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Förord 
Föreliggande projekt har utförts på uppdrag av Mobilitetscenter.se (MC.se) och 
med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden. Ingrid Bolin har varit 
projektets kontaktperson. Ingrid Bolin och hennes kollegor Marina Timm och 
Mona Fritzon har på uppdrag av författarna bidragit till denna rapport med en 
beskrivning av verksamheten vid MC.se (avsnitt 1.2, 13. och bilaga 1). 

Projektet är en utvärdering av verksamheten vid MC.se. Flera personer har 
medverkat vid genomförandet av projektet. Medverkande från VTI har varit Björn 
Peters, Anna Anund, Inger Forsberg och Gunilla Sjöberg. Björn Peters och Anna 
Anund har medverkat vid genomförandet av samtliga moment i projektet. Inger 
Forsberg har ansvarat för utskick och registrering av enkäter samt för 
genomförandet av bortfallsanalysen. Gunilla Sjöberg har arbetat med layout och 
färdigställande av föreliggande VTI notat. Jag vill tacka er alla för det väl 
genomförda arbetet. 

En förutsättning för genomförandet var att brukare i Västra Götalandsregionen 
medverkade, såväl i samtal som genom att besvara den enkät som sändes till dem. 
Utan deras medverkan hade inte projektet gått att genomföra – ett stort tack! 

Vidare har det goda samarbetet med personalen vid MC.se säkerställt att vi har 
fått det stöd som behövts. 
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Projektledare 
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Sammanfattning 
Det finns ett behov av ett kompetenscenter som Mobilitetscenter.se (MC.se) 
där personer med funktionshinder kan få hjälp med att skaffa lämplig bil, 
bedöma vad som behöver anpassas, genomföra anpassningen med 
tillhörande leveranskontroll och uppföljning. Detta framgår av att 74 % av 
de svarande påtalade detta behov. Sammanfattningsvis verkar MC.se ha 
varit en bra satsning. De som har besökt MC.se verkar vara mycket nöjda 
och 9 av10 vill att MC.se permanentas. Personer som fick hjälp av MC.se och 
som hade tidigare erfarenhet av bilstödsärenden tyckte att MC.se bidrog till 
en bättre situation och särskilt att besöket ledde till att de fick en bättre 
anpassad bil. 
 
Det har i flera sammanhang påtalats att processen från körkortsansökan till 
anpassad bil och körkort för personer med funktionshinder är alldeles för komplex 
och svår att ta sig igenom. Det har under en längre tid funnits ett behov av obero-
ende stöd och rådgivning. Som ett svar på detta behov ansökte rörelsehinder-
förbunden (NHR, RTP, RBU, RF och DHR) om medel från Allmänna arvsfonden 
för att starta ett mobilitetscenter i Göteborg. Projektet som kallas Mobilitets-
center.se (MC.se) kom igång med sin verksamhet så att de kunde ta emot personer 
som sökt och beviljats bilstöd under 2004. Vid MC.se jobbar två arbetsterapeuter 
och en administratör. Dessutom medverkar oftast någon av Vägverkets trafik-
inspektörer. MC.se erbjuder ett flertal tjänster som; utredning av anpassnings-
behov, hjälp med val av bil etc. I projektplanen ingår att MC.se ska utvärderas när 
det har varit i drift en tid. VTI fick i december 2004 uppdraget att genomföra en 
utvärdering. I utvärderingen skulle både brukare (besökare) och aktörer (myndig-
heter och företag) komma till tals.  

Syftet med föreliggande studie har således varit att utvärdera verksamheten vid 
MC.se. 

En blandning av kvalitativ och kvantitativ metod användes vid utvärderingen. 
Diskussioner i två fokusgrupper (brukare och aktörer) sammanställdes och 
användes dels för att konstruera en enkät till samtliga personer i Västra 
Götalandsregionen som beviljats bilstöd under 2004, dels separat för att visa på 
vilka synpunkter som togs upp när man diskuterade verksamheten vid MC.se.  

Enkäten sändes med post till cirka 250 personer varav 80 hade besökt MC.se. 
Svarsfrekvensen var 66 %. Bland dem som besökt centret var svarsfrekvensen 
63 % (brukare) och bland de som inte besökt centret var svarsfrekvensen 67 % 
(icke-brukare). En bortfallsanalys gjordes för att kontrollera om det fanns några 
systematiska skillnader mellan de som svarat och de som avstått. Några 
systematiska skillnader av betydelse kunde inte noteras. 

Enkäten bestod av sammanlagt 63 frågor som belyste olika delar av processen 
från att välja bil, prova ut anpassning, genomföra anpassning, leveranskontroll 
och uppföljning. Frågor ställdes dels generellt kring vad man önskar, dels 
specifikt avseende verksamheten vid MC.se.  

Fokusgruppen med brukarna visade på upplevda fördelar som förtroende och 
bra sammansättning av kompetens men även nackdelar som lokalisering och 
bristande koppling till hjälpmedelscentral. Aktörerna som bestod av trafik-
inspektörer, anpassare, handläggare på försäkringskassan och sjukvårdspersonal 
tog också upp för och nackdelar med MC.se. Förutom de fördelar som brukarna 
tog upp nämndes mer välgrundade anpassningar, ökade möjligheter till samverkan 
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mellan aktörer, problemet med den oklara finansieringen för verksamheten togs 
upp samt att leveranskontrollen som görs av MC.se medför att anpassnings-
företagen får vänta på sina pengar.  

Enkäten inleddes med en rad frågor om funktionshinder och tidigare erfaren-
heter av att söka bilstöd. Det fanns inga större skillnader mellan brukare och icke-
brukare. Ett syfte med enkäten var att se om det fanns skillnader mellan brukare 
och icke-brukare med avseende på t.ex. tidsåtgång, upplevd säkerhet och trygghet 
etc. Det gick inte att finna några avgörande skillnader mellan grupperna. En 
möjlig orsak till detta kan vara att utvärderingen gjordes något för tidigt. Däremot 
framgick det att en övervägande majoritet (74 %) ansåg att det finns ett behov av 
ett kompetenscenter som MC.se. Det var dock många som inte hade hört talas om 
MC.se (65 %).  

De som besökt MC.se var mycket nöjda med verksamheten och det framgick 
att brukarna ansåg att MC.se har varit en bra satsning. Bland brukarna var det 
89 % som menade att MC.se bör permanentas. MC.se upplevdes som oberoende, 
kompetent och ha förståelse för brukarnas behov. Det kom fram en del synpunkter 
på vad som kan göras bättre förutom det som nämnts tidigare bl.a. informationen 
till brukarna inför ett besök samt att fler alternativa anpassningslösningar bör 
kunna demonstreras vid ett besök. Vidare framkom ett behov av att komplettera 
verksamheten med läkarkompetens och tekniskt kunnig personal. Man kan också 
se att förhållandet till anpassningsföretagen behöver vidareutvecklas. Vägverkets 
trafikinspektörer borde formellt knytas till MC.se. Vårt förslag är att MC.se drivs 
vidare, utvecklas och utvärderas en gång till när verksamheten har funnit sin rätta 
form. Vidare presenteras förslag om utbildning för hela branschen och att man på 
prov inför ett funktionstest av anpassade bilar för att verifiera att förarens 
funktionshinder har kompenserats.  
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Några begrepp som används i texten 
I notatet använder vi några begrepp och förkortningar som det kan vara bra att 
förklara inledningsvis. 
 
• Bilstödsbeviljade – Personer i Västra Götalandsregionen som sökt och 

beviljats bilstöd under den aktuella perioden (april 2004–december 2004) 
• Brukare – Personer som besökt Mobilitetscenter.se (MC.se) och fått hjälp i 

bilstödsärenden antingen för sig själva eller för sitt barn. Samtliga tillhör 
gruppen bilstödsbeviljade 

• Icke-brukare – Bilstödsbeviljade som inte har besökt Mobilitetscenter.se 
• Aktörer – Institutioner/myndigheter som på något sätt samverkat med 

Mobilitetcenter.se 
• Mobilitetscenter.se – Mobilitetscenter.se är namnet på det projekt som drivs 

av rörelsehinderförbunden med stöd från Allmänna Arvsfonden. Det är också 
namnet på det kompetenscenter som byggts upp och drivs i Göteborg. I 
notatet använder vi oftast förkortningen MC.se 

• Leveranskontroll – När ett bilstödsärende är klart och innan pengar betalas 
ut från Försäkringskassan gör MC.se en leveranskontroll av den anpassade 
bilen. Man kontrollerar att den anpassning som avtalats också levererats och 
man kontrollerar även att anpassningen fungerar som tänkt eller om det 
behövs ytterligare anpassning. (se vidare i avsnittet Processbeskrivning av 
verksamheten vid MC.se) 

• Uppföljning – Ett halvår efter det att leveranskontroll genomförts gör MC.se 
en uppföljning av anpassningen för att se om allt fungerar som det ska (se 
vidare i avsnittet Processbeskrivning av verksamheten vid MC.se) 

• Automobilitetsprocessen – Automobility är ett begrepp som myntades redan 
under 60-talet av Henderson och Kole (1965). De menade att man skulle 
betrakta bilen som ett unikt verktyg för personer med funktionshinder som 
kunde erbjuda både oberoende (autonomy) och mobilitet. Med automobili-
tetsprocessen avses således den process som leder fram till att en person med 
funktionshinder får tillgång till körkort och anpassad bil 

• Försäkringskassan – I texten använder vi oftast för kortningen FK 
• TUFF-gruppen – (Trafikmedicinsk Utveckling Framtida Finansiering) 

Gruppen arbetar för den framtida utvecklingen och finansieringen av klinisk 
trafikmedicinsk verksamhet. Ett samarbete mellan bland annat Riksdag, 
Landstingsförbund, Vägverket och Huddinge universitetssjukhus. Hand-
läggare: Lars Englund 

• Projektägare – de rörelsehinderförbund som är ansvariga för projektet 
MC.se och som står bakom ansökan till Allmänna Arvsfonden, dvs. NHR 
(Neurologiskt Handikappades Riksförbund), RTP (Riksförbundet för Trafik- 
och Polioskadade), DHR (De Handikappades Riksförbund), RBU 
(Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) och Reumatiker-
förbundet. 
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1 Bakgrund 
1.1 Generell problembild 
Personer med funktionshinder som kan klara av att köra bil trots sitt funktions-
hinder får tillgång till en oberoende mobilitet som vida överträffar den som 
kollektivtrafiken kan erbjuda även om kollektivtrafiken blir fullt ut anpassad till 
personer med funktionshinder (Fulland & Peters, 1999; Peters, 2004; Peters, 
Fulland, Falkmer & Nielsen, 2000; Ponsford, 2000). Förutsättningen för att 
körkort ska kunna utfärdas är att föraren uppfyller medicinska och funktionella 
krav med avseende på körsäkerhet. Personer med rörelsehinder får köra bil om 
deras funktionshinder kan kompenseras med protes eller anpassning av fordonet 
(EC, 2000; EEC, 1991; Vägverket, 1996, 1998). Statligt bilstöd inrättades redan 
under 1940-talet med syfte att ge ekonomiskt stöd till personer med 
funktionshinder. Stödet var avsett för att personer med funktionshinder skulle 
kunna skaffa en lämplig bil och få den anpassad. Nuvarande bestämmelser 
infördes 1 oktober 1988 och har i stort sett varit oförändrat sen dess, även om 
bilstödet vid flera tillfällen har granskats och förändringar har föreslagits 
(HANDU, 1999; Riksrevisionsverket, 1999; SOU, 1994, 2005). Den senaste 
utredningen visar att bilstödet är samhällsekonomiskt lönsamt i jämförelse med 
färdtjänst om den årliga körsträckan överskrider 200 mil (SOU, 2005). För att ha 
rätt till bilstöd så måste funktionshindret vara både omfattande och permanent. 
Bilstödet administreras av Försäkringskassan. Beslut om rätt till bilstöd tas av 
socialförsäkringsnämnden. Bilstöd kan ges i olika former: ett begränsat 
ekonomiskt stöd för inköp av bil (max 100 000 kr), anpassningsbidrag och/eller 
bidrag till körkortsutbildning. Bilstöd kan ges till både förare och passagerare. 
Årligen beviljas cirka 2 200 bilstöd. Ungefär 250 miljoner kronor anvisas årligen 
till bilstödet men anvisade medel räcker inte och det finns ett underskott som för 
närvarande beräknas uppgå till nästan 100 miljoner kronor (SOU, 2005). 
Underskottet uppstod under 1997 pga. för många ansökningar och för små 
resurser det året. Detta har lett till att utbetalningar stoppats i förtid ofta till hösten 
och personer som har beviljats medel får vänta till nästkommande år. 

Figur 1 beskriver hur det i princip går till eller snarare bör gå till att ta körkort 
och införskaffa en anpassad bil när man har ett funktionshinder. I realiteten saknas 
vissa moment i de flesta fall (Peters, 2004, Fulland & Peters, 1999). Figuren 
beskriver den så kallade automobilitetsprocessen. Till att börja med görs en 
medicinsk bedömning om kraven för körkortsinnehav är uppfyllda. Därefter kan 
man göra en funktionell bedömning som bl.a. kan innehålla ett praktiskt körprov 
med syfte att undersöka vilken anpassning som kan vara aktuell. Den medicinska 
och funktionella bedömningen bör inte bara ge besked om personen anses kapabel 
att köra under förutsättning att funktionshindret kan kompenseras utan även ge en 
vink om lämplig bil, anpassning och utbildning/träning. Därefter vidtar inköp, 
anpassning och utbildning/träning. Under denna fas bör det finnas en kommunika-
tion mellan anpassare och utbildare för att kontrollera att anpassningen stämmer 
med förarens behov och förmåga. Dessa aktiviteter avslutas med att bilen 
besiktigas med anpassning och föraren får göra ett praktiskt och teoretiskt prov 
innan körkort kan utfärdas. Körkortet ska därefter förses med en lämplig 
villkorskod. Det som oftast saknas är ett formellt funktionstest av anpassningen 
med den aktuella föraren för att kontrollera att anpassningen verkligen kompen-
serar förarens funktionshinder. Målet bör ju vara att även förare med funktions-
hinder ska ha lika goda möjligheter att framföra sitt fordon som andra förare som 
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kör utan anpassning. I figuren finns inget som beskriver hur finansieringen går till. 
Ett mobilitetscenter skulle kunna hjälpa personer med funktionshinder genom 
denna process och framförallt bidra med den funktionella bedömningen, ta fram 
krav spec. och genomföra en funktionstest av anpassningen. 
 

Klarar att köra med  Klarar inte att köra  
Medicinsk  villkor eller restriktioner – andra transportmedel 
bedömning 

Ytterligare  

 
 

Figur 1  Översiktlig bild av automobilitetsprocessen från ansökan om körkorts-
tillstånd till körkort och anpassad bil. 
 
Figur 1 ger bara en översiktlig och generell bild av automobilitetsprocessen. Om 
man vill veta hur det verkligen ser ut måste man foga in mer detaljer och 
dessutom ta upp hur finansieringen går till. Detaljerna skiljer sig åt mellan olika 
länder. 

Figur 2 visar hur automobilitetsprocessen ser ut i Sverige och beskriver också 
hur det går till att söka och få bilstöd. Projektet som avrapporteras i detta notat 
fokuserar i huvudsak på den del i automobilitetsprocessen som handlar om stöd 
till personer som beviljats bilstöd, det vill säga när den medicinska bedömningen 
är klar. Därför berörs inte så mycket av det som beskrivs i den övre delen av 
figur 2 (dvs. medicinsk bedömning) i detta projekt. 

Funktionell  
bedömning 

bedömning 
Klarar att köra med  Klarar inte att köra  
villkor eller restriktioner – andra transportmedel 

Klarar att köra 

Kravspec – bil 
och anpassning 

Kravspec. – utbildning  
och träning 

 med anpassning 

Bilval och  Utbildning och  
anpassning träning 

Avstämning Underkänd Underkänd 

Godkänd med 
anpassning 

Godkänd med 
villkor 

Funktionstest 
av anpassning 

Kompenserar Kompenserar inte 

Prov  Besiktning 
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Figur 2  Automobilitetsprocessen så som den ser ut i Sverige. 
 
När beslut om rätt till bilstöd tagits så är det till stor del den sökandes ansvar att 
finna rätt bil och anpassning. I princip ska den som beviljats bilstöd se till att få 
fram alternativa anpassningsofferter, men det fungerar oftast inte så (Peters & 
Östlund, 1999). Det kan vara svårt att få fram alternativ. Det kanske bara finns en 
praktisk lösning. Vägverkets trafikinspektörer kan ge och ger ofta hjälp till 
personer som är i behov av en anpassad bil. Trafikinspektörernas främsta ansvar 
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och kompetens är trafiksäkerhet. Även den handläggande tjänstemannen på 
Försäkringskassan kan hjälpa till men det är långt ifrån alltid som handläggaren 
har tillräcklig kompetens när det gäller bilanpassningar. I de flesta fall så vänder 
sig den som fått bilstöd beviljat direkt till en bilfirma eller ett anpassningsföretag 
som både kan ge råd och förse kunden med en anpassad bil. Anpassnings-
företagens främsta kompetens är fordonsteknik men ofta har de lång erfarenhet 
inom både ergonomi och trafiksäkerhet. Även rehabiliteringscentra och hjälp-
medelscentraler kan ibland ge råd och information om ergonomi och hälsa. 
Arbetsterapeuter och hjälpmedelskonsulenter har kompetens som skulle kunna 
vara värdefull för den som ska skaffa en anpassad bil. Men de har oftast ingen 
kompetens om vare sig trafiksäkerhet eller anpassning i bilar. I andra länder, t.ex. 
England och Australien, kan arbetsterapeuter skaffa sig en specialistkompetens 
inom just området funktionshinder och anpassning av fordon. I Sverige har det 
fram till nu inte funnits några motsvarigheter till den typ av mobilitetscentra som 
finns i andra länder (t.ex. England, Australien och Norge). Det trafikmedicinska 
centrum som sedan många år finns på Huddinge sjukhus har främst varit inriktat 
på demens och kognitiva funktionshinder men på senare tid har man även tagit 
emot och hjälpt patienter med rörelsehinder. Det räcker dock inte med ett center 
som Trafikmedicin för att täcka behovet i Sverige. Detta är något som också har 
diskuterats både i det trafikmedicinska rådet och i den så kallade TUFFgruppen 
som leds av Lars Englund vid Vägverket. Det finns säkert behov av flera 
stationära centra i landet men man bör nog också undersöka möjligheterna att 
inrätta mobila centra på samma sätt som man gjort i Skottland. Sammantaget kan 
man konstatera att automobilitetsprocessen inte fungerar optimalt idag. Det är 
många instanser inblandade och det är inte alltid lätt för den enskilde sökande att 
ta sig igenom processen och få saklig och oberoende hjälp. Det saknas en samlad 
och integrerad kompetens som kan fungera som ett stöd till dem som beviljats 
bilstöd. Detta var också något som framkom i en undersökning som gjordes bland 
handläggare vid Försäkringskassan (Peters & Östlund, 1999). För en utförligare 
diskussion om automobilitetsprocessen med avseende på problem och möjliga 
åtgärder, som t.ex. inrättandet av kompetenscentra (mobilitetscentra), hänvisas till 
dels Fulland och Peters (1999) men också till den senaste bilstödsutredningen 
(SOU, 2005).  

I det förslag som presenterades av Fulland och Peters (1999) föreslogs att ett 
kompetenscentra skulle byggas upp runt ett flertal kompetenser (arbetsterapeuter, 
tekniker, läkare, körlärare, trafikinspektörer etc.) och kunna erbjuda flera olika 
tjänster (t.ex. utprovning av anpassningsbehov, rådgivning om anpassning, och 
körlämplighet). Kunder till kompetenscentra skulle inte bara vara privatpersoner 
med funktionsnedsättningar utan även myndigheter och personer som är yrkes-
verksamma inom det aktuella området (t.ex. sjukvården, anpassningsföretag, 
handläggare på Försäkringskassan, trafikinspektörer, bilskolor, etc.). Rådgivning 
till privatpersoner bör vara kostnadsfri men däremot kan man tänka sig att övriga 
kunder får betala för utförda tjänster. Det ska noteras att Sverige skiljer sig från 
andra länder som t.ex. USA, Australien, Belgien, England och Norge där 
arbetsterapeuter är en viktig kompetens som naturligt finns med i automobilitets-
processen. 

Trots, att det i flera sammanhang och under en lång tid har påpekats att det 
saknas en oberoende instans dit personer med funktionshinder kan vända sig för 
att få konkreta råd och hjälp med att välja lämplig bil och anpassning, så har 
väldigt lite hänt. För att råda bot på detta, så togs ett initiativ av rörelsehinder-
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förbunden till att bygga upp ett mobilitetscenter i Göteborg, vilket har kommit att 
kallas för Mobilitetscenter.se (MC.se). MC.se drivs som ett treårigt projekt som 
syftar till att ha en fullt utbyggd verksamhet hösten 2005. Ett huvudmål med 
projektet är att kunna erbjuda personer med rörelsehinder en samlad och 
sakkunnig hjälp med att välja bil och anpassning. Syftet med Mobilitetscenter är 
att i samverkan med Vägverket, Försäkringskassan, sjukvården och anpassnings-
företagen skapa en modell för en oberoende verksamhet som ska kunna tillämpas i 
övriga delar av landet. Projektet genomförs i samverkan med rörelsehinder-
förbunden (NHR, RTP, RBU, RF, DHR) och finansieras av Allmänna arvsfonden. 
Vid MC.se är för tillfället tre personer anställda (två arbetsterapeuter och en 
administratör). Ett mobilitetscentrum i Sverige måste byggas på de unika 
nationella förutsättningar som råder och kan inte utformas genom att man kopierar 
verksamheter i andra länder. Visserligen kan och bör man ta inspiration från andra 
länder och lära av deras erfarenheter. Men trots allt är det viktigaste att ett 
mobilitetscenter blir ett svar på ett kundbehov och att det utformas efter kundernas 
önskemål. 
 
1.2 Hur Mobilitetscenter.se växte fram 
(amn. Detta avsnitt har skrivits av MC.se på begäran av författarna.) 
 
I en förstudie av leg. sjukgymnast Anna-Stina Ponsford, finansierad av medel från 
Vägverkets skyltfond och Vägverkets forskningsfonder, belystes förutsättningarna 
för etablering av Mobilitetscenter i Sverige. Förstudiens slutsatser var sedan basen 
för ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet Mobilitetscenter. Projektplanen 
utformades i samverkan med representanter för aktörerna Försäkringskassan, 
Vägverket och sjukvården i Västra Götalandsregionen. En samordningsgrupp 
(SMS-gruppen) med projektägare och aktörer bildades för att parallellt med 
verksamhetsutvecklingen arbeta med framtidsfrågor. Dess uppgifter fokuserade på 
hur verksamheten vid Mobilitetscenter skulle kunna permanentas och liknande 
verksamhet byggas upp på fler orter i Sverige.  

Projektverksamheten inleddes med anskaffning av en lokal och rekrytering av 
personal. Initiala samordningssvårigheter medförde en förändring av projektled-
ningen och att ”SMS-gruppen” trädde fram i en ny roll som styrgrupp av 
projektet. En konsekvens av de initiala svårigheterna var att verksamhets-
utvecklingen fördröjdes och att verksamheten med Mobilitetscenter som ett led i 
bilstödsprocess och uppbyggnad av körlämplighetsutredningar startade först när 
1,5 år av projekttiden hade passerat, dvs. i mars år 2004.  

I ett tidigt skede av verksamheten framkom att ytterligare en typ av 
förfrågningar var aktuella till Mobilitetscenter. Dessa frågeställningar kom från 
vuxenhabiliteringsteam och gällde utredning inför ställningstagande till körkorts-
utbildning för ungdomar med funktionshinder. Under 2004 kom totalt 105 för-
frågningar till Mobilitetscenter och verksamheten etablerades. Under 2005 har 
verksamheten ökat kraftigt och en prognos för 2005 att verksamheten kommer att 
3-dubblas jämfört med det första verksamhetsåret (se figur 3). I bilaga 1 ges en 
beskrivning i tabellform av hur MC.se växte fram. 
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Figur 3  Antal förfrågningar till MC.se under 2004 och de första 5 månaderna 
under 2005. 
 
1.3 Processbeskrivning av verksamheten vid MC.se 
(amn. Detta avsnitt har skrivits av MC.se på begäran av författarna.) 
 
Till Mobilitetscenter.se kommer tre olika typer av ärenden: bilanpassning, utred-
ning av körlämplighet samt ställningstagande till körkortsutbildning för ungdomar 
med funktionshinder. Bilanpassningsärenden är i huvudsak kopplade till det 
statliga bilstödet, oftast efter en förfrågan från Försäkringskassan om bilanpass-
ning och lämpligt bilval, men också från privatpersoner eller vårdgivare som för-
beredelse till ansökan om bilstöd. Remiss angående körlämplighetsutredning 
kommer från patientansvarig läkare och avser person med körkortsinnehav där 
förmågan att köra bil kan ifrågasättas efter skada eller sjukdom som påverkat 
kognitiva eller perceptuella funktioner. Förfrågan angående utredning inför 
ställningstagande till körkortsutbildning för ungdomar med funktionshinder 
kommer från vuxenhabiliteringsteam runt om i Västra Götaland och Halland. Det 
är en kombination av frågeställningar gällande behov av anpassning och körlämp-
lighet/kapacitet att i framtiden fungera som bilförare på ett trafiksäkert sätt. 
Samtliga processer initieras av en remiss eller förfrågan, åtgärder under ärendets 
gång dokumenteras enligt gällande lagar för journalföring av personal inom hälso- 
och sjukvård och resultatet av åtgärderna presenteras inremitterande i ett skriftligt 
svar eller yttrande. 
 
Bilanpassningsärenden 
Efter beslut om beviljat bilstöd kommer förfrågan från Försäkringskassan till 
MC.se angående utredning och utprovning av nödvändig anpassning samt 
rådgivning för lämpligt bilval. Vid besök på MC.se träffar brukaren arbetsterapeut 
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och trafikinspektör. Vid besöket sker en kartläggning av aktivitetsförmåga, 
problemformulering och sökandens målsättning med bilanskaffningen, utredning 
av behov av anpassning och utprovning med hjälp av den utrustning som finns på 
MC.se. Rådgivning sker angående lämpligt bilval för att bilvalet ska fungera med 
den anpassning som planeras, sökandens funktionshinder, familjesituation, 
ekonomisk ram etc. Brukaren får också information om fortsatt bilstödsprocess, 
anpassningsföretag i Västra Sverige m.m. Brukaren erbjuds stöd i bilvalet genom 
att trafikinspektör eller arbetsterapeut erbjuder att följa med på besök hos bil-
handlare samt i utformningen av anpassning, om sökanden så önskar, genom 
deltagande vid besök hos anpassningsföretagen. När bilvalet är klart skrivs 
yttrande angående nödvändig anpassning gemensamt av trafikinspektör och 
arbetsterapeut och skickas till sökanden och Försäkringskassan. När bilen är 
anpassad och levererats till brukaren sker en leveranskontroll dvs. en ny kontakt 
för att se att anpassning är levererad och fungerar väl för brukaren. Vid leverans-
kontroll initieras vid behov komplettering eller justering av anpassningen. Sex 
månader efter leveranskontroll tar MC.se telefonkontakt med brukaren för 
uppföljning. Aktuell frågeställning är då om vald bilmodell och anpassning 
uppfyllt förväntningarna efter en tids användning, i vilka situationer man an-
vänder sin bil, hur många mil man har kört samt om man har varit med om några 
olyckor eller incidenter (se figur 4). 
 
Exempel: Kalle har beviljats nytt bilstöd, han har tidigare endast haft automatisk 
växellåda som anpassning. Då hans sjukdom medfört en försämring av fysisk 
förmåga är anpassningsbehovet idag helt annorlunda. Kalle kan förflytta sig till 
vanlig personbil med stor ansträngning och risk att falla och kan inte längre själv 
lyfta in rullstolen i bilen. I den befintliga bilen är det inte möjligt att transportera 
den nya elektriska rullstolen. Kalle har därför behövt hjälp vid användning av sin 
bil och har på senaste tiden inte heller kunnat köra själv, då kraft och koordina-
tionen i benen har försämrats. På MC.se provas användning av handreglage för 
gas och broms, vidare studeras reaktionstider och en jämförelse görs med 
användning av fotpedaler. Det konstateras också var handreglaget bör placeras 
och att styrningen bör anpassas med lättning av styrservo och rattkula. Olika lös-
ningar för att självständigt kunna lyfta in rullstolen presenteras. Kalles beslut är 
ett nytt besök med anpassningsföretag och utprovning i golvsänkt mini-van som 
medger enklare förflyttning till förarsäte inne i bilen och om ytterligare för-
sämring skulle ske, möjlighet att använda elektrisk rullstol som förarsäte. Det 
finns också möjlighet att transportera befintlig elektrisk rullstol.  
 
Lisa har tidigare haft anpassning i 2-dörrars bil med vridbart säte på förarplats. 
Efter beviljat bilstöd vill Lisa har 4-dörrars bil för lättare åtkomst till baksätet. 
Anpassning med vridbart säte på förarplats skulle då medföra att ratten måste 
vara fällbar vilket innebär att krockkudden måste tas bort. På MC.se provar Lisa 
en glidmatta på förarsätet vilket underlättar förflyttning i så stor utsträckning att 
Lisa upplever att anpassning med vridbart säte är onödigt. 
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Väntan på leverans av bil och anpassning för brukare.
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Är beviljad anpassning levererad?
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Figur 4  Beskrivning av hur ett bilanpassningsärende går till på MC.se. 
 
Körlämplighetsutredning 
En remiss kommer från patientansvarig läkare. Innan besöket ska läkaren säker-
ställa att övriga medicinska krav för körkort som t.ex. krav på synskärpa, synfält, 
epilepsi m.m. är uppfyllda. På MC.se träffar brukaren arbetsterapeut och genom-
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för tester i statisk rigg för utredning av motoriska förutsättningar, reaktionstester 
samt informationsbearbetning. Bedömningsmaterialet Nor-SDSA (Nordic Stroke 
Driver Screening Assessment) används samt en praktisk bedömning av körning i 
trafik. Den senare utförs tillsammans med trafikinspektör i bil utrustad med 
dubbelkommando. Patienten kör en fastlagd tur i varierad trafikmiljö där trafik-
inspektör och arbetsterapeut gör en gemensam bedömning av utförande och 
beteende i trafik. Remissvar skrivs gemensamt av trafikinspektör och arbets-
terapeut till remitterande läkare som har att ta ställning till fortsatt kör-
kortsinnehav för patienten. 
 
Exempel: Britta har haft en stroke med vänstersidig hjärnskada och som enda 
kvarstående symtom en språkstörning. Britta har inte kört bil sedan insjuknandet 
på läkares inrådan, man har i sjukvården konstaterat att Britta uppfyller 
medicinska krav för körkort vad gäller syn. Osäkerhet råder om Britta är en 
lämplig bilförare eller inte. Vid besök på MC.se utför Britta samtliga tester med 
gott resultat och utför den praktiska körningen i en manuellt växlad bil på ett bra 
sätt vilket meddelas inremitterande läkare. 
 
Sven kommer för körlämplighetsutredning inför ansökan om bilstöd. Sven kan 
inte genomföra tester för informationshantering i statisk rigg med godkänt 
resultat. Sven genomför samtliga delmoment i Nor-SDSA och får sammantaget ett 
starkt negativt resultat. Vid körning i trafik framkommer stora svårigheter att 
hantera visuell information tillräckligt snabbt för att fungera som en trafiksäker 
bilförare. Risktagandet är stort och flera ingripande av trafikinspektör är nöd-
vändiga för att undvika kollisioner. Resultatet meddelas inremitterande läkare.  
 
Utredning inför ställningstagande till körkortsutbildning 
Förfrågan kommer från någon yrkeskategori i ett vuxenhabiliteringsteam. 
Brukaren är oftast en ung person med ett medfött funktionshinder, där frågan om 
möjlighet till körkortsutbildning är aktuell. Frågeställningen är en kombinerad 
utredning av behov av fysisk anpassning för övningskörning samt brukarens 
kapacitet att lära sig hantera trafiksituationer. Brukaren träffar arbetsterapeut på 
MC.se, tester i statisk rigg utförs och kartlägger motorisk förmåga, reaktions-
förmåga och hastighet i informationsbearbetning. Beroende på brukarens funk-
tionsnedsättning används också övrig utrustning för utprovning av bilanpassning 
på MC.se. Rådgivning ges angående hur övningskörning ska kunna ske samt 
information om vilka tillgängliga trafikskolor med den utrustning som är 
nödvändig för brukaren som finns. Information ges till brukaren och den oftast 
medföljande föräldern samt som remissvar till inremitterande. 

Exempel: Nisse kommer från vuxenhabiliteringen. Han har ett motoriskt funk-
tionshinder i kombination med koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, 
nedsatt uthållighet och perceptionsproblem. Vid utredning framkommer att 
körkortutbildning påbörjats på internat, men att tempot var för intensivt. Anpass-
ningsbehovet för övningskörning är bil med automatisk växellåda och 
handreglage vilket finns i trafikskola på hemorten. Nisse är arbetslös, kan och vill 
lägga tid och pengar på körkortsutbildning. Han rekommenderas att övningsköra 
intensivt i egen takt på hemorten och samtidigt läsa körkortsteori. Vid uppföljning 
6 månader efter besöket på MC.se övningskör Nisse 3 dubbellektioner i veckan 
och är på god väg mot teoriprov och uppkörning. 
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2 Metod 
2.1 Uppdraget 
Det är viktigt att en verksamhet som MC.se redan från början följs upp och 
utvärderas av någon utomstående part vilket också framgår av projektbeskriv-
ningen för MC.se. Vidare har behovet även påpekats i den senaste bilstöds-
utredningen (SOU, 2005). En sådan utvärdering bör göras från ett kundperspektiv 
och samarbetsperspektiv. Det vill säga både med avseende på brukare (privat-
personer som sökt bilstöd på grund av eget eller familjemedlems funktionshinder) 
och på aktörer (dvs. anpassningsföretag, Försäkringskassan, sjukvården, 
Vägverket). En utvärdering bör också ge svar på om MC.se har bidragit till en 
effektivare/förbättrad handläggningsprocess. MC.se har av Allmänna Arvsfonden 
beviljats att använda en del av befintliga medel till att bekosta en utvärdering. I 
december 2004 skrevs ett avtal mellan MC.se och VTI om att en utvärdering 
skulle göras av verksamheten vid MC.se under perioden april–december 2004.  

Enligt de första planerna skulle utvärderingen ha genomförts så att resultaten 
kunde ingå i bilstödsutredningen. Detta var inte möjligt av flera skäl; ett skäl var 
att bilstödsutredningen skulle vara klar tidigt våren 2004. Ett annat skäl var att det 
inte var meningsfullt att i ett alltför tidigt skede av verksamheten genomföra en 
utvärdering. Verksamheten kom igång under våren 2004 och var inte helt i drift 
förrän under hösten 2004. Idealt borde utvärdering ha gjorts efter minst ett år i full 
drift för att erhålla en rättvis bild av verksamheten. Detta tas också upp i 
diskussionen.  

I den studie som här avrapporteras har en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder använts. Inledningsvis genomfördes två diskussioner i fokus-
grupp, den ena med brukare och den andra med aktörer. På basis av erfarenheten 
från fokusgrupperna konstruerades en enkät som sändes till samtliga personer i 
Västra Götalandsregionen som beviljats bilstöd under 2004. 
 
2.2 Diskussion i fokusgrupp 
Arbete med så kallade diskussioner i fokusgrupp är en kvalitativ metod. Metoden 
syftar till att ge ett så rikt underlag som möjligt för att sträva mot en ökad 
förståelse av (i det här fallet) förare med funktionshinders erfarenheter och åsikter 
kring processen att välja bil och få den anpassad. 

En diskussion i fokusgrupp leds av en moderator, vars uppgift är att initiera 
diskussionen och introducera nya ämnen hämtade från en i förväg utformad 
intervjuguide. De intervjuguider som användes återfinns i bilaga 4 och bilaga 6. 
Själva diskussionen förs mellan deltagarna. Det är alltså inte frågan om en 
intervju i egentlig mening.  

Det är vanligt att denna kvalitativa metod kombineras med andra kvalitativa 
eller kvantitativa metoder. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från 
fokusgrupper inte är generaliserbara, men de kan ge exempel på forskningsfrågor 
som kan vara värda att studera i en kvantitativ studie. Metoden har beskrivits 
utförligt av Morgan och Krueger (1998) i en serie handböcker. 

Analysen som genomförts har varit anteckningsbaserad. 
I bilaga 2 finns en mer ingående beskrivning av metoden 
Båda diskussionerna med brukare och aktörer genomfördes i Försäkrings-

kassans lokaler i centrala Göteborg i mitten av januari 2005. Författarna fungerade 
som moderator och medhjälpare. 
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2.2.1 Diskussion med brukare 
VTI formulerade inklusionskriterier avseende vilka brukare som skulle tillfrågas 
om de ville delta. Dessa var följande: 
• både män och kvinnor 
• både unga och gamla 
• både de som ansökt om bilstöd för första gången och de som varit med förr  
• både personer som har medfödda funktionshinder och personer med för-

värvade funktionshinder  
• personer med olika grader av funktionshinder dvs. personer som har behov av 

olika omfattning av anpassning  
• även personer med kognitiva funktionshinder  
• både personer som lever ensamma och de som har familj. 

 
När det gäller personer med kognitiva funktionshinder så handlar utredningarna 
vanligtvis om bedömning av körlämplighet, detta till skillnad från utredningar av 
personer med rörelsehinder då det vanligtvis handlar om anpassning av bilen. 
Fokus i vår utvärdering ligger på anpassningsärenden men vi ville i fokus-
grupperna få med synpunkter som berörde kognitiva funktionshinder. Avsikten 
var dock inte att ta upp detta i enkäten. Personalen vid MC.se valde på basis av 
dessa kriterier ut lämpliga deltagare. De kontaktade dem personligen och frågade 
om de ville medverka. Deltagarna erbjöds 20 stycken tia-lotter i ersättning samt 
fika i samband med genomförandet. VTI sände en skriftlig inbjudan till deltagarna 
(se bilaga 3). 

Vid diskussionen deltog 8 brukare varav 4 män och 4 kvinnor. En av del-
tagarna hade en son med funktionshinder, de övriga hade egna funktionshinder 
t.ex. ms, post polio, reumatism och skada från yttre våld. Deltagarna var både 
unga och gamla och det fanns de som fick sin bil anpassad för första gången och 
de som hade erfarenhet av tidigare anpassningar. Sammansättningen i gruppen 
upplevdes som väl avvägd och samtliga deltagare kom till tals i den mån de ville. 

Den intervjuguide som användes var indelad i följande områden: 
• rättfärdigande av ett mobilitetscenter 
• beslut att skaffa bil 
• första kontakten med MC.se 
• att ta sig till centret 
• centrets tillgänglighet 
• utredning av anpassningsbehov 
• bilval 
• framtaget anpassningsunderlag 
• tidsåtgång 
• leveranskontroll 
• övrigt. 

 
För vart och ett av dessa områden fanns flera förutbestämda frågor som vi om 
möjligt önskade att deltagarna indirekt eller direkt skulle beröra. Om specificerade 
ämnen inte togs upp var avsikten att de skulle introduceras av moderator. 
Diskussionen förlöpte väl och moderator och medhjälpare behövde i stort inte 
agera alls. 
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Diskussionerna inleddes med att deltagarna presenterade sig lite kort för 
varandra. De fick i uppgift att säga sina namn, vilken typ av bil de hade, om den 
bilen var den första med anpassning och lite kort om sitt funktionshinder. När 
detta var gjort introducerade moderator en första inledande fråga: ”Vad tror ni 
syftet var med att bilda ett mobilitetscenter?” 

 
2.2.2 Diskussion med aktörer 
De aktörer vars åsikter vi ansåg viktiga att fånga upp var Vägverket, Försäkrings-
kassan, anpassningsföretag och rehabiliteringskliniker. I samråd med VTI valde 
MC.se ut personer att tillfråga. Personalen vid MC.se kontaktade utvalda aktörer 
personligen och efter att de accepterat att medverka sände VTI ut en personlig 
inbjudan (se bilaga 5). 

Gruppen bestod av 9 personer varav 4 kvinnor och 5 män som representerade 
olika aktörer. De kompetenser som fanns representerade var kurator från spinal-
enheten, neuropsykolog från Rehabklinik, handläggare på Försäkringskassan, 
trafikinspektör på Vägverket samt tekniker/försäljare från anpassningsföretag. 
Gruppen upplevdes som väl sammansatt om dock heterogen. Vi upplevde att alla 
som ville kom till tals och att samtliga områden berördes utan att vi behövde gripa 
in.  

 
2.3 Enkät till brukarna 
2.3.1 Enkät konstruktion 
Resultaten från fokusgrupperna användes som underlag för att konstruera en enkät 
som skickades ut till samtliga personer som beviljats bilstöd i Västra Götalands-
regionen under 2004. Även tidigare erfarenheter från utvärderingsarbete samt 
forskning med inriktning på personer med funktionshinder användes vid utform-
ningen. En provomgång genomfördes innan enkäten skickades ut genom att låta 
de brukare som deltog i fokusgruppen besvara och kommentera enkäten. 

Enkäten (se bilaga 7) omfattade sammanlagt 63 frågor. Frågorna var uppdelade 
i följande underrubriker: 

• Bakgrundsfrågor (orsak till bilstödsansökan, ålder, funktionshinder och 
diagnos) 

• Bilstöd (tidigare erfarenhet) 
• Körkort och bil  
• Bilval (viktigt att beakta, råd och stöd) 
• Utredning av anpassningsbehov (viktigt att beakta, råd och stöd, återkopp-

ling) 
• Säkerhet och trygghet (under utredningen, med den anpassade bilen) 
• Tidsåtgång (antal besök, tid som besöken varade) 
• Leveranskontroll (om det gjordes, vad den omfattade, initiativtagare, 

nyttan) 
• Uppföljning (om det gjordes, vad den omfattade, nyttan) 
• Samlad kompetens (önskemål om utbud av kompetens och tjänster) 
• Kännedom om MC.se (generellt, kompetens, tjänster, finansiering) 
• Första kontakt med MC.se (om, hur och av vem man tillfrågades) 
• Besök vid MC.se (föreberedelser inför besök, lokalisering, tillgänglighet, 

kompetens och resurser vid centret) 
• Sammanfattande intryck och betygssättning. 

20 VTI notat 32-2005 



Enkäten sändes ut i mitten av februari 2005. En påminnelse sändes ut i form av ett 
vykort. Detta skickades till dem som inte svarat två veckor efter första utskick. 
 
2.3.2 Urval och svarsfrekvens 
Uppgifter på de personer som sökt och beviljats bilstöd i Västra Götalands-
regionen under 2004 sammanställdes av FK i ett register som användes för utskick 
av enkäten. Personalen vid MC.se kompletterade sedan med att identifiera de 
personer som besökt MC.se. Registret omfattade sammanlagt 250 personer varav 
80 enligt uppgift hade besökt MC.se. Av dessa 80 deltog 8 i den fokusgrupp som 
genomfördes med brukare. Fokusgruppsdeltagarna deltog inte i enkätunder-
sökningen. Enkäten skickades alltså till 242 bilstödsbeviljade. Totalt inkom 159 
svar vilket innebar en svarsfrekvens på 66 %. Svarsfrekvensen var lite högre i 
gruppen som inte besökt MC.se (67 %), 114 svar av 170 möjliga, jämfört med 
MC.se-besökarna (63 %), 45 svar av 72 möjliga. 

Figur 5 beskriver de grupper som vi har använt vid analysen av resultaten. 
Antalet icke-brukare skiljer sig med 1 person jämfört med vad som angavs ovan 
och det beror på att den personen hade tagit bort numret på enkäten varför detta 
svar borttagits från analysen. Brukare definierades som de som svarade ja på fråga 
48, det vill säga om de hade erbjudits eller själva sökt hjälp av MC.se. Det var 2, 
som enligt våra uppgifter från Försäkringskassan och MC.se, hade besökt MC.se 
och som inte svarat ja på fråga 48, därför skiljer sig antalet brukare mot det som 
angivits ovan. Vi har varit konservativa i vår definition av gruppen brukare och 
bara tagit med dem som svarade ja på fråga 48 i analysen. Denna grupp har delats 
upp i några undergrupper. Av figuren framgår att det var en större grupp brukare 
med eget funktionshinder jämför med brukare som har barn med funktionshinder. 
Av de brukare med eget funktionshinder var det bara en mindre grupp som 
behövde passageraranpassning. Brukare med eget funktionshinder som sökte hjälp 
med anledning av förarplatsanpassning är en grupp som vi har valt att undersöka 
särskilt noggrant.  
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Figur 5  Beskrivning av antalet svarande i olika grupper som har använts i 
analysen av resultaten (N = antal personer, fh = funktionshinder). 
 
I gruppen icke-brukare så var det en person som erbjudits hjälp från MC.se men 
som avstått (på grund av att det inte bedömdes nödvändigt). Av icke-brukarna var 
det 109 som svarade på frågan om ansökan gällde dem själva eller deras barn. 
Resten avstod från att svara på vem ansökan avsåg. Av de 87 som sökte för eget 
funktionshinder var det 74 som sökte med anledning av förarplatsanpassning och 
10 för passageraranpassning. Det var 3 som inte svarade på frågan om vad an-
sökan avsåg. När antalet svarande inte summerar till den summa som anges 
ovanför så beror det på bortfall. 
 
2.3.3 Bortfallsanalys 
För att kunna ta ställning till om de svar som kom in är möjliga att generalisera 
gjordes en bortfallsanalys. Tretton, slumpmässigt valda tillfrågade personer som 
inte svarat på enkäten kontaktades via telefon. Vid bortfallsanalysen ställdes 
initialt en fråga kring varför de inte besvarat enkäten. Samtliga utom en angav att 
det helt enkelt inte blivit av. En av de tillfrågade ville inte delta i undersökningen. 

Ett urval frågor från enkäten ställdes till de personer som kontaktades via 
telefon. Vid en jämförelse av de svar som lämnades vid telefonintervju, med de 
svar som lämnades i insända enkäter, framkom inga skillnader i resultat, varför 
slutsatsen har dragits, att bortfallet inte kan konstateras vara systematiskt. 
 
2.3.4 Statistisk analys 
Resultaten från enkäten har analyserats med SPSS (ver. 11.0). I de flesta fall har 
frekvensanalyser av svaren gjorts. Vid test av jämförelser mellan brukare och 
icke-brukare har icke parametriskt test (Chi-två) gjorts. I testen har en signifikans-
nivå på 5 % använts. 

Alla svarande 
N=159 

Icke-brukare 
N=113 

Brukare 
N=43 

Barn med fh 
N=22 

Eget fh 
N=87 

Barn med fh 
N=7 

Eget fh 
N=36 

Passagerare 
N=10 

Förare 
N=74 

Passagerare 
N=4 

Alla tillfrågade 
N=242 

Förare 
N=32 
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3 Resultat 
Resultatet från fokusgrupperna användes främst som en grund i arbetet med att 
konstruera enkäten. Men avsikten var också att dessa resultat skulle presenteras 
separat i form av en kort redogörelse av de ämnen och synpunkter som togs upp 
vid diskussionen. Dessa har kompletterats med exemplifierande citat (markerade i 
kursiv stil). Avsikten med citaten är att visa på de rika och breda beskrivningar 
som framkom. Vi vill återigen betona att detta är en kvalitativ metod och att 
resultaten inte är möjliga att generalisera. De beskriver dock på ett rikt och 
innehållsmässigt brett sätt hur en grupp personer med behov av anpassning av 
fordon funderar kring anpassningsprocessen samt hur aktörer som är involverade i 
processen tänker. 
 
3.1 Fokusgrupp – brukare 
Gruppens sammansättning upplevdes som bra och det var lätt för dem som ville 
komma till tals att uttrycka sina tankar. Gruppen var blandad avseende kön, men 
även avseende graden av rörelsehinder. Det fanns personer som sökt bilstöd för 
egen del men även sådan som sökt stöd för att få fordon anpassade för att man har 
barn med funktionshinder.  

På basis av diskussionerna är vår tolkning att det som gruppen med brukare 
framförallt fokuserade på var följande områden även om andra områden också 
togs upp (jmf. avsnitt 2.2.1): 

• samlad resurs 
• företräder brukarna – behov före ekonomi 
• trovärdighet 
• val av bil 
• framförhållning 
• anpassning 
• tillgänglighet/lokalisering 
• brister 

 
Samlad resurs  
Deltagarna gav uttryck för att all behövlig kompetens fanns vid MC.se – arbets-
terapeuter och trafikinspektörer nämndes speciellt. Det framkom emellertid att 
den kompetens som hjälpmedelscentraler kan erbjuda saknades och diskussionen 
fokuserade på att verksamheten skulle kunna utökas till ett ”förflyttningscenter” 
för att inkludera även hjälpmedelscentraler. Det diskuterades även om verksam-
heten skulle omfatta körkortsutbildning eller inte.  
 
”….Precis, Jag tycker det är jättebra. Hoppas att det fortsätter, det är ju flera än 
vi som behöver få den här hjälpen, känna sig trygg….” 
 
”…inte bara bilanpassning utan även….förflyttningsfordon överhuvudtaget.” 
 
”…det är egentligen bara ett naturligt steg för Mobilitetscenter att också vara 
delaktiga i körskolan och att dom har varit med…..” 
 
”…Jag har gjort det i bägge systemen. Då man var tvungen att göra allt det här 
utanför Vägverket. Träffa arbetsterapeuten och allt det här och leta bil själv… sen 
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när man köpt skulle man visa den för någon som garanterade att ”den här är bra, 
den håller minst sju år, och allt det här. Så det var ett jäkla åka runt hela tiden 
och så fick man bara erbjudande lite fragment här och lite fragment där. Så 
allting hängde på en själv, att man tog reda på…. Här kunde man få allting under 
samma tak, man hade samma person hela tiden…..Det tycker jag var skönt”….. 
 
Företräder brukarna – behov före ekonomi 
Deltagarna gav på olika sätt uttryck för att verksamheten vid MC.se fokuserade på 
deras (brukarnas) verkliga behov. I diskussionen framkom att det fanns en 
upplevelse av att verksamheten vid centret i första hand fokuserade på individen 
och de behov som han/hon har. Vidare vittnade diskussionen om ett behov av att 
möta kompetens som agerar utifrån brukarens perspektiv och förstår hans/hennes 
behov. På olika sätt gav man uttryck för att det dock inte var fråga om att göra 
som brukaren själv ville utan snarare att göra det som var bäst för brukaren 
oberoende av vad han/hon själv önskade. Man uppskattade att personalen vid 
centret talade ett språk som var lätt att förstå. Dessutom framkom det vid flera 
tillfällen att man uppskattade att personalen talade direkt och i klartext till 
brukaren. 
 
”… det var väldigt mycket för vår skull….” 
 
”…man kunde verkligen luta sig mot dem…” 
 
”…ett mobilitetscenter handlar ju inte om pengar. Det handlar om vettiga 
lösningar…” 
 
”….Försäkringskassan handlar om pengar….” 
 
”… man får inte bara ett nej, utan även en motivation – nej, det passar på din … - 
det är en dubbelriktad kommunikation…” 
 
Trovärdighet 
Vid olika tillfällen under diskussionen, kom deltagarna på olika sätt in på, att det 
var värdefullt med en part som kan företräda dem på ett sätt som de själva inte 
kan. Det gavs på olika sätt uttryck för att det som personalen vid MC.se förde 
fram till t.ex. Försäkringskassan och anpassningsföretagen hade en större tro-
värdighet än om man själv skulle framföra samma sak. Vår tolkning är att MC.se 
upplevdes mer som en oberoende part – en länk både till Försäkringskassan och 
anpassningsföretagen. Det fanns även en uppfattning att ett MC.se lättare kan 
verka för att föra fram krav till tillverkare av bilar/rullstolar etc. Det får större 
tyngd om MC.se framför synpunkter. 
 
”….att sätta krav också då, på vad man har för rättigheter inför 
Försäkringskassan…” 
 
”…man känner sig inte på samma sätt ifrågasatt..” 
 
”…det känns att MC.se personal …att de har gehör hos Försäkringskassan….” 
 
” … de står där framför oss och sköter det här….” 
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Val av bil  
En aspekt som återkom vid olika tillfällen var det positiva i att en trafikinspektör 
(och arbetsterapeut) handgripligen deltog vid val av bil. Vidare upplevdes MC.se 
ha en bra överblick över vad som redan finns tillgängligt som hjälpmedel på 
marknaden t.ex. vridbara säten. 
 
” …vägverksmannen….så åker han ju med i den då och tittar på en och bedömer 
allt…” 
 
Framförhållning 
I såväl diskussionerna kring val av bil som hur anpassningen skulle genomföras 
fanns det exempel på fördelen med att personalen på ett erfaret sätt kunde blicka 
framåt i tiden och tydliggöra de krav som brukaren kommer att behöva ställa 
under kommande 7-års period.  
 
”…om tre år så är det inte så här längre utan då behöver du det här för att…” 
 
”…att dom ser framåt tycker jag var väldigt viktigt…” 
 
” …leveranskontroll…. Men det här är inte bra (sade MC.se) Alltså jag var 
jättenöjd, jag hade fått hjälp, jag kom ut igen, jag kunde ta mig dit jag ville.  Vad 
menar du (sade brukaren). Ja men du ramlar ju här och håller på så, så kan du 
inte göra (sa MC.se)…De såg ett problem som kommer att komma sedan, att nej, 
det här är inte bra. …Så att det är jag väldigt tacksam för.” 
 
Anpassning 
Naturligt nog kretsade en stor del av diskussionen kring själva processen, 
utprovning och genomförande av anpassningen. Det som framförallt diskuterades 
var vilken utrustning som fanns tillgänglig vid centret. Bland annat nämndes 
möjligheter att: 
• testa olika typer av sittstöd 
• nyttja testriggen för att testa bromskraft, reaktionsförmåga etc. 
 
Det som lyftes fram som bristfälligt var möjligheter att testa sittstabilitet och då i 
syfte att säkerställa säkerhet. Återigen bör nämnas att man återkom till fördelen 
att MC.se klarar av att se händelseförloppet på längre sikt än brukaren själv. 
 
”… Jag önskar att det funnits lite mer anpassningar att pröva vid MC, så man såg 
scenariot innan det inträffade…man vill se vägbanan, ett säte som simulerar 
svängningen i bilen t.ex. hur mycket stöd jag behöver. Man kan ju simulera 
körning…” 
 
”…som en simulator som visar körbanan, men även stolen borde visa vad som 
händer…” 
 
Tillgänglighet/Lokalisering 
Ett ämne som det rådde stor enighet kring var den geografiska placeringen av 
MC.se. Det ifrågasattes varför centret ligger så långt bort och varför man valt en 
plats med vad man upplevde som dålig tillgänglighet. Det utbyttes erfarenheter 
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kring svårigheten att hitta till centret och hur det var näst intill omöjligt att ta sig 
dit med kollektivtrafik. I motsats till den negativa diskussionen kring tillänglig-
heten diskuterades det positiva kring själva lokalerna och de möjligheter de kunde 
erbjuda.  
 
”… förra veckan när jag var där, dom skulle titta så att allting var klart. Då fick 
jag ju köra in … Jag tyckte det var lite jobbigt, det var så himla trångt! 
Jättetrångt var det. Det var så här precis att man kom in… och sen var det 
jättestort inuti där…” 
 
”….men om man tänker på Mobilitetscenter, där det ju är svårt att komma fram. 
För då har du bussen uppe på vägen, och så ska du ta dig hela vägen bort, och så 
är det en liten nedförsbacke…” 
 
”… Det kanske man också ska börja tänka på….att flytta verksamheten mer 
centralt….” 
 
Brister 
I diskussionen återkom man till och från till personalens agerande vid MC.se och 
det mesta var positivt. De upplevdes som kunniga och ha erfarenheter som var till 
nytta för brukarna, inte minst därför att de kunde vara med och påverka såväl 
brukarna själva som anpassare i en riktning som bidrog till att relevanta krav 
ställdes på anpassningen. Det framkom en viss kritik mot processen eller snarare 
mot de rutiner som tillämpades vid MC.se. Kritiken handlade företrädesvis om att 
det var otydligt vad som ingår i personalens uppgifter. Flera exempel nämndes där 
personalen överlåtit åt brukaren att ta ställning till om de ville ha hjälp eller inte 
att lösa en specifik fråga. Diskussionen kan tolkas som att brukarna till viss del 
upplevde att det saknades rutin för vad som ska göras i samband med en utredning 
av anpassningsbehov. 
 
”…Dom har inte riktiga rutiner på vad dom ska göra heller, känner jag…” 
 
”…Jag tror att de måste skicka information ut till folk så att man … alltså så att 
man vet att det finns!...” 
 
”….och det är också kanske nåt som Mobilitetscenter skulle kunna ha möjligheter 
att hyra eller låna ut…  (syftar på bil att träna i under övningskörning).  
 
Övrigt 
Det kan konstateras att även om instruktionen var att diskutera kring MC.se så 
berördes även andra aspekter kopplade till anpassningsprocessen. En sådan var 
synpunkter på bilar generellt och där det vid flera tillfällen framkom att man hade 
en önskan om bilar som är bra för alla. Diskussioner fördes kring vad som finns i 
olika bilar som standard redan idag och vad man behöver anpassa specifikt. 

Vidare var en viktig aspekt som framkom att anpassade fordon innebar en ökad 
mobilitet, men att detta inte fick resultera i en minskad säkerhet.  
 
”….När man gör anpassningar i bilar så förlorar man i säkerhet. Det borde man 
kunna göra något mer åt….” 
 

26 VTI notat 32-2005 



En intressant reflektion var att man i gruppen själva upplevde sig ”gnälla” på 
samhället/myndigheter, men att man i diskussionen kring MC.se konstaterade att 
man hade en övervägande positiv upplevelse. 

Avslutningsvis ombads deltagarna i fokusgruppen att nämna tre fördelar och 
tre nackdelar på basis av deras erfarenheter från MC.se.  

De tre fördelar man valde att nämna var följande: 
- Sammansättningen av kompetens – alla som behövs för att ge rätt svar 

finns på plats 
- Ett forum för dialog – man får motiveringar till det som föreslås – pratar 

direkt till brukaren om hans/hennes behov även långsiktigt 
- Att personalen kan sätta sig in i brukarens situation och sätta ord på det 

som behövs. 
 
De tre nackdelar man valde att nämna var följande: 

- Lokaliseringen av centret – det ligger för långt bort 
- Tillgängligheten till centret – det är svårt att köra in genom den trånga 

porten 
- Kopplingen till hjälpmedelscentral saknas – verksamheten borde omfatta 

även generella aspekter på rullstolen – rullstolen ska ju passa att användas 
i flera miljöer. 

 
3.2 Fokusgrupp – aktörer 
Gruppsammansättning 
Gruppens sammansättning bedömdes som heterogen. I gruppen fanns företrädare 
för olika aktörer och detta var tydligt under diskussionen. Det som framkom vid 
diskussionen visade på att det fanns stora skillnader mellan vad de olika del-
tagarna tyckte och det fanns ingen egentlig konsensus i det som framkom. Dock 
var man överens i vissa frågor. 

Gruppens sammansättning var tänkt att spegla utomstående aktörers upp-
levelser och funderingar. Således var inte avsikten att ha med företrädare som 
representerade mobilitetscentret. Detta visade sig inte vara helt uppfyllt då det 
fanns representanter i gruppen som indirekt eller direkt ansåg sig vara en del av 
verksamheten vid MC.se. 

Några av de gemensamma nämnare som identifierades från diskussionen var 
att alla aktörer ville betona att man har som mål att kunden/brukaren ska bli nöjd. 
Dessutom framhöll alla aktörer vikten av sin egen roll. De som representerade 
anpassningsföretagen gick vid några tillfällen i försvar avseende sin verksamhet 
och det ställningstagande man gjort när det gällde sin relativt avvaktande hållning 
till MC.se. Andra aktörer gick ibland in i diskussionen och försvarade MC.se.  

De ämnen som diskussionen fokuserades kring var sådana som dels 
introducerades av moderatorn dels sådana som gruppen spontant berörde. De mest 
förekommande ämnena under diskussionen var följande: 

• berättigande av MC.se 
• samlad kompetens 
• saknad kompetens 
• potentiella kunder  
• brister 
• genomförd anpassning 
• leveranskontroll. 
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Berättigande av MC.se  
Diskussionen vittnade om att det för flertalet av aktörerna inte var uppenbart vem 
som initierat MC.se. Detta innebar dock inte att man ansåg centret onödigt. Vid 
flera tillfällen diskuterades värdet av att ha kompetensen samlad på ett ställe. Det 
rådde till stor del konsensus om behovet och att den typ av kompetenscenter som 
MC.se är faktiskt svarar mot en befintlig efterfrågan. Det framkom synpunkter på 
att utan MC.se är situationen oöverskådlig för brukarna. 

Diskussionen visade även att några aktörer till viss del upplevde upprättandet 
av centret som en kritik mot deras egen verksamhet. Det ifrågasattes om de 
anpassningar som genomförts tidigare var felaktiga. Det har från början funnits en 
viss skepsis från framförallt anpassningsföretagens sida. 
 
”..Var det fel förut…” 
 
Samlad kompetens 
En fördel som aktörerna yttrade var att de upplevde att processen gick snabbare 
när ärenden passerade via MC.se jämfört med tidigare. 
 
”…Förr fick vi vänta på underlaget – nu får vi vänta på bilen” 
 
Tack vare MC.se blir samtliga nödvändiga anpassningar genomförda med en 
gång. Förr var det mycket fler kompletteringar. Det upplevdes även som positivt 
att MC.se var med vid val av bil. Den fördel som lyftes med anledning av detta 
var att de som kom via MC.se hade valt ”..vettigare bilar…”.  

Vidare såg man en fördel i att det blev enklare för brukarna, ”mer praktiskt”, 
men det uttrycktes även som att det blev enklare för handläggarna, anpassnings-
företagen och sjukvården. Ytterligare en fördel som framkom var att MC.se är 
opartiska, diskussionen vittnade om att man ansåg att de inte agerade i någon 
annans namn (mer än i brukarnas). Det betonades flera gånger att oberoendet är 
viktigt både utifrån brukarens och utifrån aktörernas perspektiv. Orsaken till 
vikten av oberoende motiverades med att detta leder till större trovärdighet både 
för brukare och för aktörer. 

En stor del av diskussionen upptogs av de fördelar som man upplevde sig se 
tack vare MC.se. Bland det som var mest framträdande förekom det positiva i en 
förkortad handläggningstid. Det konstaterades att ett snabbt handläggande på 
MC.se även leder till ökat tryck på Försäkringskassan. Vidare framkom att man 
upplevde att de underlag som var grunden för anpassningsofferten var bättre än 
tidigare. 
 
Saknad kompetens  
En utställning med olika typer av lösningar vid MC.se var något som saknades 
och frågor runt det diskuterades. Det fanns olika åsikter och infallsvinklar i denna 
fråga. Att det finns ett behov av en sådan utställning var det ingen som ifrågasatte. 
Däremot var det mer tveksamt om det var möjligt att realisera. En orsak till 
tveksamheten var kostnadsrelaterad. Frågor som framkom var; Vem ska betala 
och vem har tid och råd att sätta av den tid det tar att visa de olika lösningarna för 
brukarna? 
 
”..På sikt kan vi kanske inte begära att anpassare ska komma till MC och ställa 
upp med detta….” 
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Ytterligare en farhåga som framkom var att man kände en viss rädsla för vad som 
händer om man har varan hos MC.se. Detta kan tolkas som ett uttryck för en oro 
över vad som kommer att ske med produkten eller hur produkten presenteras. En 
reflektion kan vara att anpassarna känner sig hotade i sin roll som experter på 
produkten. En annan tolkning är att man inte har förtroende för MC.se:s 
kompetens att visa och förklara tekniken. Ett annat motiv till att inte ha denna typ 
av utställning var att det fanns de som ansåg att utrustningarna bäst testas i 
trafiken. 

Vid diskussionen framkom att det ibland upplevdes som omständligt att låta 
valet av anpassning ske vid MC.se. Flera deltagare hade gärna sett att de kunde 
avgöra vad som skulle anpassas och låta brukaren testa och på basis av detta 
komma tillbaka och göra förändringar som behövs. I detta läge ansåg man att det 
var mest rimligt att även testa sittergonomin och sittstabilitet. 

En grupp av brukare som aktörerna diskuterade en hel del kring var de som 
hade föränderliga (progressiva) sjukdomar.  
 
”…De föränderliga sjukdomarna. En person som snabbt försämrats och inte kan 
gå från bagageluckan, men det ingår inte i MC.se bedömningen. Hur ska vi kunna 
hantera detta? Anpassningsföretaget går inte tillbaka till dem som gjort 
utredningen. De gör den anpassning som de anser behövs.” 
 
I diskussionen framkom att det kan finnas ett behov av att stärka samarbetet 
mellan MC.se och hjälpmedelscentraler. Motivet till detta var att det skulle kunna 
ge ett vidare perspektiv (helhetslösning) där även anpassningsföretagen, rehabili-
teringen och sjukvården var involverade. 
 
Potentiella kunder  
Indirekt och direkt berördes vilka bedömningsgrunder som ska gälla för att slussa 
personer till MC.se. Det rådde framförallt en osäkerhet kring patienter från 
sjukvården och personer som står på viss typ av medicinering. En farhåga som 
nämndes var att Vägverket (här sågs trafikinspektörerna som en del av MC.se) 
kan ses som framförallt en kontrollmyndighet av brukarna och att brukarna kan 
känna en oro över att vända sig dit eftersom de då kan bli underkända och riskera 
att bli av med körkortet. Det fanns exempel som nämndes där personer avstått från 
att söka bilstöd i rädsla för att bli av med körkortet. 

En framtida kundgrupp som togs upp till diskussion var personer som inte har 
körkort, men som vill ta och där det är nödvändigt att göra en körlämplighets-
utredning. I detta sammanhang tog man upp att det borde finnas möjlighet att 
genomföra testkörning på slinga/avlyst bana, men det uttrycktes även önskemål 
om någon form av simulator. I diskussionen berördes verksamheten vid Trafik-
medicin (Huddinge). En ide som framkom var att MC.se skulle kunna bli som ett 
Huddinge men som man uttryckte det ”.. med alla tre benen samlade…”. Det bör 
noteras att det rådde en delad uppfattning i gruppen om läkarna gör en grund-
läggande bedömning eller inte i dagsläget. Personer med progressiva funktions-
hinder ska genomgå en prövning oftare än vad som sker idag enligt några i 
gruppen. Om detta sker idag rådde det en osäkerhet kring. Det framkom även att 
man ansåg att de hälsodeklarationer som brukarna själva fyller i var bristfälliga 
och att här krävs mer stöd till brukarna för att man ska få ett korrekt underlag. 
Vidare betonades att det även var viktigt att de test som görs sker i en miljö (t.ex. 
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testrigg) där brukaren känner en koppling till bilkörning (det måste på något sätt 
likna förarmiljön och köruppgiften). I detta avseende tog man upp testriggen som 
relevant och det framkom att man ansåg denna ha stor betydelse. 

En del av diskussionen kretsade kring att det i dagsläget är fel i besluts-
ordningen. Det exempel som nämndes var personer med kognitiva funktions-
hinder. För dessa tas beslut om bilstöd innan körlämpligheten är helt utredd (dvs. 
det saknas ett praktiskt prov). Man ansåg det märkligt att Försäkringskassan tar 
ställning till om en person har rätt till bilstöd utan att beakta brukarens förmåga att 
verkligen kunna köra bilen. 

En del av diskussionen fokuserade på att det finns en dold grupp som inte tar 
hjälp vare sig från Försäkringskassan eller från landstinget. Det vill säga personer 
som skulle kunna få hjälp men som väljer bort det. Orsaken kunde enligt 
deltagarna bero på att brukaren är såväl rädd som att han/hon inte vill. Det fanns 
en uppfattning bland några av de deltagande att arbetet vid centret bidrog till att 
göra brukarna själva mer kunniga och att resultatet var att de krav som ställdes 
och de önskemål om anpassningar som gjordes i större utsträckning än tidigare 
var motiverade. Det framkom vidare att man upplevde att MC.se kan säga ”rakt 
på sak” vilket behov brukaren har även om det gäller negativa besked. Aktörerna 
uttryckte att de ansåg det var bra med MC.se även för dem då de nu slapp ta 
konflikter med brukarna. 
 
Brister  
Flera av aktörerna kände väl till historien kring uppbyggnaden av MC.se. Det 
uttrycktes kritik mot en alltför lång tid för igångsättningen. Vidare var man kritisk 
till det begränsade upptagningsområdet. En annan kritik som framkom var att det 
upplevdes vara en alltför stor fokusering på sittergonomi – på bekostnad av primär 
säkerhet (köra bilen). 
 
”…ibland kan det bli för mycket diskussioner kring ergonomi. Du sitter faktiskt 
inte i flera timmar… 
 
”… stå och hålla på med en utprovning i flera timmar och sedan visar det sig att 
man inte kan styra...” 
 
Genomförd anpassning  
Vid diskussionen framkom att det finns en osäkerhet kring hur man på bästa sätt 
ska kunna ta tillvara det som personalen vid MC.se rekommenderar. De exempel 
som gavs var bland annat hur information avseende kraftmätning ska kunna 
omvandlas till krav på hur bilens servo ska justeras. Även anpassarna har problem 
med tekniken – moderna bilar blir allt svårare att anpassa och det krävs tillstånd 
och kunskaper för att t.ex. gå in i bilens CAN bus. Man såg en möjlighet i att 
MC.se skulle kunna hjälpa till att företräda anpassarna och deras kunder mot 
myndigheter (VV) då speciellt i samband med dispensärenden. Dessutom ville 
anpassarna få förståelse för att man måste ställa krav på kvalité och använda 
testade produkter vid anpassningen. 

I diskussionen gavs uttryck för en osäkerhet kring vem som har ansvar för 
beslutet om vilken anpassning som är nödvändig. Exempel som nämndes var om 
det av olika skäl inte rådde konsensus kring de anpassningar som bedömdes 
nödvändiga av någon part t.ex. på grund av progressivt sjukdomsförlopp, fel 
bedömning av MC eller fel bedömning av anpassare; ”…vem är då ansvarig…?”. 
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Det kom fram åsikter vid diskussionen som vittnade om att anpassarna ville att 
MC.se skulle vara med och ta ansvar för beslut om anpassningsåtgärder, särskilt 
då det föreslås säkerhetskritiska åtgärder t.ex. urkoppling av airbag. 

Det kan vidare noteras att dialogen mellan personal vid MC.se och 
anpassningsföretagen företrädesvis verkar initieras av personalen vid MC.se. Vid 
diskussionen framkom t.ex. att anpassarna inte ger återkoppling till MC.se om de 
finner att beställningsunderlaget inte är korrekt. 
 
Leveranskontroll 
Under en fas i diskussionen togs leveranskontrollen och dess vara eller inte vara 
upp. En åsikt som framkom var att den ligger fel i tid för anpassarna. Orsaken är 
att Försäkringskassan betalar anpassningsföretagen först då leveranskontrollen är 
godkänd. Leveranskontrollen kan göras först då brukarna har haft tid på sig att 
vänja sig vid bilen och anpassningen. Uppfattningen var dock att det inte behövs 
så lång tid som nu för att ge brukarna möjlighet att vänja sig. Det ska dock 
betonas att aktörerna var överens om att det ofta finns ett behov av efterkontroll 
och justeringar. 

Avslutningsvis uppmanades aktörerna att gemensamt lyfta fram några fördelar 
och nackdelar med verksamheten vid MC.se som den ser ut idag.  

Följande fördelar framkom: 
• de anpassningar som begärs är mer välgrundade 
• den medicinska, trafiksäkerhet och tekniska kompetensen finns på ett 

ställe 
• att brukaren har en opartisk samarbetspartner 
• ytterligare en bedömare av körlämplighet – när det har skurit sig mellan 

rehabiliteringen och patient. Riggen känns mer naturlig än de tester som 
läkaren gör 

• bra att patienterna i ett tidigt skede får besök av VV och anpassare 
• ökat samarbete mellan olika aktörer t.ex. VV och ”12:an” (spinalenheten 

vid Sahlgrenska). 
 

Nackdelar: 
• placeringen av centret  
• ekonomin – det finns ingen förankring – det finns inga pengar att driva 

MC.se vidare 
• leveranskontrollerna är bra - ett problem – anpassarna behöver pengarna 

tidigare. 
 
Vad är visionen? 
Om vi ska försöka att sammanfatta det i diskussionen som berörde vad man har 
för vision för ett kompetenscenter som MC.se i framtiden kan följande 
konstateras: 
• en verksamhet med full kompetens: alla nödvändiga kompetenser bör finnas 

att tillgå på MC.se, även läkare 
• MC.se tar ett större ansvar för individens hela mobilitetsbehov (helhets-

lösning) 
• MC.se har kompetens att även utvärdera körlämplighet 
• MC.se kan även serva dem som inte har körkort eller kan få körkort 

(alternativa lösningar) 
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• MC.se verkar för att hitta en modell för dem som ska börja körutbildningen 
• MC.se kan förmedla en positiv tanke till brukaren – de kan pröva bilen, de 

kan klämma och känna... ”det är viktigt att de får en liten kick i början”.  
 
Huvudmannaskapet? 
I diskussionen framkom en klar enighet i att det behövs ett center av typ MC.se, 
behovet kan förväntas bli än mer befogat om bilstödet centreras till vissa kassor. 
Hur huvudmannaskapet ska se ut var inte självklart för gruppen. Det fanns åsikter 
om att det böra vara Vägverket, men det betonades att formen för hur MC.se drivs 
är det centrala och att huvudmannaskapet bestäms av detta. En aspekt som 
nämndes som viktig var att man tittar på samma saker för alla brukare under 
utredningen. Ett MC.se kan garantera detta. ”Alla brukare har rätt till samma 
saker.” 
 
3.3 Enkät till bilstödssökande 
Analysen av enkäten till dem som sökt och fått bilstöd i den aktuella regionen har 
delats in i två delar; en del som omfattar alla svarande och en del som omfattar de 
som besökt MC.se – brukarna. Enkäten finns i bilaga 7. Resultaten redovisas med 
hänvisning till frågenummer så att läsaren själv kan se hur frågan var formulerad. 
I enkäten fanns det möjligheter att lämna kommentarer. Ett urval av dessa finns 
med i redovisningen (kursiv text). I vissa fall svarade man med att namnge både 
personer och företag. Vi har valt att inte redovisa namnen då vi tycker att det 
räcker med att visa på det generella och inte peka ut någon speciell individ eller 
företag/myndighet. Vi har dock så långt möjligt behållit de svarandes egna ord. 
 
3.3.1 Bakgrund 
Sammanlagt var det 159 av 242 som svarade på enkäten (66 %). 
 
Fråga 1–5  
Bland de sökande var det 128 som ansökt om bilstöd för sig själva, 29 som ansökt 
för sitt barn och 2 som avstod från att svara. Ansökan som lämnats in gällde i 110 
fall (70 %) förarplatsanpassning och i 41 fall (25 %) passageraranpassning, 8 av-
böjde att svara på frågan. Bland de 110 som sökt om förarplatsanpassning så var 
andelen kvinnor lite högre (55 %) än andelen män (40 %). Av de 41 ansök-
ningarna om passageraranpassning så gällde 29 (70 %) barn och resten vuxna. I 
78 fall (49 %) gällde ansökan en kvinna/flicka och i 73 (46 %) fall gällde ansökan 
en man/pojke. Det var 8 personer som avstod från att uppge kön hos den sökande. 
Bland de svarande på frågan var det 52 personer (ca 33 %) som hade ett funk-
tionshinder som var medfött och 88 personer (ca 55 %) som hade ett funktions-
hinder som var förvärvat. Det var 17 personer som avstod från att svara på frågan.  
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Fråga 6 (Vilken diagnos?) 
När det gäller vilka diagnoser de svarande hade så var representationen av 
diagnoser enligt tabell 1. 
 
Tabell 1  Svarandes diagnoser. 

Antal Diagnos Antal Diagnos 
18 Reumatism 25 CP-skada 
14 Traumatisk Ryggmärgsskada 19 Annan ryggmärgsskada 
11 Artros 4 Ryggmärgsbråck 
0 Stroke 2 Annan hjärt- eller kärlsjukdom 

20 Muskelsjukdom 3 Diabetes 
7 Benskörhet 2 Tumörsjukdom/cancersjukdom 
1 Kortväxthet 23 Multipel Skleros (MS) 
9 Polioskada 2 Neurosedynskada 
5 Diagnos saknas 38 Annan diagnos, nämligen 
  2 Vet inte 

 
De svarande kunde ange flera olika diagnoser. Tre personer angav 4 diagnoser, 
sex angav 3 diagnoser och 27 dubbeldiagnoser. Resten var enkeldiagnoser. De 
svarande kunde också ange andra diagnoser än de som inte fanns med bland 
alternativen. Bland dessa fanns det ett flertal diagnoser som inte medför något 
egentligt hinder för körkort. 
 
Fråga 7 – Beskrivning av funktionsnedsättning 
De svarande ombads att beskriva i vilken/vilka delar av kroppen som eventuella 
rörelsehinder sitter samt omfattningen av rörelsehindret, se figur 6. Det var 
möjligt att ange flera rörelsehinder varför antalen inte summerar till antal till-
frågade. 
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Vänster hand och underarm 
92   nedsatt funktion 
8     ingen funktion 
1     saknas 
1     annat: ____ 

Vänster överarm 
81   nedsatt funktion 
8     ingen funktion 
0    saknas 
4    annat:  

Nacke 
62  nedsatt funktion 
3    ingen funktion 
4    annat:    

Vänster lår 
80   nedsatt funktion 
31   ingen funktion 
1     saknas 
4     annat:  

Vänster fot och underben 
89   nedsatt funktion 
33   ingen funktion 
2     saknas 
4     annat:  

Höger hand och under-
arm 
96  nedsatt funktion 
5  ingen funktion 
1   saknas 
3   annat:________ 

Höger överarm 
83   nedsatt funktion 
5     ingen funktion 
5     saknas 
0     annat:____ 

Bål 
63   nedsatt funktion 
9     ingen funktion 
4     annat:_______ 

Höger lår 
83   nedsatt funktion 
29   ingen funktion 
4     saknas 
1     annat: ________ 

Höger fot och underben 
86  Nedsatt funktion 
38  ingen funktion 
2    saknas 
5   annat:__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6  Beskrivning av de svarandes rörelsehinder samt dess omfattning. 
 
Fråga 8 (tidigare erfarenhet av att söka bilstöd) 
För att beskriva de svarandes erfarenhet ställdes en fråga kring om de tidigare 
hade sökt/fått någon form av bilstöd. Bland de 159 svarande så var det 117 som 
sökt grundbidrag, 2 av dessa hade inte beviljats. Det var 78 som sökt anskaff-
ningsbidrag, 6 av dessa hade inte beviljats. Det var 113 som sökt anpassnings-
bidrag och det var 4 som inte beviljats. Sammanlagt var det 24 personer som sökt 
bidrag för körkortsutbildning, av dessa var det 5 som inte beviljats. Drygt ett 
tjugotal hade inte tidigare sökt bilstöd. 
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3.4 Eget funktionshinder 
Eftersom de krav, behov och förväntningar som de sökande har varierar beroende 
på om ansökan avser eget funktionshinder som förare alternativt passagerare eller 
barns funktionshinder så har vi valt att inte blanda dessa svar i analysen. Det var 
128 personer som fått hjälp relaterat till det egna funktionshindret. Av dessa var 
det 110 (86 %) som ansökt om bilstöd för förarplatsanpassning och 12 för 
passageraranpassning. Det var sex personer som inte besvarade frågan. I den 
fortsatta redovisningen av resultat kommer vi att fokusera på gruppen svarande 
som sökt bidrag för förarplatsanpassning (n = 110). 

Eftersom barnen inte finns med i gruppen var det fler personer med förvärvade 
funktionshinder i denna grupp jämfört med tidigare (ca 70 %). Tabell 2 beskriver 
vilka diagnoser gruppen som sökte anpassningsbidrag för förarplats hade. Man 
kan bland annat se att andelen med CP-skada är färre än för hela gruppen med 
svarande (tabell 1). 
 
Tabell 2  Diagnoser bland dem som sökte bilstöd för förarplatsanpassning. 

Antal Diagnos Antal Diagnos 
17 Reumatism 5 CP-skada 
13 Traumatisk Ryggmärgsskada 18 Annan ryggmärgsskada 
10 Artros 1 Ryggmärgsbråck 

0 Stroke 2 Annan hjärt- eller kärlsjukdom 
15 Muskelsjukdom 2 Diabetes 

3 Benskörhet 2 Tumörsjukdom/cancersjukdom 
1 Kortväxthet 18 Multipel Skleros (MS) 
9 Polioskada 2 Neurosedynskada 
2 Diagnos saknas 26 Annan diagnos, nämligen 

 
Flera diagnoser kunde anges. Tre svarande angav 4 diagnoser, fyra personer 
kryssade för 3 diagnoser och 17 personer hade dubbeldiagnoser. Resten (86) 
angav en diagnos. Fler detaljer framgår av tabell 24 i bilaga 8. I gruppen hade 
man i stor utsträckning tidigare erfarenhet av att söka bilstöd, anskaffningsbidrag 
(80 %) och anpassningsbidrag (75 %). 
 
Fråga 9 till 13 Körkort och bil 
I gruppen som sökt förarplatsanpassning var det 109 personer som hade körkort, 
en svarade inte. I genomsnitt hade de svarande haft körkort i 27 år (sd 12,9 år). 
Samtliga som hade körkort ägde en bil. I denna grupp var det 83 personer (76 %) 
som fått sin bil anpassad under 2004/2005. För 38 (35 %) var det den första bil 
som man fick anpassad. Det var 13 personer som hade haft 5 eller fler anpassade 
bilar. De som sökt förarplatsanpassning och som hade bilar sedan tidigare ombads 
att besvara hur många mil de kört med den bil de har nu. Cirka hälften av förarna 
hade kört 1 500 mil eller kortare under det att mer än 40 % hade kört mer än 
500 mil. 
 
3.4.1 Samtliga med eget funktionshinder 
I detta avsnitt redovisas svaren från samtliga svarande med eget funktionshinder. 
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3.4.1.1 Bilval 
Fråga 14 (n=110) 
Det var av intresse att se vad de som har ansökt om förarplatsanpassning ansåg 
var viktigt att beakta, få kunskap om och råd för att kunna välja bil som ska 
anpassas, se tabell 3. Flera svar kunde ges på frågan varför antalen inte summerar 
till antal personer som ansökt om bilstöd för eget rörelsehinder. 
 
Tabell 3  Aspekter att beakta, få kunskap och råd om vid val av bil. 

Aspekt att beakta, få kunskap och råd om Antal Prioritering
Bilvalets betydelse för anpassningen 77 2 
Famtida behov 66 8 
Möjligheter att prova olika typer av bilar 49 11 
Krocksäkerhet 67 6 
Komfort 66 7 
Användbarhet – funktion 98 1 
Lastmöjlighet 63 9 
Köregenskaper 74 3 
Ekonomi och driftkostnader 70 5 
Kvalitet 70 5 
Miljöeffekter 38 13 
Garantier 48 12 
Service och underhåll 59 10 
Annat:_________________________ 3 14 

 
De som svarat annat motiverade detta med följande argument; att hela familjen 
ska få plats, att jag kan ha den länge, att jag känner för bilen, lätt att stiga i och ur 
– högre sittplats, samt bilstolens möjligheter och komfort. Majoriteten av dem 
som fått sina bilar anpassade fick detta under 2004/2005. Svaren visar (se grå 
markering) att de flesta svarande prioriterade användbarhet – funktion först och 
därefter bilvalets betydelse för anpassningen och köregenskaper. 
 
Fråga 15 (n=103/110) 
Fråga 15 tog upp frågan om hjälp/råd i samband med val av bil. Av de 110 förarna 
som har svarat att de ansökt om bilstöd för förarplatsanpassning var det 47 (46 %) 
som svarade att de fått hjälp, 49 (48 %) som inte fått hjälp och 7 som inte mindes. 
Det var 7 som avstod att svara på frågan. De som fått hjälp hade fått detta 
företrädesvis från följande: 
• Vägverket (13 svar) 
• vänner, bekanta, familj (12 svar) 
• anpassningsföretag (10 svar) 
• arbetsterapeut (4 svar) 
• bilfirma/bilförsäljare (2 svar) 
• rehabiliteringen (1 svar) 
 
även MC.se nämndes specifikt i några fall. 
 
Fråga 16 (n=97/110) 
De svarande fick ta ställning till om det som de ansåg var viktigt hade beaktats vid 
val av bil. Sammanlagt var det 72 personer som ansåg detta (74 %), 10 personer 
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svarade nej (10 %), 15 personer svarade vet ej/minns ej. Det var 13 personer som 
avstod från att svara på frågan. De argument som angavs för att man svarat att 
man inte ansåg att man hade beaktat det som kändes viktigt var följande: 
• F-kassan besvärliga 
• Fick inte adekvata råd. Nu går inte min bil att anpassa så jag är tvungen att 

köpa en helt ny. Det gäller innan samarbetet med MC.se. 
• Har bil sen innan jag blev sjuk 
• Information om vilka anpassningar som var aktuella för mig 
• Jag fick inget råd från någon och jag kunde inte provköra bilar själv därför 

är jag besviken. OBS! Alla bilar hos bilhandlarna är ”kanonbilar” 
• Ville få lite mer kreativa förslag – För "narrow" urval av deras bilförslag – 

De behöver bredda sitt kunnande om bilar – alla har inte råd med Volvo eller 
Saab. 

 
Resultaten från frågorna 17–19 var följande. Majoriteten av de svarande (72 
personer – 72 %) hade redan innan de kom i kontakt med den som skulle anpassa 
bilen bestämt sig för vilken bil de ville ha. Det var 28 personer (29 %) som fick 
sällskap av kunnig person när de skulle välja bil under det att 65 (67 %) inte hade 
något sällskap. På frågan om det var första valet av bil som blev den bil som till 
slut anpassades svarade 71 personer (72 %) ja. 
 
3.4.1.2 Utredning av anpassningsbehov 
Fråga 20 (n=128) (alla som sökt bilstöd för egen del) 
För att veta utgångspunkten i vad de som ansökt om bilstöd för egen del anser sig 
behöva beakta, få kunskap om och råd i samband med utredning om anpassnings-
behov ombads de markera vad de ansåg viktigt. I denna grupp ingår således också 
de som sökt bilstöd för passageraranpassning. Alla är alltså inte förare av 
anpassade bilar. Flera svar kunde markeras och därför summerar tabellen inte till 
antal brukare. 
 
Tabell 4  Uppfattning om vad som är viktigt att beakta, få kunskap och råd om i 
samband med utredning av anpassningsbehov hos de som sökt bilstöd för egen del 
(n=128). 

Alternativ att beakta Antal Prioritering 
Olika alternativa anpassningsmöjligheter 97 2 
Möjligheter att testa olika typer av anpassningar 87 4 
Utprovning i förhållande till behov och förmåga 87 4 
Användbarhet och funktion 101 1 
Säkerhet 79 5 
Komfort 63 10 
Sittstabilitet 75 6 
Framtida behov 71 7 
Kvalité 65 8 
Garantier 54 11 
Service och underhåll 64 9 
Barnets synpunkter 4 12 

 
Det alternativ som flest markerade som viktigt att beakta (se grå markering) var 
användbarhet och funktion. På en god andra plats kom möjligheten att testa olika 
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alternativa anpassningsmöjligheter följt av möjligheter att testa olika typer av 
anpassningar och utprovning i förhållande till behov och förmåga. Alltså mycket 
fokuserat kring lämplig anpassning. 
 
Fråga 21 (n=107/128) 
De tillfrågade fick svara på om de fick hjälp eller inte i samband med utredning av 
anpassningsbehovet. Majoriteten (93 personer – 85 %) fick hjälp, 14 personer fick 
inte hjälp (13 %), det var 21 personer som inte svarade på frågan. 
 
Fråga 22 (n=112/128) 
I fråga 22 fick man tala om ifall man tyckte att det som var viktigt beaktades vid 
utredningen. Sammanlagt var det 95 personer (85 %) som svarade ja, 4 personer 
(4 %) svarade nej och 11 personer svarade vet ej. Det var 16 personer som avstod 
från att svara på frågan. De argument som framkom till att man inte ansåg att det 
som var viktigt hade beaktats var följande: 
• Jag råkade endast söka för mina lungproblem, jag tog aldrig upp att jag 

dessutom har ryggbesvär – fick därför ingen sittriktig stol 
• Någon borde ha talat om vilka hjälpmedel som finns. 
• Tämligen dödfött – ofta på VV:s kontor och pratar om anpassning. 
 
Fråga 23 (n=107/128) 
Det bedömdes av intresse, att ta reda på om man efter en utredning av anpass-
ningsbehov, fick återkoppling avseende på resultatet. Svaren visade att 84 perso-
ner (79 %) fått återkoppling, 7 personer hade inte fått det och 14 personer svarade 
att de inte visste. Det var 21 personer som avstod från att svara på frågan. De som 
inte upplevde att de fått återkoppling ombads att skriva ner vad de saknade. De 
argument som framkom var följande: 
• Anpassningsföretaget ger ingen bra service och de gör anpassning men 

mycket billigt! 
• Det var ingen som sa att man t.ex. kunde åka till anpassningsföretaget eller 

ett hjälpcenter för att prova ut vad som skulle behövas. Nu visste ju bil-
försäljaren en hel del, men det kanske kunde ha blivit bättre anpassat om man 
hade fått prata med en expert 

• Frågan "Blev det bra"? Har aldrig ställts! 
• Förmåga att öppna dörrarna manuellt 
• Har inte fått någon återkoppling från VV eller FK 
• Vid min andra ansökan fick jag träffa och köra med representant från VV 

som senare fick mina anpassningsåtgärder inskrivna i körkortet + att jag från 
vanligt körkort fick endast köra med automat mina behov är sedan dess 
desamma 

• På eget initiativ. 
 
3.4.1.3 Säkerhet och trygghet 
En viktig fråga var om de som fått hjälp med anpassning hade känt sig trygga och 
säkra dels under utredningen av anpassningsbehov och dels när de körde det 
anpassade fordonet. Även i detta fall har vi tagit med alla som sökt bilstöd för 
egen del (dvs. n=128) oavsett om de var förare eller passagerare. 
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Fråga 24 (n=107/128) 
De svarande ombads att ta ställning till om de kände sig otrygga/trygga när 
anpassningsbehovet utreddes, se figur 7.  

10
5

18

37 37

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Mycket
otrygg

Ganska
otrygg

Varken
trygg eller

otrygg

Ganska
trygg

Mycket
trygg

 

Antal 

Figur 7  Upplevelse av trygghet när anpassningsbehovet utreddes bland de 
svarande som sökt bilstöd för sig själva (n = 108). 
 
Det var 108 personer som svarade på frågan och 20 som avstod från att svara. 
Majoriteten (69 %) upplevde att de känt sig ganska eller mycket trygga under 
utredningen. 
 
Fråga 25 (n=105/128) 
I denna fråga ombads de svarande att ta ställning till om de kände sig 
otrygga/trygga när de färdades i bilen som hade anpassats, se figur 8. 
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Figur 8  Upplevelse av trygghet när man färdas i den anpassade bilen bland de 
som sökt bilstöd för egen del (n = 105). 
 
Det var 105 som svarade på frågan och 23 som avstod. Majoriteten (86 %) 
upplevde att de kände sig ganska eller mycket trygga när de färdades i den 
anpassade bilen. 
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Fråga 26 (n=106/128) 
I denna fråga fick man ta ställning till om man kände litet eller stort förtroende för 
att den anpassade bilen fungerade som det var tänkt, se figur 9. 
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Figur 9  Upplevelse av förtroende för att den anpassade bilen fungerade som det 
var tänkt bland dem som sökt bilstöd för egen del (n = 106). 
 
Det var 106 personer som svarade på frågan och 22 som avstod. Majoriteten 
(83 %) av de svarande upplevde att de kände ganska eller mycket stort förtroende 
för att den anpassade bilen fungerade som det var tänkt. 
 
Fråga 27 (n=104/128) 
Bilstödstagarna fick även ta ställning till om de upplevde att anpassningen 
inneburit en minskad eller ökad säkerhet i händelse av en olycka. Det var 
41 personer (39 %) som ansåg att det inneburit en ökad säkerhet, 7 personer ansåg 
att det inneburit en minskad säkerhet. Det var 55 förare (53 %) som inte visste. 
Sammanlagt var det 104 förare som svarade på frågan och 24 förare som avstod. 
 
3.4.1.4 Tidsåtgång 
Fråga 28 (n=102-63/128) 
Det var av intresse att undersöka hur många besök som behövdes och var de 
skedde i samband med ett bilstödsärende för val av bil, utredning och anpassning 
av ett fordon till en person med funktionshinder, se tabell 5. 
 
Tabell 5  Antal besök i samband med val av bil, utredning av anpassningsbehov 
samt anpassning (n=128). 

Plats              Antal          0 1 2 3 4 
5 eller 

fler Totalt Bortfall 
Bilfirma 15 14 26 17 13 17 102 26 
Anpassningsföretag 17 19 29 16 4 8 93 35 
Mobilitetscenter.se 41 17 10 0 1 0 69 59 
Hjälpmedelscentral 53 7 2 2 0 0 64 64 
Vägverket 33 39 6 1 1 1 81 47 
Bilprovningen 50 9 3 0 1 0 63 65 
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Från tabellen kan konstateras att de flesta besöken gjordes hos bilfirmor, anpass-
ningsföretag och Vägverket. Det fanns vidare några personer som angett att de 
besökt andra instanser vid anpassningen av deras bil. De namngivna var: 
• Arbetsterapeut, sjukhus, FK 
• Anpassningsfirman gjorde hembesök 
• Förening DHR/RTP, kompisar, anhöriga. 
 
Fråga 29 (n=95-30/128) 
Det var av intresse att ta reda på hur lång tid besöken varade vid olika instanser, 
se tabell 6. 
 
Tabell 6  Tidsåtgång vid besök i samband med bilval, utredning och anpassning 
av fordon. 

               Tid i timmar  
Besök   

0–1 
tim 

1–1,5 
tim 

1,5–2 
tim 

2–2,5 
tim 

2,5–3 
tim 

3 tim 
eller 
mer Totalt Bortfall 

Bilfirma 45 29 15 0 2 4 95 33 
Anpassningsföretag 30 20 20 2 4 11 87 41 
Mobilitetscenter.se 26 9 6 0 1 0 42 86 
Hjälpmedelscentral 26 7 1 0 0 0 34 94 
Vägverket 22 23 9 1 0 0 55 73 
Bilprovningen 30 2 0 0 0 0 32 96 

 
Det kan konstateras att det besök som enligt de svarande tog längst tid 
(genomsnittlig tid) i anspråk var besök hos anpassningsföretag och bilfirmor. 
 
Fråga 30 (n=107/128) 
I denna fråga fick man ta ställning till om man ansåg att den tid som ägnades åt de 
olika momenten var väl avvägd. Resultaten visade att 87 personer (81 %) ansåg 
att den var det, 6 personer (6 %) ansåg inte det och 14 personer (13 %) svarade vet 
inte. Det var 21 personer som inte besvarade frågan. De som inte var nöjda 
uppmanades att motivera varför och följande framkom: 
• Allt tog enormt lång tid. Bättre om de kom hem till mig då jag är så trött/blir 

trött av att ta mig till olika ställen 
• Anpassningsföretaget hade alldeles för bråttom. Installationerna blev ej bra, 

saknade också en ordentlig genomgång 
• Att det tog för lång tid 
• Både ja och nej man hafsar igenom olika utprovningar sen när man väl fått 

anpassning och man ska få bilen omgjord ja det är där det klickar och det 
blir fel 

• Det var jag själv som valde bil och anpassning, tiden som gick åt valde jag 
själv 

• Jag kan skriva en hel bok om detta att inte få hjälp av någon, idag sitter jag 
med en bil som är mest på verkstan.  

• Opartisk bedömning – nit 
• VV:s personal mycket proffsig! 
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3.4.1.5 Leveranskontroll 
Fråga 31 (n=103/128) 
Bland de svarande var det 44 personer (47 %) som hade erfarenhet av att 
leveranskontroll genomförts, 28 personer (27 %) svarade nej och 27 personer 
(26 %) svarade att de inte mindes. Det var 25 personer som inte svarade på frågan. 
De som hade erfarenhet ombads att tala om vem som gjort kontrollen. Följande 
svar framkom: 
• Anpassningsföretag (14 svar) 
• Själv gjort leveranskontroll (6 svar) 
• Bilprovningen (4 svar) 
• Bilföretaget (4 svar) 
• MC.se (3 svar). 
 
Fråga 32 (n=44/44) 
Bland dem som hade erfarenhet av leveranskontroll var det 38 personer (86 %) 
som varit med när leveranskontrollen genomfördes och 6 personer (14 %) som 
inte varit med. 
 
Fråga 33 (n=44) 
De som hade erfarenhet av leveranskontroll ombads att tala om vad som ingick. 
Flera svar kunde lämnas varför summan inte är den samma som antal personer 
som hade fordon där leveranskontroll hade genomförts. 
 
Kontroll av att …. Antal 
det som stod i offerten var gjort 40 
anpassningen passade mig 35 
anpassningen kommer att fungera även på sikt 20 
anpassningen fungerar tekniskt 32 
anpassningens kvalitet 17 
körsäkerheten 18 
krocksäkerheten 6 
annat:_________________________ 2 
vet ej/minns ej 3 

 
Det som flest ansåg hade ingått vid leveranskontrollen var en kontroll av att det 
som stod i offerten ingick samt att anpassningen passade dem. 
 
Fråga 34 (n=40/44) 
Av dem som hade erfarenhet av leveranskontroll var det 9 (22 %) som sade att 
kontrollen resulterat i en förändring av genomförd anpassning, 29 (71 %) svarade 
nej, 2 (5 %) minns ej och 4 avstod från att svara på frågan. 
 
Fråga 35 (n=41/44) 
Initiativtagare till leveranskontrollen var i de flesta fall (22 personer – 50 %) an-
passningsföretag eller bilförsäljaren. I andra hand var det MC.se (10 personer – 
24 %) och i tredje hand var det den bilstödsberättigade själv (7 personer – 17 %). 
Vägverket och Försäkringskassan nämndes av 2 personer. 
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Fråga 36 (n=42/44) 
Bland dem som hade erfarenhet av leveranskontroll ansåg 28 personer (67 %) att 
den bidragit positivt i arbetet med att anpassa bilen på bästa sätt, ingen person 
ansåg att det var negativt, 9 svarade varken eller och 5 minns inte. Det var 
2 personer som avstod från att svara på frågan. 
 
3.4.1.6 Uppföljning 
Fråga 37 (n=97/128) 
En aspekt som kan vara av intresse att beakta är om en uppföljning av den 
anpassade bilen har skett. Bland de tillfrågade var det 21 personer (22 %) som 
hade erfarenhet av att uppföljning gjorts, 73 personer (75 %) svarade att det inte 
hade skett och 3 brukare svarade att de inte visste eller inte mindes. Det var 
31 personer som avstod från att svara på frågan. 
 
Fråga 38 (n=20/21) 
Bland de 21 personer vars anpassningar hade följts upp var det 8 (40 %) som 
svarade att uppföljningen lett till en förändring av genomförd anpassning, 
12 personer (60 %) svarade att det inte lett till förändring. Det var 1 person som 
inte svarade på frågan. 
 
Fråga 39 (n=20/21) 
Majoriteten av dem som hade erfarenhet av uppföljning upplevde att uppfölj-
ningen bidrog positivt till att anpassningen blev så bra som möjligt (15 personer – 
75 %), 2 ansåg att det varken bidrog positivt eller negativt, 1 person visste inte 
och 1 person avstod från att svara på frågan. 
 
3.4.1.7 Samlad kompetens 
Det har framförts synpunkter att det finns ett behov av ett samlat stöd till de 
personer med funktionshinder eller föräldrar med barn med funktionshinder som 
ska välja bil och få den anpassad. Stödet som föreslagits innebär en samling av 
flera kompetenser, ett så kallat kompetenscenter. Detta skulle kunna vara ett 
komplement till den service som t.ex. Försäkringskassan, Vägverket och Anpass-
ningsföretagen kan ge. MC.se är ett exempel på ett sådant kompetenscenter. 
 
Fråga 40 (n=123/128) 
De 128 svarande som ansökt om anpassning för sig själva ombads ta ställning till 
om de ansåg att det finns ett behov av ett center av den typ som beskrevs ovan. I 
figur 10 redovisas resultatet. 
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Figur 10  Det upplevda behovet av att samla kompetensen på ett ställe. 
 
Det kan noteras att en klar majoritet 91 personer (74 %) ansåg att det finns behov 
av att samla kompetensen på det sätt man gjort på MC.se. 
 
Fråga 41 (n=91) 
De som ansåg att det finns behov av att samla kompetensen ombads att utifrån en 
specificerad lista markera de kompetenser de ansåg borde finnas representerade, 
se tabell 7. Flera alternativ kunde väljas varför antalen summerar till mer än 
91 svar. 
 
Tabell 7  Vilka kompetenser som bör finnas vid ett center enligt de svarande som 
sökt bilstöd för sin egen del. 
Kompetens Antal Prioritet 
Arbetsterapeut 75 3 
Sjukgymnast 46 6 
Läkare 34 7 
Psykolog/psykiatriker 6 8 
Trafikinspektör 67 4 
Hjälpmedelstekniker 87 2 
Bilanpassare 92 1 
Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 56 5 

 
Det kan noteras att de kompetenser som flest ansåg skulle finnas representerade 
var ”bilanpassare”, hjälpmedelstekniker och arbetsterapeuter.  
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Fråga 42 (n=128) 
Det var även av intresse att ta reda på vilken typ av tjänster som ett 
kompetenscentrum enligt brukarna borde erbjuda.  
 
Tabell 8  Vilka tjänster som bör finnas vid ett center enligt de svarande som sökt 
bilstöd för sin egen del. 
Tjänst Antal Prioritet 
Information om hur körkortsprövning går till 53 12 
Information om hur man söker bilstöd 80 6 
Information om hur man kan få sitt fordon anpassat 93 1 
Kartläggning av anpassningsbehov för förare 80 6 
Kartläggning av anpassningsbehov för passagerare 45 14 
Utredning av körlämplighet 55 11 
Rådgivning vid val av bil 80 6 
Rådgivning vid val av fordonsanpassning 89 2 
Utprovning av valda fordonsanpassningar 81 3 
Stöd vid kontroll av fordonsanpassningar 64 8 
Teknisk kontroll av fordonsanpassningar 63 9 
Funktionskontroll (körsäkerhet) av fordonsanpassningar 67 7 
Säkerhetskontroll (krocksäkerhet) av fordonsanpassningar 55 11 
Kontroll av fordonsanpassningar m.a.p. komfort 49 13 
Annat, nämligen______________________ 5 15 

 
Det kan konstateras att de tjänster som flest personer markerade skulle erbjudas 
vid ett centrum var information om hur man kan få sitt fordon anpassat, rådgiv-
ning vid val av fordonsanpassning samt utprovning av valda fordonsanpassningar. 
Bland de förare som svarade annat namngavs följande förslag till tjänster: 
• Ett kompetenscentrum borde kunna erbjuda alla alternativ om det nu skall 

vara ett kompetenscentrum 
• Kontroll på anpassningsverkstäder 
• Opartisk anpassningskonsult. 
 
3.4.1.8 Kännedom om Mobilitetscenter.se (MC.se) 
Fråga 43 (n=121/128) 
Det var av intresse att beskriva hur många av dem som sökt bilstöd för egen del 
under 2004 (130 personer) som hade hört talas om MC.se, se figur 11. 
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Figur 11  Antal bilstödsbeviljade som sökt för eget funktionshinder som hade hört 
talas om MC.se. 
 
Av figuren framgår att majoriteten 79 av 121 (65 %) inte hade hört talas om 
MC.se. Vad detta beror på är svårt att veta men det finns alltså ett behov av att 
sprida information om verksamheten. 
 
Fråga 44 (n=44) 
De som kände till MC.se tillfrågades vilken kompetens de trodde fanns 
representerade där, se tabell 9. 
 
Tabell 9  Uppfattningen om vilka kompetenser som fanns vid MC.se. 
Kompetens Antal Prioritet 
Arbetsterapeut 42 1 
Sjukgymnast 7 6 
Läkare 1 8 
Psykolog/psykiatriker 1 8 
Trafikinspektör 37 2 
Hjälpmedelstekniker 17 3 
Bilanpassare 12 4 
Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 10 5 

 
De två kompetenser som flest trodde fanns vid centret var arbetsterapeuter samt 
trafikinspektörer. Det var därmed en skillnad mellan vad man ansåg att ett center 
borde ha jämfört med vad man trodde centret hade. Det verkar som om man 
saknade anpassare och hjälpmedelstekniker vilka prioriterades när man skulle 
ange vilka kompetenser som borde finnas (se tabell 7). 
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Fråga 45 (n=44) 
De som kände till MC.se tillfrågades även om vilka tjänster de trodde MC.se 
kunde erbjuda. Resultatet framgår av tabell 10. 
 
Tabell 10  Uppfattningen om vilka tjänster som MC.se kunde erbjuda bland de 
som hört talas om projektet. 

Tjänst Antal Prioritet 
Information om hur körkortsprövning går till 20 11 
Information om hur man söker bilstöd 25 9 
Information om hur man kan få sitt fordon anpassat 39 1 
Kartläggning av anpassningsbehov för förare 38 2 
Kartläggning av anpassningsbehov för passagerare 26 7 
Utredning av körlämplighet 25 9 
Rådgivning vid val av bil 35 4 
Rådgivning vid val av fordonsanpassning 39 1 
Utprovning av valda fordonsanpassningar 30 5 
Information om fordonsanpassningar 37 3 
Stöd vid kontroll av fordonsanpassningar 28 6 
Teknisk kontroll av fordonsanpassningar 21 10 
Funktionskontroll (körsäkerhet) av fordonsanpassningar 19 12 
Säkerhetskontroll (krocksäkerhet) av fordonsanpassningar 16 14 
Kontroll av fordonsanpassningar  m.a.p. komfort 18 13 

 
Detta motsvarar i stort det som de svarande ansåg borde finnas vid ett center med 
samlad kompetens (se tabell 8).  
 
Fråga 46 (n=44) 
De som kände till MC.se ombads att säga vem/vilka de trodde finansierar 
verksamheten, tabell 11. 

 
Tabell 11  Uppfattningen om vem som finansierar MC.se bland dem som hört 
talas om centret. 

Finansiär Antal 
Vägverket 19 
Kommunen 8 
Landstinget 5 
Försäkringskassan 22 
Sjukvårdsregionen 4 
Rörelsehinderförbunden, t.ex. RTP, NHR 15 

 
Bland dem som svarade ”Annan….” var det Allmänna Arvsfonden som namngavs 
samt staten. Det var 15 personer som svarade att de inte visste. De finansiärer som 
flest markerade som trolig var Försäkringskassan och Vägverket .  
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Fråga 47 (n=44) 
De svarande ombads att bortsett från vem de trodde finansierade verksamheten 
tala om vem de ansåg ska finansiera en verksamhet som MC.se., se tabell 12. 
 
Tabell 12  Uppfattning bland dem som hade hört talas om MC.se om vem som 
borde finansiera centret. 
Finansiär Antal 
Vägverket 25 
Kommunen 17 
Landstinget 14 
Försäkringskassan 33 
Sjukvårdsregionen 12 
Rörelsehinderförbunden, t.ex. RTP, NHR 13 

 
Det var fyra personer som svarade att de inte visste. De flesta förslag på vem som 
borde finansiera MC.se noterades för Försäkringskassan och Vägverket. Förutom 
de i förhand specificerade alternativen nämndes: 
• Allmänna arvsfonden 
• Polismyndigheten och staten 
• Staten 
• Stiftelse, fonder etc. staten. 
 
3.4.2 Mc-besökare (brukare) 
I detta avsnitt tar vi upp frågor som bara ställdes till som hade besökt MC.se, dvs. 
brukarna. 
 
3.4.2.1 Din första kontakt med MC.se 
Fråga 48 (n=159) 
Bland de 159 personer som ansökt om bilstöd på grund av eget funktionshinder 
var det 36 (20 %) som svarade att de erbjudits eller själva bett om att få hjälp från 
MC.se. Bland dessa var det 32 som ansökt om bilstöd för förarplatsanpassning 
övriga 4 sökte hjälp med avseende på passageraranpassning. För att få en 
homogen grupp att uttala sig om är de kommande resultaten baserade på de 32 
brukare som fått hjälp av MC.se för att anpassa förarplatsen. 
 
Fråga 49 (n=30/32) 
Brukarna som tillfrågats ombads att markera vem/vilka som hade tillfrågat dem, 
tabell 13. 
 
Tabell 13  Tillfrågade brukares uppfattning om vem som tillfrågat dem att komma 
till MC.se. 
Vem som tillfrågade Antal 
Vägverket 1 
Försäkringskassan 26 
Avdelning på sjukhuset t.ex. rehabiliteringen 2 
Rörelsehinderförbund 0 
MC.se 1 
Ingen, jag föreslog det själv för _______ 2 
Vet ej/minns ej 1 
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De svarande har i vissa fall fått frågan från flera varför summan blir mer än 32. 
De som svarade att de föreslog det själva, nämnde bland annat att de läst det i 
Reumatikertidningen.  
 
Fråga 50 (n=29/32) 
Det finns ett intresse av att ta reda på hur brukarna blev tillfrågade. Resultatet 
framgår av tabell 14. 
 
Tabell 14  Tillfrågade brukares uppfattning om hur de blev 
tillfrågade om att delta. 
Sätt brukarna tillfrågades på…. Antal 
Muntligen 21 
Skriftligen i brev 9 
Skriftligen via broschyr 0 
Via e-post 0 
Annat, ____ 5 
Vet ej/minns ej 1 

 
De svarande har i vissa fall fått frågan från flera varför summan blir mer än 32. 
De som svarade annat sade att de tillfrågades på följande sätt: 
• arbetade tidigare på hk-sektionen, FK i Gtbg 
• blev beordrad av FK 
• jag ringde FK 
• telefon 
• tog själv initiativet. 
 
Fråga 51 (n=28/32) 
En förutsättning för att kunna ta ställning till om man ska tacka ja till ett 
erbjudande är att man fått tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut. 
Bland de svarande var det 28 (88 %) som svarade ja. Det var 4 brukare som 
svarade nej. Dessa saknade information om följande: 
• att det kändes frivilligt – trodde det var ett måste 
• mer information om stället och vad det handlade om 
• valmöjlighet. 
 
Fråga 52 (n=32/32) 
Bland de 32 brukare med eget funktionshinder som hade sökt bilstöd för 
anpassning av förarplats och som dessutom fått frågan/frågat om hjälp på MC.se, 
var det 30 personer som svarade att de även tagit emot hjälp. 

Kontakten med MC.se består av flera moment; att bli tillfrågad, förberedelser 
innan besöket, resan till MC.se, lokalernas lokalisering och tillgänglighet, resurser 
vid centret, stöd vid val av bil, utredning av anpassningen, leveranskontroll och 
uppföljning. I följande frågor belyser vi dessa aspekter utifrån brukarnas 
perspektiv. Avslutningsvis presenteras en bild där brukarna har fått betygssätta 
erfarenheterna från MC.se. 
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3.4.2.2 Information före besöket 
Fråga 53 (n=25-27/32) 
Ett antal alternativ avseende vilken information man fått i förväg gavs till 
brukarna. De ombads att markera med ett ja eller nej om de upplevde att de fått 
informationen i förväg eller inte, se figur 12. 
 

0 5 10 15 20 25 30

Hur lång tid
besöket/besöken

skulle ta

Hur du skulle
förbereda dig

Hur besöket
skulle gå till

Hur många besök
som förväntades

Vem/vilka som
skulle vara med

Vad du skulle ha
med dig dit

När anpassningen
skulle påbörjas

Vet ej
Nej
Ja

 
Antal 

Figur 12  MC.se besökarnas uppfattning om vilken information de fått före besök. 
 
Det kan konstateras att det framförallt saknades information avseende när 
anpassningen skulle börja och hur många besök som förväntades. Det man hade 
fått mest information om var vilka som skulle vara med och hur besöket skulle gå 
till. 
 
3.4.2.3 Besöket 
Fråga 54 (n=31/32) 
För personer med funktionshinder kan man förvänta att just frågan om hur man tar 
sig till centret har stor betydelse. Besökarnas uppfattning avseende centrets till-
gänglighet kan belysas på olika sätt, där ett är att ta reda på hur besökarna kom till 
centret. Majoriteten av besökarna kom till centret i privat fordon (27 personer), 
4 åkte färdtjänst eller taxi. Ingen åkte kollektivt.  
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Fråga 55 (n=32) 
Ett annat sätt att beskriva tillgängligheten till centret är att låta besökarna ta 
ställning till påståenden. Fråga 55 bestod av nio påståenden som besvarades med 
att ange en siffra som stämde med deras uppfattning på en skala som gick från 
1 = ”stämmer inte” till 5 = ”stämmer”. Det fanns även möjlighet att svara ”vet ej”. 
De som svarat ”vet ej” (varierade mellan 1 till 4 personer) har exkluderats ur 
redovisningen figur 13 visar medelvärden av brukarna bedömningar. 
 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

MC.se ligger på ett lagom
avstånd från centrum

(sd=1,31)

MC.se är lätt att hitta till
(sd=1,46)

MC.se är lätt att ta sig till
med bil (sd=0,96)

MC.se är lätt att ta sig till
med kollektivtrafik (sd=1,81)

MC.se är lätt att ta sig till
med färdtjänst (sd=0,41)

Lokalerna var lätt tillgängliga
(sd=0,95)

Lokalerna var
ändamålsenliga (sd=0,50)

Lokalerna var trivsamma
(sd=0,96)

Parkeringsmöjligheterna var
bra (sd=0,71)

 
                                                ☺ 

e Stämmer   
 
Figur 13  Medel
och tillgängligh
vikelse). 
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Fråga 56 (n=32) 
Vid besöket fanns det möjlighet att möta flera olika kompetenser. Brukarna fick 
frågan vilka resurser som fanns tillgängliga vid centret. De kunde notera flera 
alternativ varför summan av svar inte summerar till antal besökare dvs. de 
32 personer som svarat att de besökt MC.se, se tabell 15. 
 
Tabell 15  MC.se besökarnas uppfattning om vilka resurser som fanns tillgängliga 
vid centret. 
Typ av resurs Antal 
Arbetsterapeut 31 
Sjukgymnast 0 
Läkare 0 
Psykolog/psykiatriker 0 
Trafikinspektör 30 
Hjälpmedelstekniker 7 
Bilanpassare 6 
Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 3 

 
Det var ytterligare två personer som nämnde att de träffat Försäkringskassan vid 
centret. Det kan konstateras att de resurser man framförallt angav var arbets-
terapeut och trafikinspektör. 
 
Fråga 57 (n=32) 
De besökande fick även möjlighet att säga om det var någon typ av 
resurs/kompetens som de ansåg saknades vid centret. De svarande ansåg att 
följande saknades: 
• 10 personer saknade bilanpassare 
•  3 personer saknade hjälpmedelstekniker 
•  3 personer saknade person med funktionshinder och egen erfarenhet 
•  2 personer saknade läkare 
•  1 person saknade sjukgymnast. 
 
I övrigt nämndes att man saknade demonstrationsmaterial och flera anpassade 
bilar att köra. 
 
Fråga 58 (n=32) 
Personalen vid MC.se har en nyckelroll. Det var därför av intresse att ta del av 
besökarnas uppfattning avseende den personal de mött. Besökarna ombads att på 
en skala från 1 (stämmer inte) till 5 (stämmer) ta ställning till en rad påståenden 
om personalen, se figur 14. I figuren har de som svarat ”vet ej” (varierade mellan 
1 till 13 personer) exkluderats.  
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1 2 3 4

Förstod mina behov (sd=1,04)

Utgick från mitt perspektiv (sd=1,10)

Gav relevanta förslag på anpassning
(sd=0,75)

Talade i klartext om mina behov
(sd=1,15)

Hjälpte mig att ställa realistiska krav
(sd=0,93)

Beaktade även framtida
behov…(sd=1,08)

Prioriterade mina behov före ekonomi..
(sd=1,03)

Var opartiska (sd=1,40)

Var trovärdiga företrädare….. Mot
Försk. (sd=0,96)

Var trovärdiga företrädare….. Mot
anpass. (sd=0,96)

Var trevliga i sitt bemötande…..
(sd=1,00)

Tog väl hand om mig (sd=0,58)

Hade klara rutiner (sd=1,05)

5

 
                                                                               ☺ 
 
 
Figur 14  Medelvärden av MC.se besökarnas bedömningar av personalen 
(1 = stämmer inte ……5 = stämmer), (sd = standardavvikelse). 

Stämmer inte Stämmer  

 
Resultaten visar att besökarna i genomsnitt instämde med påståendena. Samtliga 
påståenden var ställda i en positiv anda sett utifrån ett MC.se perspektiv. Fram-
förallt kände man sig väl omhändertagen, personalen var också trevliga, tro-
värdiga och gav relevanta förslag till anpassningar. 
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3.4.2.4 Sammanfattande intryck av MC.se 
Fråga 59 (n=29/32) 
För att i någon mån beskriva besökarnas intryck av Mc.se så ombads de att ta 
ställning till en rad påståenden. Precis som tidigare fick de lämna sina svar på en 
5-gradig skala (1 = stämmer inte….. 5 = stämmer). I resultaten i tabell 16 har de 
som svarat ”vet ej/ej relevant” (varierade mellan 5 och 15 personer) exkluderats.  
 
Tabell 16  MC.se besökarnas sammanfattande intryck av MC.se (1 = instämmer 
inte … 5 = instämmer), (sd = standardavvikelse). 
Påstående kring sammanfattande intryck Medel Sd 
Vid MC.se finns kompetensen samlad under ett tak 4,08 1,00 
MC.se ger ett bra stöd när det gäller att avgöra om mitt 
funktionshinder medför att jag inte bör köra bil 4,40 1,05 

MC.se förenklar för brukaren att få hjälp med att skaffa bil 3,95 1,43 
MC.se förenklar för brukaren att få hjälp med nödvändig 
anpassning 4,48 0,80 

MC arbetar för att det ska bli lättare att föra fram krav till 
tillverkare av bilar/rullstolar etc. 4,27 1,03 

MC.se borde finnas tillgängligt för alla med funktionshinder i 
Sverige 4,76 0,76 

 
Det kan konstateras att besökarna i hög grad instämmer i de påståenden som 
presenterades. Samtliga påståenden var positivt riktade, sett utifrån ett MC.se 
perspektiv. 
 
Fråga 60 (n=29-30/32)  
Bland brukarna var det 18 personer som hade tidigare erfarenhet av att skaffa sig 
en anpassad bil. Dessa 18 personer ombads att ta ställning till om de ansåg att 
olika moment var sämre, bättre eller varken sämre eller bättre när de fått stöd från 
MC.se jämfört med när de inte fått det, se tabell 17. 
 
Tabell 17  MC.se besökares uppfattning om processen varit sämre, bättre eller 
varken sämre eller bättre då MC.se varit involverade. 

Sämre 
med 

MC.se 

Bättre 
med 

MC.se 

Varken 
bättre 
eller 

sämre 

Vet ej/ej 
relevant 

Bortfall

Kontakten med Försäkringskassan var  1 9 6 0 2 
Kontakten med Vägverket var  1 9 5 1 2 
Kontakten med anpassningsföretaget var 1 6 4 5 2 
Valet av bil var 0 4 9 2 3 
Valet av anpassning var 0 13 2 0 3 
Genomförd anpassning var 0 9 3 4 2 

 
Det kan konstateras att majoriteten av de svarande ansåg att MC.se på olika sätt 
bidragit till att val av bil, anpassning och kontakter med berörda fungerat bättre. 
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Fråga 61 (n=29-30/32) 
Avslutningsvis bads de som besökt MC.se att betygssätta sina erfarenheter av 
MC.se, se figur 15. 
 
 

  
1 2 3 4

Info. Material om MC.se (sd=1,07)

Första kontakten (sd=0,55)

Lokaliseringen (sd=1,00)

Lokalernas tillgänglighet (sd=0,74)

Personalens bemötande (sd=0,53)

Personalens kompetens (sd=0,65)

Stöd vid bilval (sd=1,01)

Råd vid val av anpassning (sd=1,02)

Materiella resurser vid centret
(sd=1,21)

Tidsåtgång för besöket/en (sd=0,77)

Upplevd känsla av säkerhet/trygghet
(sd=0,75)

Leveranskontroll (sd=1,27)

Uppföljning (sd=1,23)

5Underkänt  

                                                                                                                  ☺
Figur 15  Brukarnas betyg på verksamhetens olika moment och res
(sd = standardavvikelse). 
 
Från figuren kan konstateras att samtliga betyg avseende verksamheten vid M
var positiva. De som i lägst omfattning fick bra betyg var informationsma
om MC.se, lokaliseringen och de materiella resurserna vid centret under d
bemötande, första kontakten och upplevd säkerhet/trygghet fick de mest po
omdömena. 
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Fråga 62 (n=28/32) 
Bland brukarna var det 25 personer (89 %) som ansåg att verksamheten bör bli 
permanent, 3 (11 %) svarade att de inte visste eller inte hade någon åsikt. Ingen 
svarade att verksamheten inte skulle permanentas. Det var 4 personer som avstod 
från att svara på frågan. De svarande ombads att motivera varför de ansåg att 
verksamheten skulle bli permanent, följande svar framkom: 
• bra med kompetenta personer vid val av bil 
• bra stöd 
• det finns ingen liknande hjälp 
• det kändes tryggt och fick bra tips att tänka på 
• därför att det blir en samlad kompetens framöver. Och hoppas att läkare, 

bilanpassare ska vara med så inte MC säger att det är OK och sedan när 
man kontaktar anpassningsfirman så säger dom något annat 

• en mycket bra och proffsig hjälp 
• ett tillskott för oss med funktionshinder 
• för att de har möjligheter att ge råd om saker man inte känner till 
• förenklar och förbättrar då allt är samlat 
• ger större trygghet! 
• helhetssynen 
• jag tror att det är till hjälp för många mer än för mig 
• med kompetent personal samlad på ett ställe ger den sökande trygghet 
• stor kompetens 
• till stor hjälp. Kompetensen samlad under ett tak 
• viktig kompetens 
• är ett bra stöd till person som söker anpassning för första gången 
• är ett starkt stöd, kan påvisa möjligheter jag ej känner till. 
 
3.5 Ytterligare kommentarer och synpunkter 
Fråga 63 (n=159) 
Avslutningsvis uppmanades samtliga 159 svarande att lämna ytterligare synpunk-
ter – sådant som de ansåg inte hade kommit fram via enkäten. Kommentarerna har 
delats upp mellan brukare och icke-brukare. Följande synpunkter gavs: 
 
Brukare: 
Om MC.se: 
• Arbetsterapeuten var jätteduktig. VV:s personal inte tillräckligt informerad 

vad gäller vad man kan göra och inte göra med en speciell bil. Tog heller inte 
reda på detta utan det kom senare 

• Det hade varit bra att få veta att bilen måste lämnas in minst en dag. Då hade 
valet av företag (gällande uf. av bilanpassning) säkert blivit ett som legat i 
Göteborgs närhet (och inte som nu i Borås) Nu krävs att man tar semester! 

• Ett jättebra ställe. Jag har ej för min egen del sett allt positivt – men är en 
oerhört självgående person som använt mig av MC.se pga. att jag trodde man 
var tvungen 

• Har haft anpassad bil i många år. Kontakten med VV har alltid varit mycket 
positiv. Kontakten med FK däremot jobbig 
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• Jag är nog lite partisk eftersom jag arbetade som handläggare på FK:s hk-
sektion vid mitt senaste bilbyte och erbjöds att bli en av de första personerna 
att testa anläggningen 

• Min känsla när jag lämnade MC.se var att jag hade blivit bemött med respekt 
och empati. Det var fantastiskt att möta så kompetenta personer som kunde 
föreslå lösningar på de problem jag har 

• När jag var där var det helt nytt jag tror att de har arbetat in sig och fått in 
mer i lokalerna att se och prova. Alltså en större "utställning" 

• När jag väl förstod att MC.se var där för att hjälpa mig och inte bara för att 
kolla att jag kan köra så blev allt kanon. Men jag var mycket orolig och 
nervös inför besöket, då jag fått dålig information om dem 

• Om jag jämför mina 2 anpassningar så var den första (utan MC:s hjälp) inte 
alls optimal vare sig ekonomiskt (det blev en omanpassning redan efter 2 år) 
eller funktionsmässigt. Jag fick inte mycket goda råd om vad som skulle vara 
bra på lång sikt inte ens 

• Jag har också endast handreglage som anpassning (Gas o broms) 
• Jag tycker att MC är ett mycket bra sätt för den funktionshindrade att få hjälp 

i sitt bilval och lämplig anpassning istället för att bara kunna vända sig till 
anpassningsföretagen 

• MC var en mycket positiv upplevelse där jag fick råd och stöd. Man tänker 
inte alltid på att anpassningen även skall passa ens liv många år framåt. Man 
fick tänka till på vad man verkligen behövde 

• Och det är ju inte så ofta det finns ställen och personal som enbart finns till 
för att stödja handikappade. Men dom var underbara allt blev jättebra, har 
nu en underbar bil som är mycket bra anpassad till mig. Jag blev mycket 
positiv 

• På kort sikt. MC + en större anpassningsfirma var ett mycket gott stöd inför 
denna anpassning som ännu inte är klar men hoppet är mycket 

• Är nyinflyttad i Vägverksregionen. Personalen "jättetoppen" 
• Det borde knytas läkare till MC eftersom det svåra idag är att få läkartider 

och relevanta utförliga läkarintyg 
• Hade också min bil sedan tidigare 
• Mer än 50 % av min besökstid gick åt till att trafikinspektör och arbets-

terapeut duellerade med varandra om vilka anpassningar som skulle göras. 
 
Om enkäten: 
• För sent utskick av frågeformulär. För kort tid att svara 
• Omfattande enkät. Redovisning av enkätsvaren vid något årligt tillfälle för de 

som tillfrågats. Utskick med mer informationsmaterial om MC.se till sina 
kunder - hjälpbehövande 

• Tryck på båda sidorna. Skicka med större kuvert! 
 
Icke-brukare: 
• Bör ta större hänsyn till familjer med flera funktionshindrade barn 
• Jag har inte känt till MC.se. Jag gick bara till FK och fick en blankett om 

anpassningsbidraget. Jag fyllde i blanketten och fick det beviljat. 
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3.5.1 Jämförelse mellan brukare och icke-brukare 
3.5.1.1 Bakgrundsfrågor 
Fanns det några skillnader mellan gruppen brukare och gruppen icke-brukare? Av 
tabell 18 kan man se att det var något fler med eget funktionshinder bland 
brukarna. Vidare var också andelen ärenden som rörde förarplatsanpassningar 
högre. När det gällde kön och ålder verkade det inte vara några större skillnader. 
Andelen personer med medfödda funktionshinder var större i gruppen brukare. 
 
Tabell 18  Bakgrundsdata för brukare och icke-brukare. 
 Brukare (n = 43) Icke-brukare (n = 113) 
Vem gällde ansökan? 

• Eget fh 
• Barns fh 

 
36 (84 %) 
  7 (16 %) 

 
87 (78 %) 
22 (20 %) 

Vad gällde ansökan? 
• Förarplats 
• Passagerarplats 

 
32 (74 %) 
  9 (21 %) 

 
74 (67 %) 
32 (29 %) 

Kön 
• Man 
• Kvinna 

 
20 (47 %) 
21 (49 %) 

 
48 (43 %) 
57 (51 %) 

Ålder 38,7 år (sd = 16,7) 39, 9 år (sd = 18,8) 
Typ av fh 

• Medfött 
• Förvärvat 

 
17 (40 %) 
22 (51 %) 

 
33 (30 %) 
65 (59 %) 

 
Den grupp som vi ägnade mest uppmärksamhet var de 32 brukare som sökte hjälp 
hos MC.se med anledning av förarplatsanpassning. Tabell 19 visar på att andelen 
kvinnor och andelen personer med förvärvat funktionshinder var något lägre i 
brukargruppen. 
 
Tabell 19  Bakgrundsdata för förare som sökt bilstöd för anpassning av förar-
platsen grupperna brukare och icke-brukare, (sd = standardavvikelse). 
 Brukare (n = 32) Icke-brukare (n = 74) 
Kön 

• Man 
• Kvinna 

 
13 (41 %) 
17 (53 %) 

 
27 (37 %) 
44 (60 %) 

Ålder 44,6 (sd = 11,3) år 47,6 (sd = 12,0) år 
Typ av fh 

• Medfött 
• Förvärvat 

 
  9 (28 %) 
20 (63 %) 

 
15 (20 %) 
52 (70 %) 
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3.5.1.2 Specifika frågor 
För några av de frågor som samtliga besvarat fanns det ett intresse att specifikt 
jämföra om MC.se besökarnas svar signifikant skiljde sig från övriga svarande. 
De frågor som valdes var följande: 
 
Bilval 

• Fick du råd i samband med val av bil (fråga 15) 
• Beaktades det som du anser viktigt för att kunna välja bil (fråga 16) 
• Fick du sällskap i samband med val av bil (fråga 18) 
• Var ditt första val av bil den bil som slutligen anpassades (fråga 19). 

 
Utredning av anpassningsbehov 

• Gjordes en utredning om anpassningsbehovet (fråga 21) 
• Beaktades det som du anser viktigast vid utredning av anpassningsbehov 

(fråga 22). 
 
Säkerhet och trygghet 

• Hur otrygg/trygg känner du dig när ditt anpassningsbehov utreddes (fråga 
24) 

• Hur otrygg/trygg känner du dig när du kör bilen med anpassningen som 
gjorts (fråga 25) 

• Hur litet eller stort förtroende har du för att den anpassade bilen fungerar 
som det är tänkt (fråga 26) 

• Upplever du att anpassningen har inneburit en minskad eller ökad säkerhet 
för dig/ditt barn i händelse av en olycka (fråga 27). 

 
Tidsåtgång 
Denna jämförelse var av särskilt intresse eftersom ett argument som framförts var 
att man med MC.se skulle kunna göra tidsvinster. Det finns två frågor som tar upp 
denna aspekt.  

• Hur många besök fick du göra på olika ställen i samband med bilval och 
utprovning av anpassning? (fråga 28) 

• Hur lång tid varade besöket/besöken i genomsnitt (timmar)? (fråga 29). 
 
Tabell 20 och tabell 21 visar hur många besök brukarna respektive icke-brukarna 
fick göra i samband med bilval och anpassning. Ett medeltal har beräknats baserat 
på de svar som getts. Man bör vara försiktig med att dra definitiva slutsatser av 
resultaten eftersom bortfallet är stort och kan betyda flera saker. Emellertid så 
verkar det som om brukarna har något färre besök hos bilfirma och anpassnings-
företag men däremot tillkommer ju besöken hos MC.se. Lägger man samman 
besöken hos bilfirma, anpassningsföretag, MC.se och Vägverket så blir det 5,6 
respektive 5,7 besök för brukare och icke-brukare och tar man med alla besök så 
blir det 6,0 respektive 6,6. Det ser alltså ut som om icke-brukarna får göra något 
fler besök i genomsnitt. 
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Tabell 20  Antal besök i samband med val av bil, utredning av anpassningsbehov 
samt anpassning – brukare (n=43). 

Plats              Antal        0 1 2 3 4 

5 
eller 
fler Totalt Medel Bortfall

Bilfirma 5 2 10 8 4 2 31 2,3 12 
Anpassningsföretag 4 9 11 4 2 1 31 1,8 12 
Mobilitetscenter.se 2 18 9 1 0 0 30 1,3 13 
Hjälpmedelscentral 20 0 0 0 1 0 21 0,2 22 
Vägverket 18 5 0 0 0 0 23 0,2 20 
Bilprovningen 18 1 1 0 0 0 20 0,2 23 

 
Tabell 21  Antal besök i samband med val av bil, utredning av anpassningsbehov 
samt anpassning – icke-brukare (n=112). 

Plats              Antal        0 1 2 3 4 

5 
eller 
fler Totalt Medel Bortfall

Bilfirma 12 16 20 16 11 19 94 2,6 18 
Anpassningsföretag 13 19 19 17 6 11 85 2,2 27 
Hjälpmedelscentral 43 12 3 3 0 0 61 0,4 51 
Vägverket 24 43 7 2 1 1 78 0,9 34 
Bilprovningen 41 13 5 1 1 0 61 0,5 51 

 
Av tabell 22 och tabell 23 framgår det hur många timmar som de olika besöken 
tog för brukare respektive icke-brukare. Även här har ett medelvärde för besökens 
längd beräknats enligt följande. Antal svar för ett alternativ (t.ex. 0–1 timme) 
multiplicerat med besökets max längd (t.ex. 0–1 timme -> 1 timme) osv. utom för 
alternativet 3 timmar eller mer då tiden har satts till 3,5 timmar. Det finns således 
mycket som kan diskuteras kring detta sätt att räkna särskilt med tanke på det 
stora bortfallet. Emellertid tycker vi att man kan göra på detta sätt om man gör en 
försiktig tolkning. Om man summerar så ser man att för brukarna tog ärendet 
8,4 timmar under det att icke-brukarna fick ägna 7 timmar åt besöken hos de olika 
instanserna. Sammanfattningsvis, brukarna hade något färre besök men länge tid 
än icke-brukarna. 
 
Tabell 22  Tidsåtgång vid besök i samband med bilval, utredning och anpassning 
av fordon – brukare (n = 43). 

               Tid i timmar  
Besök   

0–1 
tim 

1–1,5 
tim 

1,5–2 
tim 

2–2,5 
tim 

2,5–3 
tim 

3 tim 
eller 
mer Totalt Medel Bortfall

Bilfirma 16 19 3 0 1 0 30 1,8 13 
Anpassningsföretag 11 7 7 0 0 4 29 1,7 14 
Mobilitetscenter.se 10 9 7 0 2 0 28 1,6 15 
Hjälpmedelscentral 10 0 0 0 0 0 10 1,0 33 
Vägverket 8 4 0 0 0 0 12 1,2 31 
Bilprovningen 8 1 0 0 0 0 9 1,1 34 
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Tabell 23  Tidsåtgång vid besök i samband med bilval, utredning och anpassning 
av fordon – icke-brukare (n = 112). 

               Tid i timmar  
Besök   

0–1 
tim 

1–1,5 
tim 

1,5–2 
tim 

2–2,5 
tim 

2,5–3 
tim 

3 tim 
eller 
mer Totalt Medel Bortfall

Bilfirma 39 30 12 0 2 5 88 1,5 24 
Anpassningsföretag 30 18 15 5 5 10 83 1,8 29 
Hjälpmedelscentral 24 10 2 1 0 0 37 1,2 75 
Vägverket 28 23 10 1 0 0 62 1,4 50 
Bilprovningen 33 6 0 0 0 0 39 1,1 73 

 
Leveranskontroll  

• Genomfördes leveranskontroll (fråga 31) 
• Resulterade leveranskontrollen i förändringar av genomförda anpassningar 

(fråga 34). 
 

Uppföljning  
• Har någon kontaktat dig senare för en uppföljning av den anpassade bilen 

(fråga 37) 
• Anser du att uppföljningen bidrog positivt eller negativt till att anpass-

ningen blev så bra som möjligt (fråga 39). 
 
Inte i något fall förekom signifikanta skillnader (5 % signifikansnivå) mellan 
svaren i de båda grupperna. Nu bör det dock påpekas att antalet svar som jäm-
förelserna baseras på var få i brukargruppen (n=32), extremt små var de avseende 
de frågor som berörde leveranskontroll och uppföljning.  

En separat analys uppdelad mellan brukare och icke-brukare gjordes även med 
avseende på vilken kompetens man önskar ska finnas tillgänglig vid ett samlat 
kompetenscentrum (fråga 41). Resultatet framgår av figur 16 och figur 17. Det 
verkar som om man är eniga om att läkare och psykolog/psykiatriker inte behöver 
finnas vid MC.se.  
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Figur 16  Brukarnas uppfattning om vilka kompetenser som bör finnas vid ett 
kompetenscenter. 
 

0
20
40
60
80

100

A
rb

et
st

er
ap

eu
t

S
ju

kg
ym

na
st

Lä
ka

re

P
sy

ko
lo

g/
ps

yk
ia

te
r

Tr
af

ik
in

sp
ek

tö
r

H
jä

lp
m

ed
el

st
ek

ni
ke

r

B
ila

np
as

sa
re

Pe
rs

on
 m

ed
fu

nk
tio

ns
hi

nd
er

Pr
oc

en
t Ej MC.se Ja

Ej MC.se Nej
Ej MC.se Bortfall

 
Figur 17  Icke-brukarnas uppfattning om vilka kompetenser som bör finnas vid ett 
kompetenscenter. 
 
Det verkar finnas viss samstämmighet t.ex. var inte upplevt behov av pysko-
log/pyskiatriker särskilt stort. Brukarna ansåg att framför allt arbetsterapeut, 
trafikinspektör, hjälpmedelstekniker och anpassare skulle finnas på ett kompetens-
centrum.  
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4 Diskussion 
Det primära syftet med utvärderingen var att undersöka brukarnas upplevelser av 
verksamheten vid MC.se och nyttan med MC.se. Diskussionen är med anledning 
av detta upplagd så att resultaten från fokusgruppen med brukarna och enkäten 
sker integrerat, där vi först diskuterar svaren från samtliga svarande oavsett om de 
besökt MC.se eller inte, därefter sker en separat diskussion avseende MC.se 
besökarnas (brukarna) erfarenheter. Först har vi dock lagt in en diskussion kring 
metodvalet. 

 
4.1 Metodval 
Valet att kombinera en kvalitativ (fokusgrupper) och en kvantitativ metod tycker 
vi har fungerat bra på det sätt att de kompletterat varandra. Dessa metoder kan ge 
svar på helt olika frågor som kan vara av betydelse för utvärderingen. 
Fokusgrupperna gav oss ett rikt material som vi använde för att dels utforma 
enkäten, dels för att få en förståelse för hur man kan resonera kring automo-
bilitetsprocessen. 
 
4.1.1 Tidpunkten för utvärderingen 
I beskrivningen av verksamheten för MC.se framgår det att projektet skall 
utvärderas innan det är slut. Initiala problem fördröjde starten av verksamheten 
och man kom igång först under våren 2004. Av naturliga skäl dröjde det sedan ett 
tag in på hösten 2004 innan verksamheten var i full drift. Troligtvis har stora 
förändringar i verksamheten skett under den första perioden och man kan kanske 
fråga sig om det är realistiskt att tänka sig att MC.se hann finna en stabil form ens 
under hösten 2004. Man ska vidare betänka att även om de två arbetsterapeuterna 
vid MC.se är erfarna så var bilstödsärenden en ny uppgift för dem när verk-
samheten började. Det är således till stor del en verksamhet under uppbyggnad 
som har utvärderats. Detta har naturligtvis också betydelse för de svar vi fått. Vid 
genomförandet av studien har vi inte tagit hänsyn till när i tiden brukare har 
besökt MC.se.  

En orsak till valet av tidpunkten för utvärderingen var att det under hösten 
2004 fanns en förhoppning om att resultatet skulle kunna ha ingått som en del i 
den senaste bilstödutredningen (SOU, 2005).  

Med anledning av att utvärderingen skedde så tidigt efter den egentliga starten 
av verksamheten så borde en ny utvärdering göras cirka ett år efter det att verk-
samheten varit i full drift. Detta för att man ska få en mer fullständig bild av 
verksamheten och därmed kunna säga lite mer om värdet och nyttan av MC.se på 
längre sikt. 
 
4.1.2 Urvalsgrupp 
De som kom till tals i utvärderingen var personer boende i regionen som sökt och 
beviljats bilstöd under år 2004. Personer som sökt och fått avslag på sin ansökan 
finns således inte med i undersökningen. Motiven till avslagen är för oss okända 
och kan vara korrekta, men också felaktiga. Även om det finns en rättspraxis som 
tillämpas så är den inte alltid helt klar. De som inte beviljats bilstöd är en grupp 
med personer som vi generellt sett vet mycket litet om. Det kan finnas personer i 
denna grupp som kunde ha fått hjälp av MC.se. MC.se kunde kanske ha bidragit 
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till en framgångsrik ansökan eller hjälp med alternativa lösningar avseende 
mobilitetsbehovet. Vi har vidare inte kontroll över hur de bilstödsbeviljade som 
erbjöds få hjälp av MC.se valdes ut av Försäkringskassan. Det troliga är att det 
inte fanns någon explicit princip som tillämpades, men det vet vi inte med 
säkerhet. Det kan dock noteras att bland de som ansökt om bilstöd för eget 
funktionshinder var det endast 20 % som blivit tillfrågade om de ville komma till 
MC.se. Det framgick inte av svaren att det var några systematiska skillnader 
mellan brukare och icke-brukare med avseende på typ och omfattning av 
funktionshinder. 
 
4.1.3 Svarsfrekvens, partiellt bortfall  
Den totala svarsfrekvensen var drygt 65 procent. Endast en påminnelse skickades 
ut i form av ett vykort. Man hade kanske kunnat uppnå en bättre svarsfrekvens 
genom ytterligare en påminnelse, men i dialog med uppdragsgivaren fanns det 
inte tid till detta. I detta skede fanns det fortfarande en förhoppning om att 
resultatet skulle kunna komma med i bilstödsutredningen. 

Bortfallet på 35 procent kan ha påverkat generaliserbarheten av resultaten. Med 
anledning av detta gjordes en bortfallsanalys för att se om det fanns någon 
systematik i bortfallet. Det visade sig dock inte finnas någon skillnad mellan de 
som svarat och de som avstod.  

Det kan finnas flera orsaker till att man inte svarat. Vid bortfallsanalysen 
framkom att orsaken till att man inte svarat i de flesta fall var tidsbrist (= ”inte 
blivit av”). Ytterligare en trolig orsak till att man inte svarade kan ha varit 
enkätens omfattning. Det kom också fram bland kommentarerna att man tyckte att 
enkäten var för lång och delvis för svår att besvara. Det visade sig också att 
svarsfrekvensen var något lägre bland brukarna än bland dem som inte besökt 
MC.se. Detta kan bero på att brukarna hade fler frågor att besvara jämfört med de 
som inte besök centret. Det förekom vidare fall där vi fick hjälpa till att fylla i 
enkäten för att det fanns de som hade svårt att skriva själva pga. sitt funktions-
hinder. Ytterligare en orsak kan vara att personer med funktionshinder är en grupp 
samhällsmedborgare som ofta tillfrågas om att vara med i undersökningar. Så 
även om man kanske tycker att det är ett angeläget område så kan det finnas en 
viss risk för att man är trött på enkäter rent generellt. Det finns således flera 
faktorer som säkerligen har bidragit till att hålla nere svarsfrekvensen. 

Bortfallsanalysen visade dock på att det finns en rimligt god grund för att trots 
allt kunna dra generella slutsatser från de erhållna resultaten. Resultaten jämförs 
delvis med vad som kom fram i undersökningen om olycksinblandning och res-
vanor bland förare av anpassade bilar (Henriksson, 2001). Svarsfrekvensen i 
denna undersökning var 76 procent men då hade två påminnelser gjorts. Förutom 
svarsfrekvens så bör man också beakta det faktiska antalet svar. Det framgår av 
figur 5 att gruppen brukare bestod av ett relativt begränsat antal svarande. Del-
tagarna i fokusgruppen föll bort eftersom dessa användes som piloter vid 
utformningen av enkäten. Det begränsade antalet brukare som besvarade enkäten 
påverkade möjligheterna att göra komparativa jämförelser. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att svarsfrekvensen är förhållandevis 
god. 

När det gäller det partiella bortfallet dvs. bortfall på enskilda frågor kan vi 
notera att det i vissa fall är större än önskvärt. Partiellt bortfall var vanligare i 
samband med hoppinstruktioner. 
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En tanke bakom enkätens utformning var att vi dels ville få svar på frågor som 
vi kunde använda för att jämföra brukarnas erfarenheter och synpunkter med icke-
brukarnas. Därför ställdes en rad frågor som alla skulle kunna svara på. Men 
enkäten innehöll även frågor som bara brukarna skulle svara på. Analysen av 
svaren visade att det inte fanns några skillnader mellan grupperna (se 3.5.1) på 
den signifikansnivå som vi valt (5 %). Detta kan eventuellt förklaras med att det 
verkligen inte fanns några skillnader eller att jämförelsematerial inte var 
tillräckligt omfattande. Det var ganska få svarande i gruppen brukare som sökt 
hjälp med anledning av förarplatsanpassning (se figur 5). 
 
4.1.4 Val av grupp med avseende på typ av ärende 
De flesta ärenden vid MC.se under 2004 var bilstödsärenden (80 %), se figur 3. 
Den största delen ansökningar om bilstöd handlade om förarplatsanpassning med 
anledning av eget funktionshinder. Gruppen föräldrar med barn som har funk-
tionshinder har inte ägnats något större utrymme i undersökningen. Till stor del 
beror det på att antalet ärenden och svar var ganska lågt och att det bedömdes mer 
prioriterat att ta reda på vilket värde MC.se har för förargruppen. 
 
4.1.5 Diagnoser och funktionshinder 
Föräldragruppen som har barn med anpassningsbehov menar vi behöver 
undersökas separat vid ett senare tillfälle med avseende på vad MC.se kan betyda 
för dem. Det förefaller t.ex. som om CP-skador är en typ av funktionshinder som 
är mer vanligt bland passagerare (jämför tabell 1 och tabell 2) än bland förare. 
Detta är rimligt med tanke på att CP-skador kan ge omfattande funktionshinder 
som gör det omöjligt att kunna köra bil, en typ av skador som kräver passagerar-
anpassning. En mer omfattande beskrivning av personer med CP-skador och deras 
möjligheter att köra bil kan man finna i en avhandling (Falkmer, 2001). 

Vidare kan det konstateras att polio och neurosedynskador bara förkommer i 
gruppen förare. Man kan till stor del utgå från att de som söker bilstöd för 
förarplatsanpassning har någon form av rörelsehinder, vilket också är rimligt med 
tanke på att anpassningar oftast görs för att kompensera rörelsehinder. Av tabell 2 
framgår att ryggmärgsskador är den vanligaste orsaken till funktionshinder bland 
förarna. Detta stämmer väl överens med den tidigare nämnda undersökningen av 
Henriksson (2001). Även MS var vanlig i båda undersökningarna. Däremot var 
polio vanligare i Henriksons (2001) studie medan omvända förhållandet gällde för 
reumatism. Det förekom en hel del dubbeldiagnoser eller fler diagnoser. Det är 
ganska svårt att beskriva hur mönstret ser ut. Henriksson beräknade ett medeltal 
(1,4 diagnoser) för hur många diagnoser de svarande hade angett. I föreliggande 
studie var medelvärdet 1,3. Vi har valt att sammanställa en tabell som finns i 
bilaga 8 (se tabell 24) över vilka diagnoser som angavs och olika kombinationer 
av diagnoser för att kunna ge lite mer information. Vanligaste kombinationen var 
reumatism och artros. 

Enkäten innehöll en fråga om omfattningen av funktionshindret. I Henriksson 
(2001) användes samma figur och frågor för att låta de svarande beskriva omfatt-
ningen av sina funktionsnedsättningar (se figur 6). I båda studierna visade det sig 
att de svarande hade större grad av funktionsnedsättning i fötter och ben jämfört 
med i andra extremiteter. I Henrikssons studie visade det sig att det var vanligare 
med högersidiga funktionsnedsättningar men så var inte fallet i denna studie (se 
figur 6). 
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4.2 Sökande av bilstöd avseende föraranpassning på 
grund av eget funktionshinder  

I detta avsnitt tar vi upp resultaten baserat på de svar som gavs av personer som 
sökt bilstöd på grund av eget funktionshinder och i egenskap av förare. I gruppen 
ingår således både de som fått hjälp av MC.se och de som inte fått det. Gruppen 
bestod av 110 svarande, bland dessa var det 32 som sökt och fått hjälp av MC.se.  
 
4.2.1 Tidigare erfarenhet, körkort och bil 
Den övervägande majoriteten hade tidigare sökt bilstöd i någon form. I princip 
hade alla som sökt bilstöd för förarplatsanpassning körkort och bil. De flesta hade 
fått den nuvarande bilen anpassad under den aktuella perioden. För drygt en 
tredjedel av de svarande var detta den första bilen med anpassning, bland de 
övriga två tredjedelarna var det personer som hade haft upp till 5 bilar med 
anpassning. Det var således en ganska erfaren grupp som svarade. Frågan om hur 
mycket de kört sin anpassade bil var inte ställd i förhållande till någon tidsperiod. 
Tanken var att vi ville veta hur mycket erfarenhet de hade av den aktuella bilen 
med tanke på vilka synpunkter de hade på anpassningen. Trots det kan man 
konstatera att den gräns på 200 mil/år som anges av bilstödsutredningen (SOU, 
2005) för att bilstödet ska vara lönsamt troligtvis kommer att passeras av de flesta 
svarande med tanke på att 40 procent redan hade kört 500 mil eller mer trots att 
ingen hade haft möjlighet att köra under ett helt år. De få skillnader som fanns 
mellan brukare och icke-brukare (se avsnitt 3.5.1.1) med avseende på bakgrunds-
data bedömde vi inte som väsentliga. 
 
4.2.2 Bilval 
Valet av bil är avgörande för vad som behöver anpassas och hur anpassningen ska 
utformas. Om brukaren väljer fel bil så kan det bli mycket kostsamt att anpassa 
bilen. I värsta fall kan det visa sig vara en omöjlig uppgift. Bilstödsutredningen 
har föreslagit att Försäkringskassan ska kunna vägra att betala ut ersättning om det 
visar sig att bilvalet är klart olämpligt. Därför är det viktigt att den som ska köpa 
bil får råd och eventuellt stöd vid valet. De svarande ansåg det viktigt att ta 
hänsyn till följande (återgett i prioriteringsordning): användbarhet – funktion, 
anpassningsmöjligheter, köregenskaper, ekonomi, driftkostnader och kvalité. Det 
kan upplevas betryggande att de prioriterar på detta vis. Det är däremot inte bra att 
nästan hälften av brukarna svarar att de inte har fått hjälp vid bilvalet. Majoriteten 
av dem som fått hjälp svarade att de fått den av Vägverket. Svaren på frågorna 
16–19 tyder på att för de flesta fungerade bilvalet bra. Men det finns trots allt de 
för vilka bilvalet kunde ha fungerat bättre. Det visade sig att det inte fanns några 
skillnader mellan gruppen brukare och icke-brukare (se avsnitt 3.5.1) varför man 
kan anta att det som sagts ovan också stämmer för båda grupperna. Erfarenheterna 
från fokusgruppen visar på att brukarna sett det som mycket värdefullt att få hjälp 
med val av bil av personalen vid MC.se. Detta är enligt vår bedömning en både 
uppskattad och lönsam tjänst som MC.se kan erbjuda. 
 
4.2.3 Utredning av anpassningsbehov 
En utredning om anpassningsbehov bör ta upp ett flertal olika aspekter. De 
svarande fick tala om vad de ansåg vara viktigt att ta upp i utredningen. Det man 
framför allt pekade på var relaterat till funktionalitet, det vill säga att anpass-
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ningen ska stämma med användarens förmåga och behov. Även säkerhet och sitt-
stabilitet prioriterades relativt högt. Man kan säga att det tycks finns en god 
förståelse för vad som är viktigt att ta upp i en utredning. Därför är det positivt att 
de svarande tyckte att det man prioriterade också beaktades i utredningen. De allra 
flesta hade även fått hjälp i samband med utredningen och dessutom fått åter-
koppling. På det hela kan man således tycka att det verkar som utredning av 
anpassningsbehov fungerar bra över lag. Trots detta fanns det individer som det 
inte gått lika bra för. Även i detta fall kunde vi inte finna några skillnader mellan 
dem som besökt MC.se och övriga varför man kan anta att det som sagts för hela 
gruppen också gäller för MC.se besökarna.  

En aspekt som bör utredas är ansvarsfrågan i samband med beslut om vilka 
anpassningar som ska genomföras. Det råder oklarheter vem som beslutar och 
vem som har ansvar för genomförda förändringar. Klargörande av ansvarsfrågan 
var ett önskemål som framfördes framförallt under diskussionen med aktörerna. 
 
4.2.4 Säkerhet och trygghet 
För att man ska uppnå syftet med den satsning som görs genom bilstödet är det 
vikigt att den som ska köra eller färdas i den anpassade bilen upplever situationen 
som säker och trygg. Fyra frågor ställdes om upplevelsen av trygghet och 
förtroende. Det visade sig att när det gällde den anpassade bilen så var upp-
levelsen mycket positiv. När det gällde hur man upplevde utredningssituationen så 
var svaren inte riktigt lika positiva. Det kan nog bero på att i denna fas finns det 
en större grad av osäkerhet om slutresultatet. Trots det positiva resultatet så ska 
det inte ignoreras att det var nästan 10 procent som upplevde situationen i bilen 
som ganska eller mycket otrygg och att man hade ganska litet eller mycket litet 
förtroende för den anpassade bilen (se figur 8 och figur 9). Det var vidare 7 (7 %) 
personer som ansåg att bilen hade blivit mindre säker i händelse av en kollision. 
Dessutom var mer än hälften osäkra på om anpassningen hade medfört ökad eller 
minskad säkerhet i händelse av en kollision. Det kan innebära att dessa personer 
kommer att sluta köra eller åka i det anpassade fordonet och då kan målet med 
bilstödet helt gå förlorat. Detta är en aspekt på fordonsanpassning som man borde 
titta närmare på. Jämfört med de svar som Henrikson (2001) fick på samma frågor 
om trygghet och förtroende för den anpassade bilen så var resultatet sämre i denna 
undersökning (se figur 8 och figur 9). Han fann att 91 procent av de svarande 
(som alla var förare) upplevde den anpassade bilen som ganska eller mycket trygg 
och att 95 procent hade ganska stort eller mycket stort förtroende att anpassningen 
skulle fungera som tänkt. I vår studie var motsvarande andelar 86 % respektive 
83 %. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna brukare och icke-
brukare. Därför kan man anta att resonemanget ovan gäller för båda grupperna. 
Ett sätt att verka för en ökad upplevelse av trygghet och säkerhet under själva 
utredningen kan vara att säkerställa att de som kommer till MC.se är väl för-
beredda, vet vad som kommer att ske och vet vad som förväntas av dem. Detta 
diskuteras längre fram i kapitel 4.3.1. 
 
4.2.5 Tidsåtgång 
Det framgick klart att den mesta tiden under processen går åt till besök hos bil-
firma och anpassningsföretag. Här borde det finnas tidsvinster att göra. Det tyder 
de kommentarer som man lämnade på fråga 30 om tiden hade använts rätt – vilka 
många inte tyckte. Flera verkade besvikna och menade att det inte borde behöva 
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vara på det sättet. Av fokusgruppen med aktörerna kom det fram synpunkter om 
att tack vare MC.se så fick anpassningsföretagen bättre föreberedda kunder; 
kunder som ställde rätt krav och visste vad man kunde förvänta sig. Detta har med 
all sannolikhet snabbat upp processen. Även andra aktörer ansåg att de tack vare 
MC.se kunde påskynda processen. På basis av diskussionerna i fokusgrupp kan 
det konstateras att det finns stöd för känslan av att MC.se effektiviserar processen. 
Vid diskussionerna framkom vidare att brukarna såg det som värdefullt att ha 
någon att diskutera valet med, någon som följer dem under hela vägen. 
 
4.2.6 Leveranskontroll 
De flesta som hade varit med om en leveranskontroll verkade positiva till den och 
menade att den bidrog till en bättre anpassning. Vad som ingick i leverans-
kontrollen var dock inte helt klart. Det fanns uttryck som yttrades vid fokus-
grupperna som vittnade om att leveranskontrollen fokuserade på en kontroll av att 
de krav som ställts i offerten var uppfyllda. Kör- och krocksäkerhet verkade inte i 
lika stor omfattning ingå i leveranskontrollen. Det verkade inte finns några skill-
nader mellan brukarna och de som inte besökt MC.se med avseende på leverans-
kontroll. Den typ av leveranskontroll som avses här (kontroll av att det som 
avtalats levererats och att anpassningen verkar fungera) borde kompletteras med 
en mer formell funktionskontroll som också innehåller bl.a. ett manöverprov. Ett 
förslag till en mer omfattande leveranskontroll har beskrivits av Peters et al. 
(2000). Tanken bakom en sådan mer omfattande kontroll är att ta reda på om 
anpassningen fyller kravet att kompensera förarens funktionshinder så att han/hon 
ges lika goda förutsättningar som en förare utan funktionshinder att kunna köra 
sin bil. Förslaget innebär att en bedömning görs genom en kontroll av om anpass-
ningen fyller baskrav med avseende på krocksäkerhet, körsäkerhet, komfort och 
förarens känsla av trygghet. Vid bedömningen används ett protokoll dels som ett 
stöd, dels för att dokumentera resultatet.  
 
4.2.7 Uppföljning 
Resultaten vittnade om att uppföljningar av genomförda anpassningar var mindre 
vanliga. Endast 22 procent av samtliga tillfrågade hade erfarenhet av att det gjorts 
en uppföljning. Detta kan upplevas som en brist speciellt med tanke på att 
anpassarna vid diskussionen just uttryckt att det är först efter att brukarna haft den 
anpassade bilen ett tag som man vet om och i så fall vilka behov av förändringar 
som finns.  

De resultat som diskuterats hit fram baseras på svar från samtliga tillfrågade 
som sökt bilstöd för anpassning av förarplats med anledning av eget funktions-
hinder. 
 
4.3 MC.se besökare – brukare 
I följande avsnitt diskuterar vi kring de svar som erhållits från dem som har besökt 
MC.se - brukarna. 
 
4.3.1 Rekrytering till MC.se 
Av samtliga 159 svarande var det bara 35 procent som hört talas om verksam-
heten vid MC.se. De resurser som de svarande trodde fanns vid centret var 
arbetsterapeuter och trafikinspektörer men även hjälpmedelstekniker. Hjälp-
medelstekniker var inte kopplade till centret. Det framkom dock såväl vid 
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diskussionerna med aktörer som med brukare att detta var en kompetens man 
gärna såg skulle finnas representerad vid centret. Det skulle bädda för ett vidare 
angreppssätt i syfte att säkerställa möjligheter till optimal mobilitet. 

Det var endast 20 procent av samtliga svarande som hade erbjudits att komma 
till MC.se. Av dessa hade majoriteten fått en förfrågan från Försäkringskassan. De 
tillfrågade hade företrädesvis fått en muntlig förfrågan, i några enstaka fall har 
inbjudan varit skriftlig. Vad som avgjorde om någon tillfrågats eller inte är i 
dagsläget okänt för oss. En verksamhet som MC.se borde vara tillgänglig för alla 
som behöver den inom avsedd region, i detta fall västra Götaland. Dessutom finns 
det ju anledning att fundera på om personer som inte beviljats eller ens kan söka 
bilstöd inte borde erbjudas möjlighet att få komma till MC.se för rådgivning. 

Diskussionerna i fokusgrupp men även den beskrivning som finns kring hur 
MC.se har utvecklats kan till viss del förklara den, i våra ögon sett, låga andel som 
fått erbjudande att komma till MC.se. Verksamheten är fortfarande i sin linda och 
det har funnits en del hinder på vägen. Vi kan konstatera att det var först en bit in 
på år 2004 som det fanns t.ex. informationsmaterial färdigt och rutiner för hur 
man skulle arbeta. Således kan andelen brukare vara ett mått på hur pass etablerad 
verksamheten hunnit bli då utvärderingen startade. Bara 80 av 250 möjliga 
besökare (32 %) togs emot på MC.se under 2004.  
 
4.3.2 Besök vid MC.se 
De som besökt centret fick frågan om de ansåg att de hade fått tillräckligt med 
information. Majoriteten ansåg att så var fallet (88 %). Det kan dock konstateras 
att när de mer i detalj ombads säga vad de fått för information så framkom att de 
till viss del saknade information om vad de skulle ha med sig när de kom till 
centret, om/hur de skulle förbereda sig för besöket, hur många besök man skulle 
göra och när anpassningen skulle börja. Figur 12 ger en ganska tydlig bild av vad 
man kan jobba med att förbättra. Det borde finnas ett mer omfattande material 
t.ex. en broschyr som beskriver hur ett besök går till för att brukarna ska komma 
väl förberedda och där med få ut så mycket som möjligt av besöket. Det skulle 
säkert också bidra till att korta ner besökstiden. 

Centrets lokalisering var en av de punkter som berördes såväl vid diskussio-
nerna som i enkäten. Det framkom som ett bekymmer att ta sig till centret med 
kollektiva transportmedel. Ingen av de besökande hade tagit sig till centret med 
kollektiva transportmedel, de hade rest med bil. Placeringen av centret upplevdes 
inte som helt optimalt. Om detta beror på att det ligger en bit från centrum, långt 
ifrån där de bor eller om det beror på att det upplevdes svårt att ta sig till centret är 
dock inte helt klart. Man uttryckte dock en önskan om att MC.se skulle ligga mer 
centralt. Det kan finnas anledning att vid kallelse till besöket vid MC.se förbättra 
beskrivningen om hur man tar sig till centret även med kollektiva transportmedel. 
Detta kan bli extra viktigt för de personer som kommer till centret för utredning 
avseende körlämplighet. Eftersom detta var den fråga där det kom fram mest 
kritik så borde man kanske överväga en alternativ placering av MC.se. 

Besökarna tillfrågades vilka resurser som de upplevde fanns vid centret. Svaren 
vittnade om att de hade en god bild av vad verksamheten kan erbjuda. Det 
betonades dock såväl i diskussionerna som i enkäten att det fanns en önskan om 
att även ”bilanpassare” och hjälpmedelstekniker skulle finnas tillgängliga. Detta 
är något som man bör försöka finna en lösning på tillsammans med framförallt 
anpassningsföretagen men också i samverkan med hjälpmedelscentralerna. 
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Besökarna var mycket positiva till det stöd och den kunskap som personalen vid 
MC.se hade erbjudit dem. Detta kan ses som en intäkt för MC.se men å andra 
sidan så finns det ju en risk att man tycker att något är bättre än inget. 

Burkarna uttryckte en stark önskan om att alla med funktionshinder i Sverige 
skulle ha tillgång till ett MC.se (se tabell 16). Det får man betrakta som ett mycket 
gott betyg på MC.se vilket också understryks av att nästan 90 % ansåg att verk-
samheten vid MC.se (fråga 66) skulle bli permanent. MC.se verkar således fylla 
ett reellt och påtagligt behov. 

För att få en samlad bild av hur besökarna upplevde besöket vid MC.se och det 
som besöket mynnat ut i ombads de att betygssätta de delar som ingår i centret. 
Samtliga delar bedömdes som positiva. Det som i lägst omfattning upplevdes som 
positivt var de materiella resurser som fanns vid centret, lokaliseringen samt 
informationsmaterialet om centrets verksamhet. Här finns det således en tydlig 
indikation på vad som kan och bör förbättras. De brukare som hade tidigare 
erfarenhet av bilstödsärenden fick svara på frågan om det var bättre eller sämre 
med MC.se. Svaren visade på att det mesta var bättre när man hade fått råd och 
stöd från MC.se. I några fall var det varken sämre eller bättre men det är viktigt att 
notera att brukarna tyckte att valet av anpassning blev bättre med MC.se.  

Det rådde delade meningar om vem som förväntas finansiera ett MC.se. 
Majoriteten av brukarna ansåg att Vägverket eller Försäkringskassan var lämpliga 
finansiärer, det var även dessa man trodde finansierade verksamheten i dagsläget. 

Vid jämförelser som gjordes av svaren mellan brukare och icke-brukare 
framkom inga signifikanta skillnader på 5 % signifikansnivå. Det ska dock noteras 
att antalet svar i gruppen brukare var få (32 stycken). De jämförelser som gjordes 
gällde svar på frågor kring bilval, utredning av anpassningsbehov, säkerhet och 
trygghet, leveranskontroll och uppföljning. Detta är frågor som man borde ha med 
i en förnyad utvärdering. 
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5 Slutsatser 
Det finns ett behov av ett kompetenscenter som MC.se vilket framgår av att 74 % 
av de svarande påtalade detta behov. Sammanfattningsvis verkar MC.se ha varit 
en bra satsning. De som har besökt MC.se verkar vara mycket nöjda och 9 av10 
vill att MC.se permanentas och vill gärna se att alla med funktionshinder får till-
gång till liknande kompetenscentra. Brukare med tidigare erfarenhet av bilstöds-
ärenden tyckte att MC.se bidrog till en bättre situation och särskilt att besöket 
ledde till en bättre anpassning. 

Emellertid fanns det inte några skillnader mellan brukare och icke-brukare i de 
frågor som var gemensamma för grupperna. Det bör än en gång påpekas att 
utvärderingen av verksamheten skett i ett tidigt skede i förhållande till MC.se 
faktiska verksamhetsstart. Detta resulterade i ett relativt litet antal svar från 
brukare vilket kan ha bidragit till att vi inte funnit några statistiskt signifikanta 
skillnader mellan brukare och icke-brukare. Det gick inte heller att påvisa några 
tidsvinster med MC.se. Det går därför inte att definitivt uttala sig om det 
långsiktiga värdet av MC.se på basen av denna undersökning. Vår uppfattning är 
dock att det finns starka argument för att fortsätta verksamheten vid MC.se. Det 
finns en utvecklingspotential i verksamheten vid MC.se och självklart finns det 
detaljer som både kan och bör förbättras. Vårt förslag är därför att MC.se ska 
drivas vidare men att det görs en ny utvärdering av verksamheten när 2005 är till 
ända. 

Ett av de viktigaste värdena för brukarna tycks vara att MC.se kan företräda 
och ha en bra förståelse för brukarnas behov. Oberoendet från både Försäkrings-
kassa och anpassningsföretag, det vill säga de instanser som har ekonomiska 
”intressen” i bilstödsärenden, är väsentligt för brukarnas förtroende för MC.se. 
Finansiering och huvudmannaskap är frågor som måste lösas. Det är önskvärt att 
valet av huvudmannaskap görs så att ekonomiska intressen inte i alltför stor grad 
tvingas styra verksamheten. Däremot bör ju strävan vara att få ut så mycket som 
möjligt för de resurser som avsätts för bilstödet. Det har säkert varit positivt att 
MC.se har varit brukarstyrt genom rörelsehinderförbunden även om de flesta 
troligtvis inte kände till det. 

Vad kan man göra för att förbättra MC.se i det korta perspektivet? Den 
viktigaste nackdelen med MC.se enligt brukarna verkar vara lokaliseringen och att 
det inte finns någon koppling till hjälpmedelscentralerna. Detta borde gå att finna 
en lösning på. Vidare verkar det finnas ett behov av mer och bättre informations-
material. Det finns ett underlag framtaget till en handbok, denna skulle kunna vara 
en resurs.  

På sikt kan verksamheten vid MC.se utvecklas för att tillmötesgå de behov, 
krav och förväntningar som brukare och aktörer gett uttryck för. MC.se borde 
kompletteras med avseende på den kompetens och de resurser som finns där. 
Först och främst vore det naturligt att formellt koppla trafikinspektörerna till 
MC.se. Det finns även anledning att fundera på om det inte bör finnas läkar-
kompetens, även om det inte var prioriterat av brukarna, vid MC.se för att hantera 
av körlämplighetsärenden. Dessutom bör den tekniska kompetensen förstärkas. 
Hur detta ska göras kan diskuteras. Ett sätt kan vara att göra anpassningsföretagen 
mer närvarande t.ex. genom att de visar sina produkter på MC.se i större utsträck-
ning. Detta görs utomlands med goda erfarenheter. Det kan dock noteras att 
anpassningsföretagen verkar vara skeptiska, kanske framförallt av rädsla för att 
det är kostnadskrävande men kanske också för att MC.se kommer att förändra 
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deras rutiner. MC.se tar till viss del arbetsuppgifter från anpassningsföretagen. 
Därför är det viktigt att förbättra relationen till anpassningsföretagen. Förslagsvis 
bör man försöka ta fram metoder och rutiner för att även anpassningsföretagen ska 
kunna få nytta av den kunskap om brukarna och deras behov som MC.se får fram 
under utredningen. Som ett exempel borde man undersöka om den kraftmätning 
som kan göras vid MC.se kan användas för att ge anpassningsföretagen ett bättre 
underlag för att genomföra anpassningar. Körkortsutbildning är ytterligare ett 
område som är av stor relevans när det gäller vilken funktion/kompetens som ska 
finnas vid MC.se. Det har inte berörts särskilt mycket tidigare men det finns all 
anledning att ta under övervägande om det borde finnas en förarutbildare med 
specialkompetens om funktionshinder och anpassade fordon. Sammanfattningsvis 
bedöms det finnas en god utvecklingspotential för MC.se. 

Något som har tagits upp i olika sammanhang är behovet av utbildning för 
aktörer som jobbar med att hjälpa personer med funktionshinder till en säker, 
trygg och oberoende mobilitet. En utbildningsplan för Vägverkets trafikinspek-
törer togs fram för några år sedan men den realiserades inte. Frågan är om man 
inte skulle arbeta för en utbildning som riktar sig till fler aktörer och som förutom 
ökad kunskap skulle kunna leda till bättre kommunikation mellan olika aktörer 
men även med brukarna. 

Till slut vill vi lyfta fram en brist i hela automobilitetsprocessen som den ser ut 
idag. Det görs ingen egentlig funktionskontroll av om den anpassning som 
levereras verkligen fyller kraven på kompensation (se figur 1). Den leverans-
kontroll som MC.se gör är enligt vår mening inte en funktionskontroll utan mer en 
kontroll av att det som avtalats också har levererats (se även avsnitt 1.3). Det finns 
ett förslag till funktionskontroll framtaget (Peters, Fulland, Falkmer & Nielsen, 
2000) och MC.se skulle vara en ideal plattform för att driva ett projekt med syfte 
att testa och validera den föreslagna metoden. Vid en sådan utvärdering av 
anpassningen undersöker man förebyggande säkerhet, kollisionssäkerhet, komfort 
och trygghet. Det ingår också ett enklare manöverprov. En funktionskontroll kan 
vara av stor betydelse då det under senare år har visat sig att det sker en del 
incidenter och olyckor beroende på att tekniken inte fungerar som avsett. Bland 
annat kan nämnas att Bob Young från NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration) i USA vid den senaste ADED (The Association for Driver 
Rehabilitation Specialists) konferensen i Kansas City (2005) presenterade två 
detaljerade olycksutredningar med anpassade bilar där det visade sig att anpass-
ningarna inte hade fungerat eller snarare inte hade varit av tillräckligt god kvalitet. 
Han menade att säkerhetsproblemen i anpassade bilar är underskattade i dags-
läget. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

 
 

Skeenden i projektet MC.se – en processbeskrivning 

 
 

2002 Förberedelser och förankring 
 Förstudie genomförs 

Ansökan allmänna arvsfonden, 3-årig projektverksamhet beviljas. 
Projektledning tillsätts. 
SMS-grupp (Samordningsgruppen för Mobilitetsservice) 
formeras med representanter från Västra Götalandsregionen, 
Vägverket, Försäkringskassan och projektägare med målsättning 
att verka för utveckling och permanentning av MC.se:s verk-
samhet. 

 
 

2003 Planering och grundläggande förutsättningar för verk-
samheten 
Kris och nyorientering 

 Lokal – krav på lokal definieras, kontrakt skrivs på lokal som 
motsvarar ställda krav. Renovering, ombyggnad, utrustning och 
inflyttning. 

 Personal - anställning av koordinator och arbetsterapeut 
Utbildning av personal.  
Kontakter byggs upp. 

 Planer och dokument för att definiera projektets mål, arbetssätt 
och vision. 

 Förutsättningar för verksamhet – lagar, regler, kontakter. 
 Träff med branschorganisationens företrädare. 
 Kommunikationsplan upprättas. 
 Statisk rigg levereras. 
 Projektledningskris, projektledare avgår, SMS-grupp får ny 

uppgift som projektets styrgrupp. Verksamhetsstart försenas. 
 Kontakt med VTI och ergonom Bengt Engström. 
 Processbeskrivning och modellering av befintlig bilstödsprocess 

och hur denna kan förändras med MC.se som ny funktion, 
genomförs med samtliga aktörer. 
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2004 Verksamheten utvecklas och etableras – planering för fram-

tiden 
 MC.se får ny projektledare. 
 Utveckling av administrativa rutiner för remisshantering, 

dokumentation etc. 
 Utrustning för utprovning levereras till MC.se. 
 Arbetsgrupp ”Bilstöd” definierar processflödet i bilstödsfrågor, 

sammanställer information till brukare och fastställer rutiner för 
den nya bilstödsprocessen. MC.se blir en del i bilstödsprocessen, 
förfrågningar kommer från Försäkringskassan i Göteborg. 

 Utredning av körlämplighet tar form, kontakt med rehabmedicin 
SU/Högsbo, TRMC Huddinge etc. Remisser från rehabkliniker. 

 Förfrågningar från Angeredsgymnasiet och vuxenhab ang 
ungdomar inför ställningstagande till körkortsutbildning. 

 Kontakt med Trafikmedicinskt center på Huddinge Sjukhus, 
Landsdekkende bilsenter i Oslo samt deltagande i EU-projekt 
Consensus. 

 Kontakt med VTI för planering av utvärdering. 
 Projekthandledning av Semcon. 
 Trycksak färdigställdes. 
 Information om verksamheten vid MC.se vid ett möte med 

bilstödsutredningen. 
 Arbetsgruppen TUFF förlägger möte på MC.se, kombineras med 

studiebesök. 
 Processbeskrivning ”körlämplighet” upprättas med stöd av 

Semcon. 
Utkast till vision inför permanent verksamhet. 

 
 

2005 Verksamhet, marknadsföring, utvärdering och arbete för 
permanentning av verksamhet 

 Utvärdering genomförs. 
 Satsning på marknadsföring– stor mängd studiebesök kommer till 

MC.se, informationsbrev till rehabkliniker och andra, monter på 
mässa ”Leva och fungera” i Göteborg. 

 Verksamheten har en starkt ökande volym. 
 Projektägare har en mängd kontakter med representanter för 

Vägverket, Näringsdepartementet, Socialdepartementet samt 
Försäkringskassan för att få till stånd en fortsatt finansiering efter 
projekttiden. 
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Beskrivning av metoden diskussion i fokusgrupp 
 
Följande beskrivning av metoden att arbeta med fokusgrupper har hämtats från en 
arbetsrapport framtagen vid Linköpings Universitet vid institutionen för Tema 
Kommunikation (Wibeck, 1998), i vilken författaren framför allt ger praktiska råd 
vid användandet av fokusgrupper som metod vid kvalitativ forskning. Metoden 
beskrivs även utförligt av Morgan och Krueger (1998) i en serie bestående av 
flera handböcker. 

 
Gruppens storlek och sammansättning 
Gruppen rekommenderas bestå av 4–6 deltagare med något gemensamt intresse. 
Med 4–6 personer i en grupp ges alla deltagare möjlighet att komma till tals och 
gruppen kan fungera som en sammanhållen enhet, utan att undergrupper bildas. 
Minst fem personer bör bjudas in till varje diskussion, eftersom återbud i sista 
stund inte är ovanliga. Sammansättningen bör vara homogen i vissa avseenden. 
Ett grundantagande är att människor med gemensamma erfarenheter och intressen 
är mera villiga att dela med sig av sina åsikter och lämna ut personlig information. 
Om deltagarna har vitt skilda bakgrund bör diskussionsgrupperna delas in efter 
dessa. De olika fokusgruppssessionerna bör då ha samma eller liknande intervju-
frågor.  

Det finns fördelar med att använda sig av naturliga grupper, t.ex. kan 
möjligheterna till rekrytering öka. 

En kontaktperson kan utses inom en naturlig grupp och fungera som 
sammankallande. Det är då viktigt att denna person fått tillräcklig information om 
syftet med fokusgruppen. En risk med naturliga grupper kan vara att vissa ämnen 
ej tas upp, eftersom de ses som självklara inom gruppen. En annan risk kan enligt 
Wibeck vara en strävan att deltagarna undviker ämnen eller argument som de på 
förhand vet är känsliga i gruppen. Ytterligare en risk som Wibeck lyfter fram är 
risken att medlemmarna faller in i sina vanliga roller i den naturliga gruppen, trots 
att sammanhanget är nytt. 

Det kan vara av intresse att definiera sammanhållande såväl som särskiljande 
faktorer. De sammanhållande faktorerna är faktorer som är gemensamma för 
gruppdeltagarna, det kan till exempel vara kön, ålder, utbildning. Särskiljande 
faktorer är faktorer som förväntas variera inom gruppen. Särskiljande faktorer av 
intresse kan vara t.ex. politisk åsikt, yrkesval, eller civilstånd. Faktorer som i en 
studie definieras som särskiljande kan i en annan studie definieras som 
sammanhållande och vice versa.  

 
Strukturerad eller ostrukturerad diskussion 
Fokusgruppsdiskussionen kan vara strukturerad eller ostrukturerad, beroende på 
om och hur moderatorn vill styra diskussionen. När man talar om strukturerad 
respektive ostrukturerad diskussion, kan detta antingen syfta på gruppdynamiken 
eller på frågorna. Ostrukturerad gruppdynamik innebär att deltagarna tillåts prata 
så mycket eller så lite de vill, detta till skillnad från en strukturerad 
gruppdynamik, då moderator styr diskussionen genom att t.ex. försöka ge alla 
deltagare lika stort utrymme att prata. I de fall moderatorn vill styra intervjun 
(strukturerad form) är frågorna som utgör den så kallade intervjuguiden 
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specificerade och relativt många. I annat fall kan intervjuguiden bestå av breda 
områden som bör täckas in (ostrukturerad form). 

Vid framtagandet av intervjuguiden kan olika teorier om sambanden mellan 
attityder och beteende tillämpas, exempelvis Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen, 1988). Viktigt är att utnyttja känd kunskap om det faktiska diskussions-
ämnet.  
 
Förberedelser och introduktion 
Deltagarna bör, redan när de första kontakterna tas, få information om 
diskussionens syfte. Det är också betydelsefullt att en skriftlig inbjudan skickas ut 
till deltagarna. Vid detta senare tillfälle kan även ett så kallat stimulusmaterial 
skickas med. Materialet kan bestå av utdrag ur artiklar, böcker eller andra citat, 
men även av t.ex. bilder. Det ger deltagarna möjlighet att i lugn och ro läsa 
igenom materialet och reflektera över ämnet. Moderatorn håller en kort 
introduktion i början av sammankomsten. Vid en ostrukturerad diskussion tillåts 
diskussionen flyta fritt mellan deltagarna, så länge det givna ämnet diskuteras. 
Moderatorn kan behöva styra in diskussionen på en ny fråga om någon annan 
fråga tenderar att ta för lång tid eller om diskussionen hamnar utanför ämnet, men 
deltar i övrigt inte i själva diskussionen. Inledningen kan vara kort och den får ej 
understryka intervjuguidens betydelse. Syftet med diskussionen kan tas upp, 
liksom en förklaring till den diskussionsform som valts. Det är också lämpligt att 
upplysa om att syftet med anteckningarna och eventuell inspelning endast är att få 
ett stöd för minnet, vid det kommande analysarbetet. Moderatorn ska vara 
opartisk och inte ses som expert på ämnet. Samma moderator bör användas vid 
varje fokusgruppsdiskussion för att säkerställa en tillförlitlig analys. En observatör 
kan medverka i syfte att dokumentera talarordning. Även assisterande moderator 
förekommer. Diskussionen dokumenteras med hjälp av anteckningar och ljud- 
eller videoupptagningar. Wibeck beskriver bara analys baserad på avskrift av 
ljudupptagningar från diskussionerna (transkription), men analysen kan likaväl 
stödja sig enbart på de förda anteckningarna (anteckningsbaserad).  

 
Analys 
Fokusgrupperna analyseras ofta med syfte på innehållet i diskussionerna, men det 
förekommer också att diskussionerna analyseras utifrån interaktion och kom-
munikation inom gruppen. Wibeck poängterar vikten av noggranna genom-
lyssningar av ljudupptagningarna. Det finns även programvara framtagen för 
analys av diskussionsinnehållet. 

Forskarens uppgift är att dra slutsatser av materialet med stöd av de data som 
framkommit. Några generella uttalanden om ett fenomen kan givetvis inte göras 
på grund av urvalets ringa storlek. Det viktiga är att fenomen görs synliga och 
begripliga. Fokus bör ges de åsikter som upprepas, även om de åsikter som bara 
nämns en gång är intressanta och belysande. 

Det finns tre viktiga faktorer som forskaren bör ta hänsyn till vid analysen: 
• Hur ofta en åsikt framförs (frekvens) 
• Hur många deltagare som framför en viss åsikt (omfattning) 
• Med vilken styrka åsikten framförs (intensitet). 
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I innehållsanalysen kan forskaren välja att redovisa ämnen som kommer upp i alla 
grupper (horisontell analys) eller att redovisa vad som kommit upp i varje grupp 
separat och redovisa likheter i slutdiskussionen (vertikal analys). 

Vid analys av interaktioner i gruppen krävs kompletterande analysmetoder, 
vilka också beskrivs av Wibeck.  

Det förekommer således olika sätt att analysera diskussionerna. Valet av metod 
är knutet till syftet med undersökningen. Wibeck beskriver främst analys med 
hjälp av transkription från ljudband. Ett annat alternativ är att moderator och 
medhjälpare skriver rent sina anteckningar var för sig, med ljudupptagningen som 
stöd för minnet. Moderatorn strukturerar texten efter innehållet i vad som sades, 
medan medhjälparen skriver ned hur diskussionen löpte sett utifrån en krono-
logisk ordning. Därefter struktureras och analyseras materialet av moderatorn. Ett 
annat exempel på genomförande av analys kan vara att med hjälp av samman-
fattande rubriker beskriva hur diskussionen fördes och därefter summera vad som 
sagts under respektive rubrik. En form av kombinerad horisontell och vertikal 
analys. Även om man väljer olika sätt att analysera data, beroende på syftet med 
undersökningen, påpekas i olika sammanhang (Kreuger, 1994) att det är viktigt att 
sträva efter att analysen sker systematiskt och att den är verifierbar. Detta för att 
resultaten skall vara tillförlitliga och autentiska. Kreuger sammanfattar med hjälp 
av sex olika punkter de viktiga stegen vid en systematisk analys av fokusgrupper. 
I en av punkterna poängteras vikten av att både preliminära och slutliga resultat 
bör framgå. Författaren förespråkar även att systematiska protokoll används vid 
arbetet med fokusgrupper.  
 
Kunskaper och erfarenheter hämtade från tidigare fokusgrupper vid VTI 
Tidigare erfarenheter av diskussioner i fokusgrupp i andra VTI-projekt (se t.ex. 
Anund, Sörensen och Wretling, 2000; Anund, Kecklund och Peters, 2004) kan 
vara värda att beakta vid planeringen av fokusgruppsdiskussionerna. Några av de 
erfarenheter som erhållits tas därför upp här. Tanken vid fokusgruppsintervjuer är 
att deltagarna själva spontant ska ta upp olika aspekter kring en fråga. En fördel 
med att moderatorn inte, i egentlig mening, intervjuar deltagarna är att chansen 
blir större att deltagarna kommer in på någon väsentlig aspekt som forskaren kan 
ha varit omedveten om eller förbisett vid upprättandet av intervjuguiden. Hur 
länge diskussionen ska pågå beror till stor del på hur engagerade deltagarna är. 
Det är dock rimligt att räkna med att det tar minst en timme, om man inkluderar 
tiden för presentation och introduktion. 

Om diskussionsdeltagarna inte känner varandra väl så bör de ges möjlighet att 
lära känna varandra innan diskussionerna påbörjas. En presentation runt bordet 
kan vara lämplig. Även lokalen har betydelse för diskussionen. Det är klokt att 
välja en lokal där diskussionen kan genomföras ostörd och där deltagarna kan 
känna sig avspända och sitta bekvämt. Moderatorn bör ha en eller flera med-
hjälpare som kan övervaka inspelningen, föra kompletterande anteckningar eller 
anteckna talarordning. Efter varje diskussion kan moderator tillsammans med 
medhjälpare hålla en kort genomgång av diskussionens innehåll. Vid detta tillfälle 
kommer de spontana reaktionerna hos moderator och medhjälpare fram, men det 
ges även möjlighet att jämföra anteckningar och diskutera tolkningar av vad som 
sagts. 

Det är en fördel att ha tillgång till ljud- eller videoinspelning från respektive 
gruppdiskussion, även om anteckningsbaserad analys väljs. Det finns då möjlighet 
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att gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Bra ljudkvalitet är givetvis 
betydelsefull och det finns flera skäl att överväga videoupptagning som enda 
dokumentation. Det kan vara svårt att placera videokameran så att alla deltagare 
kommer med i bild, med bandspelare eller minidiskspelare är det lättare att 
ansluta en mikrofon speciellt konstruerad för att användas vid inspelning av 
samtal och sist men inte minst bör man överväga om kameran kan förväntas 
hämma deltagarna vid diskussionen. Det sistnämnda har dock inte varit något 
problem vid tidigare genomförda diskussioner. 
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Inbjudan till fokusgrupp med brukare 
 
INBJUDAN till gruppdiskussion 
 
Måndagen den 17 januari klockan 14–16 inbjuds du till Försäkringskassan, 
Bohusgatan 13 (mittemot Ullevi) i Göteborg för att delta i en gruppdiskussion. 
Fråga efter Åsa Bergman. Vi bjuder på kaffe och smörgås. För besväret får du 
dessutom 20 stycken 10:a lotter.  
 
VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) har fått i uppdrag av 
Allmänna Arvsfonden att utvärdera verksamheten vid Mobilitetscenter.se i 
Göteborg. Utvärderingen kommer framförallt att fokusera på frågor som rör 
rådgivning om fordonsanpassningar. I utvärderingen är vår avsikt att med 
utgångspunkt från bilstödsansökan belysa frågor som berör tillgänglighet, 
faciliteter, bemötande, utvärdering av anpassningsbehov och råd om anpassningar. 
Vi har även för avsikt att belysa brukares upplevelse av eventuellt stöd och nytta 
med besöket på Mobilitetscenter.se. 
 
För att få en bred uppfattning om verksamheten har vi bett en grupp av brukare att 
hjälpa oss. Du är en av dem och vi har fått ditt namn av personalen på 
Mobiltetscenter.se. Tanken med diskussionen är att vi ska lära oss genom att ta 
del av hur ni som brukare diskuterar kring era upplevelser och erfarenheter av 
Mobiltetscenter.se. För att ha en möjlighet att gå tillbaka och analysera delar av 
diskussionen kommer gruppdiskussionen att spelas in på video. 
 
På bifogad karta ser du var lokalen ligger.  Om du inte kan komma är vi 
tacksamma om du snarast meddelar oss så att vi hinner ordna en ersättare. Du kan 
nå oss på telefon 013/204000 eller via epost: bjorn.peters@vti.se eller 
anna.anund@vti.se. 
 
Välkommen! 
 
Björn Peters & Anna Anund 
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Fokusgrupp med brukare 
 
Hej och välkomna! 
 
Jag heter Anna Anund och min kollega heter Björn Peters. Vi arbetar på Statens 
Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) bland annat med frågor kring förare 
med funktionshinder och då framförallt anpassning av förarplatsen. 
 
VTI har fått i uppdrag av Allmänna Arvsfonden att utvärdera verksamheten vid 
Mobilitetscenter.se i Göteborg. För att göra detta använder vi två metoder; 
diskussioner i fokusgrupp och en enkätstudie till brukare.  
 
Utvärderingen börjar med diskussionerna. Resultaten från dessa får stå för sig 
själva, men de är också basen vid konstruktionen av enkäten. Ni kommer även att 
få besvara enkäten och vi vill fråga er om ni kan tänka er att göra detta som en 
första försöksgrupp innan vi skickar ut den till övriga brukare i regionen.  
 
Syftet med dagens diskussion är att belysa er uppfattning om Mobiltetscenter.se. I 
detta ingår bland annat er uppfattning om behovet av centret, ansöknings-
processen, tillgång till centret, centrets faciliteter, bedömningen som gjorts och 
hur uppföljningen av genomförd anpassning har skett.  
 
Vi räknar med att själva diskussionen kommer att pågå omkring en timma, men 
det är ni som avgör. 
 
Vi vill betona att det är ni som är experterna och att vi är här för att lära av era 
erfarenheter och den diskussion som ni har. Tanken är att ni ska prata med 
varandra och att vi är här för att lyssna. 
 
Vi har förberett en intervjuguide som i någon mån speglar de områden - kopplade 
till anpassning av bilar - som vi förväntar/önskar att ni berör i diskussionen. Vi 
kommer bara att använda guiden i de fall ni inte spontant tar upp områdens som vi 
ser intressanta. Jag vill betona att vi är intresserade av vad ni berör i diskussionen, 
men även vad ni spontant inte berör. 
 
Som ett stöd för minnet videoinspelar vi det som sägs. Vi hoppas att ni inte har 
något emot det. Vi kommer inte att koppla det som sägs till någon individ utan vi 
är enbart intresserade av vad som sägs – inte av vem! 
 
 
Vår tanke är att vi innan ni startar diskussionen lite kort presenterar er för 
varandra med namn, vilken typ av bil du har, om den bilen är den första med 
anpassning och lite kort om ditt funktionshinder. 
 
 
Inledande fråga 
Vad tror ni var syftet med att ett Mobiltetscenter bildades? 
 
Rättfärdigande av ett mobilitetscenter 
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Varför bildades ett mobilitetscenter? 
 
Information 
Kartläggning 
Utredning 
Bilval 
Utprovning 
Rådgivning 
Information 
(Leveranskontroll) 
Utprovning 
Utformning¨ 
Bilval 
 
Beslut att skaffa bil  
Hur fick ni kunskap om att man kan få hjälp med anpassning av fordon? 
Vem vände ni er till? 
Var fick ni information om att Mobilitetscenter.se finns? 
Var informationen tillräcklig? 
Var informationen lätt att förstå? 
Vad saknades? 
 
Första kontakten 
Hur fick ni kontakt med personalen på Mobiltetscenter.se 
Hur upplevde ni bemötandet vid första kontakten? 
Hade ni fått information i förväg om vad ni behövde göra före besöket vid centret 
Behövde ni ha med er material till Mobilitetscentret.se 
  Om ja, fick ni kunskap om det i förväg 
 
Att ta sig till centret 
Hur kom ni till centret? 
Om ni kom med bil, var det enkelt att hitta parkeringsplats 
Hur upplevde ni att det var att ta sig in i lokalen? 
Vem betalade resan till centret? 
 
Centrets tillgänglighet 
Var lokalerna vid centret tillgängliga? 
Var toaletterna tillgängliga? 
Tillgång till att laga/värma mat? 
Tillgång till restaurang 
Förflyttning mellan rummen i lokalen 
Trivsel i lokalerna 
Bemötande/omhändertagande 
 
Utredningen av anpassningsbehov 
Vad anser du är viktigt att beakta vid en utredning för anpassning av förarplats? 
Upplever du att detta beaktades vid utredningen? 
Upplevde du att Mobiltetscentret kunde erbjuda dig de resurser du förväntade? 
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Upplever du att personalen vid Mobiltetscenter hade kunskap som motsvarade 
dina förväntningar? 
Upplever du att personalen vid Mobiltetscenter hade erfarenhet motsvarade dina 
förväntningar? 
Kände du dig trygg/säker) under utredningens olika faser? 
(trygg t.ex. att ta sig ur riggen utan att falla; säker t.ex. att våga visa vad man 
kan/inte kan utan att känna osäkerhet) 
 
Bilval  
Hur ska vi hantera bilval? 
När görs det valet? 
Har det betydelse för föreslagen anpassning 
Hur fångar vi upp åsikter om den förstärkning i form av arbets terapeuter som 
finns vid mob.center? 
 
Framtaget underlag 
Upplever du att du fick feedback avseende utredningens resultat? 
Var du tillfreds med den feedback du fick? 
Vad anser du om tidsåtgången för utredningen? 
Vad anser du om tidsåtgången för återkoppling från utredningen? 
Var det tydligt för dig vad du skulle göra efter det utredningen hade genomförts? 
 
Tidsåtgång 
Upplever du att den tid som ägnades åt de olika delarna var relevant? 
Var du informerad i förväg om; 
vilken tid utredningen skulle ta 
när du skulle få besked 
när anpassningen skulle påbörjas 
vad som förväntades av dig 
 
Leveranskontroll 
Vem har tagit initiativet till leveranskontrollen av anpassningen? 
Anser du att en leveranskontrollen av genomförd anpassning har skett? 
När bör en leveranskontroll ske?  
Skedde den i rätt tid? 
Var kontrollen till nytta? 
 
Övrigt 
Finns det någon fördel med ett Mobiltetscenter? 
Finns det någon nackdel med ett Mobiltetscenter? 
Säg tre saker som du anser kan förbättras 
Säg tre saker som du anser är viktiga att ha kvar 
Vad är er upplevelse av kommunikationen mellan mobiltescenter.se och övriga 
involverade instanser t.ex. anspassningsföretagen, Försäkringskassan. 
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Inbjudan till fokusgrupp med aktörer  
 
INBJUDAN till gruppdiskussion 
 
 
Tisdagen den 18 januari klockan 9–11 inbjuds du till Försäkringskassan, 
Bohusgatan 13 (mittemot Ullevi) i Göteborg för att delta i en gruppdiskussion. Vi 
bjuder på kaffe och smörgås. För besväret får du dessutom 20 stycken 10:a lotter. 
 
 
VTI (Väg och Transportforskningsinstitutet) har fått i uppdrag av Allmänna 
Arvsfonden att utvärdera verksamheten vid Mobilitetscenter.se i Göteborg. 
Utvärderingen kommer framförallt att fokusera på frågor som rör rådgivning om 
fordonsanpassningar. I utvärderingen är vår avsikt att fokusera på frågor som rör 
samverkan med Mobilitetscenter.se och olika aktörer som är involverade i 
bilstödsärenden. 
 
Inom ramen för utvärderingen kommer två gruppdiskussioner att genomföras, den 
ena med brukare och den andra med aktörer. Vi kommer på basis av 
erfarenheterna från diskussionerna även sätta samman en enkät som skicka till 
samtliga försäkringstagare som ansökt om bilstöd inom Västra Götalandsregionen 
under 2004. 
 
Till diskussionen med aktörer är ett 10 tal personer tillfrågade, varav du är en. 
Tanken med diskussionen är att vi ska lära oss genom att ta del av hur ni som 
aktörer diskuterar kring era erfarenheter av verksamheten vid Mobiltetscenter.se. 
För att ha en möjlighet att gå tillbaka och analysera delar av diskussionen kommer 
samtalet att spelas in på video.  
 
På bifogad karta ser du var lokalen ligger. Om du inte kan komma är vi 
tacksamma om du snarast meddelar oss så att vi hinner ordna en ersättare. Du kan 
nå oss på telefon 013/204000 eller via epost: bjorn.peters@vti.se eller 
anna.anund@vti.se. 
 
Välkommen! 
 
Björn Peters & Anna Anund 
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Fokusgrupp med aktörer 
Upplägg av fokusgruppsdiskussion med aktörerna (FK, VV, Anpassningsföretag, 
sjukvården) den 18 Jan 2005. 
 

Introduktion 
Hej och hjärtligt välkomna! Jag heter Björn Peters och min kollega heter Anna 
Anund. Vi arbetar på VTI med bland annat frågor kring förare med funktions-
hinder och då framförallt anpassning av förarplatsen. 
 

VTI har fått i uppdrag av Allmänna Arvsfonden att utvärdera verksamheten vid 
Mobilitetscenter.se i Göteborg. För att göra detta kommer vi att använda oss av 
två metoder; dels diskussioner i två fokusgrupp och en enkätstudie till brukare. Vi 
börjar med diskussionerna i fokusgrupper denna vecka. Igår träffade vi en grupp 
brukare och idag träffar vi er. Resultaten från fokusgrupperna kommer att 
redovisas separat men de kommer också att användas för att göra en enkät som 
kommer att skickas ut till brukare. Resultaten från enkäten kommer att vara 
möjliga att generalisera. Vi räknar med att kunna redovisa resultaten under första 
kvartalet 2005. 
 

Syftet med dagens diskussion är få höra hur ni ser på verksamheten vid 
Mobilitetscenter.se, med avseende på: 

• Behovet av MC 
• Uppbyggnadsfasen av MC 
• Verksamheten vid MC idag 
• Framtiden 

 

Vi räknar med att själva diskussionen kommer att pågå cirka en timma. Men vi 
kan gärna hålla på längre. Det är ni som bestämmer. 
 

Vi vill betona att det är ni som är experterna och att vi är här för att lära av era 
erfarenheter, ta del av era synpunkter och att lyssna på er. Det är ni som ska 
diskutera med varandra inte med oss. Våra synpunkter är inte relevanta nu och vi 
kommer inte att delta aktivt i diskussionen. 
 

Vi har förberett en intervjuguide som i någon mån speglar de områden som vi 
förväntar/önskar att ni berör i diskussionen. Vi kommer endast att nyttja denna i 
de fall ni inte spontant tar upp dem. Vi kommer att vänta med att ställa frågor till 
er och vid behov använda intervjuguiden som ett sätt att styra in er mot de 
områden som vi anser är av speciellt intresse. Vi kommer att inleda med att ge er 
några frågor att diskutera kring. 
 

Som ett stöd för våra dåliga minnen så tänker vi spela in det som sägs på video. Vi 
hoppas att inte har något emot det. Vi kommer inte att koppla det som sägs till 
någon individ utan vi är enbart intresserade av vad som sägs – inte av vem!  
 

Presentation av deltagarna 
Men innan vi börjar tycker vi att det kan vara bra om vi gör en kort 
presentationsrunda – eftersom alla kanske inte känner varandra. Säg ditt namn, 
yrke, var du jobbar, vilka erfarenheter du har av bilstödsärenden, hur länge du ha 
jobbat med dess frågor. 
 

Då sätter vi igång! 
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Inledande fråga/or 
Till att börja med vill vi att ni diskuterar kring frågorna: 
Varför finns Mobilitetscenter.se? 
Vilken funktion fyller Mobilitetscenter.se? 
Fokus ska ligga på vad ni tycker och tänker! 
 
Det är viktigt att fokus ligger på Mobilitetscenter.se! och inte driver iväg därför 
ska Vi försöka se till att de undviker att fastna i frågor som rör: 
Bilstödsutredningen 
Problemet med finansiering som tar slut innan året tar slut 
Nya bil- och anpassningskrav 
 
Struktur 
Följande områden bör tas upp i diskussionen: 
 
Tiden innan Mobilitetscenter.se 
Uppbyggnaden av Mobilitetscenter.se 
Mobilitetscenter.se i full funktion 2004 
Framtiden med Mobilitetscenter.se 
 
Tiden innan Mobilitetscenter.se 
Vad fungerade bra? 
Vad fungerade dåligt? 
Vilka behov av förändringar fanns det? 
Vem hade behov av förändringar? 
Vilket behov fanns det av MC? 
 
Uppbyggnaden av Mobilitetscenter.se 
Nämn tre saker som fungerade bra med uppbyggnaden av MC? 
Nämn tre saker som fungerar dåligt med uppbyggnaden av MC? 
Vilka var med och byggde upp MC? 
Vilken roll hade du/ni i MC:s framväxt? 
 
Mobilitetscenter.se i full funktion 2004 
På vilket sätt har MC påverkat ditt arbete/din verksamhet? 
Hur fungerar kommunikationen med MC? 
Vilka funktioner har MC? 
MC har flera funktioner: ge information, kartlägga, utreda (behov), utprova 
(anpassning), rådgivning (bilval), leveranskontroll och uppföljning. Hur bra/dåligt 
fungerar dessa? 
Information 
Kartläggning 
Utredning 
Utprovning 
Rådgivning 
Bilval 
Leveranskontroll 
Uppföljning 
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Vilken kompetens finns det vid MC? 
Finns det någon kompetens ni saknar hos MC? 
Finns det någon funktion ni saknar i MC:s verksamhet? 
På vilket sätt har brukarna påverkats av MC? 
Vilket värde sätter ni på råd/utlåtande från MC? 
I vilken utsträckning beaktar ni det som MC säger? 
 
Nämn tre saker som fungerar bra med MC? 
Nämn tre saker som fungerar dåligt med MC? 
 
Framtiden med Mobilitetscenter.se 
Vilken uppgift bör MC ha? 
Vem bör driva MC? – Huvudmannaskap? 
Hur kan man garantera MC:s oberoende och opartiskhet? 
Hur ser din/er vision (önskan) ut om MC:s framtid ut? 
Hur tror du/ni att det kommer att bli? 
Vilka bestämmer över utvecklingen? Är det rätt personer/instanser som påverkar? 
Vilket inflytande vill ni (aktörer) ha på utvecklingen? 
Hur ska MC finansieras? 
Hur ställer ni er till egenavgifter vid besök på MC? 
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Först kommer några frågor om dig/ditt barn 
 
 
Om du har sökt bilstöd för passageraranpassning för ditt barn så svara på 
frågorna i detta avsnitt utifrån den person som bilstödet söktes för. 
 
 
1. Vem gällde ansökan om bilstöd för? 

 Dig själv 
 Ditt barn 

 
2. Gällde ansökan om bilstöd? 

 Förarplatsanpassning 
 Passageraranpassning 

 
3. Är du/ditt barn man(pojke) eller kvinna(flicka)? 

 Man/pojke 
 Kvinna/flicka 

 
4. Vilket år är du/ditt barn född? År ________ 
 
5. Är ditt/ditt barns funktionshinder medfött eller förvärvat? 

 Medfött 
 Förvärvat 

  
6. Vilken diagnos/vilka diagnoser har du/ditt barn? Flera alternativ kan anges. 
 
 Reumatism     CP-skada 
 Traumatisk ryggmärgsskada  Annan ryggmärgsskada 
 Artros    Ryggmärgsbråck 
 Stroke    Annan hjärt- eller kärlsjukdom 
 Muskelsjukdom    Diabetes 
 Benskörhet   Tumörsjukdom/cancersjukdom 
 Kortväxthet   Multipel Skleros (MS) 
 Polioskada   Neurosedynskada 
 Diagnos saknas 

 
 Annan diagnos, nämligen  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Vet inte 
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7. Beskriv med hjälp av figuren nedan på vilken/vilka delar av kroppen 
ditt/ditt barns rörelsehinder sitter och omfattningen av 
funktionsnedsättningen. Flera alternativ kan anges men bara ett kryss i 
varje grupp ”Bål”, ”Nacke” etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Höger hand och 
underarm 

nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:____________ 

Höger överarm 
nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:_____________

Bål                                
nedsatt funktion 
ingen funktion 
annat:___________

 
 
 
 
 
 

Vänster lår 
nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:  

Vänster hand och 
underarm 

nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:    

Vänster överarm 
nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:  

Nacke                                
nedsatt funktion 
ingen funktion 
annat:    

Vänster fot och underben 
nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:    

 

Höger lår 
nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:  

Höger fot och underben 
nedsatt funktion 
ingen funktion 
saknas 
annat:_____________

 

Bilstöd 
 

8. Har du tidigare (före 2004) sökt/fått någon form av bilstöd?  (Markera ett 
kryss per rad) 

 Ja, jag sökt 
och beviljats

Ja, jag har 
sökt men 

fått avslag 

Nej, jag har 
inte sökt 

Grundbidrag    
Anskaffningsbidrag    
Anpassningsbidrag    
Körkortsutbildning    
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Körkort och bil 
 

9. Har du körkort för personbil? 
 Ja         » när tog du körkort: År__________ 
 Nej 

 

10. Har (dvs. äger) du bil? 
 Ja (svara ja även om bilen inte levererats) 
 Nej, jag har ingen bil » gå till fråga 14   

 

11. Har din bil anpassats (för förare eller passagerare) under 2004 eller 2005? 
 Ja (svara ja även för påbörjad anpassning) 
 Nej,      » gå till fråga 14 

 

12. Är detta din första bil som du fått anpassad? 
 Ja 
 Nej, det är min __________ bil med anpassning 

 

13. Hur många mil har du kört med din nuvarande bil med anpassning?  
 0 mil 
 1-500 mil  
 501-1500 mil 
 1501- 3000 mil 
 Mer än 3000 mil, ange hur långt: ungefär……………mil 
 Vet ej/minns ej 

 

Bilval 
 

14. Vad anser du är viktigt att beakta, få kunskap och råd om för att kunna välja 
bil som ska anpassas? Flera alternativ kan anges. 

 
 bilvalets betydelse för anpassningen 
 framtida behov 
 möjligheter att prova olika typer av bilar 
 krocksäkerhet 
 komfort 
 användbarhet - funktion 
 lastmöjlighet 
 köregenskaper 
 ekonomi och driftkostnader 
 kvalitet 
 miljöeffekter 
 garantier 
 service och underhåll 
 barnets synpunkter 
 annat:_________________________ 
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Om du inte har bil (dvs. svarade ”Nej” på fråga 10) gå vidare till fråga 20. 
 
 

15. Fick du hjälp/råd i samband med val av bil? 
 Ja, jag fick hjälp av __________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
16. Beaktades det som du anser viktigt för att kunna välja bil? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
Om nej, vad saknade du? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
17. Hade du bestämt vilken bil du ville ha innan du kom i kontakt med dem 

som skulle hjälpa dig att anpassa din bil? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
18. Fick du sällskap av kunnig person när du tittade på/prövade olika bilar? 

 Ja, jag fick sällskap av en __________________(kompetens) 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
19. Var ditt första val av bil den bil som slutligen anpassades? 

 Ja 
 Nej, jag ändrade mig därför att _______________________ 

_________________________________________________ 
 Vet ej/minns ej 
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Utredning av anpassningsbehov 
 

20. Vad anser du är viktigt att beakta, få kunskap och råd om vid en utredning 
om anpassningsbehov (förarplats/passagerare)? Flera alternativ kan anges. 
 olika alternativa anpassningsmöjligheter 
 möjligheter att testa olika typer av anpassningar 
 utprovning i förhållande till behov och förmåga 
 användbarhet och funktion 
 säkerhet 
 komfort 
 sittstabilitet 
 framtida behov 
 kvalité 
 garantier 
 service och underhåll 
 barnets synpunkter 
 Annat:_________________________ 

 
Om du inte har bil som är anpassad eller håller på att anpassas gå vidare till 
fråga 40.  

 
21. Gjordes det en utredning om anpassningsbehovet? 

 Ja, den gjordes av en ________________(kompetens) 
 Nej 

 
22. Beaktades det som du anser viktigast vid utredningen av 

anpassningsbehovet? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
Om nej, vad saknade du? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
23. Fick du den återkoppling du förväntade dig från utredningens resultat? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
Om nej, vad saknades? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Säkerhet och trygghet 
 
24. Hur otrygg/trygg kände du dig när ditt anpassningsbehov utreddes? 

 Mycket otrygg 
 Ganska otrygg 
 Varken trygg eller otrygg 
 Ganska trygg 
 Mycket trygg 

 
25. Hur otrygg/trygg känner du dig när du kör bilen med anpassningen som 

gjorts för dig eller ditt barn?  
 Mycket otrygg 
 Ganska otrygg 
 Varken trygg eller otrygg 
 Ganska trygg 
 Mycket trygg 

 
26. Hur litet eller stort förtroende har du till att den anpassade bilen fungerar 

som det är tänkt?  
 Mycket lite förtroende 
 Ganska lite förtroende 
 Varken stort eller litet förtroende 
 Ganska stort förtroende 
 Mycket stort förtroende 

 
27. Upplever du att anpassningen har inneburit en minskad eller ökad säkerhet 

för dig/ditt barn i händelse av en olycka? 
 Ja, ökad med anledning av_______________________________ 
 Nej, minskad på grund av _______________________________ 
 Vet ej 
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Tidsåtgång 
 
28. Hur många besök fick du göra på olika ställen i samband med bilval och 

utprovning av anpassning? Om du inte varit där sätt ett kryss i rutan för 0 
dvs. inga besök. 

Antal besök 
Plats 

0 1 2 3 4 5 eller 
fler 

Bilfirma       
Anpassningsföretag       
Mobilitetscenter.se       
Hjälpmedelscentralen       
Vägverket       
Bilprovningen       
Annan:_____________       
Annan:_____________       
Annan:_____________       

 
29. Hur lång tid varade besöket/besöken i genomsnitt (timmar)? 
 
 0 – 1 

tim 
1 – 1,5 

tim 
1,5 – 2 

tim 
2 – 2,5 

tim 
2,5 – 3 

tim 
3 tim 

eller mer
Bilfirma       
Anpassningsföretag       
Mobilitetscenter.se       
Hjälpmedelscentralen       
Vägverket       
Bilprovningen       
Annan:_____________       
Annan:_____________       
Annan:_____________       

 

30. Upplever du att den tid som ägnades åt de olika momenten (bilval, 
utprovning av anpassning etc.) var väl avvägd? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
Om nej, vad hade kunnat vara annorlunda? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Leveranskontroll 
 
31. Genomfördes leveranskontroll av anpassningen? 

 Ja, av vem:___________________________________ 
 Nej, gå till fråga 37 
 Vet ej/minns ej 

 
32. Var du med då leveranskontrollen genomfördes? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
33. Vad omfattade leveranskontrollen? Flera alternativ kan markeras 

 Kontroll av att det som stod i offerten var gjort 
 Kontroll av att anpassningen passade mig 
 Kontroll av att anpassningen kommer att fungera även på sikt 
 Kontroll av att anpassningen fungerar tekniskt 
 Kontroll av anpassningens kvalitet 
 Kontroll av körsäkerheten 
 Kontroll av krocksäkerheten 
 Annat:__________________________________________ 
 Vet ej/minns ej 

 
34. Resulterade leveranskontrollen i förändringar av genomförda anpassningar? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
35. Vem tog initiativet till att genomföra leveranskontrollen?  

 Du själv 
 Vägverket 
 Försäkringskassan 
 Sjukvårdsregionen 
 Mobilitetscenter.se 
 Rörelsehinderförbund, t.ex. RTP, NHR 
 Annan, nämligen_____________________ 
 Vet ej 

 
36. Anser du att leveranskontrollen bidrog positivt eller negativ i arbetet med 

att anpassa din bil till dig efter bästa sätt? 
 Positivt 
 Negativt 
 Varken eller 
 Vet ej/minns ej 
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Uppföljning 
 
37. Har någon kontaktat dig senare för en uppföljning av den anpassade bilen? 

 Ja, jag kontaktades av:________________________________ 
 Nej  gå till fråga 40 
 Vet ej/minns ej 

 
38. Resulterade uppföljningen i förändringar av genomförda anpassningar? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej/minns ej 

 
39. Anser du att uppföljningen bidrog positivt eller negativt till att 

anpassningen blev så bra som möjligt? 
 Positivt 
 Negativt 
 Varken eller 
 Vet ej 
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Samlad kompetens 
 
Det har framförts synpunkter att det finns ett behov av ett samlat stöd till 
personer med funktionshinder eller föräldrar med barn med funktionshinder 
som ska välja bil och få den anpassad. Stödet som föreslagits innebär en 
samling av flera kompetenser, ett s.k. kompetenscenter. Detta skulle kunna 
vara ett komplement till den service som t.ex. Försäkringskassan, Vägverket 
och anpassningsförtagen kan ge. 
 
40. Tycker du att det finns ett behov av ett sådant kompetenscenter? 

 Ja 
 Nej  »   gå till fråga 43 
 Vet ej 

 
41. Vilka kompetenser borde finnas på ett sådant center? Flera alternativ kan 

anges. 
 Arbetsterapeut 
 Sjukgymnast 
 Läkare 
 Psykolog/psykiatriker 
 Trafikinspektör 
 Hjälpmedelstekniker 
 Bilanpassare 
 Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 
 Annan, nämligen:______________________________ 

 

42. Vilka tjänster borde ett kompetenscenter kunna erbjuda. Flera alternativ 
kan anges. 
 Information om hur körkortsprövning går till 
 Information om hur man söker bilstöd 
 Information om hur man kan få sitt fordon anpassat 
 Kartläggning av anpassningsbehov för förare 
 Kartläggning av anpassningsbehov för passagerare 
 Utredning av körlämplighet 
 Rådgivning vid val av bil 
 Rådgivning vid val av fordonsanpassning 
 Utprovning av valda fordonsanpassningar 
 Stöd vid kontroll av fordonsanpassningar 
 Teknisk kontroll av fordonsanpassningar 
 Funktionskontroll (körsäkerhet) av fordonsanpassningar 
 Säkerhetskontroll (krocksäkerhet) av fordonsanpassningar 
 Kontroll av fordonsanpassningar med avseende på komfort 
 Annat, nämligen______________________ 
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Kännedom om Mobilitetscenter.se (MC.se) 
 

43. Har du hört talas om projektet Mobilitetscenter.se i Göteborg? 
 Ja 
 Nej   » gå till fråga 62 
 Vet ej/minns ej 

 

44. Vilka kompetenser tror du finns på Mobilitetscenter.se? 
 Arbetsterapeut 
 Sjukgymnast 
 Läkare 
 Psykolog/psykiatriker 
 Trafikinspektör 
 Hjälpmedelstekniker 
 Bilanpassare 
 Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 
 Annan, nämligen:______________________________ 

 

45. Markera med ett kryss de tjänster som du tror Mobilitetscenter.se kan 
erbjuda. Flera alternativ kan anges. 
 Information om hur körkortsprövning går till 
 Information om hur man söker bilstöd 
 Information om hur man kan få sitt fordon anpassat 
 Kartläggning av anpassningsbehov för förare 
 Kartläggning av anpassningsbehov för passagerare 
 Utredning av körlämplighet 
 Rådgivning vid val av bil 
 Rådgivning vid val av fordonsanpassning 
 Utprovning av valda fordonsanpassningar 
 Information om fordonsanpassningar 
 Stöd vid kontroll av fordonsanpassningar 
 Teknisk kontroll av fordonsanpassningar 
 Funktionskontroll (körsäkerhet) av fordonsanpassningar 
 Säkerhetskontroll (krocksäkerhet) av fordonsanpassningar 
 Kontroll av fordonsanpassningar med avseende på komfort 
 Annat, nämligen______________________ 

 

46. Vet du vilka som finansierar Mobilitetscenter.se? Flera alternativ kan anges 
 Vägverket 
 Kommunen 
 Landstinget 
 Försäkringskassan 
 Sjukvårdsregionen 
 Rörelsehinderförbund, t.ex. RTP, NHR 
 Annan, nämligen_____________________ 
 Vet ej 
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47. Vilka anser du ska finansiera ett Mobilitetscenter.se? Flera alternativ kan 
anges 
 Vägverket 
 Kommunen 
 Landstinget 
 Försäkringskassan 
 Sjukvårdsregionen 
 Rörelsehinderförbund, t.ex. RTP, NHR 
 Annan, nämligen_____________________ 
 Vet ej 

 

Din första kontakt med Mobilitetscenter.se 
 

48. Har du blivit erbjuden eller själv bett om att få hjälp av Mobilitetscenter.se 
med anledning av att du sökt bilstöd? 
 Ja 
 Nej     » gå till fråga 63 
 Vet ej/minns ej 

 

49. Vilka frågade dig om du ville komma till Mobilitetscenter.se? Flera 
alternativ kan anges 
 Vägverket 
 Försäkringskassan 
 Avdelning på sjukhuset t.ex. rehabiliteringen 
 Rörelsehinderförbund 
 MC.se 
 Ingen, jag föreslog det själv för ___________________ 
 Vet ej/minns ej 

 

50. På vilket sätt tillfrågades du? Flera alternativ kan anges 
 Muntligen  
 Skriftligen i brev 
 Skriftligen via broschyr 
 Via e-post 
 Annat, nämligen________________________________ 
 Vet ej/minns ej 

 

51. Var den information du fick när du tillfrågades tillräcklig för att du skulle 
kunna fatta ett beslut om att besöka Mobilitetscenter.se? 
 Ja 
 Nej, jag saknade_________________________________ 
 Vet ej/minns ej 

 

52. Har du fått/tagit hjälp av Mobilitetscenter.se? 
 Ja 
 Nej, varför_______________________________» gå till fråga 63 
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Ditt besök vid Mobilitetscenter.se (MC.se) 
 

53. Vilken information fick du före ditt besök?  (Markera med ett kryss per rad) 
 Ja Nej Vet ej 
Hur lång tid besöket/besöken skulle ta    
Hur du skulle förbereda dig    
Hur besöket skulle gå till    
Hur många besök som förväntades    
Vem/vilka som skulle vara med    
Vad du skulle ha med dig dit    
När anpassningen skulle påbörjas    

 

54. Hur kom du till centret? 
 Färdtjänst eller taxi 
 Kollektivtrafik 
 Åkte i privat fordon (passagerare eller förare) 
 Annat, nämligen ________________________ 
 Vet ej/minns ej 

 

55. Markera på en femgradig skala i vilken utsträckning följande påståenden 
avseende lokalisering och tillgänglighet stämmer. (Markera med ett kryss 
per rad) 

Stämmer inte 1 2 3 4 5 Stämmer
☺ 

Vet 
ej 

MC.se ligger på ett lagom avstånd från centrum     
MC.se är lätt att hitta till     
MC.se är lätt att ta sig till med bil     
MC.se är lätt att ta sig till med kollektivtrafik     
MC.se är lätt att ta sig till med färdtjänst     
Lokalerna är lätt tillgängliga     
Lokalerna är ändamålsenliga     
Lokalerna är trivsamma     
Parkeringsmöjligheterna är bra     

     ☺  
 

56. Markera vilka resurser som fanns tillgängliga vid centret sammantaget vid 
ditt/dina besök. Flera alternativ kan anges. 
 Arbetsterapeut 
 Sjukgymnast 
 Läkare 
 Psykolog/psykiatriker 
 Trafikinspektör 
 Hjälpmedelstekniker 
 Bilanpassare 
 Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 
 Annan, nämligen_________________________________ 
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57. Saknade du någon resurs/kompetens vid besöket/en? Flera alternativ kan 
anges. 
 Arbetsterapeut 
 Sjukgymnast 
 Läkare 
 Psykolog/psykiatriker 
 Trafikinspektör 
 Hjälpmedelstekniker 
 Bilanpassare 
 Person med funktionshinder och erfarenhet av att köra anpassad bil 
 Annan, nämligen:______________________________ 
 Saknade ingen kompetens 

 

58. Markera på en femgradig skala i vilken utsträckning följande påståenden 
stämmer överens med vad du tycker. (Markera ett kryss per rad) 

Stämmer inte 
Personalen vid MC.se…                    
 

1 2 3 4 5 Stämmer
☺ 

Vet ej

Förstod mina behov    
Utgick från mitt perspektiv    
Gav relevanta förslag på fordonsanpassningar    
Talade i klartext om mina behov av 
fordonsanpassning    
Hjälpte mig att ställa realistiska krav    
Beaktade även framtida behov/förändringar 
(7 års perspektiv)    
Prioriterade mina behov före ekonomiska 
aspekter    
Var opartiska     
Var trovärdiga företrädare för mig gentemot 
Försäkringskassan    
Var trovärdiga företrädare för mig gentemot 
anpassningsföretag    
Var trevliga i sitt bemötande mot mig    
Tog väl hand om mig     
Hade klara rutiner för vad de ska göra vid 
mitt besök    
 

Övrigt                                                       
☺  

Kompetensen som finns vid 
hjälpmedelscentralen borde finnas även på 
MC.se 

   

Teknisk kompetens finns vid MC.se    
Tillverkare av rullstolar borde vara knutna till 
MC.se    
Personal som kan bedöma körlämplighet 
borde vara knutna till MC.se    
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Sammanfattande intryck av Mobilitetscenter.se 
 
59. Markera på en femgradig skala i vilken utsträckning du inte instämmer eller 

instämmer i följande påståenden. (Markera ett kryss per rad) 
 

Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer Vet ej/ej 
relevant

Vid MC.se finns kompetensen 
samlad under ett tak 

       

MC.se ger ett bra stöd när det gäller 
att avgöra om mitt funktionshinder 
medför att jag inte bör köra bil 

       

MC.se förenklar för mig att få hjälp 
med att skaffa bil 

       

MC.se förenklar för mig att få hjälp 
med nödvändig anpassning 

       

MC arbetar för att det ska bli lättare 
att föra fram krav till tillverkare av 
bilar/rullstolar etc. 

       

MC.se borde finnas tillgängligt för 
alla med funktionshinder i Sverige 

       

 
60. Om du har sökt bilstöd förut eller på annat sätt skaffat dig en anpassad bil 

utan hjälp/stöd från MC.se och dessutom besökt MC.se. Tycker du 
att…(Det vill säga gör en jämförelse med eller utan MC.se) Markera med 
ett kryss per rad 

 
Sämre 
med 

MC.se 

Bättre 
med 

MC.se 

Varken 
bättre eller 

sämre 

Vet ej/ej 
relevant

Kontakten med Försäkringskassan var      
Kontakten med Vägverket var      
Kontakten med anpassningsföretaget var     
Valet av bil var     
Valet av anpassning var     
Genomförd anpassning var     
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61. Om du sammanfattningsvis skulle betygssätta dina erfarenheter av 

Mobilitetscenter.se vad skulle du sätta för betyg? Markera med ett kryss per 
rad 

 

Underkänt 

 
1 2 3 4 5 Väl godkänt 

 
Vet ej/ej 
relevant 

Info. material om MC.se         
Första kontakten        
Lokaliseringen        
Lokalernas tillgänglighet        
Personalens bemötande        
Personalens kompetens        
Stöd vid bilval        
Råd vid val av anpassning        
Materiella resurser vid centret        
Tidsåtgång vid besöket/en        
Upplevd känsla av 
säkerhet/trygghet 

       

Leveranskontrollen        
Uppföljningen        
 

62. Anser du att verksamheten vid Mobilitetscenter.se bör bli permanent? 
 Ja, varför__________________________________ 
 Nej, varför_________________________________ 
 Vet ej/ingen åsikt 

 

63. Om du har ytterligare synpunkter som du tycker inte har kommit fram via 
enkäten tar vi tacksamt emot dem. Skriv dem nedan eller på ett separat 
papper och bifoga dem med enkäten! 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Tack för att du besvarade enkäten! 

 



 

 VTI notat 32-2005 

 



 

Diagnoser – detaljer om svarandes diagnoser  
Det var 26 personer som svarade ”Annan diagnos” bland förare som sökt bilstöd 
för förarplats (fråga 1) samt svarat att ansökan gällde dem själva (fråga 2). 
Tabell 24 beskriver vilka diagnoser som angavs och i vilka fall fler än en diagnos 
angavs. I medeltal angavs 1,3 diagnoser bland de svarande. 
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-171 06 SOLNA SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 77 020 TEL +46 (0)31 750 26 00
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