/Banverket 1995, s 35
153 Vägverket/Banverket 1995, s 37f
154 Vägverket/Banverket 1995, avsnitt 2, s 29-33
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där

U                = nyttofunktionen
xi                       = kvantiteten av vara i; i = 1,…,n
tw                = storleken på arbetstiden
pi                = priset på respektive vara
w                = lönen  per tidsenhet
I                 = inkomst utöver arbetsinkomst

Algers et al föreslår att såväl fritid  som tiden för konsumtion av olika varor och tjänster förs
in i nyttofunktionen. Tidsåtgången för konsumtion  av olika varor och den totala tillgängliga
tiden förs in som restriktioner vilket innebär att en enhets tidsförändring kan påverka
nyttofunktionen olika mycket för olika varor:

Max U(x1,…,xn, l, t1,…,tn,tw)                                                                                    (5.2)

u.b. Σpixi - wtw - I ≤ 0

l +Σti + tw - T = 0

qixi - ti ≤ 0     i = l,…,ni

qixi- ti  = 0     i = n1  + 1, …,n

där
ti                  = tidsåtgången för olika varor; i=l,…,n
l                  = fritid
qi                = den minsta tidsåtgång som krävs för en viss vara
T                = den totala tillgängliga tiden för perioden

Algers anger två bivillkor för tidsåtgången. Det första villkoret är exogent (t.ex. en
kollektivtrafiktabell), dvs åsatt utifrån och innebär att restriktionen inte alltid är bindande.
Konsumenten kan låta tidsåtgången vara större än vad som krävs. Det andra villkoret kan vara
såväl exogent som endogent (t.ex. en egen vald reshastighet).

Det blir därmed möjligt att analysera hur förändringar i tidsåtgång för olika tjänster påverkar
nyttonivån på individnivå. Analysen kan nu ske i termer av såväl tidsvärden som
konsumtionsöverskott.

Begreppet “marginellt tidsvärde” kan definieras som det som en konsument är villig att betala
(wtp) för en marginell restidsminskning vid en viss inkomstnivå. Modellen ovan kan
representeras av följande Lagrangefunktion:

L = U(xi,…xn, l, t1,…,tn,tw) - λ (Σpixi - wtw - I) - µ (l + Σti + tw - T)                         (5.3)
- Σci(qix - ti)

där
 i         = l,…,n för varorna och i = 1,…,n+1 i formeln (5.3)
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ni resp i = n1 + l, m i den undre raden ( och avser de olika typerna av bivillkor för
tidsåtgången)

Genom att utnyttja villkoren för optimum kan ett uttryck för den marginella substitutkvoten
för restid i förhållande till pengar ställas upp. Lagrangemultiplikatorerna för en
restidsrestriktion samt för budgetrestriktioner kan utnyttjas då de representerar den marginella
nyttan av restid respektive pengar:

ci           µ         ∂U/∂ ti

  =   -      
λ       λ             λ                                                                                                  (5.4)

Det marginella värdet av minskad restid är lika med värdet av mer tid totalt - tid som resurs -
minus värdet av tiden i den aktuella resan. Tidsvärdet beror av såväl lön och annan inkomst
som priser och tidsåtgång för konsumtion av varor.

Vid estimering av modellen kan reseefterfrågans diskreta karaktär inkluderas i modellen.
Algers anger följande:

Max U(x,q,t1,…,tn)                                                                                               (5.5)

u.b.  y ≥ px  + Σditi    i = l,…n.

T ≥ q + Σditi

ti ≥ ti *

där
x    = generaliserad vara med priset p
y    =  sammanlagd inkomst
q    =  tiden som tillbringas med konsumtion av varan x
ti    =   restid för färdsätten i = l, ….n
ci   =   reskostnad för färdsätten i = l, ….n
T   =   den totala tiden
ti*  =  minsta tidsåtgången för färdsätt i
di  =   dummyvariabler som antar värdet 1 om alternativet är valt och annars 0

Lagrangefunktionen kan skrivas:

L = U(x,q,ti,…,tn) + λ(y -px - Σdici) + µ (T - q - Σditi) + Σγi  (ti - ti*)                     (5.6)

Genom att approximera den direkta nyttofunktionen med en första ordningens
Taylorutveckling och sätta in uttrycken för tids- och budgetrestriktionerna som erhålls vid
maximering av Lagrangefunktionen erhålls den indirekta nyttofunktionen med följande värde
associerat med val av alternativ i:
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Ui ≅ a  + λ(y - ci) + µT - γiti                                                                                                                            (5.7)

Eftersom termerna a (värdet på nyttofunktionen i optimum),  λy och µT är oberoende av
alternativ så kan man bortse från dem, vilket gör att den villkorliga indirekta nyttofunktionen
kan förenklas till:

Vi = - λci - γiti                                                                                                                                                            (5.8)

Värdena av λ och γ kan skattas med metoder för diskreta val, t.ex. logitmodell. Tidsvärdet kan
då beräknas direkt ur kvoten mellan gamma och lambda.

Aproximeringen av den indirekta nyttofunktionen till första ordningen att tidsvärdet antas
vara konstant och oberoende av inkomst och tidsåtgång, jämför Algers et al. Detta är
naturligtvis ett problem när tidsvärden  antas beror av dessa faktorer. En segmentering av den
underliggande populationen beroende av inkomst och tidsrestriktioner är en möjlig lösning
vilken i sig medför att förutsättningarna om oberoende av inkomst och/eller tidsåtgång är
ointressant inom respektive segment. Det marginella och det genomsnittliga tidsvärdet inom
segmentet sammanfaller då.
Modellen behöver inte skattas inom varje segment. Endast estimaten som avser tids- och
kostnadsvariablerna skall vara specifika för de olika segmenten.

5.2 Att förstå resebeteenden

Att förstå resebeteenden är komplicerat. Flera förhållningssätt är möjliga. En ingång erbjuder
Pearmain et al 155 som i resebeteendet skiljer mellan yttre och inre element som påverkar
kundens val. Yttre krafter exemplifieras med resealternativens attribut och
situationsbetingande krav. Dessa element driver på respektive begränsar omgivande
beteenden. De inre elementen utgörs av individens perception och preferenser och speglar
kundens förståelse av valmöjligheter och möjligheter att inta lämpliga strategier. Individens
inre kraftfält är inte möjliga att iaktta utan deras inverkan kan mätas med metoder typ Stated
Preference. I vidstående figur skiljer Widlert, med utgångspunkt i Pearmain, på dessa
observerbara respektive icke-observerbara  influenser. De förra anges med rutor och de senare
med ovaler.

                                                       
155 Pearmain et al 1992, p 19f
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Figur 5.1 Komponenter i resebeteende. Efter Widlert 1992
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Louviere156 erbjuder en tredje ingång där han beskriver beslutsprocessen på ett delvis annat
sätt än Pearmain et al där tidsaspekten, i form av försening framhålls bland alternativa val.
Även icke-val tydliggörs. Louviere beskriver resebeteende och efterfrågan på transporttjänster
som en komplex valprocess. Enligt Louviere består denna av sex kopplade länkar på följande
sätt: (i) förutsättningar för valet, (ii) individens uppfattning av möjligheterna, (iii) hur
preferenserna kan beskrivas, (iv) hur preferenserna kan värderas, (v) beslut om att välja eller
alternativt inte välja för att slutligen mynna ut i (vi) själva valet.
Transportefterfrågan kan således ses som resultatet av en mycket sammansatt process.
Myndigheters och /eller anordnares strategiska planering av STS, bl a i form för
tillträdesfriktion till transporttjänsten samt tidtabellfrågor, ligger utanför resenärens direkta
möjlighet till inflytande. När anordnaren är en frivilligorganisation saknar kunden dessutom
självklar insyn i denna planering och de överväganden som ligger till grund för utformningen
av tjänsten. För en fördjupning se Appendix 5.1.

5.3 Stated Preference
5.3.1 Stated Preference på trafikområdet

Stated Preferene med tillämpningar på trafikområdet finns beskrivna i ett flertal källor t.ex.
hos Ivehammar 1996, Widlert 1992, Blomquist och Jansson 1994, Gärling 1990, Gärling et al
1989, 1990, Vägverket 1994 samt Vägverket/Banverket 1994. Tidiga svenska erfarenheter av
hypotetiska frågor på trafikområdet kan hämtas hos Ahlstrand 1983. Exempel på
internationella referenser kan vara Jones 1989,  Polak 1992, Beaton 1992 och Pearmain 1992.

De flesta tillämpningarna i Sverige har skett på trafikområdet  från 1970-talet och framåt 157.
Metoden är, med referens till Koes och Sheldon 1988,158 användbar i olika
transportundersökningar när det gäller bl a: (i) uppskattningar av passagerares prioriteringar
för att utveckla olika karaktäristiska hos kollektivtrafiksystem, med speciell betoning på
kvalitativa faktorer och (ii) studier av tidsvärden.
Litteraturen är  rik på undersökningar om den genomsnittlige resenärens generella
reseuppoffring  i konventionell  persontrafik. Referenser till  motsvarande värdering för
funktionshindrades resenärer i  Sverige med samhällsbetalda resor har inte lokaliserats hos
VTI, KFB eller Vägverket.

5.3.2 Grunddrag i Stated Preference

Centralt för SP är att människor gör sina val  beroende av en kombination av faktorer och att
det alternativ väljs som ger individen störst egen nytta. 159

Valen är vanligen konstruerade via experimentell design vilket tillförsäkrar att variationen i
attributen är statistiskt oberoende från varandra.

En SP-studie är enligt Pearmain et al  ett verktyg för marknadsundersökningar där intervju-
personers (IP) utsagor om hur de  skulle reagera på olika tänkta resesituationer mäts. 160

                                                       
156 Louviere, J and Hensher, D 1997, p  2-5
157 Widlert,S 1992 s 9f, Ivehammar 1996, s 46
158 Ivehammar 1996, s 46
159 Lindqvist-Dillén 1995, s 5
160 Pearmain et al  1992, s 16ff
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IP som deltar i undersökningen måste vara representativa för den grupp människor vars
värderingar ska undersökas. Resesituationerna presenteras för individen med olika
kombinationer av attribut som är relevanta för beslutsprocessen när det gäller resor. Det s k
SP-spelet, utgörs av grupper av attribut som tillsammans representerar en produkt eller tjänst
där värdet av varje attribut i varje valmöjlighet är specificerad av forskaren. Resesituationerna
konstrueras på ett sådant sätt att den relativa vikten av varje enskild effekt av varje attribut
kan mätas kvantitativt med adekvata statistiska modellmetoder. Individen anger sina
preferenser antingen genom att rangordna dem efter betydelse, betygssätta dem på en skala
som indikerar preferensens styrka eller enbart väljer den mest attraktiva ur ett par eller grupp
av möjligheter.161

En förutsättning är att varje IP entydigt kan förstå den tänkta situationen och att denna
uppfattas som möjlig och realistisk i förhållande till personens aktuella erfarenhet.
SP innebär således att flera dimensioner eller egenskaper mäts samtidigt.162

Utformningen av ett SP-spel innebär även att bestämma vilka interaktioner som ska vara
möjliga att analysera och hur mängden alternativ ska bli hanterlig.163 Helt nya valsituationer
kan hanteras, menar Widlert,164 under förutsättning att IP kan leva sig in dem tillräckligt väl
för att ge ett realistiskt svar. Men kan man lita på vad IP säger att han ska göra? Här finns en
svårighet som kräver stor omsorg vid insamling av data.
Valet av faktorer och nivåer på dessa måste basera sig på att faktorerna är rimliga och kan
variera samtidigt, nivåerna måste knyta an till individens erfarenheter samt att nivåerna måste
kunna tvinga fram en avvägning. 165

5.3.3 Kvalitetskrav för SP-spel

Jones har sammanfattat ett antal kvalitetskrav för hur ett SP-spel skall planeras: 166

1. Fokusera på specifikt snarare än generellt beteende
2. Använd en realistisk valsituation
3. Använd existerande nivåer på attributen i spelen
4. Använd IP:s uppfattning om vad som är möjligt för att sätta gränser för variationen av
    nivåerna
5. Bygg in kontroller av svaren så ofta som möjligt
6. Ta hänsyn till inverkan på dagliga variationer
7. Säkerställ att alla viktiga variabler finns med i analysen
8. Förenkla presentationen av alternativen
9. Ta hänsyn till restriktioner för valet
10.Tillåt IP att ge svar utöver den egentliga alternativuppsättningen, t.ex. genom att tillåta
     alternativet ”ingendera” vid parvisa val

Sammantaget utgör kvalitetskraven att stor omsorg måste läggas vid konstruktion och testning
av de frågebatterier som IP slutligt skall ta ställning till. Listan kan kondenseras till krav på
(i) begriplighet (ii) fokuserad allsidighet.

                                                       
161 Efter Pearmain et al 1992, s 18f
162 Pearmain et al  1992, s 16ff
163 Ivehammar, P 1996, s 46f
164 Widlert, S 1992 s 11
165 Lindqvist-Dillén 1995 s 21ff
166 Jones 1989 i Lindqvist-Dillén 1995 s 21f
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Kapitel 6
Metod och data

I detta kapitel beskrivs för- och huvudstudiens metodik.

6.1 Metod vid datainsamling
            

Detta projekt avser färdtjänst. Närmare bestämt den färdtjänst som finns inom Stockholms län
1997. Hur ser storstadens färdtjänst ut, hur kan den beskrivas med iakttagande av
Jones´kvalitetskrav?167 En svårighet att övervinna metodiskt är SP-teknikens anpassning till
en undersökningspopulation som definitionsmässigt har funktionshinder av skilda slag. Just
med tanke på att IP är äldre och/eller funktionshindrade i Storstockholmsområdet måste SP-
spelen utformas realistiskt, jordnära och trovärdigt med begrepp och valörer som knyter väl
an till trafikantgruppens erfarenheter. En naturlig utgångspunkt är den redan existerande
länsfärdtjänsten med de faktorsamband, trögheter och kostnader som finns i regionen.

I det följande avsnittet redovisas överväganden bakom studiens SP-spel, uppläggning och
genomförande av pilotstudie, kvalitetssäkring av upplägg  samt använd speldesign.

Inregia AB i Stockholm deltar i projektet som konsult och svarar för praktisk uppläggning av
och genomförandet av samråd med projektets fokusgrupp och pilotstudie i projektet. Vidare
med upplägg av  studiens postenkät, design av ingående SP-spel samt dataintag.

6.2 Uppläggning

Stockholms län har valts som studieobjekt. Motiven till detta är flera. En första fördel  med
Stockholm är att länet tillämpar såväl länsfärdtjänst som samordning av färdtjänstresor vilket
är i linje med den nya färdtjänstlagen.168 En andra fördel är att antalet aktiva färdtjänst-
konsumenter är stort i länet, ca 71.000 personer.

Huvudstudien har föregåtts av diskussion i en fokusgrupp i Nacka  samt en pilotstudie under
hösten 1997. Sammansättning av fokusgruppen samt utskicket i pilotstudien har skett i samråd
med Färdtjänstnämnden i Stockholms ledning.
I fokusgruppen diskuterades och avstämdes valda strata samt kvalitetsattribut och
frågekonstruktioner för huvudstudiens SP-spel. I pilotstudien testades sedan
frågekonstruktionen.

Sammansättning och resultat av fokusgrupp och pilotstudie framgår av Appendix 6.1, 6.2
respektive 6.3.

För det praktiska arbetet med Stated Preference-studien avgränsades gruppen intervjupersoner
(IP). Målgruppen har avgränsats till att inte omfatta rullstolsbundna med behov av
specialfordon. Denna grupp motsvarar ca 10 procent av de  legitimerade i länet. ”Urvalet har
dragits som ett stratifierat slumpmässigt urval från populationen bestånde av färdtjänstkunder

                                                       
167 Jones, P 1989 i Lindqvist-Dillén 1995 s 21f
168  SFS 1997:736
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bosatta i Stockholms län, som har gjort minst en resa med färdtjänsttaxi under 1996, samt är i
åldern 18-84 år.”169

Huvudstudien genomfördes som postenkät under december 1997. Postenkäten kompletteras
med möjlighet till telefonförfrågning för att förstå respektive besvara enkäten så ingående
som möjligt. Såväl för- som nackdelar finns med denna metodik.170 Fördelar kan sägas vara
(i) att många har möjligheter att komma till tals, (ii) informationen är kvantifierbar, (iii) det
går snabbt att få mycket information samt (iv) förhållandevis låg kostnad. Nackdelar kan vara
(i) de förutbestämda frågorna, (ii) en risk för skenbar exakthet, (iii) svårigheten att ställa
entydiga frågor till mottagargruppen som delvis är i hög ålder och/eller har funktionshinder
samt (iv) risk för stort och systematiskt bortfall. Av metodiska skäl  har psykiskt
funktionshindrade inte ingått i urvalet. Inte heller den allra äldsta kundgruppen. Metoden för
datainsamling ställer stora krav på pregnans vilket i sig förutsätter ett noggrant förarbete.
Inregia AB har medverkat i denna del.

6.2.1 Val av strata

Stratifieringen av undersökningspopulationen har skett för att säkra möjligheten att studera
orsakerna till variationer i avgivna värderingar. Finns det systematiska variationer och eller
härrör dessa från rent individuella variationer?
Den slutliga stratadesignen framgår av vidstående två figurer.171

                                                       
169 Internmaterial 1997-11-26 från Inregia AB
170 Lindblom, B och Wisén, J 1987, s 64
171 Bygger på internmaterial 1997-11-26 från Inregia AB
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Strata-
nr

Ålder Kommun Utnyttjande
resor/år

Population Urval

1 18-64 Stockholm 1-20 1518 108
2 18-64 -“- 21-60 1623 108
3 18-64 -“- 61-200 1510 108
4 18-64 -“- 201- 566 54

5 18-64 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje 1-20 478 108
6 18-64 -“- 21-60 478 108
7 18-64 -“- 61-200 299 108
8 18-64 -“- 201- 60 54

9 18-64 Övriga 1-20 1985 108
10 18-64 -”- 21-60 1935 108
11 18-64 -“- 61-200 1710 108
12 18-64 -“- 201- 570 54

Figur 6.1 Stratadesign. Huvudundersökningen. Strata 1-12.

Strata
nr

Ålder Kommun Utnyttjande
resor/år

Population Urval

13 65-84 Stockholm 1-20 7957 108
14 65-84 -“- 21-60 6058 108
15 65-84 -“- 61-200 3500 108
16 65-84 -“- 201- 225 54

17 65-84 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje 1-20 1547 108
18 65-84 -“- 21-60 1046 108
19 65-84 -“- 61-200 486 108
20 65-84 -“- 201- 29 27

21 65-84 Övriga 1-20 6300 108
22 65-84 -“- 21-60 4612 108
23 65-84 -“- 61-200 2437 108
24 65-84 -“- 201- 162 54

Figur 6.2 Stratadesign. Huvudundersökningen. Strata 13-24.

Exempel på stratifieringsvillkor är inkomst- och familjeförhållanden, grad av rörelsehinder
samt beroende av rullstol eller ej. Dessa har inte bedömts behöva utgöra grund för indelning i
strata utan i stället kunnat ingå i det allmänna frågebatteriet.
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6.2.2 Nyckelattribut

Louviere172 understryker vikten av att genomföra ett ordentligt förarbete för SP-spelen där (i)
man identifierar nyckelattribut som förklarar val mellan alternativa attribut, (ii) man tydliggör
valprocessen genom att använda kundens språk och uttryck, (iii) man formulerar attribut och
nivåer på det sätt kunden ger uttryck för dem.

Ett urval har gjorts av strata och nyckelattribut utifrån tidigare presenterat index över
resekvalitet i färdtjänsten (IRK). De grundläggande motiven till urvalet är tre.

Det första är att konventionell kollektivtrafik – och inte taxi eller privat personbilstrafik – är
jämförelsemåttet för färdtjänst. Förutsätts således att färdtjänst finns tillgänglig över dygnets
timmar och veckans dagar i samma utsträckning som kollektiv busstrafik i upptagnings-
området.

Det andra motivet är att det finns ett värde i en metodansats som avkastar resultat som kan
komplettera, och jämföras med, Vägverket/Banverkets tidigare tidsstudie för persontrafik
1994. I Vägverket/Banverkets studie ingick följande faktorer:173

reskostnad
restid i fordonet
turintervall
bytestid och antal byten
förseningstid

Faktorn ´bytestid och antal byten´  respektive turintervall är idag (1998) inte helt igenom
adekvata för färdtjänsten i Stockholms län. Turintervall tillämpas inom tätortsområden med
avgång för taxi fyra gånger per timme174 då samordnade fordon ruttplaneras men stabiliteten i
turintervallerna kan ifrågasättas då kunden samtidigt uppmanas att ta till extra restid eftersom
resan kan bli samplanerad. En tolkning blir då att turintervallet ensidigt avser färdtjänstresans
produktion och inte konsumtion.

Det tredje motivet till nedanstående val175 är att försöka fånga in de nyckelattribut som på ett
avgörande sätt begränsar kundens dagsprisma. Frågorna blir då: Vad inom färdtjänsten
påverkar starkast resenärens möjlighet att göra egna val? Att agera oberoende av andra? Att
bibehålla värdighet och självaktning? Vilka skillnader finns mot att använda kollektivtrafik
med buss?
För färdtjänstens kund sammanhänger dessa frågor med att ha kontroll över resans tidtabell.
Att med samma precision som i kollektivtrafik med buss kunna ställa kravet att kunna planera
och genomföra en resa.

                                                       
172 Louviere, J and Hensher, D 1997, p 121
173 Vägverket/Banverket 1995, s 36
174 Färdtjänstnämnden i Storstockholm mars 1997, s 8
175 Internmaterial 1997-11-26, Inregia AB
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Attributnr Attribut Nivå Nivå Mått

1 Förbeställning 25 60 min
2 Väntetid i växeln 0 20 min
3 Hämntningstid 0 20 min
4 Ombordrestid 15 35 min
5 Kostnad 30 65 kr
6 Förarens beteende 0 Ingen utsaga om förarens beteende

1 Utsagan ”Föraren är trevlig och hjälpsam”

Figur 6.3 Attributuppsättning i huvudstudien

Därför blir attributen var för sig, och sammantaget, väsentliga förutsättningar för förmågan att
göra egna val, agera oberoende av andra med självaktning och under värdiga former.
Attributen antas implicit grundas på attributgruppen information som återkommande
diskuterades i kapitlet om resekvalitet.

Attributen kan förtydligas enligt följande:176

”Förbeställning” syftar på hur lång tid före resans starttid som taxin måste beställas. Idag är
förbeställning ett krav eftersom samplanerade resor tillämpas. Dock finns fortfarande
möjligheten att ta en taxi utan att anlita färdtjänstens växel, men då måste man betala en extra
avgift, förnärvarande 50 kr.

”Väntetid i växeln” syftar på den tid det man behöver vänta i färdtjänstens växel för att kunna
beställa en färdtjänstresa.

”Hämtningstid” syftar på den tid före eller efter överenskommen hämntningstid som taxi
anländer till färdtjänstresenären.

Beskrivningen av ”Förarens beteende” kan förväntas styra resultatet starkt för den faktorn.
Här har valts att beskriva föraren i positiva ord eller att inte säga något alls om dennes
beteende.

Någon artskillnad i kundens behov och efterfrågan antas inte finnas mellan denna grupp
trafikanter och andra konsumenter av persontransporter. Gradskillnader kan antas beroende av
livssituation.

Att inte lägga tonvikt på attributgrupperna komfort eller tillgänglighet relaterade till fordonet
respektive beställningscentralen kan motiveras ytterligare dels då kollektivtrafik med buss,
och inte taxitrafik, är den resekvalitet som är färdtjänstens jämförelseobjekt dels att bristande
tekniska anpassning av fordon och eller otillräcklig komfort i fordon/terminal respektive
tillgänglighet i anslutning till fordonet till del antas kunna kompenseras av förarens
grundläggande servicekompetens. Detta uttryckt som kundens bekvämlighet under värdiga
former. Exakthet i hämtningstid och resans totala tidspassning är vitalt för kunden.

                                                       
176 Internmaterial 97-11-26,  Inregia AB
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Jones kvalitetskrav har använts för att stämma av hur  SP-spelen planerats. 177  Det slutligt
använda enkätformuläret med anvisningar finns i Appendix 6.4.

6.3 Huvudundersökningen
6.3.1 Data och modell

Inregia AB svarar för huvudstudiens dataintag och sammanställning av en databas för vidare
bearbetning inom projektet.

6.3.1.1 Data

Gruppen funktionshindrade är på intet sätt en homogen grupp. En uppfattning om
handikappgruppernas sammansättning i Stockholmsregionen kan fås ur följande tablå.

Handikappgruppers fördelning i H-region Stockholm.
 Personer över 16 år. Tusental. Procent

Riket Stockholm
Antal Proc Antal

Nedsatt hörsel 781 12,5 98
Allergiker 487 20,1 98
Rörelsehindrade 599 14,8 89
Hjärtsjuka 313 16,0 50
Astmatiker 292 13,9 41
Psoriatiker 160 25,8 41
Lungsjuka 210 14,7 31
Diabetiker 208 12,6 26
Nedsatt syn 175 13,8 24
Totalt 3225 498

Figur 6.4. Handikappgrupper i riket respektive H-region Stockholm 1989. Tusental
respektive procent. Knutsson 1997

I Stockholms finns (1998) ca 89 000 rörelsehindrade därav 51 000 svårt.
Av vidstående sammanställning framgår antal utsända enkäter och svarsfrekvens 178:

Svarsfrekvensredovisning:

Bruttourval 2241
Ej målgruppsaktuella 243
Nettourval 1998
Bortfall 720
Antal genomförda 1278
Svarsfrekvens 64%
                                                       
177 Jones 1989 i Lindqvist-Dillén 1995 s 21f
178 Inregia AB 1998, s 24
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I följande tabeller redovisas svarsfrekvensens fördelning mera utförligt fördelade på
utnyttjandegrad respektive kommuntyper. Numerären skiljer marginellt beroende av skilda
källuppgifter.
Teckenförklaring:

Fältnamn Beskrivning
Stratanr Stratumets nummer.
Antal svar Antal inskickade enkätsvar.
Totalt utskickade Antal giltiga utskickade enkätsvar, felaktiga

adresser och avlidna respondenter är borträknade.
Svarsfrekvens (Antal svar / Totalt utskickade) i procent
Ålder Stratifieringsvariabel, i klartext.
Kommun Stratifieringsvariabel, -“-
Utnyttjande Stratifieringsvariabel, -“-
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Tabell 6.1 Svarsfrekvens i huvudstudien. Sorterade efter utnyttjande.

Strata
nr

Antal
svar

Totalt
utskickade

Svars-
frekvens

Ålder Kommuntyp Utnyttjande

17 55 85 0,65 65-84 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje 1-20 resor/år
13 47 74 0,64 65-84 Stockholm -“-
21 56 91 0,62 65-84 Övriga -“-
9 54 93 0,58 18-64 Övriga -“-
5 53 93 0,57 18-64 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje -“-
1 48 90 0,53 18-64 Stockholm -“-

M (del) 313 526 0,60

18 73 96 0,76 65-84 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje 21-60 resor/år
14 65 91 0,71 65-84 Stockholm -“-
22 66 94 0,70 65-84 Övriga -“-
6 63 100 0,63 18-64 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje -“-
2 55 95 0,58 18-64 Stockholm -“-

10 48 96 0,50 18-64 Övriga -“-
M(del) 370 572 0,65

19 70 97 0,72 65-84 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje 61-200 resor/år
23 70 97 0,72 65-84 Övriga -“-
15 65 94 0,69 65-84 Stockholm -“-
7 66 102 0,65 18-64 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje -“-

11 62 100 0,62 18-64 Övriga -“-
3 58 97 0,60 18-64 Stockholm -“-

M(del) 391 587 0,67

16 39 49 0,80 65-84 Stockholm 201- resor/år
12 40 52 0,77 18-64 Övriga -“-
8 37 52 0,71 18-64 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje -“-

20 17 24 0,71 65-84 Nynäshamn, Södertälje, Norrtälje -“-
24 35 52 0,67 65-84 Övriga -“-
4 30 53 0,57 18-64 Stockholm -“-

M(del) 198 282 0,70

Total 1272 1967
Medelvärde totalt 0,65

M(del) = delmedelvärde

Svarsfrekvensen ökar med graden av färdtjänstresande vilket är logiskt då besvarande av
enkäten innebär möjligheter att påverka färdtjänstens utformning. Inom respektive
nyttjargrupp återfinns skillnader mellan högsta/lägsta svarsfrekvens enligt följande:
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Tabell 6.2 Grupper med hög respektive låg svarsfrekvens i huvudstudien. Procent.

Antal resor per år 1--20 21-60 61-200 201--
Skillnad i svarsfrekvens
mellan högsta/lägsta
värde. Procent

0,12 0,26 0,12 0,23

Högsta värde Nynäshamn Nynäshamn Nynäshamn Stockholm
Åldersgrupp 65-84 65-84 65-84 65-84
Lägsta värde Stockholm Övriga Stockholm Stockholm
Åldersgrupp 18-64 18-64 18-64 18-64

Aktivitetsutbudet skiftar mellan olika kommuntyper. Mönstret kan tolkas som om färdtjänst
för de äldsta färdtjänstkunderna som resor upp till 60 resor per år har en relativt sätt viktigare
funktion i en mellanstor kommun i storstadens ytterområden än för kunder under pensions-
åldern i regioncentrum respektive i en mindre kommun. Ett antagande kan vara att den senare
gruppen har tillgång till fler alternativa transportslag när behovet av återkommande
tidspassning är lågt.

Vid konsumtion av 201 och fler resor per år kan den äldsta gruppen i Stockholm med dess
aktivitetsutbud antas vara mer beroende av färdtjänst som dominerande färdsätt än
motsvarande grupp i arbetsför ålder. Ett antagande kan vara att arbetsinkomst, som
konsumtion över 201 resor per år indikerar, ger ökad valfrihet, t. ex relaterat taxiresande.

Kundgruppen över pensionsåldern har genomgående högst svarsfrekvens inom samtliga
utnyttjandegrader. Denna tolkas här som att SP-spelen inte på ett avgörande sätt avhållit den
äldre kundgruppen från att ta ställning till de förelagda valfrågorna.

6.3.1.2 Modell

Den underliggande logitmodellen har behandlats i det föregående. Nyttofunktionen har
följande grundform utifrån valda attribut:

u1 = p10 + p11*FB + p12*VV + p13*HT + p14*RT + p15*P + p16*FBET     (6.1)

u2 = 0

p10… p16 = koefficienter som ska skattas

Attributnivåerna framgår av figur 6.3

FB =            Förbeställningstid, skillnaden mellan nivåerna
VV=            Väntetid, skillnaden mellan  nivåerna
HT=            Hämtningstid, skillnaden  nivåerna
RT=            Restid, skillnaden mellan nivåerna
P   =            Pris, skillnad mellan nivåerna
FBET =      Förarbeteende, skillnad mellan alternativ A och B
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Analysen har genomförts  på det datamaterial som ingår i  den databas som Inregia AB
sammanställt på basis av genomförd postenkät. Avsikten har varit att med en vedertagen
statistik metod  väl lämpad för individdata söka svar på de orsakssamband som styr
funktionshindrades beteende i de valsituationer som postenkäten presenterade.

Hur har skillnaderna i resekvalitet för olika kategorier funktionshindrade grupper beaktas i
skattningarna? Det finns två vägar att göra detta, antingen att skatta olika segment av
undersökningspopulationen med tillförande av dummyvariabler för inkomst, ålder och kön
etc, eller att utföra separata skattningar för skilda grupper. Den senare metoden har valts.

Valsituationerna har konstruerats utifrån valda parametrar. Specifikationen har testats via en
fokusgrupp, se Appendix 6.2 respektive 6.3. En inte försumbar svårighet har varit att på ett
konstruktivt sätt sammanfatta de kvalitativa resekvaliteter, typ värdighet, som lyfts fram, t.ex.
av McKee. I postenkäten har detta formulerats som en fråga om förarens beteende. Statistik är
trots allt ”...the intriguing study of how you can describe an unknown world by opening a few
windows on it”.179 Denna undersökning bör därför enbart ses som ett element i den fortgående
formuleringen av och expansionen inom området resekvalitet och tidsvärdering av
persontrafik för funktionshindrade.

Parametrarnas absolutvärden är inte ett entydigt mått på modellernas kvalitet utan viktigare är
de olika parametrarnas relativa storlek180. Kunskapen om kundgruppens värderingar av
restids- och komfortvariabler i en svensk kontext är svag vilket i sig motiverar denna studie.
Resultaten kan endast ofullständigt jämföras med andra studier.  Det är inte en framkomlig
väg att förvänta sig att kvalitetsparametrarna skall värderas i samma mönster som för den
genomsnittlige resenären i persontrafik med bil. Att t.ex. väntetid skall värderas mera negativt
än åktid är ett antagande som måste testas.
En metod att prissätta kvalitetsparametrar kan anvisas. Vi utgår från studiens nyttofunktion,
ekvation (6.1) ovan.

60 minuters restid ger ett bidrag till u1 som är lika med p14 *60. Om det pris som ger ett lika
stort bidrag till nyttofunktionen som 60 minuters restid betecknas med K erhålles:

p15 * K =  p14 * 60                                                                                          (6.2)
K = p14 * 60/p15

K är den kostnad som trafikanterna värderar lika som en timmes restid. K är därmed ett mått
på trafikantens värdering av restid, tidsvärdet. Värden av detta slag kan användas i CBA. För
attributet förarbeteende finns ingen tidskoppling i minuter utan värderingen sker per
resetillfälle. Formuleringen för Förarbeteende blir därför:

FBET = p16/p15                                                                                               (6.3)

Ett viktigt mått på modellens anpassning till datamaterialet är det s k likelihoodvärdet.
Likelihoodfunktionen är produkten av de modellberäknade sannolikheterna för att respektive
individ ska välja det alternativ han faktiskt valt givet en viss parameteruppsättning. Värdet
ligger mellan 0 och 1. Av beräkningstekniska skäl används ofta logaritmen för
likelihoodvärdet (L). Ett vanligt anpassningsmått på logitmodellen är det s k ρ2.

                                                       
179 Wonnacott, TH & Wonnacott RJ 1990, p. ix
180 Algers et al 1987, s 18
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ρ2 = 1 – L(B)/L(0)                                                                                             (6.4)

där

L(B) =  värdet av L med de estimerade koefficienterna
L(0) =   värdet på L när parametrarna B är noll

Ett ρ2-värde på 0,2 – 0,4 representerar normalt en god anpassning.
Värdet L(B) används också som mått på anpassning av datamaterialet, oftast uttryckt som
- 2 * L(B) och kallas då ”likelihoodvärdet”. Detta värde ska vara så litet som möjligt.

6.4 ALOGIT –metodikgenomgång

Programvaran ALOGIT181 har valts för estimeringsarbetet då programmet dels är väl beprövat
för skattning av data om konsumentbeteende inte minst inom transportsektorn och dels intimt
anknyter till den logitmodell som använts i det statistiska upplägget av SP-spelen.

6.4.1 Grundfunktioner i ALOGIT

ALOGIT kan användas för förutsägelser av individernas beteende under en rad föränderliga
förhållanden. För att underlätta specifikation, estimering och för att förbättra anpassning av
logitmodeller har ALOGIT ett antal grundfunktioner.

Logitmodellen specificeras genom att nyttofunktionerna definieras för varje alternativ eller
definieras som obefintlig under särskilda omständigheter. Indata bereds för estimering och
förfinad analys. Okända koefficienter (β) som förekommer i modellens nyttofunktioner
skattas ur indatan. Detta är en interaktiv process i vilken värden tilldelas β varefter data läses
in från en temporär fil och ett ”steg” kalkyleras som bör ge ett bättre värde på β.
Arbetsgången upprepas till dess att ett förutbestämt testvärde underskrids. Det erhållna värdet
sparas som resultat av estimeringen.

Modeller kan även kvalitetstestas. Det vanliga är att använda en modell under oförändrade
förhållanden och jämföra det erhållna resultatet av körningen med vad som faktiskt kan
iakttagas i indata.

                                                       
181 Hauge Consulting Group 1992, s 1ff
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Kapitel 7
Resultat

Vilken typ av resultat kan förväntas med den uppsatta modellen? Det finns en  klar skillnad
mellan denna studies modellspecifikation och motsvarande traditionella modell av hur olika
komponenter i persontrafiken värderas. För den genomsnittlige resenären är restid, pris och
åkkomfort de klart viktigaste komponenterna i resesituationen. För den funktionshindrade
resenären tillkommer i de samhällsbetalda resorna ytterligare faktorer som bidrar till
resekvaliteten. Den gravt rörelsehindrade och personer beroende av rullstol kan förväntas ha
förväntningar på förarens beteende och serviceattityd. Dessa kvaliteter är av betydligt mindre
vikt för den genomsnittlige resenären. För människor med funktionshinder av viss typ kan
väntetid upplevas som en osäkerhetsfaktor.

I kapitel 4 introducerades ett index över resekvalitet i färdtjänsten (IRK). Som tidigare sagts
har det inte varit möjligt att bland tillgänglig litteratur finna några tidigare studier där de
funktionshindrades värdering av resekvalitet i färdtjänst har skattats på svenska data.

För att se om skillnader i fråga om de funktionshindrades yrkesställning, ålder, inkomst mm
påverkar skattningsresultaten har undersökningspopulationen segmenterats efter följande
kriterier:
(1) arbete och studier
(2) ålder
(3) kön
(4) hushållsinkomst
(5) kommuntyp
(6) reseärende
(7) utnyttjandegrad av färdtjänst
(8) typ av rörelsehinder samt
(9) graden av förtroende för färdtjänsten.

Efter genomgång av segmenten var för sig förs erhållna resultat samman i ett avsnitt med
slutsatser.
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7.1 Genomsnittliga förhållanden för populationen

I ekvation 1 och 2 visas resultatet när modellen skattas med data för hela populationen. De
skattade parametrarna ger därmed en bild av den genomsnittliga värderingen av respektive
attribut. Eftersom den valsituation som modellen avbildar avser två konstruerade alternativ
saknar den alternativspecifika konstanten sin vanliga tolkning. I ekvation 2 har därför
konstanten tagits bort. Skillnaderna i estimat mellan skattning med respektive utan konstant i
modellspecifikationen är mycket små.

Tabell 7.1 Skattningsresultat, hela populationen.

Hela
populationen

Konstant

Hela
populationen

Ej konstant
Variabel Estimat Estimat
Konstant 0,278 --

6,4 --
Förbest -0,009 -0,010

-6,0 -6,8
Tid i vx -0,059 -0,058

-20,4 -20,5
Hämt -0,066 -0,066

-22,7 -22,8
Restid -0,009 -0,007

-3,4 -2,8
Pris -0,032 -0,031

-19,4 -19,5
Förarbet -0,026 0,007

-0,5 0,1

Obs-antal 3612 3612
ρ2, kon 0,321 0,318
Likelihood -1687,3 -1707,72
ID 1 2

Med restid avses genomgående ombordrestid. Statistisk signifikans på 95-procentsnivån och
däröver för enskilda koefficienter, dvs t-värde på 1,96 och däröver, har markerats med fet stil
och redovisas under estimatet.
Ekvationen med bibehållen konstant kallas i det följande ekvation 1.
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Tabell 7.2  Monetär värdering av komponenter i färdtjänstresa, hela populationen

Variabel Hela
populationen

Konstant

Hela populationen
Ej konstant

Konstant
Förbeställning 17 19
Tid i vx 111 111
Hämtningstid 126 126
Restid 18 14
Förarbeteende * *
ID 1 2

*  ej signifikant

Väntetid i telefonväxel respektive hämtningstid värderas i ekvation 1, dvs hela populationen
inkl konstant, 6 respektive 7 gånger högre än restiden medan tid för förbeställning motsvarar
värderingen för restid i fordonet. Färdtjänstens restidsvärde är betydligt lägre än resultatet av
1994 års tidsvärdestudie från Vägverket/Banverket. Färdtjänsten inom Stockholms län kan
sägas motsvara funktionshindrades resebehov med såväl bil, regionaltåg som regionalbuss.
Vägverkets restidsvärde för arbetsresor kortare än 5 mil var 34 kr per timme för bil och för
arbetsresor med bil, regionaltåg, långfärdsbuss och regionalbuss sammantaget  41 kr. För
andra resor än arbetsresor < 5 mil var restidsvärdet 27 kr för bil respektive 33 kr för samtliga
transportslag. 182

7.2 Arbete och studier

Vid en segmentering efter yrkesställning, här alternativen arbete/studier respektive annat, sker
en differentiering mellan grupperna av de parametervärden som är statistiskt säkerställda på
över 95 % nivå. Detta gäller således inte för förarbeteende som återfinns på samma låga
signifikansnivå som i ekvation 1, nu med negativt tecken för båda av skattningarna nedan:

                                                       
182 Vägverket/Banverket 1995, s 50 f
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Tabell 7.3 Skattningsresultat, arbete/studier respektive annat.

Variabel Arbete/ studier Annat
Estimat Estimat

Konstant 0,421 0,258
3,6 5,2

Förbest -0,016 -0,007
-4,0 -4,3

Tid i vx -0,078 -0,056
-9,6 -17,6

Hämt -0,095 -0,063
-11,4 -19,4

Restid -0,009 -0,008
-1,3 -2,4

Pris -0,024 -0,034
-5,5 -18,3

Förarbet -0,017 -0,021
-0,1 -0,4

Obs-antal 655 2823
ρ2, kon 0,429 0,312
Likelihood -255,594 -1337,070
ID 3 4

* ej signifikant

Tabell 7.4 Monetär värdering, arbete/studier respektive annat.

Variabel Arbete/ studier Annat
Förbest 40 13
Tid i vx 193 100
Hämt 233 112
Restid * 13
Förarbet * *
ID 3 4

Mätt i kronor finns skillnader mellan gruppernas värdering av samtliga signifikanta
parametrar med genomgående högre värdering av färdtjänstkunder med arbete.

Tidtabellfrågorna i färdtjänsten är avgörande för möjligheten till dels oberoende av andra och
dels till egna val. Restidsvärdet för arbetande eller studerande funktionshindrade är inte
signifikant när skattningen rensats från ”missing values”. För den grupp med färdtjänst som
inte bedriver studier eller har ett arbete är värdena för väntetid i telefonväxel och hämtningstid
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90% respektive 88%  av nivån i ekvation 1, dvs populationen i genomsnitt.  För kunder med
arbete eller studier sker för dessa komponenter en dramatisk uppvärdering.

7.3 Ålder

För färdtjänstkunder under 65 år ligger restidsvärdet 2 kr under skattningen i ekvation 1.
Förbeställningstid, väntetid i växel och hämtningstid värderas 3, 10 respektive 14 kr högre.

Tabell 7. 5 Skattningsresultat, ålder; 18-64 år respektive 65-84 år.

Variabel 18-64 år 65-84 år
Estimat

Konstant 0,248 0,303
3,8 5,1

Förbest -0,012 -0,006
-5,3 -2,9

Tid i vx -0,071 -0,048
-15,9 -12,6

Hämt -0,082 -0,053
-18,1 -13,6

Restid -0,010 -0,009
-2,4 -2,4

Pris -0,035 -0,029
-14,3 -13,1

Förarbet -0,028 -0,035
-0,3 -0,5

Obs-antal 1898 1714
ρ2, kon 0,401 0,250
Likelihood -783,267 -883,588
ID 5 6

* ej signifikant

Tabell 7.6 Monetär värdering, ålder; 18-64 år respektive 65-84 år.

Variabel 18-64 år 65-84 år
Förbest 20 12
Tid i vx 121 101
Hämt 140 110
Restid 16 19
Förarbet * *
ID 5 6

Jämförs som i tabellen ovan kundgrupperna under respektive över pensionsåldern kvarstår
mönstret från ekvation 1.  Som för arbetande /studerande respektive annat uppvärderas de
attribut som sammanhänger med exakthet i tidtabellfrågorna. En slutsats blir då att kunder
under 65 år har ett hårdare packat dagsprisma med tidsfixerade aktiviteter även av annat slag
än arbete och studier.
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7.4 Kön

Det är ett känt faktum att kvinnor dominerar sammansättningen av kundgruppen. Fördelas
värderingarna efter kön bekräftas i stort grundmönstrer och skattningsnivåer enligt ekvation 1.
Män och kvinnor gör dock skilda prioriteringar. För män är förbeställningstid och restid
värdefullare än för kvinnor. Kvinnor värdesätter i stället hämtningstid och väntetid i växel
högt. Hämtningstiden värderas av kvinnor 4 kr högre än i  ekvation 1 och ytterligare 8 kr
högre än av män, se ekvation 7. Väntetid i växel skattas av kvinnorna i nivå med ekvation 1.

Tabell 7.7. Skattningsresultat, män respektive kvinnor.

Variabel Män Kvinnor
Estimat Estimat

Konstant 0,238 0,298
3,2 5,5

Förbest -0,011 -0,008
-4,3 -4,1

Tid i vx -0,057 -0,060
-11,8 -16,6

Hämt -0,062 -0,069
-12,6 -18,7

Restid -0,012 -0,008
-2,6 -2,5

Pris -0,031 -0,032
-11,5 -15,5

Förarbet 0,037 -0,066
0,4 -1,0

Obs-antal 1232 2344
ρ2, kon 0,311 0,326
Likelihood -584,323 -1087,59
ID 7 8

* ej signifikant

Tabell 7.8 Monetär värdering, män respektive kvinnor.

Variabel Män Kvinnor
Förbest 21 14
Tid i vx 109 114
Hämt 118 130
Restid 23 16
Förarbet * *
ID 7 8

* ej signifikant
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7.5 Hushållsinkomst

Tabell 7.9 Skattningsresultat, hushållens inkomst

Variabel <99 tkr 100-299 tkr 300-599 tkr 300 tkr-
Estimat Estimat Estimat Estimat

Konstant 0,199 0,327 0,527 0,508
2,7 5,0 2,9 2,8

Förbest -0,007 -0,008 -0,018 -0,019
-2,6 -3,5 -2,9 -3,1

Tid i vx -0,047 -0,068 -0,081 -0,082
-10,0 -15,5 -6,5 -6,6

Hämt -0,056 -0,073 -0,109 -0,109
-11,7 -16,5 -8,3 -8,4

Restid -0,010 -0,006 -0,024 -0,025
-2,2 -1,6 -2,1 -2,1

Pris -0,031 -0,036 -0,025 -0,026
-11,5 -14,5 -3,8 -3,8

Förarbet 0,063 -0,052 -0,008 0,001
0,7 -0,7 0,0 0,0

Obs-antal 1163 1815 312 318
ρ2, kon 0,274 0,357 0,485 0,492
Likelihood -582,428 -801,912 -109,242 -110,038
ID 9 10 11 11b

Modellens anpassning till datamaterialet är relativt god. Om ρ2-värdet rangordnas fallande
erhålles bästa anpassning för skikten 300- tkr trots att tyngdpunkten av observationer finns i
skikten upp till 299 tkr. Skillnaden mellan ekvationen för 300-599 tkr och 300 tkr –
är att i den senare gruppen ingår även de sex observationer med uppgiven hushållsinkomst
600 tkr och däröver.

Restidsvärdet uppvisar inte fullt ut signifikans i inkomstskiktet 100-299 tkr med ett t-värde på
1,6. I skiktet 300 - tkr och däröver är signifikansnivån låg för denna parameter. Förarbeteende
saknar signifikans i samtliga inkomstskikt.
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Tabell 7.10. Monetär värdering, hushållsinkomst.

Variabel <99 tkr 100-299 tkr 300-599 tkr 300 tkr -
Förbest 13 13 42 44
Tid i vx 90 115 191 194
Hämt 107 123 257 256
Restid 20 * 58 59
Förarbet * * * *
ID 9 10 11 11b

*ej signifikant

Med ekvation 1 som referens kan mönstret karakteriseras på följande sätt:

(i)   parametervärdena är genomgående förhöjda i inkomstskikten >300 tkr
(ii) värderingen av förarbeteende relaterat till hushållsinkomst är inte säkerställd på 95 %
      nivå

7.6 Kommuntyper

Kommuntyp som värderingsgrund kan bedömas som värdefull då kommuntyp grovt avbildar
utbudsnivå, bostadsbestånd och transportnät i rummet.



117

Tabell 7.11 Skattningsresultat, kommuntyp

Variabel Stockholm Nynäshamn,
Södertälje, Norrtälje

Övriga kommuner i
länet

Estimat Estimat Estimat
Konstant 0,349 0,283 0,221

4,5 3,8 2,9
Förbest -0,013 -0,004 -0,011

-4,9 -1,4 -4,2
Tid i vx -0,059 -0,060 -0,057

-11,6 -12,1 -11,6
Hämt -0,071 -0,061 -0,069

-13,5 -12,2 -13,6
Restid -0,010 -0,007 -0,012

-2,0 -1,5 -2,5
Pris -0,030 -0,032 -0,033

-10,4 -11,1 -11,9
Förarbet -0,044 0,011 -0,072

-0,5 0,1 -0,8

Obs-antal 1176 1195 1241
ρ2, kon 0,337 0,305 0,323
Likelihood -535,344 -570,987 -573,838
ID 13 14 15

* ej signifikant

Tabell 7.12 Monetär värdering, kommuntyp

Variabel Stockholm Nynäshamn,
Södertälje, Norrtälje

Övriga kommuner
i länet

Förbest 27 * 20
Tid i vx 120 114 103
Hämt 143 114 124
Restid 20 * 22
Förarbet * * *
ID 13 14 15

*ej signifikant

Variabeln för förarbeteende saknar genomgående signifikans. Skattningen uppvisar i
förhållande till ekvation 1 ett lägre t-värden för samtliga kommungrupperingar när det gäller
förbeställningstid, väntetid i växel, hämtningstid och pris. Statistiskt säkerställda värden på
95% nivå saknas för  kommungrupperingen Nynäshamn, Södertälje och Norrtälje för
parametrarna förbeställning, restid och förarbeteende. För samma kommungrupp ligger
hämtningstidens värdering i kronor under nivån i ekvation 1. Väntetid i växel värderas något
över nivån i ekvation 1 i Stockholm och lägst i kommungruppen Övriga kommuner.
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Stockholm värderar vidare förbeställning samt hämtningstid högre än de övriga två
kommungrupperingarna i den mån detta statistiskt har kunnat säkerställas. Restiden ges ett
högsta absolutvärde i kommungruppen Övriga.

7.7 Reseärende

En för transportforskningen vital fråga är reseärendets inverkan på tidsvärdet. Enkäten
innehöll två reseärenden med olika stränga krav på tidspassning, dels en lördagsbjudning
dels ett fotvårdsbesök en tisdag. För första gången finner vi här ett statistiskt säkerställt värde
för variabeln förarbeteende.

Tabell 7.13 Skattningsresultat reseärende, lördagsbjudning respektive fotvårdsbesök

Variabel Lördagsbjudning Fotvårdsbesök
Estimat Estimat

Konstant 0,254 0,311
4,1 5,0

Förbest -0,008 -0,010
-3,6 -4,8

Tid i vx -0,056 -0,062
-13,9 -14,9

Hämt -0,069 -0,063
-16,4 -15,6

Restid -0,008 -0,010
-2,1 -2,6

Pris -0,03 -0,033
-13,2 -14,2

Förarbet 0,119 -0,173
1,6 -2,3

Obs-antal 1765 1847
ρ2, kon 0,303 0,343
Likelihood -847,673 -833,855
ID 16 17

Tabell 7.14 Monetär värdering av reseärende, lördagsbjudning respektive fotvårdsbesök.

Variabel Lördagsbjudning Fotvårdsbesök
Förbest 15 18
Tid i vx 111 112
Hämt 138 113
Restid 17 18
Förarbet * 5
ID 16 17

*ej signifikant
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Förarbeteendet värderas för fotvård till mindre än en tredjedel av restidsvärdet. Restidsvärdet
för såväl lördagsbjudning som fotvårdsresa ligger i nivå med ekvation 1. Förbeställningstiden
liksom väntetid i telefonväxel värderas något högre vid fotvårdsbesök med dess krav på
framförhållning än för lördagsbjudning men ligger i nivå med ekvation 1. Exakthet i
hämtningstid värderas däremot högst vid  lördagsbjudning.

7.8 Utnyttjandegrad

Värderingen av nyckelattributen uppvisar även skillnader beroende av kön och
förbrukningsnivå. En första iakttagelse är att förarbeteende inte är signifikant för vare sig män
eller kvinnor. En andra iakttagelse är att skattningarna indikerar ett högre restidsvärde, där
dessa kunnat säkerställas, när könen skattas var för sig jämfört med ekvation 1.

Tabell 7.15 Skattningsresultat av förbrukningsnivå, män.

Variabel <=20 resor, män 21-60 resor, män 61-200 resor, män 201-resor, män
Estimat Estimat Estimat Estimat

Konstant 0,107 0,136 0,376 0,603
0,7 1,1 2,4 2,6

Förbest -0,017 -0,010 -0,003 -0,020
-3,3 -2,4 -0,5 -2,4

Tid i vx -0,066 -0,048 -0,073 -0,046
-6,8 -6,2 -6,4 -3,2

Hämt -0,057 -0,054 -0,065 -0,108
-6,1 -6,6 -6,0 -6,1

Restid -0,006 -0,007 -0,032 -0,013
-0,7 -0,9 -3,2 -0,9

Pris -0,035 -0,025 -0,038 -0,042
-6,2 -5,6 -6,2 -5,1

Förarbet -0,173 0,141 0,061 -0,092
-1,0 0,9 0,3 -0,3

Obs-antal 345 389 313 185
ρ2, kon 0,343 0,251 0,344 0,457
Likelihood -156,053 -201,562 -140,855 -68,362

ID 18 19 20 21

* ej signifikant
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Tabell 7.16 Monetär värdering; förbrukningsnivå, män

Variabel <=20 resor, män 21-60 resor, män 61-200 resor, män 201-resor, män
Förbest 29 24 * 29
Tid i vx 111 116 115 65
Hämt 96 130 102 153
Restid * * 51 *
Förarbet * * * *
ID 18 19 20 21

* ej signifikant

Mäns värdering i kronor för förbeställnings- och hämtningstid varierar något mot ekvation 1.

Tabell 7. 17 Skattningsresultat; förbrukningsnivå, kvinnor

Variabel <=20 resor, kv 21-60 resor, kv 61-200 resor, kv 201-resor, kv
Estimat Estimat Estimat Estimat

Konstant 0,269 0,181 0,361 0,483
2,2 1,8 3,8 3,5

Förbest -0,005 -0,006 -0,008 -0,016
-1,1 -1,7 -2,4 -3,4

Tid i vx -0,066 -0,057 -0,056 -0,074
-7,7 -8,5 -9,2 -7,7

Hämt -0,074 -0,058 -0,074 -0,077
-8,9 -8,5 -11,7 -8,0

Restid -0,006 -0,015 -0,007 -0,003
-0,7 -2,4 -1,1 -0,3

Pris -0,038 -0,036 -0,031 -0,018
-7,9 -9,1 -9,0 -3,5

Förarbet -0,150 -0,150 0,040 -0,085
-1,0 -1,2 0,3 -0,5

Obs-antal 504 641 811 388
ρ2, kon 0,351 0,305 0,338 0,356
Likelihood -225,156 -308,047 -368,834 -169,692
ID 22 23 24 25

* ej signifikant
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Tabell 7.18 Monetär värdering; förbrukningsnivåer, kvinnor.

Variabel <=20 resor, kv 21-60 resor, kv 61-200 resor, kv 201-resor, kv
Förbest * * 15 55
Tid i vx 103 94 109 248
Hämt 116 96 143 260
Restid * 25 * *
Förarbet * * * *
ID 22 23 24 25

* = ej signifikant

Kvinnors montenärar värdering avviker framför allt från männens i gruppen med förbrukning
201 – resor och mer.
Den som reser mer frekvent med färdtjänst kan möjligen antas ha ett hårdare packat
dagsprisma än den som åker mera sällan. Detta förutsatt att möjligheterna att klara det totala
resebehovet på andra sätt är likvärdiga.

7.9 Rörelsehindrades värdering

Rörelsehinder har valts ut ur katalogen av möjliga orsaker till varför färdtjänsttillstånd har
beviljats. Rullstolsbundna är mer beroende än icke rullstolsbundna av förarens serviceattityd
och beteende för att kunna resa på ett värdigt sätt. Resultatet antyder att  rullstolsbundna
värderar förarbeteende högre än icke rullstolsbundna även om parametern inte är statistiskt
signifikant (t-värde –1,5).
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Tabell 7.19 Skattningsresultat, rullstolsbunden respektive ej  rullstolsbunden

Variabel Rullstolsbunden Ej rullstolsbunden
Estimat Estimat

Konstant 0,141 0,241
1,0 3,3

Förbest -0,013 -0,006
-2,3 -2,3

Tid i vx -0,055 -0,063
-5,5 -12,9

Hämt -0,067 -0,063
-6,6 -13,1

Restid -0,027 -0,009
-2,7 -2,0

Pris -0,031 -0,032
-5,6 -11,5

Förarbet -0,268 -0,053
-1,5 -0,6

Obs-antal 307 1299
ρ2, kon 0,313 0,313
Likelihood -145,142 -615,597
ID 26 27

* ej signifikant

Den rullstolsbundne kan antas ha ett större behov av att kunna planera sin resa än andra
rörelsehindrade p.g.a. av ett mera omfattande serviceberoende. Förbeställningstid, väntetid i
växel och restid skiljer relativt kraftigt mot ej rullstolsbunden. Samma mönster kan iakttas för
hämtningstid, om än i mindre grad.

Tabell 7.20 Monetär värdering, rullstolsbunden resp ej rullstolsbunden.

Variabel Rullstolsbunden Ej rullstolsbunden
Förbest 24 11
Tid i vx 107 119
Hämt 130 120
Restid 52 17
Förarbet * *
ID 26 27

*ej signifikant
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7.10 Förtroendet för färdtjänsten som värderingsgrund

Med utgångspunkt i enkätfrågan: Har Du på det hela taget stort eller litet förtroende för hur
färdtjänsten fungerar? har en skattning gjorts. De svarsalternativ som angavs var: (1) Mycket
stort, (2) Ganska stort, (3) Varken stort eller litet, (4) Ganska litet respektive (5) Mycket litet.

 Tabell 7.21. Skattningsresultat; förtroende för färdtjänsten, kvinnor och män.

Variabel Pos/neutral, män Pos/neutral, kv Negativa, män Negativa, kv
Estimat Estimat Estimat Estimat

Konstant 0,251 0,334 0,117 0,187
3,2 5,2 0,4 1,0

Förbest -0,010 -0,006 -0,025 -0,019
-3,7 -2,8 -2,5 -3,0

Tid i vx -0,055 -0,061 -0,081 -0,064
-10,9 -14,3 -4,2 -5,3

Hämt -0,061 -0,063 -0,057 -0,061
-12,0 -15,3 -3,3 -5,4

Restid -0,011 -0,008 -0,022 0,016
-2,3 -1,9 -1,2 1,4

Pris -0,032 -0,032 -0,031 -0,020
-11,0 -13,4 -3,1 -3,3

Förarbet 0,028 -0,146 0,094 0,571
0,3 -1,9 0,3 2,4

Obs-antal 1117 1710 102 219
ρ2, kon 0,307 0,314 0,370 0,332
Likelihood -532,837 -805,113 -44,2481 -100,74
ID 28 29 30 31

* ej signifikant
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Tabell 7.22 Montetär värdering; förtroendet för färdtjänsten, kvinnor och män.

Variabel Pos/neutral, män Pos/neutral, kv Negativa, män Negativa, kv
Förbest 19 11 48 55
Tid i vx 104 113 157 187
Hämt 117 117 110 179
Restid 22 * * *
Förarbet * * * -28
ID 28 29 30 31
*ej signifikant

Mer än 11 procent av observationerna uppvisar ganska eller mycket lite förtroende för
färdtjänsten. Av de negativa var drygt 68% kvinnor. Värderingsmönstret beroende av
förtroende sönderfaller i två halvor med lägre värderingsnivå för de positiva/neutrala.
Könsbundna skillnader inom den positiva/neutrala respektive den negativa gruppen är relativt
små. Undantag är hämtningstiden i den negativa gruppen där kvinnors värdering tydligt skiljer
ut sig jämfört med männen. Bland till färdtjänsten negativt inställda kvinnor finns därtill en
statistiskt säkerställd värdering av förarbeteende om  -28 kr per resetillfälle. Värdet är skilt
från det tidigare erhållna parametervärdet 5 kr. För de positivt/neutralt inställda kvinnorna
finns för förarbeteende därtill en värdering på 5 kr. T-värdet är dock i detta fall 1,9 och
därmed inte fullt säkerställt på 95% nivån.

Det kan vara ett uppslag till framtida forskning att med utgångspunkt i IRK dekomponera
förarbeteende och skatta funktionshindrades värdering av förarens del i resekvalitet.
Värdering av attributgruppen värdighet för sig är tills vidare helt outforskad relaterat till
svenska förhållanden.

7.11 Slutsatser

Följande statistiska grundmönster kan iakttas i utförda skattningar:

 1. med undantag för restid och förarbeteende är variablerna säkerställda på 95%
     nivå
 2. ρ2-värdet som mått på modellens anpassning till datamaterialet är genom-
     gående mellan 0,25 – 0,40. Modellens anpassning till datamaterialet kan vara
    därmed sägas vara relativt god.

Attributens respektive variationsbredd,  median och medelvärde i utförda skattningar framgår
av nedanstående tabell:
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Tabell 7.23 Sammanställning av max, min, median och medelvärde i
                   genomförda skattningar. Monetära värden.

Parameter Max Min Median Medelvärde
Hämtningstid 260 96 124 140
Väntetid i växel 248 65 112 124
Restid 59 13 20 26
Förbeställningstid 55 11 20 25
Förarbeteende 5 -23 -- --

Det finns en betydande skillnad i värdering såväl mellan nyckelattributen som inom dessa.
Detta beror av hur utsnitten görs ur datasetet. Hämtningstid följt av väntetid i växel får de
klart högsta värderingarna. Restid respektive förbeställning intar en mellanställning.
Förarbeteende har i analysen endast gett två statistiskt säkerställda värden. Variationsbredden
för denna parameter är betydande.
Få värden är vid ett test  av konfidensintervall signifikant skilda från varandra på 95% nivån.
Testet ger vid handen att:

1) arbetande/studerande värderar hämtningstiden högre än de som inte arbetar/studerar; att

2) yngre personer värderar väntetiden i växeln och hämtningstid högre än äldre; att

3) personer med låga inkomster värderar väntetid i växeln lägre än personer med högre
    inkomster och att

4) personer med höga inkomster (>300 tkr) värderar hämtningstid högre än personer med
    lägre inkomster.

Om kundens förhållanden grupperas på basis av utförda skattningar i hög respektive låg
påverkan på betalningsviljan för färdtjänst friläggs följande mönster:

Hög betalningsvilja Låg betalningsvilja
Kvinna Man
Hög eller mycket hög hushållsinkomst Ej rullstolsbunden
Högsta reseförbrukningen Hushållsinkomst < 99 tkr
Litet förtroende för färdtjänsten Ej arbete eller studier

Positiv/neutral till färdtjänsten
Reseärende: Fotvård
Lägsta reseförbrukning

Figur 7.1 Förhållanden som har hög respektive låg påverkan på betalningsviljan för färdtjänst

Mycket olika livsbetingelser på flera plan tonar fram ur figuren ovan.  För att lättare kunna
diskutera skillnaderna återanvänder vi de två färdtjänstkunder Marianne och Bernt som
introducerades i kapitlet om resekvalitet:
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Marianne, 39 år sammanboende på Södermalm i Stockholms innerstad. Rullstolsbunden
sedan tre år beroende av reumatisk värk. Marianne arbetar deltid på en reklambyrå. Hennes
arbetstider beror delvis av kunduppdragens mängd och karaktär. Ibland arbetar Marianne på
kvällar och helger. Marianne behöver ibland göra kundbesök utanför den egna arbetsplatsen.
Hon är politiskt intresserad och verksam i den lokal partiorganisationen och har en större
bekantskapskrets att umgås i. Hon reser till arbetet på morgnarna med sin sambo. Marianne
anlitar färdtjänsten regelbundet för återresa från arbetet, på kvällar och helger under arbete
och fri tid. Marianne är kritisk till förbeställningstider och väntetid i växel och ibland på
förarnas bemötande.

Bernt är pensionerad gjutare, nu 78 år och änkling. Han har utslitna knän och fötter. Bernt bor
i utkanten av Upplands Väsby. Bernt klarar sig ännu så länge själv och tycker sig inte heller
ha råd med hemtjänst. Han har många bekanta på orten som han umgås med oregelbundet. Är
intresserad av fiolbygge och fiske.  Han har tät kontakt med en son med familj som bor på
orten. Han har en bror i Nynäshamn som han besöker mera sällan. Bernt anser att färdtjänsten
på det hela taget fungerar bra. Han finner en trygghet i att veta att han har färdtjänst om knäna
värker. Han utnyttjar färdtjänsten mest för att hälsa på brodern och till fotvården i Rotebro en
gång i kvartalet.

Flera utmärkande skillnaden finns mellan Bernt och Marianne. Marianne å ena sidan är
oftaåkare med färdtjänst och gör det dessutom på olika tider på dygnet. Bernt å andra sidan
reser glest och kan, som regel, planera sina resor i god tid. Bara Marianne har ett uttalat,
återkommande behov av och omgivningskrav på exakthet och tidspassning i sitt
vardagsresande. Stockholm har ett större aktivitetsutbud med åtföljande större förväntningar
från t.ex. föreningsliv om Mariannes deltagande i aktiviteter på olika tider över dygnet. Ett
antagande är att Bernt har en måttfullare förväntan i sin vardag i Uppland Väsby. Korrekt och
snabb information är i högre grad en förutsättning för Marianne med sitt arbete i Stockholm
jämfört med Bernt som pensionär i Upplands Väsby. Bernt kan antas ha ett mindre hårt packat
dagsschema än Marianne. Upplands Väsby har därtill s a s ett mer begränsat, lokalt präglat
aktivitetsutbud att resa till och från. Bernts dagsschema innehåller inte så många tidsfixerade
möten, undantaget fotvårdsbesöket. Men besöken i Rotebro är ju glesa. Bernt har en son i
närheten som kan bistå honom. Som sällanåkare i färdtjänsten klarar Bernt sig rätt väl även
om han får vänta en stund i växeln eller om han inte blir hämtade i omedelbar anslutning till
avtalad avresetid.

Marianne kan inte p.g.a. arbetes art helt själv styra sitt resebehov med färdtjänsten. Hon är
dessutom beroende av en aktiv serviceinsats från föraren i resans startpunkt, under färden och
vid  resmålet för att kunna färdas med värdighet. Bernt kan resa utan omfattande service från
föraren.
Med andra ord: Marianne och Bernt har mycket olika behov, förväntningar och krav på
exakthet i tidtabellfrågorna. De har därför olika betalningsvilja för denna exakthet.

En konsekvens av ovanstående bör bli att uppmärksamma exakthet i tidtabellfrågorna än mer i
utveckling och uppföljning av färdtjänsten.

I nästa kapitel prövas resultaten i en CBA-ansats.
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Kapitel 8
Mot en CBA ansats

Tre forskningsfrågor formulerades i studiens inledning. En av dem var om erhållna
resultat på ett meningsfullt kan relateras till en Cost Benefit Analysis-ansats. I detta kapitel
prövas erhållna resultat. CBA framstår inte som det ideala analysinstrumentet för denna typ
med avseende på samhällsbetalda resor.

8.1 CBA – en introduktion

Hur skall STS utformas så att kravet på effektivitet leder till effektivt resursutnyttjande och i
dess förlängning minimering av statens kostnader? De ekonomiska möjligheter som finns är
antingen att påverka utbudet av resor eller reseefterfrågan. Utbudet berör produktions-
kostnader och sortiment medan efterfrågan i princip rör nyttjarens inkomst och önskemål.
Efterfrågan regleras med tillgänglig inkomst alternativt prispåverkan. Medel för påverkan som
förekommer i svensk debatt är:183

1. inkomststöd för att skapa efterfrågan inom ramen för ett marknadsbestämt utbud
2. högkostnadsskydd för att skydda särskilt utsatta grupper
3. tvådelad tariff vilket innebär dels en grundavgift dels en konsumtionsrelaterad avgift
4. självrisk för kunden för att minska risken för överutnyttjande
5. avgiftssubvention som stöd för efterfrågan.

Tillgången kan på motsvarande sätt styras genom

1. regelstyrt utbud
2. kvantitetsstyrt utbud genom t.ex. att den mängd resor som är tillgänglig för varje
    resenär är ransonerat
3. kostnadsstyrning genom fixerat utgiftstak eller krav på obligatoriska beställningscentraler

Vid planering av stora vägtrafikprojekt är det väsentligt att känna till trafikanternas
värderingar, och då helst deras monetära värderingar för att kunna beräkna samhällsnyttan och
lönsamheten av ett projekt eller värdera olika projekt mot varandra. Genomsnittliga
restidsvärden och faktorer av betydelse för upplevd komfort vid färd  samt vilka situationer
som kan upplevas som komfortstörande är av värde. Flera stora svenska tidsvärdestudier med
inriktning mot den genomsnittliga konsumentens behov har också genomförts under 1990-
talets första hälft.

CBA är ett beprövat hjälpmedel  i sammanhanget. Bengt Mattsson anger  tre förutsättningar
för en Cost Benefit analys:

Alla medborgare räknas - idag och i framtiden
Individerna är de bästa bedömarna av sin egen välfärd
Individernas preferenser mäts genom betalningsvillighet

                                                       
183 Efter Larsson 1996, s 15ff
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Från 1960-talet ökade såväl antal  länder som överstaliga organ vars analyser baserades på
CBA-metoder. Vidare vidgades  användsningsområdet till bl a flygplatslokaliseringar,
miljövård och energi.

Mattsson anger CBA:s nio huvudsteg:

1.   Välfärdsekonomiska utgångspunkter. Vad menas med ökad/minskad välfärd? Hur skall vi
veta  om ett projekt minskar eller ökar välfärden?

2.  Hur definierar/avgränsar vi de olika resursanvändningar/projekt för vilket vi gör kalkyler?

3.  Vilka effekter kan vi tillskriva resursanvändningen? I vilken utsträckning är dessa effekter
kostnader och/eller fördelar för samhället och i vilken omfattning utgör de endast
omfördelningar mellan olika enheter inom samhället?

4.   Kvantifiering och värdering. Kan vi mäta identifierade effekter i kg, min, kWh etc? Kan vi
omvandla dessa till ett enhetligt mått, tex kronor?

5.   Jämförbarhet över tiden (nuvärdesberäkning). Hur ska vi göra kostnader och fördelar med
olika tidsdatering jämförbara?

6.   Rangordning av projekt. Vilka beslutskritierium skall vi ha när vi rangordnar projekt? Hur
kan dessa kriterium härledas från de välfärdsekonomiska utgångspunkter som angavs i
punkt 1?

7.   Osäkerhet. Hur ska vi göra när vi inte med visshet vet kvantiteter eller värden på framtida
fördelar och/eller kostnader?

8.   Fördelning. Skall en CB-kalkyl innehålla information om vem som får fördelarna och
vilka som får stå för kostnaderna eller räcker det med totaleffekterna för samhället?

9.  Beräkning av projektets effekter på speciella faktorer? Hur bör rollfördelningen se ut
mellan den som gör kalkylen och hans uppdragsgivare

Vad kan, bör, skall förstås med ökad/minskad välfärd? Vem sätter spelets regler och vid
vilken tidpunkt? Genomlysning av den samhälleliga väven med sitt inslag av bl a politiska,
kulturella och ekonomiska mönster vid en viss tidpunkt är väsentlig. Genomlysningen bör
dessutom relatera till de lokala geografiska förutsättningarna för att avbilda hur den enskilde
individen upplever förändringar i utbudet.

CBA:s huvudsteg ovan kan förefalla abstrakta och svåra att omsätta praktiskt; men är av stort
intresse för konsumenter av Special Transport Services. För att exemplifiera ovanstående kan
vi knyta an till Börjessons modellansats 1995,184 se Appendix 8.1, där såväl aktivitetsaspekter
som trafikeringsattribut för möjlig rationalisering av samhällsbetalda transporter i Sverige i ett
samhällsekonomiskt perspektiv framgår. Bakgrunden till Börjessons modell kan till del sägas
spegla grundpremisserna i Samreseutredningens kommittédirektiv 1993.185

                                                       
184 Börjesson, 1995 s 23ff
185  Kommittédir 1993:84
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Börjessons anvisar nio områden med rationaliseringspotential:

1. Utforma mål och regler
2. Planera och ta fram transportlösningar
3. Upphandla och teckna avtal
4. Ta emot beställningar
5. Samordna transporter
6. Dirigera trafik
7. Köra transporter
8. Administration och betalning
9. Uppföljning och kontroll

Av ovanstående nio områden berör planering och framtagning av transportlösningar,
upphandling och dirigering av trafiken kunden mera indirekt. Valet av utförare kan dock
bedömas ha ett stort kvalitetsvärde för trafikanten; i synnerhet som reella valmöjligheter
saknas för den svårast funktionshindrade kundgruppen.
Börjesson erbjuder en intressant exposé över förhandlingsbara distributionskvaliteter varav
flertalet får genomslag i trafikantledet. Som framgått tidigare i detta arbete så menar
regeringen att det är viktigt att samhällsbetalda resor effektiviseras, sett ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.186

8.2 Mot en CBA ansats

För att pröva resultaten i en CBA-ansats utgår vi från Börjessons åtgärdsförslag (1995) för att
möta en ökande svensk efterfrågan, se Appendix 8.1. I förslaget finns tre typer av åtgärder,
nämligen (a) reduktion av marknaden, (b) prissättning samt (c) produktionsförändringar.

Sorteras Börjessons strategier fallande efter  förekomst av nyckelattributen, prispåverkan
undantaget, blir de mest ingripande strategierna för att reducera marknaden följande:

1. Överföring till buss
2. Servicelinjer
3. Slingläggning
4. Linjelagda resor

Och för produktionsförändringar:

1. Jämka restid
2. Tillåta avvikelser från önskad restid

                                                       
186 Prop 1996/97:115, s 29



130

Åtgärd Strategi Betalningsvilja

Hämtningstid Väntetid  i
växel

Förbeställngs-
tid

Restid Förarbeteende

A Överföring till buss plus plus plus minus minus
A Servicelinjer plus plus plus minus plus
A Slingläggning minus plus plus minus minus
A Linjelagda resor minus plus plus minus minus
C1 Jämka avresetid minus 0 0 minus minus
C1 Tillåta avvikelser från önskad restid minus 0 0 minus minus

Figur 8.1 Vitala rationaliseringsstrategier för efterfrågan på resor grupperade efter effekt på
kundens resekvalitet och betalningsvilja

Teckenförklaring:
A =    reduktion av marknaden
C =    produktionsförändringar.
C1 =  restid

I figuren har kundens nytta av respektive strategi  angivits med plus för en förbättring jämfört
med traditionell färdtjänst, minus för en försämring och 0 för oförändrat situation. Med fet stil
har markerats stora skattade kvalitetsförändringar. Jämför medianvärdet för respektive
variabel i denna studie. Observera dock att ett visst förarbeteende kan vara en absolut
förutsättning för resan i sig oberoende av värdering i kronor.

Strategierna Överföring till buss respektive servicelinjer innebär en kraftig reduktion av
kundens osäkerhet. Detta värderas avsevärt högre än förändringar i restid och förarbeteende.
Skillnaden mellan buss i kollektivtrafik och servicelinjer avspeglas i förarbeteendet där ju
produktkoncepten skiljer sig på ett medvetet sätt.
Produktionsförändringar av typ jämkad restid kan upplevas rationellt ur producentens
utgångspunkt men ökar kundens osäkerhet om hämtnings- och restid liksom hans osäkerhet
om och eller beroende av förarens beteende.

För en person med hög betalningsvilja, som Marianne i vårt exempel, skulle sannolikt en
överföring till kollektiv busstrafik starkt försvåra, ja  omöjliggöra, hennes dagliga liv med
oregelbundet arbete och en mötestät fritid. Som rullstolsbunden med litet förtroende för
färdtjänsten värderade Marianne förarbeteende mycket högt. Även övergång till servicelinje,
slinglagd trafik eller linjelagda resor skulle sannolikt medföra betydande olägenheter för
henne med ett ökat beroende av taxitransporter och människor i hennes närhet.

För Bernt som pensionär med låg betalningsvilja uppstår inte olägenheter i samma grad som
för Marianne. För ökad osäkerhet i avrese- och restid finns det sannolikt marginaler för i
Bernts vardag. Att förarens möjligheter till service i anslutning till resan minskar är inte Bernt
avgörande berörd av. Bagage och matkassar t.ex. har servicelinjens förare utrymme i
tidtabellen för att avlasta Bernt med. Om sonen och hans familj inte kan bistå honom med
detta.

Det är möjligt att göra en CB-kalkyl för effekterna av en produktionsförändring via
ovanstående schema för konsekvensanalys. En första utgångspunkt för en sådan kalkyl skulle
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kunna vara ekvation (3.4), dvs PDEM-modellen, i kapitel 3. En andra utgångspunkt måste
dock vara en allsidig genomgång av omfattningen av förändringens effekter i nyckelattributen
för skilda kundsegment. Om CB-kalkyler görs av de kundgrupper Marianne och Bernt
representerar, se figur 7.1 om förhållanden som har hög respektive låg påverkan på
betalningsviljan, så förefaller rationaliseringsstrategierna ingripa med olika styrka i olika
livssituationer.
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Kapitel 9
Sammanfattning
Data om funktionshindrades reseuppoffring i svensk färdtjänst saknas. Studiens
problemformulering formas i tre punkter:

 1. Kan funktionshindrades generella resekvalitet i färdtjänsten formuleras i ett
sammanfattande index?

2. Kan funktionshindrades generella reseuppoffring bestämmas med de metoder  som nu för
används motsvarande skattning av övriga persontransporter?

3. Kan erhållna resultat meningsfullt relateras till en CBA-ansats?

 I kapitel 1 utvecklas problemställningens svenska bakgrund. Ingångarna till denna bakgrund
är tre mindre översikter.
För det första summeras färdtjänstens utveckling över tiden och de reformbehov som nu
framträder. De allt starkare effektivitetskraven på färdtjänsten utifrån ett samhällsekonomiskt
betraktelsesätt och åtföljande reformbehov friläggs.

För det andra görs en utblick över olika organisationslösningar av Special Transport Services
(STS) i England och USA. Konsekvenser i termer av  kundens resekvalitet diskuteras.

Vidstående principskiss av organisationformer och kvalitetsperspektiv i STS introduceras.

Perspektiv Generella resor/ Specialiserade resor/
Samhälle Frivilliga

Producent 1 3

Kund 2 4

Figur 9.1 Principskiss av organisationsformer och kvalitetsperspektiv i STS

Produktionskaraktären i den svenska färdtjänsten återfinns i ruta 1 medan tyngdpunkten i
England finns i ruta 3 och för USA i rutorna 3 och 4. Dominans finns för producent
perspektivet.

I avsnitt tre av första kapitlet diskuteras vilka mått och tekniker som förekommer för att
utvärdera prestationer inom STS i väst. Enligt en modell av Sutton, se figur 1.9, kan tre typer
av mått separeras, nämligen finansiella, ekonomiska respektive sociala. I avsnittet görs en
genomgång av de olika typerna av förekommande mått med tonvikten lagd på de finansiella
måtten. Genomgången pekar entydigt på en dominans för produktionsrelaterade mått av typen
driftkostnad per fordonskm eller lastningsfaktor.
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Kapitel 2 inleds med en diskussion om samhällsekonomisk utveckling av transportsystemet
som en av de centrala trafikpolitiska uppgifterna.  Skillnader mellan å ena sidan den
genomsnittlige resenärens och å andra sidan den funktionshindrades reseuppoffring lyfts fram.

Funktionshindrades transportefterfrågan friläggs utifrån olika sociologiska paradigm. Därvid
markeras hur olika paradigm ser på frågan med vilka medel transportefterfrågan bör mötas.

I kapitel 3 diskuteras inledningsvis hur efterfrågan på persontransporter teoretiskt kan
formuleras och skattas.

Utgångspunkt tas i en preferensfunktion formulerad som linjär modell och vidgas till en
genomgång av logitmodellen. McKnight et al avsåg 1986 att skapa ett serviceindex baserat på
psykometriska metoder från 1950-talet. McKnights et al:s arbete bidrar i denna studie dock i
första hand med en omfattande specifikation av kvalitetsattributgrupper och –attribut i STS.
Från paratransit i USA hämtas en metodik för efterfrågeskattning – Paratransit Demand
Estimation Methology PDEM. I kapitlet ges en översikt över tidiga modellansatser
samt introduceras avslutningsvis valhandlingsteori, Ouality Choice Models, som den framstår
hos Train.

I kapitel 4 introduceras studiens index över resekvalitet (IRK) i färdtjänsten, se figur 4.1.
Vilken roll kan ett index av IRK:s typ spela i långsiktig regionplanering? Två av
regionplaneringens långsiktiga mål i Stockholms län, där den empiriska studien genomförts,
är stabil ekonomi respektive social balans. Huvudstrategierna för att nå dessa mål är
hushållning, förnyelse, samverkan och dialog samt förändring.
Ser man till fördelar med IRK så formuleras i indexet kvalitetsattribut i färdtjänsten som
kompletterar de producentrelaterade prestationsmått som redan finns. Indexet kan tjäna som
instrument i flera led. För det första att lägga grund för en mera initierad lokal förmedling av
individuellt väl avpassade resetjänster. För det andra som en plattform för dialog mellan
anordnare och kunder. För det tredje att vara underlag för ett mera enhetligt agerande mellan
kommun och trafikhuvudman. För det fjärde att fungera som stomme i anordnarens
kravspecifikation relaterat utförande entreprenörer i länet. Detta  sammanfaller väl med
flertalet av huvudstrategierna för att nå ekonomisk stabilitet och social balans genom
hushållning, förnyelse samt samverkan och dialog.

Samtidigt som IRK ligger väl i linje med såväl två av de grundläggande socialpolitiska
tillgänglighetsmålen som långsiktiga regionala mål som dessa ser ut i Stockholms län (1997)
så finns i IRK en kortsiktigt kostnadsdrivande effekt för anordnaren.

I kapitel 5 ges den teoretiska grunden till projektets empiriska studie vilken utgörs av en
postenkät till 2241 färdtjänstkunder i Stockholms län 1997.
Den ansats som valts i projektet innebär att resekvalitet för färdtjänstresor skattas utifrån
kundens egen avvägning mellan pengar och olika kvalitetsattribut med Stated Preference-
teknik (SP).

Ansatsen sammanfaller i detta avseende med 1994 års svenska tidsvärdestudie. De teoretiska
utgångspunkterna utgörs av en genomgång  av en modell för behandling av restid för privata
resor som den presenterats av Algers et al.
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I kapitel 6 ges den metodiska bakgrunden till projektets empiriska studie. Strataindelning av
intervjupersonerna har skett efter bl a ålder, kommuntyp och reseutnyttjande. Nyckelattribut
för undersökningen är

1. Väntetid i växel
2. Hämtningstid
3. Förbeställningstid
4. Restid
5. Förarbeteende

De grundläggande motiven till valet av nyckelattributen är tre. Det första är att konventionell
kollektivtrafik – och inte taxi eller privat personbilstrafik – är   jämförelsemåttet för färdtjänst.
Det andra motivet är att det finns ett värde i en metodansats som avkastar resultat som kan
komplettera, och jämföras med, Vägverket/Banverkets ovan nämnda tidsstudie för
persontrafik 1994. Det tredje motivet är att försöka fånga in de nyckelattribut som på ett
avgörande sätt begränsar kundens dagsprisma. För färdtjänstens kund sammanhänger detta
med att ha kontroll över resans tidtabell. Att med samma precision som i kollektivtrafik med
buss kunna planera och genomföra en resa.

I kapitel 7 redovisas resultaten av genomförda skattningar av postenkäten. Den statistiska
signifikansen är god för flertalet nyckelattribut. Undantag är variablerna restid och
förarbeteende. De huvudsakliga resultaten av följande tablå:

Tabell 9.1 Studiens huvudsakliga result. Kronor

Parameter Max Min Median Medelvärde
Hämtningstid 260 96 124 140
Väntetid i växel 248 65 112 124
Restid 59 13 20 26
Förbeställningstid 55 11 20 25
Förarbeteende 5 -23 -- --

Det finns en betydande skillnad i värdering såväl mellan nyckelattributen som inom dessa.
Variationsbredden  för väntetid i växel respektive hämtningstid talar för en mycket olika
värdering mellan olika livsbetingelser.
I transportforskning är restidsvärdet för arbets- respektive övriga resor viktiga komponenter i
Cost Benefit analyser. I 1994 års tidsvärdestudie från Vägverket/Banverket var restidsvärde
för arbetsresor kortare än 5 mil 34 kr/timme för bil och för arbetsresor med bil, regionaltåg,
långfärdsbuss och regionalbuss sammantaget  41 kr.187 För andra resor än arbetsresor < 5 mil
var restidsvärdet 27 kr för bil respektive 33 kr för samtliga transportslag. Värdet av
färdtjänstkundens arbetsresor är inte signifikant säkerställd. För resor av personer utan
arbete/studier ligger värderingen avsevärt lägre än motsvarande för den genomsnittlige
trafikanten.

                                                       
187 Vägverket/Banverket 1995, s 50 f
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Om kundens förhållanden grupperas på basis av utförda skattningar i hög respektive låg
påverkan på betalningsviljan för färdtjänst friläggs följande mönster:

Hög
betalningsvilja

Låg betalningsvilja

Kvinna Man
Hög eller mycket hög hushållsinkomst Ej rullstolsbunden
Högsta reseförbrukningen Hushållsinkomst < 99 tkr
Litet förtroende för färdtjänsten Ej arbete eller studier

Positiv/neutral till färdtjänsten
Reseärende: Fotvård
Lägsta reseförbrukning

Figur 9.2 Förhållanden som har hög respektive låg påverkan på betalningsviljan för färdtjänst

Olika behov, förväntningar och krav på exakthet i resans tidtabellfrågor påverkar
betalningsviljan. Resultatet talar för att exakthet i tidtabellfrågorna bör uppmärksammas än
mer i den löpande planeringen och uppföljningen av färdtjänsten.

I kapitel 8 diskuterades en möjlig CBA-ansats relaterat till aktuella rationaliseringsstrategier,
se Appendix 8.1, för att möta en ökande efterfrågan i samhällsbetalda resor i Sverige.
Figur 8.1 kan sägas skissa en sådan CBA-ansats. Observera vid läsning av figuren att ett visst
förarbeteende kan utgöra en absolut och odelbar förutsättning för resan i sig oberoende av
dess värdering i kronor.
Det är möjligt att göra en CB-kalkyl för effekterna av en produktionsförändring via
ovanstående schema för konsekvensanalys, se figur 8.1. En första utgångspunkt för en sådan
kalkyl skulle kunna vara ekvation (3.4), dvs PDEM-modellen, i kapitel 3. En andra
utgångspunkt måste dock vara en allsidig genomgång av omfattningen av förändringens
effekter i nyckelattributen för skilda kundsegment.
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Appendix 1.1

Färdtjänstförfattningar
Källa: Rixlex 1998-04-22

SFS-nummer
                                     SFS-titel
                    1
                         1980:100
                                     Sekretesslag (1980:100)
                    2
                         1972:603
                                     Vägtrafikkungörelse (1972:603)
                    3
                         1988:1017
                                     Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa
                                     regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
                    4
                         1980:620
                                     Socialtjänstlag (1980:620)
                    5
                         1989:340
                                     /r1/ Förordning (1989:340) om riksfärdtjänst;
                    6
                         1990:927
                                     Förordning (1990:927) om statlig ersättning för
                                     flyktingmottagande m.m.
                    7
                         1995:479
                                     Lag (1995:479) om nordisk konvention om
                                     socialt bistånd och sociala tjänster
                    8
                         1995:1645
                                     Förordning (1995:1645) om utjämningsbidrag
                                     och utjämningsavgift för kommuner och landsting
                    9
                         1997:734
                                     Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
                                     persontrafik
                   10
                         1997:736
                                     Lag (1997:736) om färdtjänst



154

           SFS nr: 1997:734
     Departement/
        myndighet: Kommunikationsdepartementet

           Rubrik: Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
                   persontrafik

         Utfärdad: 1997-10-16

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1 § För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning
skall det i varje län finnas länstrafikansvariga som ansvarar
för den lokala och regionala linjetrafiken för
persontransporter. De länstrafikansvarigas uppgifter skall
handhas av en trafikhuvudman.

De länstrafikansvariga ansvarar också för persontransporter
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter
enligt någon av dessa lagar till trafikhuvudmannen i länet.

2 § Trafikhuvudmannen skall verka för att transporter som avses
i 1 § första stycket skall vara tillgängliga för
funktionshindrade.

3 § Trafikhuvudmannen skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna
i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

4 § Länstrafikansvariga är landstinget och kommunerna i länet
gemensamt. I Stockholms län är landstinget länstrafikansvarigt
och i Gotlands län är kommunen länstrafikansvarig. Landstinget
och kommunerna i övriga län kan komma överens om att antingen
landstinget eller kommunerna skall vara länstrafikansvariga.

I Kalmar län och Skåne län kan ett regionförbund enligt lagen
(1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län
och Skåne län vara länstrafikansvarigt.

5 § Ett landsting eller ett regionförbund som ensamt är
länstrafikansvarigt eller en kommun som ensam är
länstrafikansvarig, skall också vara trafikhuvudman. I övriga
fall skall trafikhuvudmannen vara ett kommunalförbund. Om de
som är länstrafikansvariga är överens om det, får dock
trafikhuvudmannen i stället för ett kommunalförbund vara ett
aktiebolag, som har bildats för ändamålet. De som är
länstrafikansvariga skall inneha samtliga aktier i bolaget.

I fråga om kommunalförbund gäller vad som föreskrivs i
kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av 9-12 §§.

6 § Omfattningen av trafik som avses i 1 § första stycket och
grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik skall
anges i en trafikförsörjningsplan som trafikhuvudmannen årligen
antar efter samråd med dem som är länstrafikansvariga. I planen
skall det tas upp åtgärder för handikappanpassning av trafiken.
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Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för
prissättningen för resor med sådan trafik skall anges i en
trafikförsörjningsplan som kommunen årligen antar efter samråd
med trafikhuvudmannen och landstinget i länet.

Har en kommun överlåtit sina uppgifter enligt lagen om
färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst till
trafikhuvudmannen, skall trafikhuvudmannens
trafikförsörjningsplan omfatta även resor enligt dessa lagar.

I trafikförsörjningsplanerna skall det redogöras för
miljöskyddande åtgärder.

7 § Efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i
länet får trafikhuvudmannen upphandla persontransport- och
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna
eller landstinget skall tillgodose samt samordna sådana
transporttjänster.

När en kommun, ett landsting eller en trafikhuvudman upphandlar
taxitjänster får man även beakta åtaganden av anbudsgivaren att
hålla en god taxiservice för allmänheten.

8 § Regeringen får efter framställning av en trafikhuvudman,
ett landsting eller en kommun meddela föreskrifter om samverkan
i fråga om trafik mellan trafikhuvudmän i olika län.

9 § Regeringen skall besluta, om enighet inte kan uppnås om
förbundsordningen för kommunalförbund som avses i 5 § första
stycket eller om ändring av förbundsordningen eller om vem som
skall vara ordförande i förbundets beslutande församling eller
styrelse. Vid oenighet i de avseenden som anges i 10 eller 11 §
gäller dock vad som sägs där, om inte annat föreskrivs med stöd
av 12 §.

10 § Om inte enighet uppnås i fråga om hur antalet ledamöter
och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling
skall fördelas mellan landstinget och kommunerna i länet, skall
landstinget utse hälften och kommunerna tillsammans hälften.
Antalet ledamöter och ersättare som varje kommun skall utse
bestäms av länsstyrelsen i förhållande till folkmängden i
kommunerna vid ingången av det år när val av
förbundsfullmäktige förrättas. Varje kommun skall dock utse
minst en ledamot och en ersättare.

11 § Om inte enighet uppnås i fråga om sättet att mellan
medlemmarna i kommunalförbund fördela underskott i
förbundsverksamheten, skall landstinget täcka hälften av
underskottet och kommunerna i länet tillsammans resten. Varje
kommuns skyldighet att tillhandahålla medel skall bestämmas i
förhållande till det trafikarbete som har lagts ned i kommunen
under verksamhetsåret.

12 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen meddela
föreskrifter om begränsning av länstrafikansvarigas skyldighet
enligt 1 § och föreskriva eller i särskilt fall besluta om
undantag från 10 eller 11 §. Regeringen får meddela dessa
föreskrifter efter framställning av ett landsting, en kommun
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som inte tillhör ett landsting eller minst en tredjedel av de
kommuner i ett visst län som tillhör ett landsting, om de är
länstrafikansvariga. Beslut om undantag får förenas med
särskilda villkor.

Övergångsbestämmelser

1997:734

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen
(1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
skall upphöra att gälla.

2. För Skåne län skall det fram till utgången av år 1998 finnas
länstrafikansvariga i vardera den del av länet som utgjort
Malmöhus län och Kristianstads län. Därvid skall i stället för
4, 10 och 11 §§ gälla 2, 5 och 6 §§ i den upphävda lagen i dess
lydelse enligt SFS 1991:1714. Vad som därvid stadgas om
huvudman skall gälla för länstrafikansvariga. Kommunerna och
landstingen kan dock med stöd av 4 § i den nya lagen komma
överens om att regionförbundet i stället skall vara
länstrafikansvarigt.

3. För Västra Götalands län skall det fram till utgången av år
1998 finnas länstrafikansvariga i vardera den del av länet som
utgjort Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs
län. Därvid skall i stället för 10 och 11 §§ gälla 5 och 6 §§ i
den upphävda lagen i dess lydelse enligt SFS 1996:1417.

4. I fråga om kommunalförbund som har bildats före den 1
januari 1998 får till utgången av år 2002 i stället för 5 §
andra stycket tillämpas 3 § andra stycket i den upphävda lagen
i dess lydelse enligt SFS 1991:1714.
 - - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - - - - - - - -
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           SFS nr: 1997:736
     Departement/
        myndighet: Kommunikationsdepartementet

           Rubrik: Lag (1997:736) om färdtjänst

         Utfärdad: 1997-10-16

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1 § Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för
personer med funktionshinder (färdtjänst).

2 § Med länstrafikansvariga, regionförbund och trafikhuvudman
avses i denna lag detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik.

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för
att färdtjänst anordnas inom kommunen och, om det finns
särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun
får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller
mellan andra kommuner.

4 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller
de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör
till de länstrafikansvariga, överlåta sina uppgifter enligt
denna lag till trafikhuvudmannen i länet. Uppgifterna får
överlåtas även om trafikhuvudmannen är ett aktiebolag.

5 § Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en
trafikhuvudman ansvarar trafikhuvudmannen, såvitt gäller
kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas inom kommunen och,
om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan
kommun. Vidare får trafikhuvudmannen för invånare i kommunen
anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.

Tillstånd till färdtjänst

6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått
tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är
folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag
överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen
(tillståndsgivaren).

Innan en trafikhuvudman prövar en ansökan skall den kommun där
den sökande är folkbokförd höras.

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på
grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
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resa med allmänna kommunikationsmedel.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan
anledning bekostas av det allmänna.

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver
ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även
ledsagaren.

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills
vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med
föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, hur många
resor tillståndet omfattar och inom vilket område resor får
göras. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i
övrigt förenas med villkor.

Avgift

10 § För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en
avgift enligt grunder som bestäms enligt 11 §.

11 § Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för
avgifterna av kommunen.

Är en trafikhuvudman tillståndsgivare, bestäms grunderna för
avgifterna av

1. kommunerna och landstinget i länet, om de är
länstrafikansvariga,

2. det regionförbund som är länstrafikansvarigt, eller

3. enbart kommunerna i länet, om de är länstrafikansvariga och
om överenskommelse om detta har träffats med landstinget, om
det hör till de länstrafikansvariga.

De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna
lag till trafikhuvudmannen får dock inte delta i beslutet. Kan
enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna, skall dessa
bestämmas av regeringen.

Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga
tillståndsgivarens självkostnader.

Återkallelse av tillstånd m.m.

12 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita
färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser
av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden
föranleder det.

Handläggning av ärenden m.m.

13 § Förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas även när ett
aktiebolag handlägger ärenden enligt denna lag.
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14 § Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter
om enskildas personliga förhållanden till en
beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om
uppgifterna behövs för att anordna transport som avses i denna
lag.

15 § Personer som är eller har varit verksamma inom enskild
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna
lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om
någons personliga förhållanden.

Överklagande

16 § Tillståndsgivarens beslut enligt 6-10 och 12 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. När ett aktiebolag
är tillståndsgivare skall bolaget därvid vara den enskildes
motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
 - - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - - - - - - - -
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Appendix 1.2

Unconventional Modes

(i) Nutley´s modell

Nutley föreslår en utgångspunkt i den samlande termen ´unconventional modes´ (UCM) för
att identifiera de enskilda trafikslagens karaktäristika och relationer. Detta i motsats till
termen ´conventional´ i en brittisk kontext.

Utmärkande attribut för ´conventional operation´ i en brittisk kontext är följande:188

It is available to the general public, i.e. there are no eligibility restrictions, although some
elderly people, the handicapped, and young children may experience difficulties in using it. It
is available to individuals making separate journeys at separate fares, and is quite distinct
from group travel between the same origin and destination on a private hire or excursion
basis.

There is no normal requirement for pre-booking

It is the maintenance of a network of fixed routes operated according to a fixed
timetable...boarding and alighting points are normally fixed

The exclusive allocation of a vehicle to one specific mode of operation or type of business,
the most common being stage carriage service

Vehicles are normally owned by the companies which run them, and driven by professionally
trained employees of these companies

Finance is normally obtained from a combination of fares, excursions and hire revenue, and if
applicable, also by internal cross-subsidy from more profitable routes or business sectors, or
by external subsidy from the local authority

The vehicles themselves are of a ´conventional´ design

Nutley föreslår följande klassificering av ´unconventional modes´:

                                                       
188 Nutley 1991, p. 39f
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Figur: Unconventional Modes and related sectors. Nutley 1991
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Utmärkande för UCM är att de generellt är avsedda för olönsamma förhållanden förenade av
en orientering mot allmänna problem och stimuleras av ökande kostnader där samtidigt
trafikanternas efterfrågan är generellt låg antingen i absoluta termer eller i förhållande till
minoritetsgruppers speciella behov. Det är trafikslagets karaktäristika som befäster försöken
att svara upp mot efterfrågan. Nutley ställer som krav att trafikslaget måste vara tillgängligt
för  allmänheten. Det mesta, men inte hela CT-sektorn, är exklusivt avsedd för äldre och
funktionshindrade. Enligt Nutley189 innebär expansionen av CT i England i riktning mot att
omfatta vardagens behov av trafiktjänster att CT spelar rollen av ´kollektivtrafik´ för
människor som inte kan använda konventionell kollektivtrafik med buss.

Transportförsörjningen för missgynnade trafikanter, främst äldre och handikappade,  kan
systematiseras enligt följande:190

Statutory health and welfare services. Some vehicles may be hired by voluntary groups

Conventional public transport vehicle with suitable adaptations for the mobility
impaired; commercial operators are belatedly paying attention to the ergonomics
of vehicle design and installing apProp.riate features

´User-side subsidies´, i.e. subsidizing the person instead of the service, mainly
implemented in the form of concessionary fares for elderly and disabled; special
subsidized taxi fares

Voluntary associations providing transport for their members in the connection
with organized activities; some may allow their vehicles to be hire by other
groups

Voluntary associations formed specifically for general purpose transport for the
disadvantaged, including group hire of vehicles, mini bus pooling, scheduled
services (including rural community buses), demand-responsive buses (dial-a-
ride), and social car schemes

Volunteer-run car schemes exclusively to back up health and social services
transport

Voluntary sector furniture van and storage services, on behalf of disadvantaged
groups

(ii) Ståhls modell

Ståhl föreslår en modell 1991191 av den svenska kollektivtrafiken kring ett systemkoncept om
Community-responsive Public Transportation. Ståhls modell opererar på dessa tre
fordonsnivåer:

1    Traditional Fixed Route Service. Operated with standard 40-foot buses designed
      according to Swedish law

                                                       
189 Nutley 1991, p. 34
190 efter Nutley 1991, p. 213
191 Ståhl, A 1991 s 4ff
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2    Service Routes. Operated with 20-26-foot buses fully accessible with a low floor
     12-14”

3   Special Transportation Service operated with taxis or vans (low floor vehicles)
     fully accessible to wheelchair passengers.

Den traditionella svenska färdtjänsten faller inom grupp 3 i Ståhls modell.



165

Appendix 1.3

Äldre amerikaners transportalternativ - En översikt.

Vidstående uppställning av transportalternativ har hämtats från internetsidan hos
organisationen American Association of Retired Persons (AARP). Förutom walking –
presenteras äldre amerikaners transportmöjligheter som följer:

• Fixed-route service is transportation that is provided in larger vehicles (such as buses) and
runs on a regular, pre-designated, pre-scheduled route. Most fixed-route service is publicly
supported. Public transit most often serves the commuting needs of workers, traveling along
arteries feeding into work centers.

• Paratransit service is more flexible than conventional fixed-route service but more structured
than the use of private automobiles. Services may be provided free of charge or there may be
a fee, depending upon the funding source and availability. Paratransit includes demand
response, shared rides, subscription services, carpooling and vanpooling.

• Demand response services such as Dial-A-Ride provide door-to-door service. This service
may require advanced reservations, sometimes charges a passenger fee, and may include
passenger assistance between the vehicle and the door.

• Ridesharing is a simple alternative individuals can arrange on their own or through
organized local ridesharing programs.

• Subscription service has prearranged routes and schedules to meet the travel needs of riders
who sign up in advance.

• Vanpooling is a prearranged ridesharing service that operates on a regular basis. Vanpools
can be publicly, privately or employer operated; individually owned and operated, or leased.

Källa:
American Association of Retired Persons (AARP)
Membership Communications
601 E Street, NW
Washington, DC 20049
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Appendix 1.4

Ekonomiska och sociala mått

a) Cross-sector benefits

Lund and Oxley192 föreslår följande definition av Cross-Sector benefits relaterat till accessible
public transport. APT avser handikappanpassad kollektivtrafik. ”...as the wider socio-
economic benefit resulting from the provision of  APT. In particular, they are the economies
achievable in sectors such as the health service and local authority social services as a result
of expenditure in the transport sector.”

Gillingwater193 anger följande cross-sector benefits förknippade med STS. Genom försörjning
med transporter kan man:

1. Öka medvetande om funktionshindrades resebehov hos de som försörjer med transporterna

2. Förbättra livskvaliten hos de funktionshindrade

3. Hjälpa funktionshindrade att dra nytta av och upprätthålla anställning

4. Dra bättre nytta av alltmer knappa resurser i den allmänna sektorn både när det gäller
    transport som icke-transportförsörjning

5. Reducera kostnaderna för transportförsörjning i en sektor genom transportförsörjning i
    andra

6. Reducera resurskostnaden för professionella vårdare

7. Reducera resurskostnaden för institutionsvård

Som framgår av sammanställningen tycks fördelar falla ut såväl på kund- som producentnivå
men med försteg för den senare. Tydligast dock för anordnaren. Lund och Oxley194

exemplifierar beräkningen av Cost-Sector Benefit med en kalkyl i monetära termer av utfallet
av att ersätta olika andelar av hembesöken inom sjuk- och hälsovård med APT-resor.
Beräkningsmetoden de använde innehöll följande steg:195

1. Bestämma kostnaderna för hembesök och APT-resor
2. Uppskatta antalet hembesök som kan ersättas med APT-resor
3. Kalkylera vinsten av att ersätta hembesöken

Samtliga tre modellsteg måste konkretiseras och beräkningsgrunderna redovisas och granskas.
Stora inomregionala variationer torde finnas tex i kostnaderna för hembesök vid olika tider på

                                                       
192 Lund, T and Oxley, P 1992, p 99f
193 Gillingwater et al 1995, s 86
194 Lund, T and Oxley, P 1992
195 Lund, T and Oxley, P 1992, p 104
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dygnet. Olika befolkningsgrupper har därtill pga av exempelvis position i livscykel och
familjesammansättning mellan sig respektive inom sig skilda behov av hembesök.
Svaghet i metodiken framgår av att Lund och Oxley konstaterar att kvanifieringen av
besparingarna kan bli svårt då det kan finns ett antal kvalitativa vinster som uppstår ur
möjligheten av att komma till medicinsk vård.

Marginal Social Benefit (MSB)

Marginal Social Benefit (MSB) för STS kan, enligt Sutton,  bestämmas genom att följande
mäts196:

restid
resemöjligheter
marknadspotential

Sutton ger exempel på finansiella, ekonomiska respektive sociala mått197 för jämförelse av
två olika typer av STS. Sutton summerar de tre måtten för respektive trafikslag och jämför
därefter med kvoten mellan dem:

Performance Measure (A) Mode (B) Mode A/B

Financial: Unit Cost

Economic: Generalised Cost

Social: Non-User Benefits

Total: Ratio:

Figur 1 Comparative Economic Performance of Two Special Needs Models. Sutton 1991
(bearbetad)

Modellen måste uppfattas som grov. Sutton ger heller inga anvisningar om avgränsningar av
de ingående måtten. Hur skall tex måttet Generalised Cost definieras och kvantifieras?

b) Sociala mått
Checklista - sociala, psykologiska samt bekvämlighetsaspekter

I en färdtjänstutvärdering av Socialstyrelsen 1997198 konstateras att

1. skärpt biståndsbedömning
2. begränsning i antalet resor
3. införande av samåkning
4. varierade hämtningstider

                                                       
196 Sutton 1992, s 130
197 Sutton 1992, s 131
198 Socialstyrelsen 1997, s 26ff
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5. konstruktion av egenavgifter
6. effektivare upphandling
7. införande av servicelinjer

använts av kommunerna för att rationalisera verksamheten och få ner kommunernas
kostnader. Här kan anknytas Börjessons rationaliseringspaket som redovisas i Appendix 8.1
och se Socialstyrelsens listning i termer av resekvalitet.  I samma rapport199 skriver
Socialstyrelsen: “…det primära syftet med färdtjänsten är att funktionshindrade skall kunna
förflytta sig på lika villkor som andra medborgare. Detta uppfylls i stor utsträckning genom
att färdtjänsten  är minst lika tillgänglig som kollektivtrafiken. Det som inskränker
färdtjänsten är kravet på förbeställningar, obestämda hämtningstider och högre avgifter”
(författarens kursivering).

Med utgångspunkt från resekvalitetens sociala, psykologiska samt bekvämlighetsattribut i
färdtjänsten bör orsakssambanden mellan och bakom följande amerikanska respektive
svenska mått vara särskilt angelägna för framtida forskning:

Nr Serie U Paratransit Service Statistics
3 Total unmet trips requests
4 Unmet ADA paratransit eligible requests
5 Other unmet requests
6 Total one-way trips canceled
7 Total no-shows
10 Non-subscription trips
11 Missed trips
12 Late trips

Figur 2 Paratransit Service Statistics. Thatcher et al 1991 (bearbetad)

Respektive

Nr Serie S Jämförelsetal för färdtjänst
2 Antal legitimerade aktiva färdtjänstresenärer
3 Andel passiva färdtjänstresenärer
4 Antal färdtjänstberättigade till taxi
5 Antal färdtjänstberättigade till taxi och specialfordon
6 Andel färdtjänstresenärer per invånare
7 Andel berättigade färdtjänstresenärer≥ 80 år
8 Andel färdtjänstresenärer ≥ 80 år av invånare≥80 år
19 Antal servicelinjer

Figur 3 Jämförelsetal för färdtjänst i bl a Stockholm 1996. Stockholms läns Landsting,
Landstingsrevisorerna rapport 2/96, Stockholm 1996 (bearbetad)

Vidstående jämförelsetal , eller nyckeltal, för produktion i svensk färdtjänst avser
storstadsområden dvs förutom Stockholm även Göteborg och Malmö.
En noggrann registrering av ansökningar om och beslut i ärenden som inte resulterat i
färdtjänsttillstånd  ger möjlighet att undersöka relationen mellan å ena sidan upplevda
personunika transportbehov och å andra sidan beslutskriterier respektive den enskilde
                                                       
199 Socialstyrelsen 1997, s 65
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kundens egen förväntade nytta av tjänsten. Kundnytta är ju det övergripande måttet på ett
servicesystems framgång. En förutsättning är  att kunden  tillfredställs för att systemet
långsiktig ska visa lönsamhet. Tillgänglighet och tillförlitlighet kan sägas vara de vitala
aspekterna på kundnytta. 200

Social need assessment model

Sutton beskriver en modell för värdering av social behov201 på klientgruppnivå utifrån ett
producentperspektiv. Modellen prövades i Camden 1991 mot bakgrunden av att socialarbetare
har att fördela social omsorg till olika klientgrupper av vilka många har svåra funktionshinder.
Syftet med modellen framgår av att: ”By comparing the benefits and costs in this way the
Department can measure the relative benefits of different service combinations....The value of
the model is demonstrated by sensitivity tests of alternative service arrangements.”
Följande mått ingick vid undersökningstillfället i Camden Social Service Transport Unit basic
service statistics:202

No Measure of
1 No. of minibuses
2 No. of driver/attendants
3 No. of passengers per annum
4 Vehicle-km per annum
5 No. of day centres served
6 No. of vehicle rounds *
7 Average no. of  passengers per vehicle round
8 Average round journey time in minutes
9 Vehicle occupancy (%) **
10 Passengers in wheelchairs (%)
11 Passengers use of the tail-lift (%)

*   Not including rounds organised by voluntary organisations
** Measured as the ratio of seats and wheelchair positions occupied to the number available

Figur 4 Mått i Camden Social Service Transport Unit basic service statistics 1991.
Sutton and McLaughlin 1991

Modellen kalkylerar ”...the Social benefit/cost ratio for each client group/activity
combination. This is calculated by comparing the weighted marginal social benefit with the
marginal social cost.”
Marginal Social Benefit (MSB) kalkyleras i modellen med användningen av en serie
policyvikter som förknippas med olika serviceutbud. Kommunens utgiftsmönster användes
för att indikera utbudsprioritet. Den viktade utgiften, räknad per person, multipliceras med
antalet i varje persongrupp/aktivitetskombination för att få fram den totala MSB. Marginal
social cost (MSC) bestäms utifrån driftkostnaden och utnyttjar faktorer - tex andel
rullstolsbundna - för att väga servicekostnader mot servicebehov. Så driver tex en stor andel
rullstolsbundna upp kommunens kostnader. Sociala omsorgsaktiviteter av typen dagcentral,

                                                       
200 Börjesson, M 1994, s 61
201 Sutton and McLaughlin  1991, s 427f
202 Sutton and McLaughlin  1991, s 427
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lunchservering och utbildning relateras med denna modellteknik till olika klientgrupper inom
den sociala omsorgen som äldre, fysiskt handikappade, mentalt sjuka och barn under
förskoleåldern. Värden > 1,0 indikerar + värde MSB/kostnadsgenomsnitt och värden < 1,0
indikerar -värde MSB/kostnadsgenomsnitt uttryckt på klientgruppsnivå. Genom att
kalkylerade kostnad och överskott på detta sätt mätar Sutton det relativa överskottet av olika
servicekombinationer. Modellen synliggöra gränssnittet mellan sociala transporttjänster och
andra sociala insatser. Modellen används indikativt och inte deterministiskt.

Kommentar

STS har som Sutton påpekar ofta sitt ursprung i den sociala välfärdsuppbyggnaden där den
sociala aktiviteten i sig behövt kompletteras med persontransporten för att fungera väl.

Ett antagande kan vara att när utfall i STS skall kvantifieras görs detta inte sällan av logistik-
och transporttekniskt skolade ekonomer med erfarehet av public transport. Som en följd har
värdering av STS en klar transportpolitisk, -ekonomisk och -teknisk förankring där
finansiella och ekonomiska mått varit naturliga utgångspunkter. Produktionsaspekterna blir då
belysta därefter.
Som framgår finns nu flera mer socialt och kundgruppsrelaterade ansatser som bör kunna
utvecklas ytterligare utifrån konsumentperspektivet. I detta perspektiv är ekonomiska mått på
funktionshindrades värdering av kvalitetsattribut i resandet värdefulla.
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Appendix 1.5

Jämförelsetal för paratransit i USA och färdtjänsten i
svenska storstäder
Tabell 1: Paratransit Service Statistics. Källa: Thatcher et al 1991

Paratransit Service Statistics

Nr, serie U Monthly Trip Statistics
1 Total one-way trips requested
2 Total one-way trips scheduled
3 Total unmet trips requests
4 Unmet ADA paratransit eligible requests
5 Other unmet requests
6 Total one-way trips canceled
7 Total no-shows
8 Total one-way trips provided
9 Subscription trips
10 Non-subscription trips
11 Missed trips
12 Late trips

Monthly Service Statistics
13 Total vehicle-hours of service
14 Total vehicle-miles of service
15 Productivity (trips provided/vehicle-hour)
16 Average trip length (trips provided/vehicle-miles)

Trips by Type of Rider
17 Total one-way trips by ADA-eligible riders
18 Total one-way trips by non-ADA riders
19 Trips by elderly riders
20 Trips by agency clients
21 Trips by others

Trips by Areas
22 Trips originating in community A
23 Trips originating in community B
24 Trips within ADA service area
25 Trips outside the ADA service area

Trips by Trip Purpose
26 Employment
27 Shopping
28 Social/Recreational
29 Personal Business

Unduplicated Riders
30 ADA-eligible riders
31 Non-ADA riders
32 Elderly
33 Agency client
34 Others
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Tabell 2: Jämförelsetal för färdtjänst i Malmö, Göteborg och Stockholm 1996.
Källa: Stockholms läns Landsting, Landstingsrevisorerna, rapport 2/96, bilaga 3

Jämförelsetal för färdtjänst

Nr, serie S Färdtjänstresenärer
1 Antal legitimerade färdtjänstresenärer
2 Antal legitimerade aktiva färdtjänstresenärer
3 Andel passiva färdtjänstresenärer
4 Antal färdtjänstberättigade till taxi
5 Antal färdtjänstberättigade till taxi och specialfordon
6 Andel färdtjänstresenärer per invånare
7 Andel berättigade färdtjänstresenärer ≥80 år
8 Andel färdtjänstresenärer ≥ 80 år av invånare ≥ 80 år
9 Antal invånare ≥ 80 år
10 Andel invånare ≥ 80 år
11 Antal invånare totalt

Färdtjänstresor
12 Antal färdtjänstresor (exkl förvaltningsresor, exkl de sjukresor som betalas av sjukvården)
13 Antal färdtjänstresor exkl förvaltningsresor/antal legitimerade färdtjänstresenärer
14 Antal färdtjänstresor exkl förvaltningsresor/antal aktiva legitimerade färdtjänstresenärer
15 Andel samplanerade resor
16 Andel resor som resulterar i samåkning (= och > 2 resenärer)
17 Genomsnittlig transportlängd/resa (km)
18 Genomsnittlig transportlängd per år och legitimerad (km)
19 Antal servicelinjer

20 Kostnader och intäkter
21 Total transportkostnad per km för specialfordon (kr)
22 Total transportkostnad per km för alla fordon (kr)
23 Bruttokostnad per resa med taxi (kr) *
24 Bruttokostnad per resa med specialfordon (kr)
25 Bruttokostnad per resa med alla fordon (kr)
26 Nettokostnad per resa med taxi (kr)
27 Nettokostnad per resa med specialfordon (kr)
28 Nettokostnad per resa med alla fordon (kr)
29 Bruttokostnad per färdtjänstberättigad (kr)
30 Nettokostnad per färdtjänstberättigad exkl sjukresor som betalas av sjukvården (kr)
31 Bruttokostnad per färdtjänstberättigad (kr)
32 Nettokostnad per färdtjänstberättigad exkl sjukresor som betalas av sjukvården (kr)
33 Bruttokostnad för den färdtjänstberättigade
34 Egenavgiftens andel av bruttokostnad
35 Nettokostnad per invånare (efter kommunalbidrag, exkl sjukresor som betalas av sjukvården (kr)

* Med total/bruttokostnader avses inkl beställningskostnad, adm kostnad, men exkl moms
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Appendix 3.1

Några definitioner

Utility I
“that Prop.erty in any object whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good,
or happiness” 203

  

Nytta I
Ungefär “ den egenskap hos ett föremål genom vilket det skapar nytta/vinst, nöje/glädje, det
goda eller lycka”204

Utility II
“Utility represents the satisfaction of benefit which a person enjoys when spending his or her
resources on different things.”205

Nytta II
Ungefär “representerar den  tillfredsställelse eller fördel som en person upplever när personen
använder sina resurser till olika ting.” 206

Individens nyttofunktion

Vad kan förstås med en nyttofunktion? Individens nyttofunktion kan delas upp i rent privata
nyttigheter, kvasi-privata nyttigheter och rent kollektiva nyttigheter. Rent privata nyttigheter
kan generellt  köps och säljs på organiserade marknader och det finns en identifierad
individuell äganderätt. Det finns en rivalitet om nyttigheterna och genom att köpa dem till
olika pris avslöjar konsumenterna åtminstone delvis sina verkliga preferenser. Kunderna av
Special Transport Services intar här något av en särställning då detta segment av transport
marknaden är producentrelaterad. Kunden har begränsade möjligheter att välja alternativa
transportslag. Rent kollektiva nyttigheter kan inte ägas individuellt. Kvasi-privata nyttigheter
är ett mellanting mellan rent privata och rent kollektiva nyttigheter. Nyttigheternas värde
bestäms inte genom konkurrerande priser men det är ofta möjligt att observera de kvantiteter
som olika konsumenter konsumerar.207

Behov I

Behov låter sig inte beskrivas i en klassisk kategori. I stället är behov en utsago om vad som
driver människan, den subjektiva känslan av brist, ord som drivkraft, motiv, begär, den med-
vetna viljan eller intresse som strävan att tillfredställa vad man uppfattar som sina behov. 208

                                                       
203 Sanne, C 1995, s 85 och 295
204 Sanne, C 1995, s 85 och 295
205 Pearmain 1992, p 22
206 Pearmain 1992, p 22
207 Mitchell och Carson 1989 i Ivehammar 1996 s 15
208 Efter Sanne,  C  1995, s 78
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Behov II

“Vanligt är att behov formuleras instrumentellt. Detta innebär att man konstaterar att något är
en förutsättning för något annat. Som en delmängd av de instrumentella behoven kan man tala
om objektiva behov, behov som kan grundas genom fysiologiska eller tekniska
observationer.”209

Analys av behov

“En ordnad analys av begreppet behov kräver…att man håller följande frågor isär, nämligen
” När skall ett behov anses föreligga?” och “Vilka konsekvenser skall följa när ett behov
anses påvisat?”210

Demand

“Demand for a good or service is the amount consumers are willing to buy at a given price
and under given market conditions.”211

Effektive Demand

”…the traditional use of demand for a given transport service offered at a fare that passengers
are willing and able to pay.”212

Unmet Demand

”…covers the demand that is not effective because the service is unacceptable (for example
excessive waiting, high steps, etc) or the fare is unaffordable or there is no service at all…”213

Unexpressed Demand

”Those people who have, by necessity, restricted their lifestyle or aspirations to little or no
travel…”214

Market conditions - Special Transport Services

“Market conditions are affected by operating characteristics of… transportation service,
consumer income, consumer awareness of the service, prices of other modes, and eligibility
requirements.”215

                                                       
209 Hansson, L 1996, s 35
210 Hansson, L 1996, s 35
211 Florida Five-Years…p 10
212 Banister i Gillingwater 1995, p. 107
213 Banister i Gillingwater 1995, p. 107
214 Banister i Gillingwater 1995, p. 107
215 Florida Five-Years…p 10
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Appendix 4.1

Modeller och –ansatser av resekvalitet

Woodson et al har formulerat vidstående modell för persontransporter (1992).216 Utmärkande
är  modellens allmänna karaktär.

Woodson et al 1992

Vehicle and terminal Convenience and mobility
Space and seating Total tripe time
Entrances and exits Waiting
Acceleration Walking
Deceleration Transfer
Noise Terminal organization
Vibration Special equipment operation
Temperature Scheduling
Atmospheric pressure Frequency
Ventilation Reliability of service

Clear information Accessibility for elderly
Accessibility w/ handicapped persons

Social factors Safety and security
Personal privacy Emergency provisions Security provisions
Crowding Accident prevention
Freedom to choose
traveling companions

Psychological factors
Comfort
Freedom from anxiety and fear
Confidence with respect to
what to do and where to go

Maintenance System environment
Reliability Minimal congestion and delay
Ease to maintenance Minimal noise, air, and visual pollution
Resistance to wear, abuse, and vandalism Minimal physical interference

                                                       
216 Woodson, W E et al 1992, p. 75
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Används i framställningen i kapitel 4 redovisade strategiska delmål /jämförelsemått 1996 för
kollektivtrafik med buss i Stockholms län får vi vidstående uppsättning kvalitetsaspekter. 217

Storstockholms Lokaltrafik 1996 (bearbetad)

Restid Information Komfort
Upplevd restid Tillgänglig Helt och rent
Pålitlighet Begriplig Tryggt och säkert, dag
Rimlig restid Störning Tryggt och säkert, kväll
Punktlighet, avgång Kännedom om SL:s utbud Bekvämt
Punktighet, ankomst Störningsinfo Bemötande
Försening mer än 10 min Korrekthet Enkelt att köpa och visera färdbevis
Restidskvot Stationsbemanning

Antal personskador/milj resor
Pris Sittplats i genomsnitt
Prisvärt maxtimme reguljär trafik
Biljettpris/bensinpris

                                                       
217 Storstockholms Lokaltrafik 1996



179

McKnight et al presenterade 1986 en modell för resekvalitet inom Special Transportation i
USA:218

McKnight et al 1986. Bearbetad

Reliability Comfort
Arriving on time Guaranteed seat
Notification Condition & Cleanliness
Wait time at home Smoothness  of ride
Wait time away from home Air conditioning
Delays on Vehicle Sheltered waiting areas

Seats at waiting areas

Convenience Extent of Service
Accommodation Few restrictions
Selection of time Total hours of service
Reservation length Service in evening
Return reservation Service on weekend

Capacity

Vehicle access Safety
Aisle width Low probability of assault
Step height Low probability of falling
Number of steps Safe driver
Lift (or ramp) Tie down
Driver assistance Position of w.c.
Assistance w/parcels
Distance to vehicle

Driver characteristics Ease of dealing w/office
Medical emergency capability Courtesy & friendliness of telephone operators
Courtesy & friendliness Ease of complaining
Neatness & professionalism Follow-up to complaints
Knowledge of general needs Clear information
Familiarity with personal needs

McKee219 gör en indelning som snarare anger färdriktning än vägval i sökandet efter resandets
kvalitet för funktionshindrade. McKee relaterar särskilt till den rullstolsbunde trafikantens
behov.

 McKee 1993

Safety Confidence          
To be safe To feel safe

Dignity                   Communication
To feel comfortable To know what is happening

                                                       
218 McKnight 1986, pp. 423-441
219 McKee, C 1993  p 45
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I en utvärdering av den svenska färdtjänsten 1997 redovisar Socialstyrelsen bl a synpunkter
från 62 brukarföreningar på färdtjänstens kvalitet.220 Sammanställs detta till en modell över
resekvalitet erhålls följande:

Socialstyrelsen 1997. Bearbetning av enkätunderlag

Komfort Restid
Serviceattityd Förbeställning
Tillgänglighet och säkerhet Restid

Väntetid

Information Psykologisk faktor
Information Hela resekedjan

Reslängd
Medresenärer

Bokningscentral Servicegrad
Bokningsservice Färdtjänsttillstånd, ( regler)
Fordonstillgång Samåkning

Avgift
Avgift

                                                       
220 Socialstyrelsen 1997, s 59
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Appendix 4.2

Panelsynpunkter på Index över resekvalitet (IRK)

Trude H, Bromma, brukare 85 år

Viktigaste punkterna i indexet:
2, 6, 16, 33

Näst viktigaste punkterna:
12, 17, 38

Fråga:       Varför inte få ta en bil på gatan utan förmedling av BC till samma kostnad för
                 kunden?
Förslag 1: Kudde i bakluckan borde finnas
Förslag 2: Om kunden är oanträffad efter 5 min:s väntan så bör föraren ringa upp kunden
Förslag 3: Avbeställningsrutin för kunden

Maria B, Stockholm, brukare 63 år

Väldigt heltäckande index.

Viktiga punkter:
5, 7, 8, 10, 13, 30, 38
Möjlighet till personlig integretet bör betonas.
Hämtningen fungerar inte, punktlighet är viktigt.

Förslag 1: Det skulle vara enkelt att klaga.  Kort för att göra klagomål enkla att fylla i posta
borde finnas
Förslag 2: Utrustning i bilen önskas för att sitta rakt.

DHR Stockholm, Ingrid Buch ombudsman

Bra. Inget av vikt saknas.

Färdtjänstnämndens kansli, Stockholm Stig Pettersson administrative chef

Allt väsentligt är med i förteckningen.

Information: För vem? Målet är att formulera vettig samhällsinformation i lämpliga media.
Kunder får vid behov söka hjälp att tyda.

Viktigt: 5
Det kan finnas en målkonflikt mellan 7 och 13.
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10. Taxi ska utbilda 1) grov grundläggande kunskap själva, 2) förberedd kunskap om vad
       göra/åka vart. Målkonflikt med samåkning
21  Två kategorier i samma. Varför inte få generella regler plus individuell
24, 26 Marknadsberoende av existerande trafikutbud. Nämnden utesluter olämpliga fordon
28. Målsättningen är att köra så långt som möjligt. Assistans till port och lägenhetsdörr ingår.
36 Liktydigt med omvägstid. Går att variera, att spela med
38 Högt värderad av kunderna

Synskadades Riksförbund, Enskede, Leif Jeppson

Täcker in resekvalitet. Känns välbekant i förhållande till övriga modeller i arbetsrapporten
Resekvalitet i Special Transport Services, kap 6.

Svenska Lokal Trafik Föreningen, Stockholm Björn Sundvall handläggare

Information 1-4: Informationen kan ha flera felkällor; dels när den ges och vem som ger den.
Info. före resan av kommunens handläggare kan se ut på ett annat sätt än taxiförarens när
resenären sitter i fordonet. Kanske ska du hålla isär dessa? Pkt 4 "entydig" är nog inte
tillräckligt.

Värdighet 5-13: kompetent och utbildad personal, förare

Komfort 14-31: Kanske även något om dörrvinklar, stödhandtag att hålla sig i.
Utrymme för bagage?
Som resenär kan jag ha synpunkter på de andra medresenärerna.
En "klassisk" fordonsfråga är den om klädsel på säten i fordon och hur hårt stoppade sätena
är.

Pris 39-40: kanske är det inte enbart resenärens "resepris" som är en viktig kvalitetsfaktor.
Hela det regelverk som kommunen har fastställt torde räknas dit.

Storstockholms Lokaltrafik, Stockholm, Monica Casemyr handläggare

Som synpunkter på indexet överlämnas utdrag ur opubliserat manus av Widlert och
Fredriksson om Servicelinjers standard från AB Storstockholms Lokaltrafik 1992 där
tveksamhet framförs om SP-spelets lämplighet relaterat äldre intervjupersoner.
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Appendix 5.1

Complex decision making process
Figur 1: Complex decision making process.  Louvire 1997
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Figur 2: Implied function relationships. Louviere 1997 (bearbetad)
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Appendix 6.1

Summering av resultaten från pilotundersökningen
Vid pilotundersökningen användes ett enkelt slumpmässigt urval om 100 personer,
svarsfrekvensen var 72 procent. I valsituationerna hade 70 procent valt något taxialternativ,
30 procent av situationerna hade besvarats med antingen ”vet ej” eller uteblivet svar.
Skattningarna gav att parametrarna för pris, väntetid i växeln samt hämtningstid alla hade en
t-kvot över fyra. Övriga parametrar var ej signifikant skilda från noll. För att kontrollera om
någon av de signifikanta faktorerna hade givits en sådan spännvidd för nivåerna att den
dominerade över de icke-signifikanta variablerna, gjordes separata skattningar för de
försökspunkter där någon av de signifikanta variablerna hade samma nivå på båda
alternativen. Ingen av de icke-signifikanta variablerna blev då signifikant. Ingen förändring av
undersökningens design gjordes mellan piloten och huvudundersökningen.
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Appendix 6.2

Fokusgrupp med pensionärer rörande utnyttjande av
färdtjänst
Den 12 september 1997 genomfördes en fokusgrupp med pensionärer från PRO och SPF i
Nacka inom ramen för projektet ”Prioriteringar i Färdtjänsten.” Sju pensionärer var kallade
till fokusgruppen och fem av dessa kom. Pensionärerna var mellan 80 och 90 år och samtliga
var kvinnor. De var alla vana färdtjänstresenärer. Som underlag till fokusgruppen användes
den i förväg utarbetade intervjuguiden som finns bilagd. Intervjuguiden användes inte strikt
utan användes som en guide genom diskussionen. Som moderatorer fungerade Erika Borgny
och Riitta Sorsa, båda från Inregia. Nedan följer som avtalats, en kort sammanfattning av
fokusgruppen.

Sammanfattning av fokusgrupp med pensionärer

Syftet med resan
Färdtjänst nyttjades vid sjukresor, besök hos släkt och vänner, inköp av dagligvaror samt
semesterresor. För de flesta var färdtjänsten det enda alternativ som stod till förfogande. Alla
skulle dock med glädje använda servicelinjer bara de fanns.

Servicebuss
Man såg servicebuss som ett alternativ till färdtjänsten, om den utgick inom rimligt avstånd
från bostaden, t ex för inköp. Det skulle räcka om den gick en till två gånger i veckan.

Färdtjänstbuss
Alla tyckte att det var helt ok att åka färdtjänstbuss i stället för taxi, utom en som var tvungen
att ha rullator. Med rullator kan man inte stiga på bussen.

Förbeställning
Hämtningstiderna fungerade bra, bilen kom vid utsatt tid. Hemresan var dock problematisk i
och med att man alltid fick vänta minst en halvtimme på att bilen skulle komma. Vid
sjukhusbesök o dyl är det svårt att veta när man är redo för avfärd vilket innebär att man får
ringa efter bilen när besöket är avklarat. På sjukhus ansåg man att man borde kunna få en bil
på en gång. Om man använder sig av de bilar som är framkörda kostar det 50 kronor extra
vilket blir för dyrt.

Nackdelar
En fånig regel ansåg man vara att medföljande person ej får gå på var som helst utan måste
stiga på samtidigt som den som beställt färdtjänst.

Missnöjet hos chaufförerna blev stort när man ville använda färdtjänst för kortare resor, t ex
för att handla eller gå till frissan. Flera hade blivit utskällda och ibland hade det hänt att
chauffören hade vägrat köra så kort sträcka.
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Samplanering
Samplaneringen innebar att man måste vara beredd på längre restid, ibland upp till en kvarts
restid extra. Förseningen kunde vara besvärlig när man var tvungen att passa en tid. Det
brukade dock fungera bra om man vid beställningen uppgav en tidpunkt när man måste vara
framme, t ex läkarbesök eller tågtid.

Telefonbeställning
Det var svårt att komma fram till växeln för att beställa en bil, oftast tog det cirka 20 minuter.
Någon föreslog att det skulle finnas 020-nummer, det blir dyrt att bara vänta. Man föreslog
också att en inspelad röst skulle kunna ange hur lång kötiden var. Någon upplevde en
otrygghet i och med att det var så svårt att komma fram.

Talsvar
Ingen tyckte att idén lät tilltalande. Man vill prata med en person. Många hör dåligt vilket
också försvårar en användning av talsvar.

Pris
Dagens system med högkostnadsskydd var bra.

Egenskaper hos chauffören
De egenskaper som man efterfrågade hos chauffören var att han skulle vara en säker bilförare,
vänlig samt hjälpa till med att bära etc. Man ansåg att de allra flesta var jättebra.

Ett problem var dock att de bara fick stanna i 5 minuter. På den tiden hinner man ingenting.
Det vore bra om de kunde stanna medan man uträttade några ärenden.
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Appendix 6.3

Intervjuguide rörande utnyttjande av färdtjänst

I vilket syfte använder ni färdtjänst förutom sjukresor?

Förbeställning
I hur god tid måste ni vara ute för att få färdtjänst?
Är ni nöjda med det?
I vilken mån hålls avtalad hämtningstid?

Restid
Innebär samplaneringen att resan tar längre tid?
Hur ser ni på det?
Vad är rimligt?

Pris
Hur ser ni på dagens prissättning?
Vad anser ni om kopplingen till kollektivtrafik och högkostnadsskydd? (Nuvarande system)
om att åka kollektivt med 70 % rabatt?

Linjelagd färdtjänst
Hur ser ni på linjelagd färdtjänst?  Att t ex åka taxi till en samlingspunkt där man kan byta till
kollektivtrafik.
Vad krävs av kollektivtrafiken, t ex bussarna för att man skall utnyttja dem oftare? (lågt
golv,värd/värdinna, turtäthet etc?)

Extra service
Skulle ni vara beredda att betala för några extra tjänster? Exempelvis att chauffören bär
väskor till porten?
Saknar ni någon tjänst/service?

Buss/Taxi
Varför åker man hellre taxi än färdtjänstbuss?

Talsvar
Vad skulle ni tycka om att beställa färdtjänst via en röstdator? (Genom att själva knappa in
resan) Jmf telefonväckning.
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Appendix 6.4.

Enkätformulär med anvisningar

Vad tycker Du om färdtjänsten?
Detta är en undersökning som genomförs av Färdtjänstnämnden. Den vänder sig till Dig som
har åkt färdtjänst under året. Inregia, som är ett landstingsägt bolag, ansvarar för
insamlingsarbetet och bearbetar resultaten.

Varför görs undersökningen?
Det är viktigt att veta vad Du som utnyttjar färdtjänst har för erfarenheter och synpunkter.
Vad fungerar bra och vad kan förändras? Hur prioriterar Du?
Genom att svara på frågorna i detta formulär kan Du hjälpa till att göra färdtjänsten bättre.

Hur går undersökningen till?
Ett slumpmässigt urval om 2000 färdtjänstkunde får detta formulär. Det är frivilligt att svara,
men varje uteblivet svar minskar undersökningens värde för Färdtjänstnämnden.

Vi ber Dig att personligen besvara frågorna i formuläret. Om Du av någon anledning inte
själv kan fylla i formuläret bör Du be någon om hjälp, t ex någon i familjen eller från
hemtjänsten. Du kan även ringa oss. Det är dock viktigt att det är Dina egna synpunkter och
Dina egna erfarenheter som kommer fram.

Vad händer med frågeformuläret?
När formuläret kommit in prickas Du av på förteckningen över dem som fått formulär.
Resultaten av undersökningen presenteras sedan i tabeller där det är helt omöjligt att avgöra
hur någon enskild person svarat. Vi som arbetar med att sammanställa uppgifterna vet inte
vem Du är eller vad Du heter.

När får man veta resultaten?
Resultaten redovisas i en rapport som kommer under våren 1998.

Om Du har några frågor om undersökningen, ring gärna

Riitta Sorsa 737 2556 (Inregia)
Christer Persson 737 2533 (Inregia)

Vi ber Dig svara så snart som möjligt, helst inom ett par dagar. Skicka in det ifyllda
formuläret i bifogade svarskuvert. Portot är redan betalt.

Ett varmt tack på förhand för Din medverkan

Stellan Hellqvist Riitta Sorsa
Färdtjänstdirektör Undersökningsledare
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Frågorna gäller färdtjänstresor med taxi

Fråga 1: Om Du försöker göra en bedömning, hur ofta åker Du med:

Varje Varje Varje Några Mera Aldrig
dag vecka månad gånger sällan

per år

Färdtjänsttaxi 1 2 3 4 5 6

Färdtjänstbuss 1 2 3 4 5 6

Taxi Du betalar
privat 1 2 3 4 5 6

Kör bil själv 1 2 3 4 5 6

Åker bil med
annan 1 2 3 4 5 6

Åker buss/
tunnelbana/pendeltåg
på egen hand 1 2 3 4 5 6

Åker buss/
tunnelbana/pendeltåg
i sällskap med annan 1 2 3 4 5 6

Fråga 2: Har det hänt någon gång under det senaste året att Du på grund av 
ekonomin har avstått från att åka färdtjänsttaxi?

1 Ja, flera gånger
2 Ja, någon gång
3 Nej

Fråga 3: Har Du någon gång under det senaste året blivit nekad eller trott Dig 
blivit nekad en taxiresa pga att Du sagt att det gäller en

färdtjänstresa?

1 Ja, flera gånger
2 Ja, någon gång
3 Nej
4 Vet ej
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Fråga 4: Är Du nöjd eller missnöjd med hur samåkning fungerar för Dig?

1 Helt nöjd
2 Ganska nöjd
3 Varken nöjd eller missnöjd
4 Ganska missnöjd
5 Mycket missnöjd
6 Ensamåkare

Fråga 5: Känner Du Dig trygg när Du använder färdtjänsttaxi?

1 Mycket trygg
2 Ganska trygg
3 Varken trygg eller otrygg
4 Ganska otrygg
5 Mycket otrygg

Fråga 6: Har Du på det hela taget stort eller litet förtroende för hur färdtjänsten 
fungerar?

1 Mycket stort
2 Ganska stort
3 Varken stort eller litet
4 Ganska litet
5 Mycket litet
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Tänk dig följande situation:  det är tisdagmorgon och Du skall till fotvården där Du har fått tid
klockan 10.

Nedan beskrivs fyra valsituationer. I varje valsituation ber vi Dig att välja mellan resa A och
resa B. Markera det alternativ som passar Dig bäst. Om resa A är bättre än resa B, kryssar Du
för A. Tycker Du att resa B är bättre, kryssar Du för B.

1 Alternativ A Alternativ B Vilket alternativ
passar Dig bäst?

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst 25
minuter  innan resan. Du kommer
fram till taxiväxeln utan väntetid
Bilen hämtar Dig på utlovad tid.
Resan tar 35 minuter  och kostar
65 kronor.  

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst 25
minuter  innan resan. Du får vänta
20 minuter i taxiväxeln. Bilen
hämtar Dig 20 minuter efter
utlovad tid. Resan tar 15 minuter
och kostar 30 kronor.  Föraren är
trevlig och hjälpsam.

A       B   Vet ej

❑       ❑        ❑  

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst 25
minuter  innan resan. Du får vänta
20 minuter i taxiväxeln.. Bilen
hämtar Dig på utlovad tid. Resan
tar 15 minuter och kostar 65
kronor.  Föraren är trevlig och
hjälpsam.

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst 25
minuter  innan resan. Du kommer
fram till taxiväxeln utan väntetid.
Bilen hämtar Dig på utlovad tid.
Resan tar 15 minuter  och kostar
30 kronor.  Föraren är trevlig och
hjälpsam.

A       B     Vet ej

❑       ❑        ❑  

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst 25
minuter  innan resan. Du får vänta
20 minuter i taxiväxeln. Bilen
hämtar Dig 20 minuter efter
utlovad tid. Resan tar 15 minuter
och kostar 65 kronor.  Föraren är
trevlig och hjälpsam.

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst en
timme innan resan. Du kommer
fram till taxiväxeln utan väntetid.
Bilen hämtar Dig på utlovad tid.
Resan tar 35 minuter och kostar
30 kronor.  Föraren är trevlig och
hjälpsam.

A       B     Vet ej

❑       ❑        ❑  

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst en
timme innan resan. Du får vänta
20 minuter i taxiväxeln. Bilen
hämtar Dig på utlovad tid. Resan
tar 35 minuter  och kostar 65
kronor.  Föraren är trevlig och
hjälpsam.

Du ringer efter färdtjänsttaxi.
Taxin måste beställas minst 25
minuter  innan resan. Du kommer
fram till taxiväxeln utan väntetid.
Bilen hämtar Dig 20 minuter
efter utlovad tid. Resan tar 15
minuter  och kostar 30 kronor.
Föraren är trevlig och hjälpsam.

A       B     Vet ej

❑       ❑        ❑  
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Till slut några frågor om Dig själv

Fråga 7: Är Du man eller kvinna?

1 Man
2 Kvinna

Fråga 8: Vilket år är Du född?

År .....................

Fråga 9: Varför har Du färdtjänst?

1 Rörelsehinder, använder rullstol
2 Rörelsehinder, använder ej rullstol
3 Andra skäl
4 Kombination av ovanstående

Fråga 10: Behöver Du ledsagare när Du använder färdtjänst?

1 Ja
2 Nej

Fråga 11: Är du förvärvsarbetande/studerande?

1 Ja
2 Nej

Fråga 12: Ungefär hur stor sammanlagd inkomst före skatt hade Ditt hushåll under 1996?

1 Upp till 99 000 kronor
2 100 000-299 000 kronor
3 300 000-599 000 kronor
4 600 000 kronor eller mer

Ett varmt tack för att Du har tagit Dig tid att svara på våra frågor!
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Har Du ytterligare synpunkter är Du välkommen att skriva här nedan:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

-------------------------------slut på dokumentet-------------------------------------------------

Kommentar till frågeformuläret

Alternativ instruktion till SP-spelet i ovanstående enkätexempel är följande:

Tänk dig följande situation:  det är lördag och Du skall till en bjudning hos goda vänner
klockan 14.

Nedan beskrivs fyra valsituationer. I varje valsituation ber vi Dig att välja mellan resa A och
resa B. Markera det alternativ som passar Dig bäst. Om resa A är bättre än resa B, kryssar Du
för A. Tycker Du att resa B är bättre, kryssar Du för B.

Längst upp i högra hörnet av inramningen till SP-frågorna finns det ett nummer (1, i
exempelenkäten). Vid stansningen av enkäten stansas detta nummer tillsammans med val av
alternativen. Vid konstruktionen av databasen kopplades enkätnummret till de ingående
faktorernas nivåer, däribland reseärendets typ.

Stig Knutsson
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Appendix 8.1

Rationaliseringsstrategier i samhällsbetalda resor.
Efterfrågan

Problem Aspekt Attribut
Efterfrågan

Reduktion av marknaden
Vem får resa
Antal resor
Avståndsgräns/områdesgräns
Överföring till buss
Servicelinjer
Linjelagda resor
Särskild linjetrafik, sjukresor
Slingläggning
Storleken på startavgift
Samma avgift som kollektivtrafik
Gratisresor i kollektivtrafik
Lägre egenavgifter vid samåkning
Returrabatt

Prissättning
Egenavgifter

Produktförändringar
Restid

Jämka restid
Fasta avresetider
Jämka avresetid
Fasta avresetider
Tillåta avvikelser
från önskad restid
Förbeställning

Förbeställningstid

Samåkning

Figur Rationaliseringsstrategier i samhällsbetalda resor. Efterfrågan.Börjesson 1995
(bearbetad)
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