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Bakgrund

Sedan 2004 har branschen mätt nöjdhet med resor i färdtjänsten 
löpande genom att samlas i en nationell undersökning ANBARO 
inom Svensk Kollektivtrafik. För att få resa med färdtjänst behöver 
man dock ett tillstånd. Detta prövas genom att den som önskar få 
färdtjänst ansöker, och en handläggare prövar om den sökande 
uppfyller bland annat de kriterier lagstiftningen sätter upp för att 
ges rätten att resa med färdtjänst. Denna myndighetsutövning 
sker i kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och 
rutiner och tillvägagångsätt är olika i olika delar av landet. 
Handläggningen behöver vara både smidig och följa lagar och 
regler samt leda till att den sökande har grundläggande kunskaper 
om vilka rättigheter man får och hur man beställer

I juli 2019 startade Svensk Kollektivtrafik med hjälp av 
undersökningsföretaget Ipsos upp HANBARO, 
handläggningsbarometern. Förnärvarande har åtta organisationer 
anslutit sig till undersökningen. Några av dem hade tidigare gjort 
egna liknande mätningar. 

Vi valde att också undersöka tillståndsprövningen för riksfärdtjänst 
som är en separat lagstiftning för längre resor. Oftast beviljas 
detta per resa jämfört med färdtjänst där tillstånd ges för längre 
tidsperiod.

295 000 innehavare av färdtjänsttillstånd

4 500 reste med riksfärdtjänst
(Trafikanalys, avseende 2020)



Undersökningen sker standardiserat istället för med regionala variationer i frågorna och 
sättet att fråga. Gemensamt för alla de organisationer som deltar är elva likalydande frågor 
och att telefonintervjuer genomförs löpande över året. 

Det ger också organisationerna möjlighet till benchmarking och gemensam 
metodutveckling.
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Fram till april 2022 har mer än 15 000 respondenter besvarat undersökningen.



Fakta om de 15 000 respondenterna
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Både de som får avslag och bifall tillfrågas

61% är nyansökningar

33% är omprövningar

6% beroende på förändrade förutsättningar.

Vi fångar både de som fått bifall (93%), delavslag (2%) samt avslag (5%) på sin ansökan månaden innan 

undersökningen.

Avslag är något fler på nyansökningar och delavslag vid ändrade förutsättningar samt för riksfärdtjänst



Nöjdheten är hög – för de som får bifall

Vid en bedömning av handläggningen, från ansökan till beslut, var 84 procent av de tillfrågade nöjda.

Om den som svarat är god man eller anhörig till den sökande är generellt svaren mer positiva. 

I ANBARO (där nöjdheten med resandet undersöks) är det tvärtom de grupperna som ger mer negativa svar.

Av de som fått avslag är 29% nöjda med handläggningen. 

Av de som avser överklaga är 14% nöjda med handläggningen



Informationen är viktig

92 procent upplevde att de fått tillräckligt med information om ansökning, handläggning och beslut under 

handläggningstiden. 

Dock upplever bara hälften av de som fått avslag att beslutet var tydligt.

Av de som avser överklaga anser 47% att informationen som handläggaren gav var tillräcklig

73 procent var nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten

69 procent var nöjda med det generella bemötandet under handläggningen.



Kännedom om reglerna påverkar utfallet

80% känner till (väl insatt/någorlunda insatt) vilka regler som gäller för 

färdtjänst/riksfärdtjänst

Bland de som fått avslag känner 70% till reglerna

Bland de som avser överklaga känner 69% till reglerna



Handläggningstiden upplevs kort

Merparten av ansökningarna, 83 procent, behandlades inom fyra veckor. 57 procent av de tillfrågade upplevde 

handläggningstiden som kort.
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Via ombud
9 44 7 43 3

Per post
20 46 13 47 5
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97% ansåg att färdtjänst ger livskvalitet


