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Sammanfattning

För att äldre personer ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter och känna gemenskap med 
andra krävs att de kan transportera sig. Det är viktigt för att bibehålla god hälsa och uppleva 
livskvalitet.  Många äldre har svårighet att transportera sig med vanliga bussar på grund av 
funktionsnedsättningar  som kommer  med  stigande  ålder.  Syftet  med  denna studie  var  att 
beskriva vad  En buss för alla har för betydelse för äldres delaktighet i samhället. Studiens 
design var kvalitativ, en målinriktad sampling gjordes och undersökningsgruppen valdes ut 
från förutbestämda kriterier. Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnor och fem män, alla 
över  55  år  som har  rest  med  En  buss  för  alla. Som datainsamlingsinstrument  användes 
ostrukturerade  intervjuer  med  öppna frågor.  Det  visade  sig  att  det  är  en  kombination  av 
bussens  utformning  och  miljön  samt  personerna  runt  omkring  som  är  betydelsefullt  för 
delaktigheten. Detta bidrar i sin tur till att alla kan delta och uppleva gemenskap. Studiens 
slutsats var att  En buss för alla ger ökad tillgänglighet och samhörighet för äldre personer, 
vilket bidrar till en ökad delaktighet i samhället.  

Nyckelord: arbetsterapi, delaktighet, funktionsnedsättning, transport



Summary
Title: Accessibility for Elderly People Contributes to Inclusion. A Qualitative Study on 
A bus for everyone.

In order to perform meaningful activities and feel community with others when you are older, 
you need to be able to transport yourself; this is of importance to maintain good health and 
experience good quality of life. Due to different disabilities that come with increasing age, 
many older people find it difficult to travel with regular buses. The purpose of this study was 
to describe what meaning A bus for everyone has for older peoples’ participation in society. 
The design of the study was qualitative, targeted sampling was done, and the study group was 
selected from predetermined criteria. The study group consisted of six women and five men; 
all aged over 55 years and all had traveled with A bus for everyone. An unstructured interview 
with open questions was used for data collection; the result showed that a combination of bus 
design,  environment,  and  the  people  surrounding  them was  of  importance.  These  factors 
contributed to everyone being able to participate, which results in older people feeling less 
disabled and feeling a sense of belonging in a community. The conclusion was that A bus for  
everyone provides  increased  accessibility  and  belonging  for  older  people,  contributing  to 
participation in society.

Keywords: disability, occupational therapy, participation, transport 
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Inledning

Intresset för resor både inom landet såväl som till utlandet hos olika handikapporganisationer 
har blivit allt större. Det har varit svårt för personer med funktionsnedsättningar att åka på en 
längre bussresa då de kan ha behov att ha med sig rullstol/elrullstol,  lyft och behov att ha 
tillgång till  handikapptoalett  under resan. Utbudet av anpassade bussar har varit  begränsat 
vilket medfört att det inte varit möjligt för olika handikapporganisationers medlemmar att resa 
tillsammans. Detta skapade ett intresse att utveckla En buss för alla. Utvecklingen av bussen 
drevs av en privatperson tillsammans med en folkhögskola. Bussen som togs fram har plats 
för 48 personer, den är utrustad med hörselslingor, rullstolslyft,  utrustning för tecken- och 
skrivbordstolk,  handikapptoalett  med  larm  och  dusch,  läderklädsel  för  att  underlätta  för 
allergiker och taklyft som går ända in i handikapptoaletten. Bussen är utrustad med kylskåp, 
mikrovågsugn och flera sladdlösa mikrofoner.  En buss för alla började användas i mars år 
2006. Efterfrågan på bussen var stor och den användes av såväl handikapporganisationer som 
pensionärsföreningar.  I  oktober  2007  såldes  bussen  till  ett  bussbolag  och  blev  inte 
marknadsförd och användes inte i samma syfte som det var tänkt från början. Privatpersonen 
som var  med och utvecklade  En buss för alla hyr  den idag och anordnar  resor  för  olika 
handikapporganisationer och pensionärsföreningar. Utvecklandet av en liknande buss är på 
gång och därför är det betydelsefullt  att  utvärdera  En buss för alla  (B. Nilsson, personlig 
kommunikation, 30 november, 2011). 

I regeringens proposition 1999/2000:79 som antogs av en enig riksdag år 2000 beslutades det 
att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning från och med 
år 2010 (Socialdepartementet, 2000). Då En buss för alla är den enda i sitt slag som finns i 
Sverige (B. Nilsson, personlig kommunikation,  17 november,  2011) visar det på att  dessa 
krav inte har uppfyllts och att kollektivtrafiken inte är tillgänglig för alla. Intresse för projektet 
En  buss  för  alla har  därför  väckts  hos  författarna.  Under  arbetsterapeututbildningen  har 
kunskaper om äldres transportsvårigheter framkommit. Därför känns det viktigt att ta reda på 
vad En buss för alla har haft för betydelse för äldres delaktighet i samhället.

Wretstrand och Svensson (2007) menar att förmågan att förflytta sig och vara transportabel 
utomhus kan ses som en förutsättning för generellt samhällsdeltagande. Denna studie belyser 
de problem som gruppen äldre kan ha när det gäller transport med buss. Studien bidrar till att 
arbetsterapeuter får en ökad förståelse för äldres behov av delaktighet i samhället. Detta kan 
vara  särskilt  viktigt  inom  arbetsterapi  då  det  handlar  om  delaktighet  och  meningsfulla 
aktiviteter i vardagen så som att transportera sig till och från olika platser. Eftersom den äldre 
befolkningen ökar (Burgess & Burgess, 2007) och troligen kommer bli en stor klientgrupp för 
arbetsterapeuter, är detta något som berör professionen. Författarna av denna studie anser att 
det är viktigt att förstå vad som kan hindra äldre personer från att resa och hur det går att 
underlätta resandet. Studien kan bidra till att fler personer förstår vikten av att äldre ska kunna 
transportera sig och vara delaktiga i samhället.

Bakgrund
Åldrandet och dess konsekvenser
Statens folkhälsoinstitut (2009) definierar personer över 55 år som äldre, denna definition 
kommer att användas i detta arbete.
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Åldrandet  leder  till  olika  förändringar  i  människokroppen  och kan delas  in  i  primärt  och 
sekundärt  åldrande.  Primärt  åldrande  handlar  om de försämringar  som sker  i  kroppen på 
grund av olika mekaniska och biologiska processer. Det som generellt sker hos äldre är att 
synen och hörseln försämras, (Berg, 2007) fysiska förmågor och reaktionstid försämras vilket 
kan leda till att äldre får svårare att åka buss då de kan ha problem att gå i trappor, tala och 
höra  (Broome,  Nalder,  Worall  &  Boldy,  2010).  Det  vanligaste  problemet  bland  äldre  är 
rörelsehinder. Sekundärt åldrande är de sjukdomar som beror på den speciella miljö en person 
lever eller har levt i. Vanliga sjukdomar som beror på det sekundära åldrandet är osteoporos, 
hjärtsvikt och diabetes.  Detta bidrar till  att  det blir svårare att utföra olika aktiviteter  som 
tidigare kanske varit en självklarhet (Berg, 2007). 

Åldersrelaterade  begränsningar  kan  skapa  hinder  i  utförandet  av  aktiviteter.  Det  är  de 
funktionsnedsättningar som vanligtvis kommer med stigande ålder som gör att den fysiska 
miljön kan utgöra olika hinder.  Att  inte kunna utföra sina aktiviteter  kan leda till  att  den 
sociala samvaro som personer har haft tidigare med familjemedlemmar och vänner begränsas. 
Äldre personer med funktionella begränsningar är i behov av stödjande miljöer för att kunna 
utföra aktiviteter (Hovbrandt, Fridlund & Karlsson, 2005). 

Utförandet av meningsfulla aktiviteter leder till fysiskt,  psykiskt och socialt välbefinnande, 
vilket i sin tur leder till att risken för sjukdom minskar. När personer får göra de aktiviteter de 
tycker är meningsfulla och som har betydelse i deras liv bidrar det till välbefinnande och hälsa 
(Wilcock, 2007). I en studie av Bowling (2008) förknippade äldre personer ett aktivt åldrande 
med  fysisk  och  psykisk  hälsa  och  funktion.  Även  sociala  relationer  och  samvaro  med 
familjemedlemmar  och  vänner  samt  att  ha  en  fungerande  fritid  och  tillgång  till  sociala 
aktiviteter var viktigt för åldrandet.

I en studie av Constanca, Salma och Shah (2006) framkom att sjukdom och begränsningar på 
grund  av  funktionshinder är  relaterade  till psykisk  ohälsa bland  äldre  människor.  Det 
framkom också i studien att  de äldre som kände ensamhet hade den högsta andelen psykisk 
ohälsa,  vilket  ökar risken för depression.  De som upplevde god livskvalitet  kände mindre 
ensamhet.

Enligt Burgess och Burgess (2007) kommer det om ungefär 20 år finnas mer än en miljard 
människor i världen som är över 60 år. År 2050 kommer den siffran ha ökat till två miljarder 
människor. Majoriteten av de äldre kommer bo i utvecklingsländer vilka är minst förberedda 
att  uppfylla  samhällets  förändringar.  Detta  kommer  ha djupgående  effekt  på  ekonomiska, 
sociala och politiska villkor. För att äldre personer ska uppleva livskvalitet och de fysiska och 
psykiska behoven ska tillgodoses behövs nya åtgärder. Äldre som tillfrågats i Burgess och 
Burgess studie har sagt att livskvalitet för dem är god hälsa, att ha ett fungerande hem, sociala 
relationer med familj och vänner samt att inte vara beroende av andra människor. 

Kielhofner (2008) och Wilcock (2006) beskriver att  människan är av naturen aktiv.  Detta 
gäller  även  i  ålderdomen.  Kielhofner  (2008)  menar  att  när  människan  åldras  minskar 
utförandekapaciteten på grund av de förändringar som sker i kroppen. Förändringarna som 
sker är individuella och varje person har sitt sätt att åldras på. Detta gör att det är olika hur 
mycket  äldre  människor  klarar  av.  Att  förmågorna  minskar  kan ha inverkan på de äldres 
känsla  av  självständighet.  Wilcock  (2006)  skriver  att  människan  kan  påverka  sitt 
hälsotillstånd och funktionshinder kan minskas genom vad människor gör och inte gör.
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Transport
Resultaten  i  en kvalitativ  studie  av  Musselwhite  och  Haddad (2010)  om äldres  rörlighet, 
tillgänglighet  och kvalitet  i  livet,  visar att rörligheten i samhället  är viktig för äldre.  Med 
rörlighet  menas  att  kunna  transportera  sig  med  exempelvis  buss.  Dels  för  att  tillgodose 
grundläggande behov, skapa en känsla av kontroll. Marsden, Cattan, Jopson och Woodward 
(2010) skriver att det är viktigt för äldre att bevara kontakten med familj och vänner samt att 
inte vara beroende utav andra och på så sätt kunna behålla sin självständighet. 

Broome,  McKenna,  Flemin  och  Worall,  (2009)  beskriver  i  en  studie  att  fysiska  hinder, 
information och attityder hos busschaufförer är faktorer som har stor betydelse när äldre ska 
resa med buss. För att klara av att resa med buss krävs en del färdigheter så som tal och språk, 
hörsel, syn, motoriska och kognitiva förmågor. Det är viktigt att ha en bra balans för att kunna 
förflytta  sig i bussen.  Likaså framkom det i en rapport av Gilhooly et al.  (2002) att äldre 
personer inte upplever att busschaufförer inom kollektivtrafik tar hänsyn till deras speciella 
behov.  Bussföretagen  i  sin  tur  upplevde  att  det  ofta  tar  lång  tid  för  äldre  och 
funktionshindrade att komma ombord på bussen, vilket orsakar köer och besvär i och med att 
de kan behöva hjälp och extra utrymme.  När äldre personer upplever att  de är till  besvär 
avstår de från att resa med buss. Studien visar att hinder i kollektivtrafiken för äldre måste tas 
bort  för att  den ska kunna utnyttjas i  framtiden.  Kielhofner  (2008) beskriver att  bristande 
transportmöjligheter  kan  begränsa  äldre  människors  aktiviteter.  Det  är  både  miljön  och 
människor runt omkring som påverkar hur en person klarar av att utföra olika aktivteter. Om 
de hinder som finns på bussar för äldre tas bort kan fler personer resa.

I  studien  av  Musselwhite  och  Haddad  (2010)  ansåg  de  äldre  att  rörligheten  och 
tillgängligheten i samhället var viktig för deras livskvalitet. Livskvalitet var för många av de 
äldre att få komma ut i naturen och upptäcka nya platser tillsammans med andra. Att få göra 
saker som inte bara är förenade med de nödvändiga behoven utan också utföra resor som är 
kopplade till kulturella och känslomässiga behov ansågs vara viktigt. I studien av Marsden et 
al. (2010) framkom att det inte endast var resmålet som hade betydelse utan det var viktigt att 
personerna upplevde frihet och självständighet under resan.  Det var också viktigt att kunna ta 
sig till  andra platser än till  sjukhus och mataffärer,  att  känna gemenskap och komma ut i 
samhället. Äldre personers livskvalitet ökar genom att resemöjligheterna förbättras för dem. 
Utbudet av resmål som äldre kan ta sig till på egen hand behöver bli större. Studien visade 
också att det som hindrar äldre från att resa är bland annat busshållplatsernas placering och 
rädslan för att ramla i bussen.  Broome et al. (2010) beskriver i en studie att de äldre som 
deltog tyckte att det var viktigt att busschauffören väntade med att åka tills resenärerna hade 
satt sig för att undvika fall. De kom fram till att behovet av anpassade bussar för äldre är stort, 
för att de ska kunna åka till olika platser. 

Musselwhite  och  Haddad  (2010)  anser  att  det  bör  erbjudas  socialt  stöd  och  lösningar 
exempelvis anpassade bussar för äldre som överväger att sluta köra bil. De menar att det bör 
finnas möjlighet för äldre att komma ut på resor i naturen och inte bara resa till affärer och för 
att uträtta ärenden.

Delaktighet
Enligt  Kielhofner  (2008)  innebär  delaktighet  att  vara  engagerad  i  fritidsaktiviteter, 
sysselsättning  eller  personlig  vård.  Det  är  delar  av  det  dagliga  livet  som  är  viktiga  för 
välbefinnandet. Det är viktigt att kunna vara delaktig i olika slags aktiviteter. Det behöver 
vara en balans mellan de olika aktiviteterna för att personen ska uppnå god hälsa. Statens 
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folkhälsoinstitut  (2008)  har  utarbetat  elva  mål  för  folkhälsan  som är  utgångspunkten  för 
folkhälsoarbetet i Sverige. Det första målet handlar om delaktighet och inflytande i samhället. 
Alla människor har rätt att  vara delaktiga och ha inflytande i samhället  och brist på detta 
bidrar till maktlöshet. Att kunna påverka sin egen livssituation och utvecklingen av samhället 
är mycket viktigt för hälsan. Oavsett kön, ålder, etnicitet eller religion, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning  gäller  rätten  till  delaktighet  och  inflytande.  Vidare  menar  statens 
folkhälsoinstitut  att  det  viktigaste  är  att  stärka  möjligheten  och  förmågan  till  social  och 
kulturell delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta personer dit äldre räknas. 
Viktiga medverkande för detta målområde är kommuner, länsstyrelser, regioner och landsting.

Även Wretstrand och Svensson (2007) menar att deltagande i samhället och en aktiv livsstil är 
viktigt  när  människan  åldras  för  att  bevara  hälsan  och  uppleva  livskvalitet.  Statens 
folkhälsoinstitut (2008) ser social gemenskap som en av fyra hörnpelare som är viktig för att 
främja äldres hälsa. Likaså anser Wretstrand och Svensson (2007) att aktiviteter och sociala 
relationer är viktiga faktorer som påverkar äldres livskvalitet och tillfredställelse.

Enligt  Kielhofner  (2008)  påverkas  delaktigheten  av människors  utförandekapacitet,  vanor, 
vilja och miljöns utformning. Delaktigheten i aktiviteter beror på personliga egenskaper och 
på sammanhanget.  Det personliga beror på roller,  vanor, förmågor och begränsningar som 
personen har.  Vidare  menar  Kielhofner  att  miljöns  utformning  både  kan  möjliggöra  eller 
begränsa människors delaktighet i aktiviteter. Samspelet mellan personliga och miljömässiga 
faktorer  påverkar  delaktigheten  i  människans  liv.  Till  exempel  behöver  samhället  vara 
tillgängligt för alla för att samtliga ska kunna vara delaktiga i det. Wretstrand och Svensson 
(2007)  beskriver  i  en  sammanfattande  rapport  att  mobilitet  och  tillgänglighet  är  viktiga 
faktorer för att upprätthålla en aktiv livsstil.

Wilcock (2006)  skriver  om begreppen att  göra,  att  vara,  att  bli  och att  tillhöra.  Att  göra 
handlar om det faktiska görandet som en person utför. Exempelvis olika aktiviteter som att 
äta, klä på sig, göra inköp, att resa med mera. Att vara handlar om att personen förknippas 
med aktiviteterna som utförs. Det kan vara en person som rest mycket under hela livet och 
plötsligt inte kan göra detta på grund av funktionsnedsättning som kommer med ökad ålder. 
Vilket  kan  leda  till  att  personen  inte  längre  kan  vara  den  som  hon  eller  han  vill  eller 
förknippats med tidigare i livet,  exempelvis resenär. Att bli handlar om det som personen 
strävar efter att bli, exempelvis genom vardagliga aktiviteter. För att få ett bra åldrande krävs 
att personen uppnår det hon eller han vill bli. Att tillhöra handlar om roller och att känna 
tillhörighet. Vid utförandet av olika aktiviteter tillhör personen olika grupper. Det är viktigt att 
personen ska kunna tillhöra olika grupper trots ökad ålder och eventuell funktionsnedsättning. 
Kielhofner (2008) beskriver att dessa olika roller och grupper ingår i den sociala miljön. Den 
sociala  miljön  har  stor  betydelse  för  människans  välbefinnande och hälsa. I  en studie  av 
Tollén, Fredriksson och Kamwendo (2008) som beskriver äldre funktionshindrade svenskars 
vardagsliv,  beskrivs  hur  deltagande  i  aktiviteter  och  sociala  relationer  ger  en  känsla  av 
samhörighet och tillfredsställelse.

Kielhofner (2008) skriver om när personer har svårt att transportera sig själva kan det bidra 
till att de inte kan utföra aktiviteten, vilket påverkar hela livssituationen. I en studie gjord av 
Wee och Lysaght (2009) om vad som påverkar aktivitet och delaktighet bland personer med 
rörelsehinder, framkom det att hjälpmedel och fysisk tillgänglighet var bland de viktigaste 
faktorerna  för  att  kunna delta  i  samhället.  Annat  som rankades  högt  var  fysisk  förmåga, 
transport, inkomst och personliga relationer.
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Statens folkhälsoinstitut (2008) menar att både samhället och individen har ett stort ansvar för 
hälsan. Det är viktigt att känna sig socialt delaktig för att kunna förstå hur samhället fungerar. 
Genom samhällsplanerade  satsningar  på äldres  delaktighet  och inflytande  i  samhället  kan 
individen stimuleras att ta ansvar för den egna livssituationen och sin aktivitet i samhället. 

Wilcock (2006) beskriver begreppet aktivitetsutanförskap. Med detta menas att bli utestängd 
från  meningsfulla  aktiviteter  på  grund  av  utseende,  funktionsnedsättning,  ursprung  och 
religion. Hälsa kan främjas och ohälsa förebyggas genom aktivitet. Vidare beskriver Wilcock 
begreppet aktivitetsrättvisa. Det innebär att alla människor ska ha tillgång till  meningsfulla 
aktiviteter. Det finns flera faktorer som kan påverka aktivitetsrättvisan. Några av dessa är när 
människan inte  kan möta sina basala  behov genom de aktiviteter  hon eller  han utför,  när 
personen inte får möjlighet att använda sin kompetens och när personen inte får utvecklas på 
grund av att samhället inte är tillgängligt för alla. Detta kan leda till att målen som gör att 
personen behåller hälsan och utvecklas på ett positivt sätt inte kan uppfyllas. Det kan också 
bidra  till  minskad  delaktighet  i  samhället.  För  att  undvika  aktivitetsorättvisa  behövs  det 
utbildning och forskning. Wilcock (2006) menar att det är ett individuellt etiskt ansvar.  I en 
studie av Chiao, Weng och Botticello (2011) framkom det att deltagande i samhället främjar 
den  psykiska  hälsan  hos  äldre  människor.  De  menar  att  äldre  som fortsatt  eller  påbörjat 
sociala aktiviteter minskar risken för depression senare i livet. Det har framkommit i studien 
att fysiskt handikapp är ett stort hot mot sociala aktiviteter när man blir äldre.

En buss för alla är den enda av sitt slag och det har tidigare inte gjorts några studier på dess 
betydelse för äldres delaktighet i samhället. Delaktighet och inflytande i samhället är ett av 
folkhälsomålen  som är  utarbetade  av  Statens  folkhälsoinstitut  (2008)  och  i  en  rapport  av 
Wretstrand  och  Svensson  (2007)  har  det  framkommit  att  förutsättningen  för 
samhällsdeltagande är att kunna transportera sig till  olika platser.  Regeringens proposition 
1999/2000:79 anger att kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer med funktionshinder 
år 2010. Därför anser författarna av denna studie att det är viktigt att undersöka om En buss 
för alla påverkar äldres delaktighet i samhället. 

Syfte
Syftet  är att beskriva vad  En buss för alla har haft för betydelse för äldres upplevelse av 
delaktighet i samhället. 

Material och metod
Enligt Depoy och Gitlin (1999) är det syftet som styr studiens design. Denna studies syfte var 
att ta reda på personernas upplevelse av En buss för alla, empirisk data och med tanke på 
detta valdes en kvalitativ design. 

Förförståelse
Malterud (2009) beskriver att det är viktigt att vara medveten om att författarna till  denna 
studie kan ha en förförståelse inför syftet så att detta inte påverkar resultatet av analysen. I 
tidigare kurser under arbetsterapeututbildningen har det framgått att äldre personer har vissa 
problem med rörlighet och balans vilket bland andra Berg (2007) och Hovbrandt et al. (2005) 
skriver  om.  Det  innebär  att  de  äldre  inte  har  samma  smidighet  och  mobilitet  som yngre 
personer. 
Under verksamhetsförlagd utbildning vid möten med olika äldre personer har det framkommit 
att flera av dem upplever det svårt att resa med buss. Detta för att busschaufförerna åker iväg 
med bussen innan de har hunnit sätta sig vilket leder till  att de kan ramla.  Likaså har det 
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observerats  att  det  är  svårt  för  äldre  att  ta  sig  på  bussen  med  rollator.  Det  kan  vara  då 
busschauffören inte alltid stannar intill trottoaren och inte sänker ner bussen. Det medför att 
rollatorn måste lyftas på och av bussen vilket författarna anser kan vara svårt för en äldre 
person.  Under  den  verksamhetsförlagda  utbildningen  och  genom  tidigare 
arbetslivserfarenheter har det kommit fram att äldre inte känner sig delaktiga i samhället. Ofta 
har det berott på att de inte har kunnat transportera sig och för att de har haft svårt att uttrycka 
sig. Författarna har tagit hänsyn till detta när analysen av intervjuerna har gjorts. Det är viktigt 
för att egna värderingar och förförståelse inte ska kunna förväxlas med informationen som 
framkommit genom intervjuerna.

Urval och undersökningsgrupp
En  målinriktad  sampling  har  gjorts  enligt  Depoy  och  Gitlins  (1999)  beskrivning  då 
undersökningsgruppen valdes  ut  från  förutbestämda kriterier.  Författarna  tog kontakt  med 
privatpersonen som var ansvarig för projektet En buss för alla och som hade ett register över 
tidigare  resenärer.  Projektansvarig  valde  ut  elva  stycken  individer  som  uppfyllde 
urvalskriterierna. Inklusionskriterierna för urvalet var individer som

• har rest med En buss för alla
• är över 55 år
• kan uttrycka sig verbalt

Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnor och fem män som alla var över 55 år. Fem av 
personerna satt i rullstol/elrullstol och tre personer hade problem med synen. Tre personer 
hade inte något funktionshinder alls. Samtliga i undersökningsgruppen var medlemmar i en 
förening för funktionshindrade eller för pensionärer vilka de har rest tillsammans med. 

Datainsamling
Kontakt togs med privatperson som utvecklade En buss för alla och som anordnat olika resor. 
Ett missiv (Bilaga 1) angående förfrågan om hjälp att hitta deltagare till intervju skickades till 
honom. Han tog i sin tur tagit kontakt med personer, utifrån författarnas inklusionskriterier, 
som hade rest med En buss för alla och frågade om de ville delta i denna studie.  Författarna 
till denna studie fick kontaktuppgifter till elva personer som tackat ja till att delta. Efter det 
tog  författarna  den första  kontakten  med  informanterna  via  telefon  för  att  ta  reda  på  om 
intresse fortfarande fanns att delta i studien. Information angående hur intervjuerna skulle gå 
till presenterades. Då de flesta informanter som deltog i studien har svårighet att transportera 
sig och det enligt Malterud (2009) är viktigt att informanten känner sig trygg, föreslogs att 
intervjuerna  skulle  ske  i  informanternas  hem.  Två  informanter  som  bor  långt  bort  har 
intervjuats via telefon på grund av tidspress och bristande resurser och har därför inte kunnat 
besökas.  Missiv med förfrågan om deltagande (Bilaga  2) skickades  ut  mellan  två och tre 
veckor innan intervjuerna skulle ske. 

Enligt  Depoy  och  Gitlins  (1999)  beskrivning  gjordes  en  testintervju  med  en  av  de  elva 
personer som tackat ja till att delta. Detta för att kontrollera om frågorna var relevanta och 
formulerade på ett sätt som var lätt att förstå. Inga frågor i intervjuguiden ändrades efter första 
intervjun eftersom författarna ansåg att frågorna var relevanta för att få reda på syftet med 
studien och därför togs svaren från den intervjun med i resultatet. Intervjuerna har gjorts med 
en individ i taget. Innan intervjun påbörjades fick informanterna godkänna att samtalet skulle 
spelas  in,  vilket  alla  gjorde.  Malterud  (2009)  menar  att  bandinspelningar  av  intervjuer  är 
lämpliga  för  att  fånga  upp  det  som sägs.  Informanterna  upplystes  om att  ingen  förutom 
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författarna till studien skulle lyssna på det som spelades in och ingen annan skulle kunna läsa 
transkripten. 

För  att  undvika  bias  och  kontrollera  trovärdigheten  har  författarna  gjort  en  reflekterande 
självgranskning. Författarna har dokumenterat sina egna känslor, attityder och reaktioner som 
uppkommit  under  datainsamlingens  gång.  Detta  för  att  reflektera  kring  hur  författarnas 
personliga perspektiv kan påverka resultatet (Depoy & Gitlin, 1999).

Datainsamlingsinstrument
Enligt Malteruds (2009) beskrivning har insamlingsmetoden varit ostrukturerad då frågorna är 
likartade i de olika intervjuerna, det är öppna och anpassningsbara frågor men diskussionen 
har styrts av författarna av studien med specifika frågor. En intervjuguide (Bilaga 3) gjordes 
enligt  Depoy  och  Gitlins  (1999)  och  Malteruds  (2009)   beskrivning  innan  intervjuerna 
genomfördes. Intervjuguiden innehåller öppna frågor, inga ja/nej frågor eftersom intervjuerna 
har varit ostrukturerade. Detta för att undvika att styra informanternas svar och att studien ska 
ha högre trovärdighet. 

Dataanalys
Med hjälp  av  kvalitativ  innehållsanalys  enligt  Malteruds  (2009)  beskrivning  analyserades 
transkripten av båda författarna tillsammans.  Den kvalitativa innehållsanalysen delas upp i 
fyra olika faser. I den första fasen läste författarna till studien igenom och bekantade sig med 
all text från de olika intervjuer som gjorts. Genom diskussion sammanfattades texten in sju 
olika  teman  som  fick  tillfälliga  namn  som  var  delaktighet,  bussens  utformning,  frihet, 
trygghet, kan aldrig följa med på något, mer än bara bussen, mindre funktionshindrad. I den 
andra  fasen sållades  allt  material  som  var  oväsentligt  för  studiens  syfte  bort  från  det 
väsentliga.  Den text som blev kvar kallas för meningsbärande enheter,  och dessa sattes in 
under olika teman. De gjordes sedan om till  koder som beskrev mer exakt vad som fanns 
under dem. Det resulterade i två koder som var samhörighet och tillgänglighet. 

Vissa  av  de  meningsbärande  enheterna  hamnade  under  flera  koder.  Författarna  valde 
Malteruds  (2009)  exempel  att  använda sig  utav färgpennor  och klippa och klistra,  för att 
lättare kunna sortera de meningsbärande enheterna under koderna. För varje meningsbärande 
enhet antecknades också vilken informant som sagt det och var i intervjun den finns. Detta 
organiserades i en matris (Bilaga 4), som hjälpte författarna att se vart de olika meningarna 
hör hemma. I matrisen framgår det under vilken kod de meningsbärande enheterna finns, samt 
vilken informant som har sagt det och den rad i varje transkript det står på. Genom att göra en 
matris  kan  författarna  försäkra  sig  om  validiteten  i  analysen.  Under  bearbetningen  av 
materialet gick författarna tillbaka i ursprungstexten för att se så att definitionerna av koderna 
verkligen stämmer överens med meningarna som framkommer. 

I den tredje fasen av analysen avlägsnades det oväsentliga från kodgrupperna och innehållet i 
de  meningsbärande  enheterna  kondenserades.  Sedan  övervägdes  om  de  meningsbärande 
enheterna  hade  hamnat  under  rätt  koder.  När  detta  var  gjort  var  materialet  reducerat  och 
antalet sidor med material hade minskat. Sedan gick författarna igenom en kodgrupp i taget 
och sorterade  materialet  i  subgrupper.  Malterud  (2009)  menar  att  det  är  viktigt  att  skapa 
utrymme för olika tolkningar av materialet.  Detta gjordes genom att  båda författarna läste 
igenom texterna under varje kodgrupp och antecknade var för sig ord som skulle kunna vara 
tänkbara  subgrupper.  Författarna  diskuterade  vilka  subgrupper  som  var  mest  relevanta  i 
förhållande till studiens syfte. Subgrupperna fick namnen valfrihet, mindre funktionshindrad, 
gemenskap,  bussens  utformning,  allt  omkring  och  mindre  diskriminerad.  Efter  detta 
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sammanfattades innehållet i varje subgrupp till  konstgjorda citat,  med informanternas egna 
ord, som representerar innehållet från de meningsbärande enheterna från subgruppen.

Alla  bitarna  sattes  ihop  igen  i  den  fjärde  fasen.  Författarna  sammanfattade  det  som 
framkommit  i form av återberättelser.  En schematisk figur över koder och subgrupper har 
gjorts för att förtydliga resultatet (Figur 1). 

Figur 1. Schematisk bild över resultatet

Etiska överväganden
Studien  har  följt  Vetenskapsrådet  (2002)  etiska  principer,  dessa  är  forskningskravet och 
individskyddskravet. Forskningskravet handlar om att  forskning ska utövas och inriktas på 
viktiga frågor som berör både samhället, individer och forskarnas profession vilket i detta fall 
är arbetsterapi.  Individskyddskravet handlar om att inte utsätta informanterna för kränkning 
eller  psykisk  och  fysisk  skada.  Individskyddskravet delas  in  i  fyra  huvudkrav  som  är 
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och  nyttjandekravet. 
Informationskravet följdes genom att författarna skickade ut missiv till projektansvarig för En 
buss för alla som förmedlade informanterna. Ett missiv skickades även ut till informanterna. I 
missivet fanns information om studiens syfte, hur studien skulle gå till, hur många som skulle 
intervjuas. 

I missivet fanns också enligt  samtyckeskravet information om att informanterna själva hade 
rätt att bestämma om de ville delta eller inte. Att de har rätt att avbryta sin medverkan utan 
negativa följder. En blankett för samtycke skickades ut tillsammans med missivet för ifyllning 
innan intervjun.  Konfidentialitetskravet  följdes  genom att  det  i  missivet  stod  att  svar  och 
resultat  inte  skulle  kunna  gå  att  koppla  till  någon  särskild  informant.  Innan  intervjuerna 
började informerade författarna om att tystnadsplikt gäller vid etiskt känsliga uppgifter. För 
att försäkra informanternas anonymitet  kodades deras namn med siffror vid transkribering. 
Nyttjandekravet har följts då de uppgifter som insamlats för studien inte kommer att användas 
för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga. Likaså ska uppgifterna inte 
användas  för  åtgärder  eller  beslut  som kan påverka  informanten  (Vetenskapsrådet,  2002). 
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Hälsohögskolans  etiska  egengranskning  vid  examensarbeten  har  gjorts  (Bilaga  5) 
(Hälsohögskolan, 2011).

Resultat
När samhället är tillgängligt och personer kan uppleva samhörighet tillsammans med andra 
bidrar detta enligt Wilcock (2006) till delaktighet. Med delaktighet menas att kunna vara med 
på olika aktiviteter som erbjuds i samhället tillsammans med andra personer. Exempelvis att 
delta på resor, besöka museum, bo på hotell och resa till affärer. I resultatet framgick det att 
informanterna upplevde att  En buss för alla bidrar till tillgänglighet och samhörighet. Dessa 
begrepp är enligt Wilcock (2006) förutsättningar för att uppleva delaktighet.

Författarna  valde  att  presentera  resultatet  i  löpande  text,  med  koderna  som rubriker  och 
subgrupperna  som  underrubriker.  Under  varje  rubrik  presenteras  en  sammanfattning  av 
informanternas  svar,  och  för  att  öka  trovärdigheten  i  texten  finns  utvalda  citat  från 
intervjuerna med. I citaten har deltagarna kodats med nummer 1-11 (Malterud, 2009). 

Tillgänglighet
Samtliga  informanter  beskriver  att  de  upplever  att  En  buss  för  alla bidrar  till  ökad 
tillgänglighet. Det beror på att bussen är utformad så att de personer som har rörelsehinder 
och inte kan gå i trappor kan förflytta sig ombord och inne i bussen. De betonar att det inte 
endast är bussen som har betydelse för tillgängligheten utan även platserna de besöker och 
hurdan chauffören är. 

Bussens utformning
En buss för alla ser enligt informanterna ut som en vanlig buss, både på utsidan och insidan. 
Det  finns  inget  på  utsidan  av  bussen  som utmärker  den  som handikappanpassad.  Insidan 
beskriver de som en lyxigare variant av buss med skinnsäten och utrustning som exempelvis 
tv-skärmar, mikrovågsugn och kaffebryggare. 

Bussen är så fin, det går nästan inte att se att den är handikappanpassad. Den ser ut  
precis som en vanlig buss. (Informant 11) 

Alla  informanter  beskriver  att  de  aldrig  tidigare  har  rest  med  någon  buss  som har  varit 
anpassad som En buss för alla. Det finns en lyft inne i bussen som kan förflytta personer från 
rullstol till ett säte, framåt och bakåt i bussen. Flera informanter belyser vikten av toaletten 
som finns på bussen. Den är stor och handikappanpassad och den är utrustad med en dusch. 
De berättar att lyften som finns i bussen gör det möjligt att förflytta sig in på toaletten.

Såhär kan man ju åka med lyften upp och det finns en lyft inne i bussen också då som 
man kan bli förflyttad då va, ifrån rullstol till ett säte, fram eller bak eller vilken sida
som helst och ända in till toaletten om man så vill va. Det finns ju dusch, de finns 
dusch i toaletten också. (Informant 2) 

Det  som informanterna  framställer  som det  viktigaste  med bussen är  lyften  som finns på 
utsidan  av  bussen  som  gör  att  de  kan  komma  ombord.  Detta  är  viktigt  då  flera  har 
funktionsnedsättningar som gör att de inte kan gå i trappor. Informanterna upplever att det är 
smidigt  att  resa med bussen.  De som inte  kan använda trapporna kan använda lyften och 
enkelt hissas ombord. För att de som vill ska kunna sitta kvar i sina rullstolar under resan 
monteras säten ut så att de får plats. För de som har svårt att ta stora kliv, som exempelvis 
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behövs när de ska gå upp för  trappan,  kan bussen sänkas ner  så  blir  inte  steget  så  högt. 
Informanterna berättar  att det finns flera saker än lyften på  En buss för alla som gör den 
speciell. Det finns hörslinga, allergifri inredning, syntolk samt möjlighet att tolka för döva. 

Jag  klarar  inte  av  att  gå  i  trappan  på  bussen  och  det  är  jätteskönt  med  lyften.  
(Informant 4)

Allt omkring
Enligt informanterna är det inte bara själva bussen som har betydelse när de ska resa. Det som 
också är viktigt är allting runt omkring. För att det ska fungera är det viktigt att platser som de 
kommer  till  med  En  buss  för  alla är  anpassade  för  resenärernas  behov.  Platserna 
informanterna besökt har varit anpassade för personer med funktionshinder, vilket de tycker 
har  varit  en  förutsättning  för  att  resan  ska  bli  av.  Detta  för  att  alla  ska  kunna  delta. 
Informanterna berättar att när de reste utomlands med En buss för alla var hotellet de bodde 
på handikappanpassat och att hela resan var upplagd för att personer med rörelsehinder skulle 
klara av den. 

Det är allt runtomkring med En buss för alla som gör det speciellt. Det är ju den här 
tillgängligheten man känner sig ju trygg och man vet att man klarar av en resa när 
det är en sån buss då va. (Informant 9)

Chaufförens betydelse för resan är något samtliga informanter tar upp. Det är mycket som 
beror  på  den  som kör.  Bussen  är  en  nödvändighet  men  det  krävs  en  chaufför  som  har 
förståelse för olika funktionsnedsättningar och hinder för att resan ska fungera. Informanterna 
berättar att chauffören ser till alla funktionshinder. Ett exempel de beskriver är när de åkte 
färja och parkeringen på den var trång, då hade chauffören i förväg kontaktat färjan så de fick 
extra utrymmen för att lyften skulle kunna fällas ner. Informanterna beskriver att chauffören 
alltid ser till att stanna på sådana rastplatser där det finns handikappanpassad toalett. Detta för 
de resenärer som inte vill besöka toaletten som finns i bussen.

Han tar ju hänsyn, han kör till såna platser som han vet är handikappanpassade. 
(Informant 10)

Informanterna berättar att även fast chauffören ser och hör och hjälper till så mycket han kan, 
finns det i de fall det är rullstolar och elrullstolar med på resan ett stort behov av medhjälpare. 
De behövs för att det tar lång tid om bara en person ska spänna fast rullstolar och hjälpa de 
som behöver hjälp, och busschauffören kan inte göra allt. Även resenärerna hjälper varandra.

Det är en helhet, ett helt resepaket. (Informant 5)

Mindre diskriminerad
Flera informanter berättar  att de tidigare rest med andra vanliga bussar som inte har varit 
handikappanpassade  på  insidan.  Oftast  är  toaletten  trång  och  det  kan  till  och  med  vara 
trappsteg ner till  toalettutrymmet.  Informanterna upplever att detta gör det omöjligt för de 
som inte kan förflytta sig själva att använda toaletten på de andra bussarna. Informanterna 
tycker att det känns tryggt att veta att de kan använda toaletten om de skulle behöva det. Om 
man inte kan stå på sina ben och förflytta sig utan rullstol är det omöjligt att följa med på 
bussresor med vanliga bussar som saknar lyft. Sådana bussar gör att flera informanter känner 
sig  diskriminerade  då  de  inte  kan  följa  med  på  de  olika  resorna  som anordnas  av  olika 
föreningar och bussbolag.
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Det har ju varit resor som man har tittat på och som hade varit roligt, men då har det  
inte varit en anpassad buss och då går det inte (Informant 4)

Enligt informanterna är en stor fördel med att resa med  En buss för alla  att det går lugnt 
tillväga. Det är ingen stress men ändå hinner de alltid fram i tid dit de ska. Flera informanter 
beskriver att de på grund av olika problem måste ta det lugnt och därför passar det väldigt bra 
med En buss för alla. De berättar att fastän flera kan använda trapporna på en vanlig buss vill 
de inte alltid åka med dem för att det blir omständigt. Exempelvis för att toaletterna är trånga 
och svåra att använda. 

Informanterna upplever att  behovet av  En buss för alla är stort.  De berättar  att  bussen är 
mycket  uppbokad och för att  få tillgång till  den måste  den bokas flera månader  i  förväg. 
Därför tycker de att det borde finnas fler sådana bussar. Utan En buss för alla hade många av 
dem inte kunna komma ut och resa.

Det är ju en helt fantastisk buss och jag säger det att det borde finnas många sådana  
bussar  i  Sverige.  För  att  man  känner  att  man  aldrig  kan  följa  med  på  något. 
(Informant 3)

Det finns enligt informanterna fler bussar med lyft på utsidan, men dessa är få och svåra att 
boka för resor. Dessutom har de inte lyft på insidan av bussen vilket medför att resenärer som 
sitter i rullstol inte kan förflytta sig till ett vanligt säte. Flera informanter kan inte resa med 
kollektivtrafiken på grund av att de inte kommer på bussarna med sin rullstol. 

Det hade ju inte varit möjligt för många av de rörelsehindrade att komma dit utan den 
bussen. (Informant 7)

. 

Samhörighet
Informanterna  beskriver  hur  En  buss  för  alla bidrar  till  en  valfrihet  som  är  mycket 
betydelsefull. Resenärerna kan välja att sitta vart i bussen de vill och bredvid vem de vill på 
resorna. När allt är handikappanpassat både i bussen och utanför upplever de flesta att de är 
mindre funktionshindrade än vad de är annars. Att de kan resa tillsammans och alla kan delta 
bidrar till en känsla av gemenskap.

Valfrihet
En buss för alla gör det möjligt för flera informanter att kunna välja om de vill åka på en resa 
eller inte. Finns det ingen sådan buss så finns det inga valmöjligheter. Då är det bara att stanna 
hemma  berättar  de.  De  menar  att  om  det  hade  funnits  fler  anpassade  bussar  för 
funktionshindrade så skulle de ha större möjlighet att välja mellan olika resmål och när på året 
de vill resa. När det endast finns En buss för alla så får de ta resorna som erbjuds.

Informanterna tycker att lyften i bussen är väldigt värdefull. Den gör att personen själv kan 
välja var i bussen hon eller han vill sitta, vilket informanterna upplever som betydelsefullt. De 
kan välja att sitta bredvid vem de vill exempelvis om en person är funktionshindrad och en 
inte är det, så kan de sitta bredvid varandra som vem som helst. I andra bussar som saknar lyft 
inne i bussen har de som inte kunnat förflytta sig själva inte haft något val, utan varit tvungna 
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att sitta kvar i sin rullstol.  Då måste rullstolen stå på en speciell plats till exempel långt bak i 
bussen och den andra personen får sitta någon annanstans.

Och sen så finns det en lyft inne i själva bussen, som kan förflytta personen, till sätet  
så man kan sitta som alla andra friska människor. Så man kan ha sin kompis eller  
hjälpare eller vad man ska säga med dig vid det sätet och det kan man ju inte annars 
när man sitter i rullstol, för då sitter man ju ensam i sin stol, och den måste ju sättas  
fast och det finns ju ingen plats för den som ska sitta bredvid. Det blir en mycket  
mycket ensammare resa när man sitter kvar i sin rullstol. (Informant 1)

Informanterna beskriver att en del kan tycka att det är obehagligt att sitta i rullstolen under 
resan med bussen. Rullstolen följer bussens rörelser vilket gör att det skakar och det finns 
inget att hålla sig i förutom rullstolen. Det kan göra att det känns otryggt. Informanterna 
berättar också att det kan kännas omständigt att flytta över till ett säte till från sin rullstol. En 
del tycker att det är behagligare att sitta kvar i rullstolen. Därför tycker de att det känns 
värdefullt att sätena kan plockas bort så att de kan välja att sitta kvar i sin rullstol.

Jag sitter alltid i min stol, jag tycker det är bekvämare än att sitta det är ju lite det  
blir lite mer plats för benen. (Informant 8)

Det innebär också en stor valfrihet för många informanter att de kan välja att besöka bussens 
toalett  om de vill,  eller  att  de kan vänta med att  gå på toaletten tills de stannar på någon 
rastplats. Därför är det mycket värdefullt att chaufförens stannar på sådana platser som hon 
eller han vet är anpassade för personer med funktionshinder.

Mindre funktionshindrad
De av informanterna som har något funktionshinder berättar att de upplever att En buss för  
alla gör att de inte känner sig lika funktionshindrade. Den gör att de inte är i lika stort behov 
av hjälp från andra människor. Detta gör att de känner sig mindre funktionshindrade, då de 
också får möjlighet att följa med på olika resor och delta i gemenskapen. Många informanter 
beskriver att de känner sig mer normala när de reser med En buss för alla. De beskriver att det 
är miljön som gör att de blir funktionshindrade. När miljön är anpassad så fungerar allt 
mycket bättre och många får en känsla av att inte ha något funktionshinder. De upplever att 
bussen inte har några begräsningar och att de kan göra precis som de vill och då inte känner 
av om de har något funktionshinder eller inte.

Bussen gör att man känner sig normal inte lika funktionshindrad. Man är inte i lika 
stort behov av hjälp det är det som är det fina. Jag gör min del jag kan ju alltså köra 
upp den på här lyftplattan och sen när jag kommer upp så bara svänger jag in själv 
och sen tar de och fäster min vagn. Och sen är det ok, va. Och jag känner mig precis  
som en vanlig människa faktiskt. (Informant 3)

Gemenskap
Informanterna är alla med i en förening där det både finns personer med funktionshinder och 
utan funktionshinder. De berättar att det är därför de är i behov av En buss för alla, för att de 
ska kunna resa tillsammans och alla ska kunna delta. Utan en handikappanpassad buss hade 
inte alla föreningsmedlemmar kunnat följa med, eftersom flera av medlemmarna inte kommer 
ombord  på  en  buss  utan  lyft.  Att  resa  tillsammans  med  de  andra  i  föreningen  upplever 
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informanterna  bidrar  till  en  bättre  hälsa.  De  upplever  att  de  mår  bättre  både  fysiskt  och 
psykiskt när de kan komma ut och resa tillsammans med sina vänner. 

Det är så bra att man kan åka många. Det blir en annan gemenskap. (Informant 6)

Informanterna tycker att alla som vill ska ha möjlighet att få följa med på en resa och inte bli 
hindrade av att bussen inte är anpassad. De tycker att tillgängligheten runt omkring En buss 
för alla öppnar möjligheter för äldre och funktionshindrade personer att delta i aktiviteter och 
resor.  Informanterna  berättar  om att  det  blir  mer  gemenskap  när  alla  kan  följa  med  och 
exempelvis fika när de stannar med bussen. Att komma ut och se mycket och träffa andra 
människor lyfter tillvaron. De berättar att alla ska ha samma rätt att följa med på resor och 
aktiviteter och inte gå miste om gemenskapen för att de har ett funktionshinder. Informanterna 
berättar att många får funktionsnedsättningar när de blir äldre och upplever därför att de inte 
kan resa tillsammans om bussen inte är anpassad. De upplever att samhället inte är till för alla 
som det borde vara.

Det är ju väldigt mycket resor så varför skulle inte äldre vara lika reslystna som 
andra, det tror jag. (Informant 10)

Flera informanter berättar att det är  En buss för alla som har gjort det möjligt för dem att 
komma ut på olika resor. En del tror att de skulle vara mer isolerade i sina hem om de inte 
hade kunnat resa med den bussen. Informanterna berättar att det har funnits resor med andra 
bussar som har verkat intressanta, men de har inte varit handikappanpassade bussar så då har 
de fått avstå. Detta har bidragit till att de har gått miste om den resan och gemenskapen med 
de andra som har kunnat åka med.

Jag har aldrig i mitt liv kunnat drömma om att jag skulle kunna åka utomlands en 
gång till i livet. (Informant 8)

Många upplever att En buss för alla gör det möjligt för par att resa ihop. Utan en buss som är 
så anpassad för funktionshindrade som den bussen är hade ett par fått dela på sig och åka var 
för sig till platsen de ska besöka. När de får möjlighet att resa tillsammans, kan de prata om 
vad de ser längs vägen på ett annat sätt och resan blir mer värdefull.

Diskussion

Metoddiskussion
Enligt  Depoy  och  Gitlins  (1999)  beskrivning  görs  gränsdragningar  för  att  välja  ut 
urvalsgruppen. Författarna valde en målinriktad sampling eftersom intervjuerna endast kunde 
göras med individer som har rest med En buss för alla för att resultatet skulle svara på syftet. 
Privatpersonen som är grundare till  En buss för alla har ett register över de som rest med 
bussen, från det valde han ut vilka informanter författarna kunde kontakta. Detta gjordes med 
hjälp  av  författarnas  inklusionskriterier.  Författarna  anser  att  resultatet  kunde  blivit 
annorlunda om informanterna hade valts ut på ett annat sätt, exempelvis genom att missiv om 
förfrågan till deltagande skickats ut direkt till personer som rest med En buss för alla istället 
för  att  informanterna  förmedlats.  Resultatet  kunde  också  blivit  annorlunda  om  alla 
informanter hade haft ett funktionshinder eller om ingen utav dem hade haft det.  

Depoy och Gitlin (1999) menar att flera tillvägagångssätt är möjliga vid en kvalitativ studie. 
Ett av dessa är systematisk observation, som går ut på att betrakta, lyssna och registrera data. 
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Författarna anser att detta inte hade varit möjligt för denna studie då det inte funnits tid och 
resurser  att  följa  med  informanterna  på  en  resa  med  En  buss  för  alla.  Ett  annat 
tillvägagångssätt är frågeformulär. Malterud (2009) menar att detta sätt att samla in data på 
kan bli ytligt och påverka trovärdigheten negativt. Författarna till denna studie anser att det 
hade varit svårt att få svar på syftet genom frågeformulär eftersom förutbestämda frågor kan 
göra att viktig information går förlorad och att trovärdigheten minskar.

Författarna  valde  enligt  Malteruds  (2009)  beskrivning  att  göra  en  ostrukturerad 
insamlingsmetod med öppna frågor för att inte styra svaren och på så sätt öka trovärdigheten. 
Författarna valde att styra diskussionen med några specifika frågor för att få information som 
svarar  på syftet.  Dessa utformades  i  en  intervjuguide.  Författarna  valde  att  samla  in  data 
genom kvalitativ intervju. Författarna gjorde en testintervju för att kontrollera om frågorna i 
intervjuguiden var relevanta och formulerade på ett sätt som var lätt att förstå. Det enda sättet 
att göra en testintervju i detta fall var att testa på någon som hade rest med En buss för alla. 
Detta  för  att  öka  trovärdigheten.  Då  författarna  ansåg  att  även  det  som  kom  fram  i 
testintervjun var relevant för studien valdes denna att tas med i analysen och resultatet.

Malterud (2009) skriver om att den lugna intervjusituationen är ett bra sätt att få informanten 
att öppna sig och dela med sig av minnen och upplevelser. En förutsättning för detta är att 
informanten känner sig trygg och att intervjuaren ska lyssna utan förutfattade meningar för att 
öka  trovärdigheten  i  studiens  resultat.  Författarna  av  denna  studie  valde  att  genomföra 
intervjuerna i  informanternas  hem för att  skapa trygghet  och på så sätt  lättare  få dem att 
berätta om sina upplevelser. Flera av informanterna har även svårt att transportera sig och 
därför ansåg författarna att det underlättade att vara i deras hem. Depoy och Gitlin (1999) 
menar att intervjuer kan göras både ansikte mot ansikte och via telefon. Två av informanterna 
intervjuades via telefon på grund av långa avstånd. En nackdel med detta kan vara att samtalet 
blir stelt och inte flyter lika smidigt som när intervjun sker ansikte mot ansikte. Författarna 
upplevde också att telefonintervjuerna inte blev lika omfattande och personliga som de andra 
intervjuerna vilket kan påverka trovärdigheten.

Enligt  Malteruds  (2009)  beskrivning  registrerades  intervjusvaren  genom  ljudinspelning. 
Inspelningen  skedde  via  författarnas  mobiltelefoner  som  placerades  på  ett  bord  mellan 
författarna  och informanterna.  Innan inspelningarna  av intervjuerna  påbörjades  gjordes  en 
testinspelning för att höra om ljudet var tydligt och om telefonerna klarade av att lagra en 
längre  inspelning.  Fördelar  med  att  spela  in  intervjuerna  är  att  trovärdigheten  ökar  då 
informanternas svar registreras exakt. Författarna kunde koncentrera sig helt på vad som sades 
och behövde inte anteckna.  En nackdel är att  bandspelaren kan påverka svaren genom att 
informanterna  vill  framställa  sig själva på ett  annat  sätt,  de kan hämmas och kanske inte 
känner sig bekväma med att spelas in vilket kan minska trovärdigheten. Författarna startade 
ljudinspelningen efter att de fått godkännande av informanterna. Genom att först börja prata 
allmänt  om  exempelvis  vädret  uppfattades  informanterna  mer  avslappnade  och  intervjun 
kunde genomföras på ett så trovärdigt sätt som möjligt.

Då det är två författare till denna studie utfördes intervjuerna tillsammans av författarna. Detta 
valdes eftersom författarna ansåg att  mer  information kunde samlas  in då båda två kunde 
ställa  följdfrågor  till  informanterna.  Författarna  ansåg  också  att  det  skulle  bli  lättare  att 
analysera materialet om båda varit med och hört informationen från början. Innan, under och 
efter intervjuerna försökte författarna enligt Malteruds (2009) beskrivning att hålla ett öppet 
sinne  för  att  kunna  lyssna  på  ett  objektivt  sätt.  Detta  gjordes  för  att  öka  trovärdigheten. 
Författarnas egna personliga perspektiv kan påverka resultatet och för att öka trovärdigheten 
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har  en  reflekterande  självgranskning  gjorts.  Detta  för  att  reflektera  kring  hur  författarnas 
personliga perspektiv kan påverka resultatet. Författarna har dokumenterat sina egna känslor, 
attityder och reaktioner som uppkommit under datainsamlingens gång. Detta bidrog till  att 
författarna  kunde  kontrollera  att  inte  förförståelsen  påverkade  analysen  av  intervjuerna. 
Trovärdigheten i resultatet blev på så sätt starkare. Det finns fler sätt att öka trovärdigheten i 
studiens resultat. Exempel på dessa är triangulering, mättnad och deltagarkontroller. Inga av 
dessa åtgärder har kunnat genomföras inom ramen för denna studie (Depoy & Gitlin, 1999). 

För  att  analysera  insamlad  data  har  en  analysmetod  enligt  Malterud  (2009)  använts. 
Författarna valde att använda denna metod för att den beskrivs av Malterud (2009) på ett sätt 
som är lätt för nybörjare att förstå.  Författarna analyserade transkripten tillsammans för att 
vara  säkra  på  att  de  analyserades  likadant.  Under  analysens  gång  diskuterade  författarna 
tillsammans hur transkripten gick att tyda på olika sätt och kom sedan fram till en gemensam 
tolkning. Författarna återgick till de ursprungliga transkripten av intervjuerna flera gånger för 
att kontrollera att det som framkom fanns med i den ursprungliga texten. Matrisen är ett sätt 
att  kontrollera  tillförlitligheten eftersom författarna där kunde se att  alla  informanter  hade 
bidragit  till  det  som framkom i analysen.  Författarna har lyssnat på delar av de inspelade 
intervjuerna flera gånger för att försäkra sig om att ingenting hade missats. Det är viktigt att 
inse  att  det  som  framkommer  i  analysen  och  resultatet  alltid  påverkas  av  författarnas 
behandlig av materialet. Det är författarnas tolkning av det som har sagts i intervjuerna som 
presenteras,  och  det  är  därför  väldigt  viktigt  att  trovärdigheten  i  resultatet  diskuteras 
(Malterud, 2009).

Resultatdiskussion
Studiens syfte var att beskriva vad En buss för alla har haft för betydelse för äldres upplevelse 
av delaktighet i samhället. Detta anser författarna har framkommit i resultatet då tillgänglighet 
och  samhörighet  enligt  Wilcock  (2006)  är  förutsättningar  för  att  kunna  vara  delaktig  i 
samhället. 

Broome et al. (2010) beskriver att när människan blir äldre uppstår vissa förändrar i kroppen 
som kan leda till olika funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan göra att det 
uppstår hinder i det vardagliga aktivitetsutförandet, exempelvis kan det bli svårt att åka buss. 
Även  Kielhofner  (2008)  menar  att  miljön  kan  påverka  aktivitetsutförandet.  Om det  finns 
hinder i  miljön som gör att  den inte är  tillgänglig  kan det  bli  svårt  för personen att  vara 
delaktig och utföra de aktiviteter som hon eller han vill. Samhället måste vara tillgängligt för 
att alla ska kunna delta,  vilket stämmer överens med vad informanterna i denna studie har 
berättat. Det är funktionsnedsättningar som hindrar dem från att resa som de har kunnat göra 
tidigare. De känner sig hindrade på grund av att bussarna inte är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar vilket gör att miljön är begränsad. Informanterna beskriver att det är 
tack vare att  En buss för alla är handikappanpassad som gör att de kan resa. Tack vare att 
bussen är utrustad med lyft på ut- och insidan, handikapptoalett med mera är det möjligt för 
alla att följa med. Wee och Lysaght (2009) skriver om att det  är fysisk tillgänglighet och 
hjälpmedel  som bidrar till  att  personer med rörelsehinder  kan delta.  Författarna till  denna 
studie anser att miljön i En buss för alla är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 
på grund av hjälpmedel  och  anpassningar.  Enligt  Statens  folkhälsoinstitut  (2008)  har  alla 
människor  rätt  att  vara  delaktiga.  Samhället  ska  hjälpa  äldre  att  kunna  delta  och  viktiga 
medverkande är kommuner, länsstyrelser, regioner och landsting. Därför anser författarna till 
denna studie att det inte är tillräckligt att en privatperson utvecklar fler bussar liknande  En 
buss  för  alla.  Kommuner  och  landsting  måste  driva  utvecklingen  för  att  behovet  ska 
tillgodoses och äldre ska kunna delta i samhället. 
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Att  bli  utestängd  från  en  aktivitet  på  grund  av  exempelvis  funktionsnedsättning  kallar 
Wilcock  (2006)  aktivitetsutanförskap,  vilket sin  tur  kan  leda  till  ohälsa.  Flera  av 
informanterna berättar att de inte har kunnat följa med på resor innan En buss för alla fanns. 
De har känt sig diskriminerade och utestängda ifrån samhället. De beskriver att det inte räcker 
med en buss som är handikappanpassad som En buss för alla. Det behöver finnas fler för att 
tillgodose alla behov. Det anordnas många olika resor men då är det oftast bussar som gör det 
omöjligt för individer med funktionsnedsättningar och rörelsesvårigheter att följa med. Enligt 
en  studie  av  Constanca  et  al.  (2006)   är  sjukdom  och  begränsningar  på  grund  av 
funktionshinder relaterade till psykisk ohälsa bland äldre människor. Informanterna menar att 
En buss för alla har bidragit till att de har bättre hälsa, eftersom den gör de kan komma ut och 
vara med om saker som de inte kunnat tidigare. Både Kielhofner (2008) och Wilcock (2007) 
menar  att  utförandet  av  meningsfulla  aktiviteter  bidrar  till  välbefinnande  och  hälsa. 
Wretstrand och Svensson (2007) skriver om att deltagande i samhället och en aktiv livsstil är 
viktigt för att bevara en god hälsa. Författarna till denna studie menar att det därför är väldigt 
viktigt för äldre personer att ha möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter och att det inte 
ska hindras av kollektivtrafik och andra bussars utformning. 

Informanterna anser att det inte bara är hur  En buss för alla är utformad som har betydelse 
utan även allt runtomkring. En studie av Broome et al. (2009) visar att det både är fysiska 
hinder i miljön och attityder hos busschauffören som hindrar eller möjliggör äldre personer 
från att resa med buss. Gilhooly et al. (2002) skriver också om att äldre väljer att inte resa 
med  buss  då  de  känner  sig  till  besvär.  Enligt  Broome  et  al.  (2010)  är  det  viktigt  att 
busschauffören  väntar  med  att  åka  tills  de  har  satt  sig  för  att  undvika  fall.  Därför  anser 
författarna att det är viktigt att då äldre personer ska resa med buss att busschauffören låter det 
ta den tid som behövs och att miljön runtomkring är anpassad så att de klarar av det. Särskilt 
viktigt har det visat sig i denna studie är det då personer med funktionsnedsättning reser med 
buss att miljön runtomkring är anpassad. Informanterna menar också att busschauffören spelar 
en viktig roll då det gäller planering av resmål. Det är viktigt att chauffören har kunskap om 
olika funktionsnedsättningar för att resan med bussen ska fungera. Broome et al (2009) menar 
att färdigheter som tal, språk, hörsel, syn samt motoriska och kognitiva förmågor är viktiga 
för att klara av att resa med vanliga bussar. Informanterna beskriver att  En buss för alla är 
utrustad med  hörselslinga, allergifri inredning, syntolk samt att det finns möjlighet att tolka 
för döva. Författarna anser att bussens utformning ökar möjligheten för personer med olika 
funktionsnedsättningar att kunna resa. Musselwhite och Haddad (2010) skriver i en studie att 
det är viktigt för äldre med rörlighet i samhället och att transportera sig. Detta för att de ska 
kunna uppfylla grundläggande behov och ha en känsla av självbestämmande. Marsden et al. 
(2010)  menar  att  rörligheten  i  samhället  är  viktig  för  att  äldre  ska  kunna  behålla  sin 
självständighet och inte vara beroende av andra. 

Informanterna beskriver att En buss för alla till skillnad mot andra bussar gör att de kan följa 
med på resor och komma ut  i  samhället.  Flera  informanter  beskriver  att  de inte  kan resa 
kollektivt  på grund av sina funktionshinder och att de känner sig diskriminerade. Då det i 
regeringens  proposition  1999/2000:79  som  antogs  av  en  enad  riksdag  2000  står  att 
kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla anser författarna till denna studie att det inte är 
fallet då informanterna beskriver att de inte kan resa med kollektivtrafiken. Författarna tror att 
det  krävs  bussar  liknande  En  buss  för  alla  för  att  uppnå  detta.  Informanterna  menar  att 
behovet av sådana bussar är stort och att de behövs fler. Om tillgången till anpassade bussar 
vore större skulle flera av informanterna resa mera. Musselwhite och Haddad (2010) beskriver 
att det borde finnas lösningar så som anpassade bussar för äldre som slutar att köra bil för att 
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de ska kunna fortsätta resa. Broome et al. (2010) redogör för att behovet av anpassade bussar 
för äldre är stort. 

Bowling (2008) anser att det är viktigt att äldre har tillgång till sociala aktiviteter för att kunna 
ha ett aktivt åldrande vilket bidrar till en god hälsa. Informanterna upplever samhörighet med 
sina vänner och bekanta då de reser med En buss för alla. De kan sitta bredvid vem de vill 
trots funktionshinder. Wilcock (2006) skriver om att göra, vara, bli och att tillhöra. Författarna 
anser att  En buss för alla bidrar till alla dessa begrepp. Genom att det blir möjligt att utföra 
aktiviteter  som  att  resa,  att  personen  kan  vara  någon,  exempelvis  föreningsmedlem  och 
bussresenär, att personen kan bli något och att känna gemenskap med de andra under resan. 
Därför bidrar  En buss för alla  till att äldre kan delta tillsammans i aktiviteter. Detta skapar 
enligt Tollén et al. (2008) en känsla av samhörighet och tillfredsställelse. 

Informanterna berättar att det är  En buss för alla som gör att alla föreningsmedlemmar kan 
resa tillsammans. En del medlemmar kan resa med vanliga bussar men då inte alla kan det är 
bussen den enda möjligheten  för hela  föreningen att  kunna resa tillsammans.  Enligt  Berg 
(2007) är det större risk att drabbas av sjukdomar som kan leda till funktionshinder, ju äldre 
personer  blir.  Författarna  till  denna  studie  menar  att  äldre  personer  ofta  har  någon  i  sin 
bekantskapskrets  som har  någon  funktionsnedsättning.  Därför  anser  författarna  att  det  är 
viktigt  med  en  handikappanpassad  buss  för  att  äldre  ska  kunna  resa  tillsammans  oavsett 
funktionsnedsättning eller inte. 

Den sociala miljön, där människor runt omkring ingår har stor betydelse för människors hälsa 
och välbefinnande (Kielhofner, 2008). Constanca et al. (2006) och Chiao et al. (2011) 
beskriver att äldre som känner ensamhet har sämre psykisk hälsa. Informanterna beskriver att 
gemenskapen de får när de kan resa tillsammans med En buss för alla är väldigt betydelsefull 
för dem. Det gör att de känner samhörighet och på så sätt ökar deras välbefinnande. Statens 
folkhälsoinstitut (2008) menar att social gemenskap är viktigt för att bibehålla äldres hälsa.

Burgess och Burgess (2007) beskriver i en studie att livskvalitet för många äldre är att inte 
vara  beroende  av  andra  människor.  Informanterna  berättar  om att  de  känner  sig  mindre 
funktionshindrade tack vare En buss för alla. När även allt runt omkring bussen är anpassat 
för personer med funktionsnedsättning är det inte lika mycket hinder i miljön vilket gör att de 
känner sig mindre beroende av andra. Livskvalitet för äldre är enligt Musselwhite och Haddad 
(2010)  att  upptäcka  nya  platser  tillsammans  med  andra  och  göra  resor  för  nöjes  skull. 
Informanterna beskriver hur  En buss för alla gör det möjligt att komma ut på sådana resor. 
Författarna anser därför  att En buss för alla är viktig och kan höja livskvaliteten hos äldre 
resenärer. 

Betydelse för arbetsterapi
Kielhofner (2008) skriver om att arbetsterapeuter har kunskap om samspelet mellan miljö och 
aktivitet  och därför anser författarna till  denna studie att  arbetsterapeuter har stor nytta av 
studiens  resultat.  Studien  kan  visa  att  miljöns  utformning  har  betydelse  för  människors 
aktivitetsutförande och samhörighet. Studien kan uppmärksamma arbetsterapeuter om att det 
kan vara en kombination av tillgänglighet och samhörighet som ger delaktighet i samhället. 

Arbetsterapeuter har kunskap om att meningsfulla aktiviteter bidrar till god hälsa (Kielhofner, 
2008). Därför kan arbetsterapeuter se nyttan med En buss för alla och förmedla till klienter att 
den finns. På samhällsnivå kan arbetsterapeuter framföra för politiker och andra beslutande 
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organ  i  samhället  vilken  betydelse  En  buss  för  alla har  för  äldre  och  personer  med 
funktionsnedsättningar. En sådan buss kan göra att äldre personer kan komma ut i samhället 
och delta.  Om de inte  kan göra detta  blir  de utestängda från olika  aktiviteter  som enligt 
Wilcock (2006) kan leda till ohälsa.

Arbetsterapeuter har kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö (Kielhofner, 
2008). Därför anser författarna till denna studie att det är viktigt att arbetsterapeuter är med 
vid samhällsplanering för att göra transportmedel som exempelvis bussar tillgängliga för alla. 
Studien kan ge förståelse om vad som hindrar och vad som möjliggör att äldre ska kunna resa 
med buss. Författarna till denna studie anser att arbetsterapeuter kan utbilda chaufförer som 
ska köra bussar liknande En buss för alla angående funktionsnedsättningar och hur det går att 
underlätta vid resor med hjälp av olika strategier och hjälpmedel. 

Förslag till kommande undersökningar
Eftersom  denna  studie  bara  belyser  en  liten  del  vore  det  intressant  med  ytterligare 
undersökningar om  En buss för alla. Exempelvis kan en liknande undersökning göras med 
andra informanter som har rest med bussen för att se om resultatet blir det samma. Det skulle 
också kunna göras undersökningar om vad En buss för alla har haft för betydelse för andra 
målgrupper, så som barn och personer i vuxen ålder.

Informanterna i denna studie uppgav att behovet av bussar anpassade för funktionshindrade är 
stort.  Författarna  till  denna  studie  anser  att  det  kan  göras  en  kvantitativ  studie  för  att 
undersöka behovet av En buss för alla.

Slutsatser
Studien visar att En buss för alla ger ökad tillgänglighet och samhörighet för äldre personer, 
vilket bidrar till delaktighet i samhället. Det är inte endast den fysiska miljön som behöver 
vara tillgänglig utan även den sociala för att alla ska kunna delta i aktiviteter tillsammans med 
andra  personer.  Då  studien  endast  är  gjord  på  elva  informanter  kan  resultatet  inte 
generaliseras.

Omnämnande
Författarna vill tacka alla informanter som har ställt upp och deltagit i studien. Ett stort tack 
till Berth Nilsson, utan dig hade studien inte varit genomförbar. Författarna vill även tacka 
familj och vänner som stöttat på alla vis.
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Bilaga 1

Bilagor
Förfrågan om hjälp att hitta deltagare till intervju
Hej! 
Vi  är  två  arbetsterapeutstudenter  på  hälsohögskolan  i  Jönköping.  Vi  ska  skriva  vårt 
examensarbete och har valt att göra en utvärdering om En buss för alla. Syftet är att beskriva 
vad En buss för alla har haft för betydelse för äldres upplevelse av delaktighet i samhället.

Då du har tillgång till registret över tidigare resenärer med En buss för alla vore det bra om du 
kunde göra urvalet. Vi skulle vilja intervjua elva personer som är över 55 år och har rest med 
En buss för alla. Om det är möjligt vore det bra med fem kvinnor och fem män som bor i 
närheten av Jönköpings län. Detta för att det ska representera båda könen och att det finns en 
tidsgräns för när informationen måste vara insamlad.

Ett brev kommer att skickas ut till de som väljs ut av dig, så att de får information om hur 
studien kommer att gå till och att deltagandet är frivilligt.

Vi kommer i den mån det är möjligt göra intervjun genom att vi träffas personligen, annars 
kommer det vara möjligt att detta sker via telefonkontakt. Vi kommer att intervjua en person 
åt gången och intervjun kommer att äga rum i deltagarens hem. Vi kan inte se att det skulle 
förekomma några risker med att delta i studien. 

Om studien visar på att En buss för alla ökar äldres delaktighet i samhället kan detta leda till 
utvecklandet av en ny buss. Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för behovet av En 
buss för alla.

Svaren som vi får i intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Studiens resultat kommer att presenteras i vårt examensarbete utan att uppgifterna på något 
sätt kan kopplas till en viss person. För att ta del av studies resultat kan kontakt tas med de 
ansvariga för studien och en kopia kan skickas.

Deltagandet är frivilligt och de som intervjuas kan när som helst utan förklaring avbryta sitt 
deltagande. Alla uppgifter som har lämnats kommer då förstöras och inte användas.

Ansvariga
Evelina Lantz
Email: laev0988@student.hj.se
Telefon: 0768-19 55 63

Helena Ekholm
Email: ekhe0909@student.hj.se
Telefon: 0708-92 84 69

Handledare 
Marlene Henriksson, universitetsadjunkt, Hälsohögskolan Jönköping
Email: Marlene.Henriksson@hhj.hj.se
Telefon: 036-10 12 66



Bilaga 2
Förfrågan om deltagande

Hej!
Vi  är  två  arbetsterapeutstudenter  på  hälsohögskolan  i  Jönköping.  Vi  ska  skriva  vårt 
examensarbete och har valt att göra en utvärdering om En buss för alla. Syftet är att beskriva 
vad En buss för alla har haft för betydelse för äldres upplevelse av delaktighet i samhället. 

Vi har fått ditt namn av projektansvarig för En buss för alla. Eftersom du är över 55 år och 
tidigare har rest med En buss för alla tycker vi att det vore intressant att intervjua dig för att se 
vad din upplevelse är av En buss för alla. 

För att ta reda på vårt syfte kommer vi att göra intervjuer med elva personer. Vi kommer i den 
mån det är möjligt göra intervjun genom att vi träffas personligen, annars kommer det vara 
möjligt att detta sker via telefonkontakt. Vi kommer att intervjua en person åt gången och 
intervjun kommer att äga rum i deltagarens hem om det är möjligt. Vi kan inte se att det skulle 
förekomma några risker med att delta i studien.

Om studien visar på att En buss för alla ökar äldres delaktighet i samhället kan detta leda till 
utvecklandet av en ny buss. Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för behovet av En 
buss för alla.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Studiens resultat kommer att presentera i vårt examensarbete utan att uppgifterna på något sätt 
kan kopplas till en viss person.

För att ta del av studies resultat kan kontakt tas med de ansvariga för studien och en kopia kan 
skickas.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring avbryta ditt deltagande. Alla 
uppgifter som du lämnat kommer då förstöras och inte användas.

Ansvariga
Evelina Lantz
Email: laev0988@student.hj.se
Telefon: 0768-19 55 63

Helena Ekholm
Email: ekhe0909@student.hj.se
Telefon: 0708-92 84 69

Handledare 
Marlene Henriksson, universitetsadjunkt, Hälsohögskolan Jönköping
Email: Marlene.Henriksson@hhj.hj.se
Telefon: 036-10 12 66



Formulär för samtycke

För deltagande i intervju om vad En buss för alla har haft för betydelse för 
äldres upplevelse av delaktighet i samhället. 

Var vänlig och kryssa i rutorna

Jag förstår vad det innebär att delta i intervjun.

Jag förstår att informationen som jag delger kommer att användas 
på ett sätt som gör att min personliga integritet inte kränks. 

Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i 
intervjun.

Jag är villig att delta i denna intervju.

Underskrift: …………………………………Datum: ……………………….



Bilaga 3

Intervjuguide

Kan du berätta för mig om när du reste med En buss för alla?
- Vart reste ni?
- Hur länge var du borta?
- Kunde du sitta var du ville på bussen utan att vara hindra av funktionsnedsättning?
- Hur gick det att komma på och av bussen?

Hur upplever du En buss för alla i jämförelse med andra bussar?
- Vad har de andra bussar du rest med haft för utrustning?

Kan du berätta om en specifik händelse när du reste med En buss för alla?
- Kan du berätta mer om detta?

Finns det något mer du skulle vilja berätta om En buss för alla?



Bilaga 4
Matris

           INFORMANT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Samhörighet 16:
18:
19:
22:

37: 21:
23:
24:
25:
28:
29:
36:
41:
59:
75:
77:
82:

14:
49:
60:
80:

11:
23:
24:
27:

11:
13:
17:
21:
29:
41:
45:
49:

3:
15:

22:
59:
65:
70:
87:
94:
112:
118:
129:
148:
160:
166:
176:
188:
190:

9:
16:
22:
30:
62:
95:
115:
138:
151:
163:

14:
104:

65:
76:
106:
114:

Tillgänglighet 25:
27:
31:
38:
39:

13:
15:
19:
22:
24:
36:
39:

3:
5:
7:
11:
15:
17:
44:
46:
49:
52:
55:
60:
64:
70:
73:
80:
81:
82:
84:

5:
7:
9:
27:
55:
61:
72:
78:
82:

7:
9:
15:
33:
38:
39:
42:

31:
33:
35:
53:

7:
20:
23:
37:
43:
49:

18:
28:
35:
39:
45:
78:
91:
107:
143:
156:
157:
162:
165:
176:

6:
9:
14:
24:
37:
44:
54:
81:
84:
85:
89:
96:
97:
104:
105:
148:
175:
189:
196:
201:
206:
208:

28:
33:
40:
66:
43:
122:
126:

16:
35:
59:
112:
134:

14: är med i en handikappförening som 
hade anordnat den här resan.

104: det är ju väldigt mycket resor så 
varför skulle inte äldre vara lika 
reslystna som andra, det tror jag.

K
O
D
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