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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen "Från patient till 
medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken". I den 
nationella handlingsplanen finns ett mål att kollektivtrafiken skall vara 
tillgänglig för funktionshindrade senast år 2010. Utifrån detta har 
Västtrafiks handlingsplan - Ökad tillgänglighet för personer med 
funktionshinder - tagits fram. 

I september år 2000 startade projektet ”Hela Resan”, ett samarbete 
mellan Rikstrafiken, de fyra trafikverken och ett antal andra aktörer. 
Hela Resans mål är att kollektivtrafiken på väg ska vara användbar 
för 90% av de funktionshindrade år 2010. Fokusområden har varit 
information, biljett- och bokningssystem, ledsagning, personlig 
service och fysisk utformning. I ett av delprojekten, ”Klara bytet”, 
påpekas att just bytet i kollektivtrafiken är begränsande.  

Den 22 mars 2006 överlämnade regeringen den Transportpolitiska 
propositionen ”Moderna transporter”, proposition 2005/06:1601, till 
riksdagen. Riksdagen förväntas behandla propositionen under våren. 
I pressmeddelandet från Näringsdepartementet nämns bland annat: 
 
Målet om att kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för funktions-
hindrade senast år 2010 ligger fast.  
Kraftsamling ska göras mot ett prioriterat nätverk av stationer, fordon 
och övrig service så att dessa blir tillgängliga för alla. Detta nät ska 
successivt utvidgas. Det statliga stationsrådet ska också ha till uppgift 
att söka lösning kring frågor som rör stationsvärdar och ledsagning 
vid bytespunkter. 

När det gäller ledsagarservice inledde Västtrafik år 2004 med att ta 
fram en projektplan. Ett årslångt försöksprojekt pågår sedan den 
3 oktober 2005 på sex knutpunkter i Västtrafiks område. Vägledande 
för projektets innehåll är ”Riktlinjer och standard/normer angående 
tillgänglighet för personer med funktionshinder till trafiken i Västra 
Götaland” som tagits fram av Västra Götalandsregionen.  

                                                 
1 Se vidare: http://www.regeringen.se/sb/d/5913/a/60777 
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1.2 Ledsagarservice hos andra länstrafikhuvudmän och 
hos SJ 
Ingen annan länstrafikhuvudman erbjuder ledsagarservice med de 
generösa regler som Västtrafik nu testar i sitt försöksprojekt. Det 
unika med Västtrafiks försök är framför allt att servicen är öppen för 
alla, dvs inte bara för funktionshindrade, och att förbeställningstiden 
är en timma under dagtid (kl. 07.00-20.00). Jämförelser i landet kan 
närmast göras med Skånetrafiken, med Värmlandstrafik, med SL och 
med SJ. 

1.2.1 Skånetrafiken 

Skånetrafiken erbjuder synskadade resenärer som reser med tåg på 
Skånetrafikens biljett ledsagarservice vid 11 stationer. 

Servicen utförs av en taxichaufför och beställes senast 4 timmar före 
avgångs- eller ankomsttid. Skånetrafikens trafikupplysnings 
telefontider gäller dock: vardagar 06.30-20.00, lördagar 08.00-18.00 
och söndagar 09.00-18.00. 

1.2.2 Värmlandstrafik 

Värmlandstrafik erbjuder funktionshindrade resenärer ledsagarservice 
vid byte mellan tåg och buss i Karlstad. Avståndet är ca 200 meter 
varför ledsagningen kan innebära skjutsning i bil. Servicen utförs av 
taxi. Servicen etablerades för ca två år sedan och hittills har ca 
20 ledsagningar utförts. Förbeställningstiden är 1 timma. 

1.2.3 SL 

På nio tunnelbanestationer i Stockholm erbjuds ledsagarservice till 
synskadade och funktionshindrade med en timmas förbeställning. 

1.2.4 SJ 

SJ erbjuder funktionshindrade resenärer ledsagning på utvalda 
stationer i Sverige vid byte mellan tåg och vid på- eller avstigning på 
SJ tåg. Förbeställningstiden är ett dygn. På Göteborg Central utförs 
ca 90 ledsagningsuppdrag per månad. SJ i Skövde utför ca 
10 ledsagningsuppdrag per månad. 
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2 Västtrafiks försöksprojekt - Ledsagarservice 

2.1 Syfte 
Syftet med ledsagarservice är att underlätta för resenärer vid byten i 
kollektivtrafiken och göra det möjligt för fler att resa självständigt i den 
allmänna kollektivtrafiken. 

Projektets syfte var att genomföra ett försök med att erbjuda 
förbeställningsbar ledsagarservice och utvärdera hur ledsagarservice 
vid knutpunkter av olika storlek har fungerat.  

Målet har varit att finna formen för en god och kostnadseffektiv 
ledsagarservice på större och mindre knutpunkter inom Västtrafiks 
trafikområde. 

2.2 Organisation, innehåll och regler 
En projektplan formulerades redan 2004 där organisationen för 
försöksprojektet föreslogs och där en ungefärlig budget sattes upp. 

Två projektledare har anlitats av Västtrafik; Nicke Ehk för Göteborg 
och Margareta Lindeberg för Alingsås, Lidköping, Mariestad, Skara 
och Skövde. Startdatum för försöksprojektet sattes till den 3 oktober 
2005. Arbetsorganisationen utformades så att det i Göteborg är 
trafikledare och trafikinformatörer som utför ledsagarservice under 
dagtid (kl. 07:00 – 20:00). Övrig tid sköter ett lokalt taxibolag 
ledsagarserviceuppdragen. I Alingsås, Lidköping, Mariestad, Skara 
och Skövde utförs ledsagarservice av lokala taxibolag.  

De arbetsuppgifter som beskrivs ingå i ett ledsagarserviceuppdrag är: 

• Hjälp vid på- och avstigning 
• Bärhjälp för bagage (upp till 20 kg) 
• Förflyttning mellan start- och målpunkter inom knutpunktens 

område 
• Vid trafikstörningar eller lång bytestid kan ledsagning till 

mötesplats eller annan plats inom knutpunkten under väntan 
erhållas 

• Bokning och ombokning av ledsagning görs enligt särskild 
beställningsrutin 

• Ledsagningspersonal kan ge översiktlig information om 
tillgängligheten inom ledsagningsområdet 
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Ledsagningspersonal har genom utbildning fått kunskap om: 

• Bemötande 
• Befintliga hjälpmedel och utrustning 
• Lyfttekniker 
• Ledsagningstekniker 

 
I Lidköping är avståndet mellan tågstation och busstation ca 400 m. 
Ledsagningen kan därför innebära skjutsning i bil. 

Västtrafiks ledsagarservice är öppen för alla resenärer som vill ha 
hjälp vid färdmedelsbyte på aktuella knutpunkter. Kravet för att få 
använda ledsagarservice är att någon av Västtrafiks linjer är en del i 
bytet. 

Ledsagarservice bokas via Västtrafiks beställningscentral för 
anropsstyrd trafik. Denna drivs av SAMRES AB och är belägen i 
Falköping. Ledsagarservicebeställningar kommer in på ett eget 
telefonnummer, 0771 – 41 43 16, med direktkoppling till ett urval av 
operatörer som har särskild utbildning om försöksprojektet. 

Förbeställningstiden är en timma kl. 07.00-20.00 och fyra timmar kl. 
20.00-07.00. Vid beställningen registreras namn, telefonnummer och 
uppgifter kring resan. Resenären håller själv reda på linjenummer, 
ankomsttider och avgångstider.  

Fördelningen av uppdrag sker enligt SAMRES ordinarie rutiner för 
anropsstyrd trafik på knutpunkterna Alingsås, Lidköping, Mariestad, 
Skara och Skövde. Förmedling av uppdrag i Göteborg sker enligt en 
nyupprättad rutin via e-mail i kombination med telefonkontakt till 
trafikledningen på Nils Ericson terminalen. 

2.3 Förberedelser 
Förslag på mötesplatser togs fram för varje knutpunkt. Dessa är 
belägna inomhus i respektive väntsal. På Skövde Resecentrum är 
mötesplatsen belägen utanför SJ biljettförsäljning. Mötesplatsen i Nils 
Ericson terminalen, vid gate 26, markerades med en symbol. Vid 
varje beställning diskuteras dock lämpligaste mötesplats för den 
enskilde resenären, vilket normalt är vid ankommande linjes hållplats 
eller plattform alternativt vid sittplats ombord. 
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En lånerullstol beställdes och finns nu på Nils Ericson terminalen. På 
övriga knutpunkter används vid behov taxibolagens egna rullstolar 
eller bärstolar. 

En förberedande informationsträff med en halvdags utbildning i 
bemötande och ledsagningstekniker genomfördes innan projektet 
startade för ledsagare på Nils Ericson terminalen.  

Taxibolagens personal ansågs ha tillräcklig kunskap om bemötande 
och ledsagningstekniker i och med sitt arbete med anropsstyrd trafik. 
Representanter från taxibolagen informerades om försöksprojektet 
vid en förberedande träff inför projektstarten. 

2.4 Genomförande 
Försöksprojektet pågår under ett år med start den 3 oktober 2005. 

Den första registrerade beställningen gällde ett uppdrag i Göteborg 
den 10 oktober. Tyvärr uppstod en kommunikationsmiss mellan 
beställningscentralen och Nils Ericson terminalen och ledsagaren 
blev kraftigt försenad. Rutinerna skärptes omedelbart så att mail-
kontakten kompletteras med ett telefonsamtal.  

Första uppdraget i Skövde dröjde ända till den 26 oktober och 
genomfördes utan anmärkning. I Alingsås utfördes första uppdraget 
den 9 januari. På övriga knutpunkter har hittills ingen ledsagarservice 
utförts. 

Efterfrågan har inledningsvis varit låg, på de mindre knutpunkterna till 
och med anmärkningsvärt låg. I Lidköping, Mariestad och Skara har 
inte en enda resenär provat servicen under det första halvåret. För 
varje månad sammanställs utnyttjandet och avstämningsmöten hålls 
med en ständigt återkommande fråga – hur får vi fler att prova? 
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2.5 Information och marknadsföring 
Information och marknadsföring av servicen har kommit ut via press-
meddelanden och nyhetsartiklar. Metro har på sin ”Pling”-sida 
beskrivit projektet och personaltidningen Strålkastaren har skrivit om 
ledsagarservice.  

En informationsfolder (se bilaga) trycktes upp och distribuerades i 
december till Västtrafiks kundservice (f.d. Tidpunkterna) samt till de 
kommunala handikappråden i Göteborg, Alingsås, Lidköping, 
Mariestad, Skara och Skövde. I Göteborg har foldern dessutom 
distribuerats till ett stort antal handikapp- och pensionärs-
organisationer. 

Västtrafiks planerare och projektledare har kontinuerligt spridit 
informationen om ledsagarservice vid olika tillfällen och för olika 
målgrupper. Projektledarna har erbjudit muntlig information på olika 
möten och ett flertal organisationer och enskilda föreningar har 
nappat på detta. Framför allt växer medvetandet i Göteborg där 
KOLLA-projektet (kollektivtrafik för alla) pågår och marknadsförs. 

Västtrafik presenterade projektet som en nyhet på sin hemsida i 
mars. Samtidigt förde Västtrafik ut en upplysningstext om ledsagar-
service på befintliga monitorer i Skövde Resecentrum. 

Arbetet med att sprida informationen ytterligare och på fler sätt pågår 
och kommer att pågå under hela projekttiden. Bland annat kommer 
en affisch att sättas upp till exempel vid Västtrafiks kundservice, på 
perronger och i depåer för att få fler att uppmärksamma projektet. 
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3 Utvärdering 

En utvärdering av försöksprojektet genomfördes efter det att projektet 
pågått under ett halvår. Anledningen till att utvärderingen påbörjades 
under projektets gång är att Västtrafik vill kunna fatta beslut om hur 
framtiden ska se ut innan tiden för försöksprojektet rinner ut. 

3.1 Utnyttjande 
Under projektets första sex månader har 118 st. ledsagarservice-
uppdrag utförts, varav 106 st. i Göteborg, 8 st. i Skövde och 4 st. i 
Alingsås. På övriga knutpunkter har ingen ledsagarservice beställts. 

Flera av resenärerna har använt ledsagarservice vid upprepade 
tillfällen. Toppnoteringen ligger på 11 beställningar per resenär. 
Sammantaget är det 44 personer som har använt ledsagarservice 
under det första halvåret. Framför allt används servicen av 
synskadade. 

3.2 Kostnad 
Kostnaden för en service beror naturligtvis av vilka ersättningsnivåer 
som är upphandlade. Under försöksprojektet är det i Göteborg 
stationerad personal, trafikledare och trafikinformatörer på Nils 
Ericson terminalen, som tar hand om ledsagarserviceuppdragen på 
dagtid. På kvällar och nätter utför ett lokalt taxibolag ledsagarservice-
uppdragen mot en avtalad ersättning. I Alingsås, Lidköping, 
Mariestad, Skara och Skövde är det lokala taxibolag som inom avtal 
med Västtrafik Anropsstyrd trafik utför ledsagarserviceuppdragen. 

För att hantera ledsagarserviceuppdragen i Göteborg utökades 
bemanningen med en heltidstjänst. För ett ledsagarserviceuppdrag i 
Göteborg, som i huvudsak utförs av stationerad personal, är snitt-
kostnaden ca 1000 kr2. För motsvarande uppdrag i Alingsås och 
Skövde, då ledsagarservice utförs av taxibolag är snittkostnaden 
istället ca 150 kr. 

                                                 
2 Detta om hela kostnaden fördelas på utförda, förbokade, ledsagningsuppdrag. Den stationära 
personalen fungerar dock i övrigt också som informatörer och trygghetsskapande frontpersonal 
i Nils Ericsonsterminalen. 



 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
10 (19) 

 

 

Hanteringen i beställningscentralen genererar en snittkostnad på ca 
20 kr. per beställning. 

Riktad bemötandeutbildning till ledsagare i Göteborg har kostat ca 
33 000 kr. 

Kostnaden för tryck av informationsmaterial är ca 10 000 kr. 

En summering av projektrelaterade kostnader till och med mars 2006 
redovisas i tabell nedan: 

  
 Förberedelse Genomförande Summa 
Utbildning 33 000 33 000 
Informationsmaterial 10 000 10 000 
Ledsagaruppdrag 130 000 130 000 
Summa 43 000 130 000 173 000 
 

Västtrafiks interna personalkostnader för planering och drift av 
projektet samt externa konsultkostnader för projektledning och 
utvärdering sammanställs inte i denna utvärdering. 

3.3 Reklamationer och missar 
Reklamationer tas om hand av SAMRES och Västtrafik Anropsstyrd 
trafik. Under försöksprojektets första sex månader har sju missar 
rapporterats. Fem av dessa handlar om att ledsagaren varit försenad 
på grund av kommunikationsmiss vid förmedlingen av uppdrag eller 
varit upptagen med annat uppdrag. Vid ett tillfälle har ledsagaren varit 
okunnig om var avgångshållplatsen ligger och övergett resenären. 
Missförstånd om vilken organisation som skall ledsaga resenären, 
Västtrafik eller SJ, har uppstått vid ett tillfälle. 

3.4 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med personer som ingår i projekt-
organisationen, beställningsmottagare, ledsagare, resenärer och 
representanter från organisationer. Totalt har 29 personer intervjuats, 
varav 13 resenärer. 
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3.4.1 Urval av resenärer 

Resenärerna har valts ut slumpmässigt med viss styrning för att täcka 
in olika funktionshinder, olika resfrekvens och samtliga knutpunkter. 

3.4.2 Sammanställning av inkomna synpunkter 

Eftersom antal tillfrågade är få presenteras inkomna synpunkter i 
löpande text. Någon sammanräknad statistik över intervjusvaren 
presenteras inte i denna utvärdering. Nedan följer exempel på 
synpunkter som framkommit vid intervjuer. 

Synpunkter från resenärer 

I princip samtliga tillfrågade resenärer är glada för att Västtrafik 
startar upp ett försök med denna service och flera nämner också 
förslag på ytterligare knutpunkter där de önskar att ledsagarservice 
kan beställas. En resenär formulerar sina förslag till förbättringar 
såhär: ”Möjligen skulle det vara att tjänsten också erbjöds i 
Kungsbacka och gärna även i Borås.” 

Majoriteten har nämnt att det vore önskvärt om all ledsagning, oavsett 
trafikhuvudman och gärna över hela Sverige, samlades på ett och 
samma beställningsnummer och med samma eller snarlika regler för 
användning. ”Det är mycket bra att Västtrafiks personal hjälper till 
med ledsagning till och från andra företags avgångar. I Stockholm 
vägrar man helt på SL att göra det så där får man ibland byta 
ledsagare om man ska mellan olika trafikföretags färdmedel. En gång 
fick till och med en bekant byta mellan tre olika personer!”, säger en 
av resenärerna. 

De flesta tycker att fyra timmar är lite för lång förbeställningstid. 
Klockan 20.00 på kvällen vill man kunna vara mer spontan. Mer 
framåt natten skulle fyra timmar vara okej. Några kommenterar dock 
att även fyra timmar är klart bättre än SJ:s krav på ett dygns 
framförhållning. En resenär uttrycker sig såhär angående 
förbeställningstiderna: ”Man är ändå inte så spontan när man är 
handikappad och sitter i rullstol.” 

Många av de tillfrågade resenärerna anger bristande information som 
en orsak till att inte fler har utnyttjat servicen. I princip alla som har 
använt servicen har hört om den från en kompis eller via sitt 
handikappförbund. Ett par har också sett foldern på Tidpunkten. 
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”Kan inte resa kollektivt alls. Hade fått be någon bekant om skjuts 
alternativt inte åkt alls”, svarar en resenär på frågan om hur hon 
skulle ha klarat resan om inte ledsagarservice fanns. 

Såhär beskriver en förälder som beställt ledsagarservice åt sina barn 
hur de hade agerat om servicen inte fanns: ”Då hade jag nog åkt ner 
till Göteborg från Bohus och hämtat dem vid Swebus-bussen. Eller så 
kanske de skulle kunna byta själva.” Samma förälder beskriver 
bemötandet såhär: ”Allting går alltid jättebra. Vi har inte haft några 
problem.” 

Om kontakten med beställningscentralen uttrycker en resenär: ”Detta 
är en av de svaga punkterna tycker jag. Det känns omständligt att 
som blind försöka förklara hur man vill resa i Göteborg för någon som 
bor i Falköping. Det hade varit enklare för dem att förstå väg-, läges- 
och plattformsbeskrivningar om de någon gång varit på plats eller om 
man kunde beställa ledsagningen direkt av personen som är på 
terminalen.” Samma resenär svarar såhär på frågan om 
förväntningarna uppfyllts: ”Nej, nu kan vi till exempel inte få hjälp till 
och från långfärdsbussarnas terminal. Förr kunde vi även få hjälp från 
taxin till Oslobussen men det går inte nu. Servicen har alltså blivit 
sämre efter det att projektet startade.” 

En resenär berättar att hon vid två tillfällen (hon tror det var samma 
person) blivit nekad ledsagning då en av resorna skett med färdtjänst. 
Beställningsoperatören hävdade att det då är färdtjänstchaufförens 
ansvar att följa resenären till tåget. ”Så var det förr men är borttaget 
sedan länge”, säger hon. 

”De är trevliga och alltid mån om att fråga efter mycket information så 
att det inte skall bli några fel”, säger en annan resenär om 
beställningscentralens personal och fortsätter med att beskriva 
ledsagarna: ”Även de mycket trevliga. En gång då mitt inkommande 
tåg var försenat hade ledsagaren till och med bett föraren på mitt 
anslutande tåg att vänta in mig innan de avgick. Det är en fin gest 
som gör att man gärna anlitar Ledsagarservice igen!” 

De synskadade resenärer som tillfrågats uttrycker att de ej har 
möjlighet att utföra ett byte i kollektivtrafiken vid en större terminal 
utan seende sällskap. En av de intervjuade berättar: ”På hemvägen 
skulle jag nog kunna klara mig själv, jag hittar till min spårvagn på 
Drottningtorget eftersom den går från samma ställe varje gång. När 
jag skall till tåget eller regionbussarna går de ju från olika spår eller 
gater varje gång så den vägen kan jag ju inte lära mig”. 
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En av de intervjuade resenärerna drabbades, efter en omständlig 
rundringning för att få besked om hur resan skulle kunna göras 
möjlig, både av utebliven ledsagare och icke fungerande ramp på 
tåget och har många förslag till förbättringar, några återges här:  
- Var ringer jag? Om inte informationen går ut bättre direkt till 
potentiella kunder måste i alla fall alla dem som kan tänkas få frågan 
veta var de skall hänvisa kunden. Samtliga i organisationen Västtrafik 
samt angränsande organisationer som kan tänkas få frågan (SJ, 
Jernhusen, Kommunen, Färdtjänsten m fl) måste veta vart de skall 
hänvisa så att kunden kommer rätt på andra försöket (inte fjärde eller 
femte som i detta fall). 
- Kan tåget/bussen ta ombord en rullstol? De metallplankor som 
fungerade som ramp på Stenungssundståget var fullkomligt livsfarliga 
både för resenären som riskerade att ramla av och för tågvärden som 
säkert skulle bli rejält skadad om denne fick 150 kg rullstol över sig. 
Kundtjänst, Tidpunkten och inte minst Ledsagarservice måste veta på 
vilka tåg/bussar kunden kan åka med rimlig uppoffring. Säg hellre att 
”Detta kan vi tyvärr inte lösa” än lova saker som inte går att infria.  
- Någon måste naturligtvis dyka upp på utsatt tid… 
- Hela resan måste gå att lösa på ett enkelt sätt, felar en länk kan inte 
resan genomföras! Även om inte ledsagarservice har personal i t ex 
Stenungsund borde de väl kunna ta en bokning och förvarna 
tågvärden på den aktuella avgången så att denne är beredd och på 
plats när de kommer in mot stationen. Kan inte resenären komma av 
på slutstationen spelar det ju ingen roll hur bra ledsagningen har gått 
på Nils Ericson terminalen… 

Synpunkter från utförare

Hanteringen av beställningar och förmedlingen av uppdrag har 
inledningsvis drabbats av en del missöden som har rättats till. 
Framför allt gäller detta kontakten mellan beställningscentralen och 
Nils Ericson terminalen i Göteborg, där en rutin skapats som innebär 
dubbelt arbete med mail- och telefonkontakt. De tillfrågade från 
beställningscentralen anser att rutinerna nu fungerar bra. En 
beställningsmottagare uttrycker att det är problematiskt i de fall då 
kunder ringer och frågar om sina gjorda bokningar, eftersom de inte 
kan ta fram historik kring bokningar som redan mailats till Göteborg. 

En av de intervjuade från beställningscentralen beskriver sina 
förväntningar på projektet såhär: ”Att det skulle bli ett mycket bra 
komplement till den andra anropsstyrda trafiken. Ofta har det varit just 
byten som skapat problem för vissa personer att kunna göra längre 
resor”. 
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Någon ledsagare har framfört att resenärer som redan har färdtjänst-
tillstånd ”dörr till dörr” inte kan motiveras att använda kollektivtrafiken, 
även om de skulle få hjälp vid byte och med att bära bagage. Därför 
är det få som använder ledsagarservice på de mindre knutpunkterna.  

En ledsagare föreslår: ”När någon ringer till Samres och beställer en 
färdtjänstresa utefter en sträckning som trafikeras av buss eller tåg 
borde de kunna föreslå resenären att ta bussen och tåget istället och 
utnyttja Ledsagarservice i start-, bytes-, och målpunkterna”. 

”Färdtjänstresor är generellt luriga att ledsaga från eftersom de sällan 
kommer på utsatt tid”, säger en ledsagare som upplevt att en bokning 
beställts till tio över men att färdtjänsten dykt upp med kunden redan 
tio i. Det gör det svårplanerat. 

Angående förbeställningstiderna säger en av ledsagarna såhär: ”De 
fungerar bra. Det är bara vid något enstaka tillfälle det kommit en 
beställning med mindre än ett par timmars framförhållning. Oftast 
kommer beställningen någon dag innan”. 

En av de tillfrågade taxiförarna uttrycker: ”Om en beställning skulle 
komma sker det på samma sätt som en färdtjänstbeställning. Förarna 
handskas dagligen med äldre och handikappade vilket gör att en 
eventuell ledsagning inte innebär någon annorlunda situation för 
dem”, och resonerar fortsättningsvis: ”De som är gamla eller 
handikappade har i regel färdtjänst som kommer och hämtar dem 
utanför dörren och har inget som motiverar dem att istället åka buss. 
Och de som idag åker kollektivt är i regel arbetspendlare som klarar 
byten på egen hand”. 

I Lidköping trodde förarna att det skulle bli många ledsagningar 
mellan stationen och bussterminalen eftersom de ligger cirka 400 
meter ifrån varandra. De hade redan innan, och har fortfarande, 
många färdtjänstresor som börjar eller slutar vid bussterminalen eller 
stationen, det vill säga någon utnyttjar sin rätt till färdtjänst inom 
Lidköpings kommun och åker sedan en regional eller interregional 
resa med kollektivtrafiken. 

En annan ledsagare berättar om ett exempel på hur ledsagarservice 
kan vara ett led i att börja resa självständigt med kollektivtrafiken: ”En 
lätt förståndshandikappad kille som beställt ledsagning några gånger 
men som slutat med det och nu setts klara byten själv på olika delar 
av terminalen.” 
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”Det är viktigt att veta vem som ska utföra ledsagningen – SJ eller 
Västtrafik”, säger en av de intervjuade. 

En ledsagare beskriver ett förbättringsförslag från resenärerna: ”De 
synskadade har vid några tillfällen bett om att de ”pratorer” som finns 
i terminalen skall förses med ett pipande ljud så att de kan hitta dem 
på egen hand. Idag är de bara utmärkta med ”sinusplattor” i golvet. I 
Köpenhamn ljuder ett ”pip-pip” med cirka 15 -30 sek mellanrum som 
gör att det går att navigera fram till en ”prator” även för synskadade”. 

Synpunkter från personer med planerande eller rådgivande roll 

”Projektet handlar om upplevelse. Kunden skall känna sig fri och 
kunna resa varsomhelst på egen hand och få en god upplevelse av 
hela resan”, säger en av de intervjuade. 

En av personerna i projektorganisationen uttrycker sig så här: 
”Efterfrågan har varit lägre än jag förväntat, jag tror inte att detta 
handlar om ett marknadsföringsproblem utan snarare om att de som 
behöver extra hjälp för att klara ett byte redan från början är svåra att 
locka till att överhuvud ensamma göra en längre resa och i okända 
miljöer”. 

En annan av de tillfrågade säger: ”Det har varit bra att det inte blivit 
någon jätteanstormning av kunder på Nisseterminalen så att 
systemet och personalen har kunnat lära sig och trimmats i en lugn 
takt”, men det totala genomslaget och antalet ledsagningar hittills 
motsvarar hans förväntningar och han tycker att projektet hittills varit 
mycket lyckat. 

Såhär beskriver en av de intervjuade sina förväntningar: ”Att vi skall 
få en uppfattning om hur viktig ledsagning är och hur den skall gå till”. 

Många av de tillfrågade i projektorganisationen hade förväntat sig att 
fler resenärer skulle prova ledsagarservice. Med facit i hand tycker de 
flesta tillfrågade att marknadsföringen kunnat vara mer omfattande, 
speciellt för de mindre knutpunkterna. 
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4 Analys 

Västtrafik har, genom pågående försöksprojekt, öppnat en unik 
möjlighet för alla resenärer att beställa ledsagarservice med endast 
en timmas framförhållning (dagtid) på sex knutpunkter i Västtrafiks 
område. Ledsagarservice är ett mycket uppskattat initiativ och flera 
tillfrågade resenärer vill gärna att servicen utvidgas till fler knut-
punkter, både inom Göteborgs kommun och ute i regionen. 

Ledsagarservice möjliggör för många att resa självständigt i kollektiv-
trafiken. De synskadade resenärer som tillfrågats har uttryckt att de 
inte alls kan göra kollektivtrafikresor som innefattar byten om de inte 
får hjälp av seende. 

Majoriteten av de intervjuade resenärerna har nämnt att det vore 
önskvärt om all ledsagning, oavsett trafikhuvudman och gärna över 
hela Sverige, samlades på ett och samma beställningsnummer och 
med samma eller snarlika regler för användning. 

De flesta tillfrågade resenärer och många i projektorganisationen har 
angett bristande information och marknadsföring som en avgörande 
orsak till att inte fler har utnyttjat ledsagarservice. I princip alla som 
använt servicen har hört om den från en kompis eller via sitt 
handikappförbund. Ett par har också sett foldern på Tidpunkten. 

Förväntningarna i planeringsskedet var att resenärer av alla slag, 
unga som gamla, självmant skulle pröva tjänsten. Därför har 
marknadsföringen av projektet varit onödigt blygsam. Informations-
insatserna har ökat successivt under projektets gång och det märks 
också att fler och fler nu blir medvetna om att ledsagarservice finns.  

En riktad marknadsföringsinsats till handikapporganisationer och 
pensionärsorganisationer i Alingsås, Lidköping, Mariestad, Skara och 
Skövde skulle medföra att fler potentiella användare får kunskap om 
ledsagarservice.  

Många av de potentiella användarna i Alingsås, Lidköping, Mariestad, 
Skara och Skövde har redan färdtjänsttillstånd. För dessa kan en 
resa med kollektivtrafiken där resan dessutom innebär ett byte mellan 
linjer vara svårmotiverad.  
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Att låta SAMRES göra reklam för ledsagarservice vid vanliga färd-
tjänstbeställningar är en god idé som möjliggörs först när data-
baserna för anropsstyrd trafik och linjetrafik är sammanlänkade i 
Västtrafiks nya reseplanerare. Detta arbete pågår för närvarande. 

Förbeställningstiden på en timma är accepterad, men att tvingas ha 
fyra timmars framförhållning för en resa redan kl. 20:00 på kvällen 
tycker flera är begränsande. Några kommenterar dock att även fyra 
timmar är okej i jämförelse med SJ som har krav på ett dygns 
förbeställning till sin ledsagarservice. 

Brister i kommunikationen vid förmedling av uppdrag i Göteborg 
uppdagades och åtgärdades tidigt i projektet. Den nya rutinen innebär 
dock ett merarbete för beställningscentralens personal. Vid ökad 
efterfrågan, till exempel vid en eventuell utvidgning till fler knut-
punkter, blir detta särskilt märkbart och rutinen bör därför ses över. 

Det är i uppdrag gällande Göteborg förenat med vissa problem för 
beställningscentralen att hantera en tidigare beställning, till exempel 
vid ombokning av resa. Att spara uppgifter för att snabba upp 
beställningsförfarandet för återkommande kunder vore önskvärt. Inför 
en eventuell fortsättning bör rutinen för detta ses över.  

Sju kända reklamationer under sex månaders försök kan tyckas vara 
anmärkningsvärt många och följden kan naturligtvis bli att resenärer 
väljer andra sätt att resa. En av de tillfrågade resenärerna uttryckte 
vid intervjun en osäkerhet om hur servicen egentligen fungerar och 
vid närmare studier framgick det att resenären faktiskt drabbats av en 
försenad ledsagare.  

Ledsagare som är anställd av taxi kan lätt hamna i en intressekonflikt 
om de ska marknadsföra kollektivtrafiken eftersom taxibolagen anlitas 
även för färdtjänstresor. 
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5 Frågeställningar som behöver bearbetas 

Inför uppstarten av försöksprojektet diskuterades många frågor 
gällande innehåll och regelverk för ledsagarservice. Projekt-
organisationen enades om de regler som tillämpas i försöksprojektet. 
När Västtrafik nu ska fatta beslut om fortsättningen av ledsagar-
service behöver följande nyckelfrågor bearbetas vidare: 

1. Ska ledsagarservice vara öppen för alla? 

Västtrafik har under försöksprojekttiden erbjudit ledsagarservice till 
alla sina resenärer. Hos andra länstrafikhuvudmän finns däremot en 
begränsning i vilka resenärer som får beställa ledsagarservice.  

2. Ska ledsagarservice vara avgiftsfri för resenären? 

De trafikutövare som erbjuder ledsagarservice i Sverige gör det 
avgiftsfritt för resenären. 

3. Ska förbeställningstiden vara en timma dagtid och fyra timmar 
kvällstid? 

Enligt inkomna synpunkter från resenärer är en förbeställningstid på 
en timma dagtid helt okej. En förlängd förbeställningstid under 
kvällstid är också accepterad med hänsyn till efterfrågan och 
personalplanering. 

4. Hur ska ledsagarservice drivas inom Västtrafik? 

Från att fungera som ett projekt ska ledsagarservice vid en eventuell 
fortsättning drivas i Västtrafiks organisation av någon systemansvarig 
eller förvaltningsansvarig. Ska ledsagarservice ingå i terminalservice 
faller ansvaret på terminalansvarig. Ska ledsagarservice vara en del i 
resan och kopplad till biljettförsäljning faller ansvaret på försäljnings-
ansvarig. 
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6 Förslag till beslut 

Med erfarenhet från pågående försöksprojekt och med denna 
utvärdering som grund föreslår projektledarna att Västtrafik: 

• Bearbetar ovanstående frågeställningar och utformar organisation 
och regelverk för Västtrafiks ledsagarservice 

• Erbjuder ledsagarservice som en permanent service vid de 
knutpunkter där försöksprojektet pågår. 

• Finslipar beställningsrutiner för att undvika dubbelmoment vid 
förmedling av uppdrag till knutpunkter där fast bemanning finns. 

• Utökar informationsinsatserna. 

• Med försöksprojekten som mall överväger att utvidga 
ledsagarservice till fler knutpunkter 



LedsagarserviceLedsagarservice
– för dig som behöver lite extra hjälp när     – för dig som behöver lite extra hjälp när     
   du ska byta buss, spårvagn eller tåg   du ska byta buss, spårvagn eller tåg



Vem kan få ledsagarservice?Vem kan få ledsagarservice?

Det är du själv som avgör om du har behov av Det är du själv som avgör om du har behov av 
ledsagarservice eller inte. Du måste alltså inte vara ledsagarservice eller inte. Du måste alltså inte vara 
registrerad hos oss, eller ha sjukintyg eller liknande.registrerad hos oss, eller ha sjukintyg eller liknande.

Vad är ledsagarservice?Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp att byta Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp att byta 
mellan olika färdmedel/linjer. Det innebär att en ledsagare mellan olika färdmedel/linjer. Det innebär att en ledsagare 
möter dig vid bussen, spårvagnen eller tåget som du kommer möter dig vid bussen, spårvagnen eller tåget som du kommer 
med, och följer dig till din anslutning för vidare resa.med, och följer dig till din anslutning för vidare resa.
Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafi k sköter Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafi k sköter 
trafi ken för någon del av resan. trafi ken för någon del av resan. 
Västtrafi ks ledsagare fi nns tillgängliga all den tid som Västtrafi ks ledsagare fi nns tillgängliga all den tid som 
bussterminalen/tågstationen är trafi kerad.bussterminalen/tågstationen är trafi kerad.

Var fi nns ledsagarservice?Var fi nns ledsagarservice?

Göteborg (Nils Ericsonsterminalen – hållplatsen Göteborg (Nils Ericsonsterminalen – hållplatsen 
         Nordstaden – Centralen – hållplatserna          Nordstaden – Centralen – hållplatserna 
         på Drottningtorget)         på Drottningtorget)

Alingsås  (bussterminalen/stationen)Alingsås  (bussterminalen/stationen)

Skövde (Resecentrum)Skövde (Resecentrum)

Lidköping (busstationen/järnvägsstationen)Lidköping (busstationen/järnvägsstationen)

Skara (busstationen)Skara (busstationen)

Mariestad  (busstationen)Mariestad  (busstationen)



Hur beställer jag ledsagarservice?Hur beställer jag ledsagarservice?

Du måste ringa och beställa ledsagarservice på telefon Du måste ringa och beställa ledsagarservice på telefon 
0771 - 41 43 160771 - 41 43 16. Ringer du från texttelefon är numret . Ringer du från texttelefon är numret 90 16090 160. . 
Förbeställningstiden är minst 1 timma, alla dagar kl 07.00-Förbeställningstiden är minst 1 timma, alla dagar kl 07.00-
20.00. Övrig tid (kl 20.00-07.00) måste du beställa ledsagning 20.00. Övrig tid (kl 20.00-07.00) måste du beställa ledsagning 
minst 4 timmar i förväg.minst 4 timmar i förväg.

Den som tar emot ditt samtal kommer bland annat att Den som tar emot ditt samtal kommer bland annat att 
registrera ditt namn, telefonnummer och uppgifter kring din registrera ditt namn, telefonnummer och uppgifter kring din 
resa. Du måste alltså själv hålla reda på din ankomst- och resa. Du måste alltså själv hålla reda på din ankomst- och 
avgångstid, och vilken buss, spårvagn eller tåg du ska åka avgångstid, och vilken buss, spårvagn eller tåg du ska åka 
med.med.
Om du har bagage eller hjälpmedel med dig så registreras Om du har bagage eller hjälpmedel med dig så registreras 
även detta.även detta.

Vi hoppas att du med hjälp av denna Vi hoppas att du med hjälp av denna 
nya service ska få en smidigare och nya service ska få en smidigare och 
behagligare resa.behagligare resa.
Väl mött vid nästa byte!Väl mött vid nästa byte!

Tänk på

Om du kommer med tåg kan du bli mött ombord i den vagn 
och vid den plats du meddelar vid bokningen, men åker du 
buss eller spårvagn går du av genom framdörren - så möter 
ledsagaren dig där. Du känner igen ledsagaren på att denne/-a 
bär uniform. 

Att avbeställa ledsagning om du ändrar dina resplaner.



Beställ ledsagarservice på Beställ ledsagarservice på 
telefon 0771 - 41 43 16telefon 0771 - 41 43 16
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