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Förord 

Att resa med barn kan innebära utmaningar, både i det vardagliga resandet och på semesterresor. 

Om barnet har en funktionsnedsättning kan familjen uppleva ytterligare utmaningar i samband 

med sitt resande. Trafikverket har finansierat datainsamlingen till ett forskningsprojekt om 

föräldrars upplevelser av att resa med barn med funktionsnedsättning. Studierna i projektet 

baseras på intervjuer med föräldrar till rullstolsburna barn, samt en enkätundersökning där dessa 

föräldrars upplevelser jämförs med föräldrar till barn utan funktionsnedsättning. Den här 

rapporten syftar till att redogöra de huvudsakliga resultaten från de genomförda studierna.  

Studierna ingår i ett pågående avhandlingsarbete vid Umeå universitet. Avhandlingens 

övergripande syfte är att undersöka hur föräldrar till rullstolsburna barn upplever reserelaterade 

hinder och begränsningar; vilka anpassningsstrategier de använder för att möjliggöra resande; 

samt huruvida deras resvanor och resmönster skiljer sig från andra familjers. 
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1. Inledning 
Människor reser idag mer än någonsin förr och resandet kan förväntas öka i framtiden (Bern, 

Jansson, Nordlund, Nyman, & Westin, 2016). Idag är mobilitet en förutsättning för många av 

vardagens aktiviteter. Generellt ägnar vuxna svenskar närmare en timme per dag åt att resa. 

22 minuter avser att resa eller skjutsa någon till arbete och skola, och fritidsresor tar i 

genomsnitt ytterligare 27 minuter i anspråk. Barn mellan 6 och 14 år reser i genomsnitt 42 

minuter per dag och fritidsresor står för drygt hälften av denna restid. En undersökning 

genomförd av Trafikverket (2017) visar att sommartid sker ca 40% av resorna till en 

fritidsaktivitet i bil med vuxen (vanligtvis förälder) och vintertid är andelen 51%. När det 

gäller barn 7-9 år, visar olika undersökningar att andelen som får gå eller cykla själva till 

skola, fritids och olika aktiviteter över tid har minskat (Fyhri, Hjorthol, Mackett, Nordgaard 

Fotel, & Kyttä, 2011; Waygood, Friman, Olsson, & Taniguchi, 2017). Föräldrar lägger således 

en hel del tid på att följa sina barn i vardagen till olika aktiviteter. Behovet att följa barnet 

varierar med barnets ålder, med var man bor (bl.a. hur säker trafikmiljön bedöms vara), men 

också andra faktorer som påverkar barnets förutsättningar till självständigt resande, så som 

funktionsnedsättningar.  

När det gäller semesterresor reser familjer ofta tillsammans. Att resa tillsammans kan vara 

ett sätt att stärka gemenskapen inom familjen, men det är inte alltid en resa är avslappnande. 

Att resa som familj innebär ofta att det finns flera olika viljor och intressen att ta hänsyn till, 

vilket gör att familjemedlemmarna behöver anpassa sig till varandra (Backer & Schänzel, 

2013). Det är ofta föräldrarna som anpassar sig efter barnens behov och intressen (Gram, 

2005). För familjer där något barn har en funktionsnedsättning kan familjens resande 

påverkas av anpassningar som behöver göras för att underlätta resandet med barnet (Huh & 

Singh, 2007). 

Att människor generellt förväntas vara mobila (i vardagen såväl som på semestern) kan 

medföra ökade klyftor mellan de som har tillgång till mobilitet och de som av olika 

anledningar är mer begränsade i sitt resande (Lucas, 2012). Svårigheter med resande kan 

bidra till social och geografisk exkludering (Delbosc & Currie, 2011) och försvåra delaktighet i 

samhället. Sveriges regering har funktionshinderspolitiska mål som grundas på att alla 

människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och inkludering i samhället, 

oavsett funktionsnedsättning. Tillgång till användbara transporter är en viktig del i 

delaktighetsarbetet (Regeringen, 2017), men det finns fortfarande stora skillnader när det 

gäller möjligheter att resa för personer med olika funktionsnedsättningar, vilket kan påverka 

både färdmedelsval och resefrekvens (Trafikanalys, 2019). I Sverige reser personer med 

funktionsnedsättning mindre än övriga befolkningen (1,2 respektive 1,6 resor per dag i 

genomsnitt). Allra minst reser personer med nedsatt rörelseförmåga (Trafikanalys, 2018). 

I denna rapport redovisar vi hur föräldrar till barn med och utan funktionsnedsättning reser 

med sina barn, både i vardagen och på semesterresor, samt hur de uppfattar möjligheter och 

begränsningar i resandet med barnen. I rapporten används begreppet ’funktionsnedsättning’ 

genomgående, då detta begrepp handlar om individens förmåga att se, höra, förstå, röra sig, 

osv. Om den omgivande miljön inte är anpassad efter personers olika funktionsnedsättningar 

uppstår funktionshinder. I den här rapporten handlar det om att jämföra hur föräldrar med 

barn med olika funktionsnedsättningar upplever resande. Funktionshinder kan tänkas 
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uppstå för vissa, men inte nödvändigtvis alla och inte i alla situationer. Om resandet fungerar 

bra trots att ett barn har en funktionsnedsättning utgör inte transporter något 

funktionshinder.  

 

1.1. Tillvägagångssätt 
Det huvudsakliga underlaget för rapporten är en enkätundersökning riktad till föräldrar med 

barn i åldern 2-18 år. Det är föräldrar med och utan barn med funktionsnedsättning som 

besvarat enkäten utifrån sina perspektiv och upplevelser. Enkäten innehöll frågor om den 

svarande vårdnadshavaren, om barnet, och om hur både det dagliga resandet och 

semesterresandet sker och upplevs. Föräldrar med barn med någon form av 

funktionsnedsättning fick dessutom besvara ytterligare frågor om resande. Vid 

konstruerandet av enkäten tog vi hjälp av en referensgrupp bestående av två föräldrar till 

barn med funktionsnedsättningar, en personlig assistent, en representant från RBU och en 

representant från Trafikverket. 

Enkätundersökningen genomfördes våren 2018 och syftade till att jämföra resvanor mellan 

familjer med barn utan funktionsnedsättning och de som har någon funktionsnedsättning (i 

synnerhet de som använder rullstol). En enkät skickades till ett urval av 2500 slumpmässigt 

valda barn i åldern 2-18 år, och enkäten ställdes till en av barnets vårdnadshavare som kunde 

välja att besvara enkäten som pappersenkät eller webbenkät. Frågorna gällde det barn 

enkäten adresserats till, så även om vårdnadshavaren hade fler barn med andra behov gällde 

inte frågorna dessa barn. Urvalet gjordes av SCB, medan enkäten distribuerades av ett 

undersökningsföretag. Svarsfrekvensen blev 31,3%, dvs 780 personer besvarade enkäten. Det 

slumpmässiga urvalet innebar att andelen svarande som hade rullstolsburna barn blev låg. 

Då fokus i projektet, och därmed i undersökningen, var föräldrar till rullstolsburna barn med 

cerebral pares (CP) kompletterades SCBs urval med en webbenkät som distribuerades i 

Facebookgrupper där föräldrar till barn med funktionsnedsättning i allmänhet, och CP i 

synnerhet, är medlemmar. Länken till webbenkäten distribuerades även med hjälp av RBU 

och CPUP. Detta gav ytterligare 115 svar. I slutändan visade det sig att 16 av de totalt 895 

inkomna svaren var ’blanka’, varför analyserna bygger på 879 inkomna enkäter. Alla frågor 

har inte besvarats av alla, och det partiella bortfallet varierar mellan frågorna.  

Enkäten med svar (andelar, frekvenser eller medelvärden, samt antal svar och 

signifikansnivå) uppdelat på tre grupper redovisas i bilaga 1. Vi har jämfört tre grupper: 

föräldrar med barn utan funktionsnedsättningar (n = 518), föräldrar med barn med 

funktionsnedsättningar som inte har behov av rullstol (n = 258), samt föräldrar med 

rullstolsanvändande barn (n = 103). Denna uppdelning har gjorts för att olika 

funktionsnedsättningar ställer olika krav på bland annat fysisk tillgänglighet och därmed kan 

föräldrar till barn med rullstol exempelvis uppleva andra hinder än övriga. I gruppen med 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning som inte har behov av rullstol finns barn med 

allergier, talsvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, m.m. representerade. I 

många fall har barnen flera funktionsnedsättningar. Resultatredovisningen görs uppdelat på 

dessa grupper, och skillnader på signifikansnivå 0,05 redovisas. Vissa frågor besvarades 

endast av föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, vilket medför att det då bara är två 

grupper som jämförs.  
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I rapporten finns även illustrativa citat som kommer från två intervjustudier som genomförts 

med föräldrar till rullstolsburna barn med CP (Landby, 2018; Nyman, Westin, & Carson, 

2018). Intervjuerna genomfördes 2016 och 2017. Resultaten från intervjuerna användes vid 

konstruerandet av enkätundersökningen. I den här rapporten används citat från intervjuerna 

för att visa på komplexiteten att resa med rullstolsburna barn. Föräldrarnas namn är utbytta 

för att garantera konfidentialitet. Inga intervjuer har genomförts med föräldrar till barn med 

andra funktionsnedsättningar eller föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar.  

 

1.2. Urvalets representativitet 
De som svarat på enkäten är inte helt representativa för föräldrar i hela svenska 

befolkningen. Mammor är överrepresenterade bland de som svarat på enkäten, trots att 

enkäten skickats till i stort sett lika många pappor som mammor. Speciellt påtagligt blev 

mammornas överrepresentation bland gruppen med rullstolsburna barn, vilket kan bero på 

att de huvudsakligen svarade på webbenkäten som publicerats i bland annat 

Facebookgrupper i vilka fler kvinnor än män är medlemmar. I det slumpmässiga urvalet 

kunde enkäten adresseras till både mammor och pappor, medan självselektionen som 

webbenkäten präglats av gjorde att urvalet inte kunde styras på samma sätt.   

De svarande är också sammanboende i högre grad än den svenska totalbefolkningen med 

barn. I vårt urval var totalt 90% sammanboende, medan statistik från SCB visar att 75% av 

barn under 18 år i Sverige lever med både sina föräldrar (Statistiska Centralbyrån, 2018a). I 

vårt urval framkommer dock inte huruvida partnern som den svarande är sammanboende 

med är den andra föräldern till barnet eller med en annan partner. Vidare har också de 

svarande en signifikant högre förvärvsinkomst än totala befolkningen 20-64 år, och 66% av 

de svarande har en universitetsutbildning jämfört med 44% för befolkningen som helhet 

(Statistiska Centralbyrån, 2018b). Resultaten från undersökningen kan därmed inte 

generaliseras till att avse alla svenska föräldrar med barn, däremot kan jämförelser mellan 

grupper med barn med och utan funktionsnedsättning göras, då det inte finns några 

signifikanta skillnader mellan grupperna avseende sammanboende eller utbildning. 
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2. De svarande 
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till vilka det är som svarat på enkäten och hur de 

svarande skiljer sig mellan de tre grupperna som jämförs i rapporten (föräldrar med barn 

utan funktionsnedsättning, föräldrar till barn med funktionsnedsättning men inte behov av 

rullstol, samt föräldrar till rullstolsburna barn). I avsnittet introduceras både information om 

de svarande föräldrarna och deras barn.  

 

2.1. Funktionsnedsättningar 
Av de svarande uppgav 258 föräldrar att barnet undersökningen gällde har en 

funktionsnedsättning men inte är i behov av rullstol, och ytterligare 103 barn har 

funktionsnedsättning och är rullstolsburna. Många av dessa barn har flera diagnoser eller 

långvariga sjukdomar. I figur 1 finns sammanlagt 947 funktionsnedsättningar och sjukdomar 

registrerade. När det gäller rörelsenedsättningar är cerebral pares (CP) vanligast, medan det 

endast är ett fåtal barn som har andra rörelsenedsättningar. En anledning till det är att 

webbenkäten framför allt distribuerades i kanaler för föräldrar med barn med CP. 

Föräldrarna fick också svara på om de upplevde barnets funktionsnedsättning lindring, 

måttlig eller svår. I många fall bedöms barnets diagnos vara av lindrig art, exempelvis är 61 

av de 102 synnedsättningar som anges av lindrig art, och 73 av 121 allergier bedöms av 

föräldrarna vara lindriga. I andra delen av detta spektrum finns barn med CP där endast 11 av 

87 bedöms vara lindriga (de barn vars CP klassats som måttlig eller svår utgör en stor andel 

av gruppen med rullstolsburna barn), och tal-/språkstörning där en endast fjärdedel uppges 

vara lindriga (se figur 1).  

Majoriteten av barnen med CP har en eller flera ytterligare funktionsnedsättningar. Exempel 

på multifunktionsnedsättningar är CP + astma + allergi + reumatism, CP + epilepsi + mag-

tarmbesvär +astma, och CP + ryggmärgsbråck. Eftersom antalet olika kombinationer av 

funktionsnedsättningar är nästan lika många som antalet barn som har mer än en 

funktionsnedsättning har inga jämförelser gjorts baserade på dessa kombinationer, även om 

en kombination av olika funktionsnedsättningar kan bidra till ytterligare komplexitet vid 

resor. De flesta som har multifunktionsnedsättningar tillhör gruppen med rullstolsburna 

barn. Det är viktigt att komma ihåg att jämförelser görs mellan grupper och att det 

naturligtvis finns stora skillnader inom grupperna.  
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Figur 1. Olika funktionsnedsättningar eller sjukdomar och föräldrarnas bedömning av 

graden av denna. 361 svarande angav tillsammans 945 åkommor.  

Barnen är i genomsnitt äldre i gruppen funktionshinder med rullstol, och det skiljer 2 år 

mellan gruppen utan funktionsnedsättning och de med rullstol (genomsnittsålder på 11 

respektive 9 år). Denna skillnad kan bero på att föräldrar till äldre barn utan funktionshinder 

inte uppfattar det relevant att svara på en enkät om resande med barn då barnen i allt högre 

grad kan resa på egen hand ju äldre de blir. För föräldrar med rullstolsburna barn kan 

resandet bli än mer komplicerat ju äldre barnen blir och därmed kan det ha uppfattats mer 

relevant att besvara enkäten. 

 

2.2. Föräldrarna 
Enkätresultaten visar att andelen heltidsarbetande är signifikant lägre bland svarande med 

rullstolsburna barn, och i denna grupp är också andelen sjukskrivna signifikant högre (se 

tabell 1). Däremot är skillnaderna små mellan föräldrar med barn utan funktionsnedsättning 

och de som har funktionsnedsättning men inte använder rullstol. Något fler föräldrar med 

barn med funktions-nedsättning arbetar deltid. Detta kan bero på extra krav som ställs på 

föräldrar med barn med funktionsnedsättning (Hallberg & Hallberg, 2014), men kan också 

bero på att mammor är överrepresenterade i båda grupperna med barn med 

funktionsnedsättningar. Kvinnor tenderar överlag att arbeta deltid i högre utsträckning än 

män, framför allt om de har små barn (Gil Solá, 2013).  

Andelen heltidsarbetande är således lägre bland de med rullstolsburna barn, och det är också 

skillnad mellan mammor och pappor. Andelen heltidsarbetande mammor i gruppen med 

rullstolsburna barn är 52% jämfört med 59% för pappor, och för gruppen med barn med 

funktionsnedsättning utan rullstol är andelarna 39% för mammorna och 68% för papporna. 
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Mammor arbetar oftare deltid medan deras partner arbetar heltid, och det är omvänt för 

papporna. 

I tabell 1 visas de svarandes huvudsakliga sysselsättning, utbildningsnivå och huruvida de är 

gifta/sammanboende eller inte. Även om urvalet består av föräldrar med högre 

utbildningsnivå och högre andel sammanboende än den svenska totalpopulationen 

(Statistiska Centralbyrån, 2018a, 2018b) finns det ingen signifikant skillnad mellan de tre 

grupperna. Samma mönster när det gäller utbildningsnivå och sammanboende har 

återfunnits i tidigare studier, bland annat från Norge (se Lundeby & Tøssebro, 2008).  

 

Tabell 1. De svarandes huvudsakliga sysselsättning, utbildningsnivå och civilstånd 

 Ingen 
funktions-
nedsättning  

Funktions-
nedsättning, 
ej rullstol  

Funktions-
nedsättning,  
rullstol  

Huvudsaklig 
sysselsättning***: 
- Egenföretagare 
- Förvärvsarbete, heltid 
- Förvärvsarbete, deltid 
- Sjukskriven 
- Övrigt 

 
 11  
 63 
 12 
 2 
 12 

 
 7 
 63 
 17  
 0,0 
 13 

 
 9 
 54 
 19 
 7 
 11  

Universitetsutbildad  67  62  71 
Gift eller sammanboende  88  88  92 

*** Signifikansnivå p<0,005 

 

I enkäten frågade vi om någon av föräldrarna anpassat sin arbetssituation, utöver 

föräldraledighet, för att ta hand om barnet. Många föräldrar har gått ner i arbetstid eller bytt 

arbetsplats för att lättare kunna ta hand om barnet. Det är dock betydligt mer vanligt bland 

föräldrar med rullstolsburna barn (78%) jämfört med de med barn med andra 

funktionsnedsättningar (48%) och barn utan funktionsnedsättningar (48%) att ha gått ner i 

arbetstid, bytt arbetsplats eller både och. I intervjustudien om vardagsresor framkom 

betydelsen av att arbeta i närheten av barnet, vilket minskade föräldrarnas möjligheter till 

pendling.  

Att ha ett funktionshindrat barn tar ju just en massa vardagstid så att säga. 
Men just så här läkare och habiliteringar och beslut och papper som ska fyllas 
i och all sån administration som man har. Så att… och det har man ju tagit 
hänsyn till liksom… på nåt sätt. Det har man ju gjort. Eller man är ju tvungen 
på nåt sätt. Så att det är möjligt att vi skulle ha haft ett annat typ av yrkesliv 
eller just kunnat pendla eller sökt andra sorts jobb och så om man hade… inte 

haft dom grejerna. Det tror jag. /…/ Men man har ju givetvis anpassat lite till 
att man behöver vara i närheten litegrann liksom sådär. Eller kunna komma 
om det behövs liksom. (Veronica, mamma till 15-årig rullstolsburen pojke 
med CP) 

Just närheten till barnen är en anledning som kan göra att många mammor (oavsett om 

barnet har någon funktionsnedsättning eller inte) byter arbetsplats eller går ner i arbetstid 
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(Gil Solá, 2013). Det kan dock vara vanligare bland mammor till barn med 

funktionsnedsättning (Miettinen, Engwall, & Teittinen, 2013). En av de intervjuade 

mammorna hade en 2,5-årig rullstolsburen son med CP och hade inte återgått till arbetet 

efter att sonen föddes. Hon övervägde att gå ner i arbetstid, men även byta arbetsplats i 

samband med att en framtida tillbakagång till arbetslivet för att kunna minska 

pendlingstiden, finnas närmare sonen och kunna spendera mer tid med honom. Dessa tankar 

kan antas vara relaterade till sonens funktionsnedsättning, eftersom dessa anpassningar av 

arbetssituationen inte varit aktuella tidigare trots att den funktionshindrade sonen hade fem 

äldre syskon.   

Ja, det är en fundering som vi har tagit i akt väldigt mycket och jag tror inte 
att om jag ska gå ner till 50 procent att… jag är lite så där att jag tror att jag 
kanske inte kommer fortsätta i [stad där tidigare arbetsplats är lokaliserad], 
nej. Så jag försöker söka mig nånting lite närmare. Men jag har rätt så bra 
tjänst. Jag har en tjänst som jag är ledig nästan hela sommaren och dom flesta 
av loven, så det skrämmer mig lite att lämna bort det. Men ja… det innebär 

mycket för [sonen] om jag kan vara ledig på somrarna och loven och så där 

och det är väl ingen annan tjänst som jag skulle få det på. Tänker jag. Så det 
är lite tudelat det där, men bara jobba 50 procent och köra så många mil om 
dagen liksom… (Louise, mamma till 2,5-årig rullstolsburen pojke med CP) 
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3. Jämförelse av resmönster 
I detta avsnitt jämförs hur de olika grupperna reser, dels barnens egna resor och dels 

föräldrarnas resor med sina barn. Först presenteras vardagsresor, därefter semesterresor. 

 

3.1. Vardagsresor 

Barnets vardagsresor 
De rullstolsburna barnen har nästan dubbelt så långt till skola eller förskola som barnen utan 

funktionsnedsättning och de med funktionsnedsättning som inte har behov av rullstol. Detta 

resultat är inte oväntat då det för vissa barn kan krävas skolor med särskilda anpassningar 

som inte ligger i närområdet. Hur barnen färdas till (för)skola eller dagverksamhet skiljer sig 

naturligtvis också mellan grupperna, och skolskjuts är det mest frekventa färdmedlet för de 

rullstolsburna (vilket 60% använder).  

Nästan lika stor andel av de rullstolsburna barnen reser ensamma till (för)skola eller 

dagverksamhet (ofta med skolskjuts) som barn utan funktionsnedsättning (se tabell 2). Det 

är en lägre andel föräldrar som följer med de rullstolsburna barnen till skolan (34%) än de 

med funktionsnedsättning som inte använder rullstol (44%) och barn utan 

funktionsnedsättning (54%). Å andra sidan är det en större del av de rullstolsburna barnen 

som har en personlig assistent som följer med dem till skolan, medan inga barn i de övriga 

grupperna ackompanjeras av assistenter. Ofta används kombinationen personlig assistent 

och skolskjuts för de rullstolsburna barnen, vilket överensstämmer med tidigare svensk 

forskning (Falkmer & Gregersen, 2001). Vidare går gruppen barn med funktionsnedsättning 

men utan rullstol oftare med syskon eller kamrater till (för)skola, skola eller dagverksamhet 

jämfört med barn utan funktionsnedsättning, medan andelen är väldigt låg bland barnen 

som använder rullstol. 

 

Tabell 2. Resan till förskola, skola eller dagverksamhet  

 
 
 

Ingen 
funktions-
nedsättning 

Funktions-
nedsättning, ej 
rullstol 

Funktions-
nedsättning,  
rullstol 

Reser ensam  36%  41%  34% 
En förälder följer med  54%  44%  34% 
Går med syskon eller 
kamrater 

 8%  12%  3% 

Personlig assistent följer 
med 

 0%  0%  29% 

Inte aktuellt  0%  3%  0,0% 
Skillnaderna är signifikanta på 0,001-nivån. 

De flesta barn, ca 70%, deltar i någon regelbunden fritidsaktivitet. Omfattningen skiljer sig 

dock mellan de tre grupperna. Barn utan funktionsnedsättning deltar oftare i olika aktiviteter 

än barn med funktionsnedsättning. Nästan hälften av dessa har regelbunden aktivitet minst 

2 gånger per vecka, medan motsvarande andelar för barn med funktionsnedsättning utan 

respektive med rullstol är 36% respektive 25%. 
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Föräldrarnas färdmedelsanvändning vid resor med barnen 
Bil är det vanligaste färdmedlet när föräldrar reser med sina barn till olika aktiviteter och det 

oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Körkortsinnehavet bland 

föräldrarna skiljer sig inte åt mellan grupperna (ca 87%). De flesta svarande har också bil, 

men flerbilsinnehavet (2 bilar eller fler) är högre i hushåll som har barn med 

funktionsnedsättning och högst för gruppen med rullstolsburna barn. För föräldrar med 

rullstolsburna barn kan det bero på behovet av handikappanpassade bilar. 

Alltså vi är också inne nu i en process där vi ska ha en ny bil och nya 
anpassningar och kruxet här är också mycket att eftersom han har en vanlig 
rullstol och han har också en elrullstol… för att kunna få plats med det här… 
vi behöver ju en bil som är extremt stor. /…/ Vi hade liksom varit med i en 

bilpool för dom tillfällen vi behövde bil [om sonen inte varit rullstolsburen]. 
Annars finns ingen anledning… utan att ha en bil nu, det är ju enbart för hans 
skull liksom. Det är… nej, annars hade vi inte det och det vart tillfällen vi 

behövt bil hade vi ju varit liksom bilpoolsanvändare. Det hade vi innan liksom. 
(Anders, pappa till 7-årig rullstolsburen pojke med CP) 

Det finns skillnader mellan de tre grupperna när det gäller hur mycket bilen används i 

förhållande till andra färdmedel, samt hur ofta bilen används. Figurerna 2a till 2c visar 

exempel på hur bilberoendet är högre med ökad grad av funktionsnedsättning. För resor till 

förskola, skola eller dagverksamhet svarade nästan 40% av föräldrarna med rullstolsburna 

barn att de alltid använder bil för dessa resor, medan motsvarande andel för förändrar med 

barn utan funktionsnedsättning var 23% (figur 2a). Omvänt är det nästan dubbelt så hög 

andel föräldrar med barn utan funktionsnedsättning som angav att de aldrig reser med bil 

till barnets skola jämfört med föräldrar med rullstolsburna barn. Samma mönster gäller även 

för resor med andra syften, till exempel för vård och omsorg  (figur 2b); 65% av föräldrar 

med rullstolsburna barn alltid reser med bil, medan motsvarande andel för föräldrar med 

barn utan funktionsnedsättning är 36%. Vid resor för dagligvaruinköp (figur 2c) är 

bilanvändandet vanligt för alla grupper, men högst för familjer med rullstolsburna barn. 
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Figur 2a-c: Bilanvändande vid olika typer av resor . (*=p<0,05, **=p<0,005, ***=p<0,001)  

 

Det höga bilberoendet för gruppen med rullstolsburna barn är inte oväntat och stämmer 

överens med tidigare forskning (Pyer & Tucker, 2017). Samma mönster kan också ses bland 

vuxna, där personer med funktionsnedsättning använder bil i högre utsträckning än andra 

och personer med nedsatt rörelseförmåga uppvisar högst andel bilresor (Trafikanalys, 2018). 

Det höga bilberoendet tyder på att alternativen (andra färdsätt) är högst begränsade. 

Kollektivtrafikanvändandet är låg bland de med rullstolsburna barn. Grupperna med barn 

utan rullstol (med eller utan andra funktionsnedsättningar) reser också mer begränsat med 

kollektivtrafik när barnen är med, även om alternativet finns. Däremot är det något mer 

vanligt att föräldrar i dessa grupper cyklar eller går för olika ärenden när barnen är med, 

jämfört med de som har rullstolsburna barn. 
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Föräldrarnas upplevelser av det dagliga resandet 
Föräldrar med rullstolsburna barn upplever i högre grad begränsningar med det dagliga 

resandet än andra föräldrar. I enkäten fick föräldrarna ta ställning till påståendet: ”Jag 

upplever inga problem med det dagliga resandet med barnet” (se figur 3). Andelen som inte 

instämmer med påståendet (svarat 1-2 på en 7-gradig skala där 1=instämmer inte alls) är 15% 

i gruppen med barn utan funktionsnedsättning, 19% i gruppen med funktionsnedsättning 

utan rullstol och 54% i rullstolsgruppen. Omvänt är det 65% i gruppen utan 

funktionsnedsättning som instämmer med påståendet och alltså inte upplever några problem 

(svarat 6-7 på den 7-gradiga skalan). Motsvarande är det 59% i gruppen med 

funktionsnedsättning utan rullstol och endast 17 % i gruppen med rullstolsburna barn som 

instämmer med påståendet.  

 

 

Figur 3. Föräldrarnas upplevelse av det dagliga resandet med bar nen. (Svaren angavs på 
en skala 1 till 7, där 1=Instämmer inte alls,  och 7=Instämmer helt.  Staplarna visar 

medelvärden. *=p<0,05, **=p<0,005, ***=p<0,001) 

Figur 3 indikerar att föräldrar till rullstolsburna barn lämnar barnen hemma när de gör 

ärenden i högre utsträckning än övriga föräldrar. Det verkar handla mest om att det är 

ansträngande för föräldern, snarare än att det är jobbigt för barnet. Som framgår i figur 3 

verkar barnen tycka om att följa med föräldern när denne uträttar ärenden, oavsett om 

barnet har någon funktionsnedsättning eller inte. Av intervjuerna framgår det som en 

anpassningsstrategi att lämna barnen hemma vid ärenden som inte är direkt kopplade till det 
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rullstolsburna barnet. Detta görs framför allt för att undvika de tunga, tidskrävande lyften 

som krävs för att lyfta in och ut barn och rullstol ur bilen fler gånger än nödvändigt. 

Jag gör hellre undan sånt när jag är själv. För att det ska in och ut och kånkas 

ut och kånkas in igen. Så när jag har möjlighet så gör jag undan det själv, för 
att det är enklare så. Jag hade inte valt att göra så (om mitt barn inte haft en 
funktionsnedsättning), det vet jag.  (Julia, mamma till 6-årig rullstolsburen 
pojke med CP) 

Även barnets ålder kan påverka hur föräldrarna upplever resande. I en intervju med Maria, 

vars 7-åriga son har CP och använder rullstol, förklarade hon att deras vardagsresande hade 

förändrats i takt med att sonen blivit äldre.   

Ja, det var mycket lättare när han var mindre. Både för att han inte hade lika 
mycket hjälpmedel och dom var inte lika stora, så ja, visst det… ja för alltså 
när jag var mammaledig då dom första två åren så åkte jag jättemycket både 

buss och tåg för att då var han ju som vilket barn som helst, i vagn. Men sen 
så fort han kom upp i rullstol… och alla hjälpmedel som måste till. Ja men 

när man är fyra så rör man sig onekligen mer än när man är ett och ett halvt. 
Och då hade han ingen gåstol som måste med, då hade han ingen rullstol, 
ingen… ja, nej… så visst fasiken har det gjort det. Det har det absolut gjort. 
(Maria, mamma till 7-årig rullstolsburen pojke med CP) 

I enkätsvaren är det också tydligt att även när kollektivtrafik finns, är det problematiskt att 

kunna ta med all utrustning barnet behöver, något som också framgick tydligt i intervjuerna. 

Det är ju lite så att den här unge mannen kommer med en del tillbehör. Så 
det är mediciner, sondmat, slangar… ja, det är ganska mycket grejer som ska 
med. Så det blir mycket väskor att hålla ordning på, så därför är det lättare 
att ha bilen. (Sara, mamma till 9-årig rullstolsburen pojke med CP) 
 
Då måste du ju ha med dig en hel folkgrupp för att få med dig allt och få av 
och på och så. Det går inte. Så man blir begränsad med barn med handikapp, 
absolut. (Maria, mamma till 7-årig rullstolsburen pojke med CP) 

 

Trots att tillgänglighetsanpassningar har skett för att göra kollektivtrafiken mer användbar 

för personer med rörelsenedsättningar har det inte skett någon ökning av användandet av 

kollektiva färdmedel för denna grupp. Under perioden 1997-2017 har 

kollektivtrafiksanvändandet ökat för befolkningen i stort, men legat på en konstant nivå för 

personer med funktionsnedsättningar som innebär rörelsehinder (Trafikanalys, 2019). 

Satsningar för att tillgängliggöra kollektivtrafiken har bland annat byggt på antagandet att 

färdtjänstanvändandet kan minska. Det är färre personer som beviljas färdtjänst idag, men 

de uppvisar ett ökat bilanvändande snarare än kollektivtrafiksanvändande (Hansson & 

Holmgren, 2017).  

 

Dagligt resande med barn med funktionsnedsättning 
Studien fokuserar på att resa med barn med funktionsnedsättning och ett antal frågor riktade 

sig därför specifikt till föräldrar med barn med någon sorts funktionsnedsättning. Att resa 

med ett barn som har rullstol innebär många utmaningar, som framgår av figur 4. Det 

handlar i hög grad om fysiska svårigheter, såsom tunga lyft och att få med sig alla 
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hjälpmedel. För föräldrar med barn som använder rullstol innebär också barnets fysiska 

tillstånd att bil är enda alternativa färdmedlet. Föräldrar till rullstolsburna barn upplever 

också i högre utsträckning än föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar att det är 

jobbigt att resa kollektivt på grund av de bemötande de får från andra resenärer så väl som 

personal. Skillnaderna mot de som har barn med funktionsnedsättning som inte använder 

rullstol är genomgående stora. 

 

 

Figur 4. Föräldrarnas upplevelser om det dagliga resandet med ett barn med 
funktionsnedsättning. (Svaren angavs på en skala 1 till 7, där 1=Instämmer inte alls och 

7=Instämmer helt. Staplarna visar medelvärden. *=p<0,05, **=p<0,005, ***=p<0,001 ) 

 

Alla dessa påståenden, utom ”Barnet blir oroligt av att resa” kan med faktoranalys reduceras 

till ett index som uttrycker svårigheter i dagliga resandet. Detta svårighetsindex är signifikant 

högre för föräldrar till barn som har färdtjänst beviljat eller behov av färdtjänst (men ej 

beviljat) jämfört med föräldrar till barn utan färdtjänst eller upplever behov av det, och för 

barn med personlig assistent (eller med behov av assistent). Att de som har 

färdtjänsttillstånd upplever större svårigheter än övriga är inte oväntat och stämmer överens 

med tidigare studier. Vuxna som har färdtjänsttillstånd reser betydligt mindre än övriga 
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befolkningen, vilket kan bero på att de som beviljas färdtjänst är de som upplever stora 

svårigheter med resande och att använda andra färdmedel (Trafikanalys, 2019). 

I intervjuerna framkom det att ett annat viktigt stöd är att ha en handikappanpassad bil, 

vilket 54% av familjerna med rullstolsburna barn har tillgång till och mindre än 2% av de 

med barn med andra funktionsnedsättningar. Föräldrar som har handikappanpassad bil till 

sitt barn upplever trots bilen större svårigheter i det dagliga resandet än de som inte har 

handikappanpassad bil (se tabell 3). Detta skulle kunna bero på att de som beviljats en 

anpassad bil har barn med mest omfattande behov. Eftersom graden av stöd i form av 

exempelvis bilanpassning bör underlätta vardagsresande (se citatet från John nedan) och 

denna grupp trots allt upplever stora reserelaterade problem kan resultatet tolkas som att 

detta stöd behövs för de berörda familjerna. Svårigheterna hade troligtvis varit ännu större 

om familjerna saknat handikappanpassad bil. En av de intervjuade papporna berättade om 

hur mycket det underlättat för dem i vardagen och förklarade hur de blivit tvungna att lösa 

vardagsresor innan de fått beviljat en handikappanpassad bil.  

Innan vi fick den bilen så fick vi… varje gång vi skulle iväg med elrullstolen 
fick vi låna morfars bil med släp och dragkrok liksom. Då köpte vi externa, 
löstagbara ramper som vi fick… så varje gång vi skulle iväg nånstans med 

elrullstolen så var det ett jäkla projekt liksom. (John, pappa till 
rullstolsburen 6-årig pojke med CP) 

 

Tabell 3 Svårigheter i det dagliga resandet beroende på stöd. Index av föräldrarnas 
upplevelser om det dagliga resandet med ett barn med funktionsnedsättning. (Svaren 
angavs på en skala 1 till 7, där 1=Instämmer inte alls och 7=Instämmer helt. *=p<0,05, 

**=p<0,005, ***=p<0,001) 

Stöd Svårigheter i dagliga resandet (fr 
34), medelvärde. 

Funktionsnedsättning*** 
utan rullstol 
med rullstol 

 
1,52 
3,72 

Färdtjänst*** 
Ja, beviljad 
Nej, inte beviljat men behov 
Nej, inget behov 

 
3,84 
3,54 
1,60 

Personlig assistent*** 
Ja, beviljad 
Nej, inte beviljat men behov 
Nej, inget behov 

 
4,24 
3,25 
1,43 

Handikappanpassad bil*** 
Ja 
Nej, inte beviljat men behov 
Nej, inget behov 

 
4,25 
3,93 
1,63 

 

I första hand är det de rullstolsburna barnen i studien som är beviljade färdtjänst (52%) och 

personlig assistent (62%), men även ett fåtal barn som har funktionsnedsättning men inte 

använder rullstol (6% av dem är beviljade färdtjänst och 3% personlig assistans). De 

intervjuade föräldrarna som hade assistans till sina barn överlag pratade med positivt om 
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vardagsresor än de som saknade assistans. De som hade assistans var dock rädda att förlora 

den och antog att de skulle ha svårare att ta sig iväg någonstans utan assistans:  

Och det är klart det är väl så med assistansen också. Jag menar dras det in på 

också som det skrivs om i tidningar och sådär så det är klart att då är det ju 
också säkert så att man väljer att vara hemma. (Victoria, mamma till 11-årig 
rullstolsburen flicka med CP) 

Då hade vi inte tagit oss nånstans. Då hade vi varit helt bundna vid hemmet. 
Så det… då är det tveksamt om vi skulle ta oss ut ens i trädgården heller, för 
det krävs verkligen… ja, det krävs mycket. (Lisa, mamma till 7-åriga 

rullstolsburna tvillingpojkar med CP) 

 

3.2. Semesterresor 
Grupperna skiljer sig också åt när det gäller hur man uppfattar semesterresor. Majoriteten 

uppger att de gjort en semesterresa (minst 5 övernattningar på annan ort) det senaste året, 

men det är något högre andel som inte gjort det bland föräldrar med rullstolsburna barn. 

25% av barnen med rullstol har inte följt med på någon semesterresa det senaste året, medan 

motsvarande siffror är 14% av barnen utan funktionsnedsättning och 18% av barnen med 

funktionsnedsättning utan rullstol. I intervjuerna framkom att föräldrar till rullstolsburna 

barn med CP ibland lämnar barnet hemma med personliga assistenter och/eller anhöriga, för 

att det upplevs som det bästa alternativet både för barnet och för övriga familjen. 

… ja men ska man betala mycket pengar och åka iväg och man har semester i en 
månad och så ska man åka iväg i två veckor och så känner man att det inte alls 
har varit semester för att man har varit orolig för att hon har varit för varm 
eller hon har kräkts eller… då känner jag att då är jag hellre hemma, där hon 
har allting. Så att för oss som familj så är resandet inte väl nåt jätteaktuellt. 
(Johanna, mamma till 8-årig rullstolsburen flicka med CP) 

Ett antal påståenden i enkätundersökningen gällde hur föräldrarna uppfattar semesterresor 

med barnet. Övergripande menar föräldrarna att de vill resa, då det uppfattas positivt och 

stärker gemenskapen i familjen. Här noteras inga skillnader mellan grupperna. Både 

föräldrar med och utan barn med funktionsnedsättning har en tämligen ljum inställning till 

charter och ’all inclusive-resor’, och få uppger att de avstår från semesterresor av miljö- eller 

ekonomiska skäl. Andelen som avstår från semesterresor av ekonomiska skäl är lägst bland 

familjer med rullstolsburna barn, vilket skulle kunna bero på att de har andra begränsningar 

som väger tyngre vid beslut om huruvida de ska resa eller inte. En annan eventuell anledning 

är att andelen högutbildade svarande är hög i gruppen med rullstolsburna barn, vilket skulle 

kunna innebära en högre förvärvsinkomst och därmed färre ekonomiska begränsningar. I 

intervjuerna framgick dock att det är svårt för familjerna att välja budgetalternativ vid sina 

semesterresor, eftersom tillgängligheten prioriterades högre än priset.  

Att det är svårt för föräldrar med rullstolsburna barn att åka på semesterresor framgår i 

enkätsvaren. Föräldrar med rullstolsburna barn uppger i högre grad än övriga att de 

undviker semesterresor då det är för ansträngande för barnet och för föräldrarna, samt för 

att det kräver för mycket planering (figur  5). När det gäller planering av resan förklarade en 
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av de intervjuade mammorna hur det krävs mycket mer när de reste med sin rullstolsburne 

son, jämfört med när hon och hennes man åker på semester själva. 

Som nu då när jag och min man hade tioårig bröllopsdag, ja men det är 

enkelt det att det… man kan boka ett flyg och man bokar ett hotell. Det är 
relativt enkelt. Men då när man ska fara ut och resa med [sonen], ja men då 
måste vi ju kolla då så att dom… ja men det är fixas med rullstol så att den 
kan vara inne i flygplanet. Jag måste kolla stolen så att den är godkänd så att 
[sonen] kan sitta i den i flygplanet. Jag måste kolla då… färdtjänst, så att vi 
kan ta oss från hotellet… från flygplanet till hotellet, eller där man ska bo. 
Och ja men här i Sverige vet jag hur färdtjänstsystemet fungerar, men jag har 

inte en blekaste aning om hur det funkar då i det land man ska till. Och sen 
måste jag ju som också kolla så att, ja men jag behöver ju ett handikapprum 
åt [sonen] och att kolla och boka det så att det skulle fungera, och det… det 

är ju mycket sånt som man måste tänka på, och vad kan jag ta med mig för 
hjälpmedel? (Claire, mamma till 10-årig rullstolsburen pojke med CP) 

 

 

Figur 5. Föräldrarnas uppfattning om semesterresor (Svaren angavs på en skala 1 till 7, 
där 1=Instämmer inte alls, och 7=Instämmer helt.  Staplarna visar medelvärden. 
*=p<0,05, **=p<0,005, ***=p<0,001 ) 

När det gäller resans längd är det betydligt vanligare bland föräldrar med rullstolsburna barn 

att undvika resor med en restid längre än 6 timmar. I intervjuerna framgick att rullstolsburna 
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Semesterresor kräver så mycket planering att vi avstår från att göra
dem***

Vi undviker resor med en restid längre än 6 timmar eftersom det är
jobbigt för barnet***

Vi reste mer innan vi fick barn***
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barn med CP kan få ont av att sitta still länge i exempelvis flygplanssäten som inte är 

anpassade efter deras behov. 

På planet så stöttar vi upp [dottern] på sätet… vi får fråga den som sitter 

bakom om den kan fälla upp sin bricka och så får vi knyta runt ett band runt 
ryggstödet och [dottern], som håller henne uppe. /…/ Om vi har en plats 
ledig bredvid oss så kanske jag kan flytta på mig så att hon får ligga ner. Eller 
att hon ligger ner med huvudet i mitt knä och så har hon kroppen och benen 
i dom andra två sätena. Då har jag lagt liggunderlagbitar emellan sätena där 
det kan vara lite hårt. Så man ser ju till att utrusta sig med så mycket som 
möjligt som kan göra det bekvämt för henne att sitta, för det är liksom det 

där bandet och det är nå kuddar att stoppa under rumpan och det är kuddar 
upptill. (Amanda, mamma till 15-årig rullstolsburen flicka med CP) 

Föräldrarna i alla tre grupper upplever att semesterresor bidrar positivt på många sätt för 

barnet, och det gäller både barn med och utan funktionsnedsättning. Semesterresor stärker 

barnets självkänsla, barnet utvecklas intellektuellt och socialt, och får uppleva andra 

kulturer. Dessa aspekter uppfattas något mer positivt av föräldrar med barn utan 

funktionsnedsättning (se figur 6). Viktigast anser föräldrarna att det är att semesterresor 

innebär att barnet får kvalitetstid med familjen, vilket även nämndes som ett huvudsyfte med 

resande i intervjustudien. 

Mycket är väl just att komma iväg, vara tillsammans hela familjen utan en massa 
hemmakrav på en och samtidigt då se och uppleva nånting annat och samtidigt 
då få lite sol och värme. (Klara, mamma till 5-årig pojke med CP) 

För föräldrar med rullstolsburna barn kan semesterresor också vara ett sätt att få umgås som 

en ’normal’ familj, utan den ’handikappstämpel’ de upplever på hemmaplan: 

Ja, det är väl mer att… lite miljöombyte. Om man ser till [sonen] så kan det 
ibland vara jobbigt med lite miljöombyte, men alltså det… det är väl mer 
att… ja men för [bröderna], att dom ska få se nånting annat än Sverige och 
[fritidshusort]. Men att dom ska få se lite annorlunda, hur det kan se ut i 
andra länder. Och sen också att, ja men i den mån det går att kunna leva som 
en normal familj. (Claire, mamma till 12-årig rullstolsburen pojke med CP) 

Vi tycker att det är viktigt för oss och barnen att få utvecklas och se annat 
liksom och få komma ifrån vardagen… att man inte har den där 
handikappstämpeln på sig utan man får vara vem som helst liksom. (Hanna, 

mamma till 15-årig rullstolsburen pojke med CP) 
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Figur 6. Föräldrarnas uppfattning om hur en semesterresa bidrar till barnet s 

utveckling. (Svaren angavs på en skala 1 till 7, där 1=Liten utsträckning, och 7=Stor 
utsträckning. Staplarna visar medelvärden. *=p<0,05, **=p<0,005, ***=p<0,001 )  

 

Semesterresor med barn med funktionsnedsättning 
En del frågor om semesterresor ställdes enbart till föräldrar med barn med 

funktionsnedsättning. Nästan 80% av barnen utan rullstol och 75% av barnen med rullstol 

hade åkt på minst en semesterresa md minst fem övernattningar under senaste året, 

antingen i Sverige eller utomlands. Familjer med barn med funktionsnedsättning åker alltså 

på semester även om det kan innebära en del planering och svårigheter (se figur 7).  

Ett sätt att hantera svårigheter i samband med semesterresor kan vara att ha med någon fler 

vuxen (t.ex. mor- eller farförälder) eller personlig assistent till barnet. Detta är vanligare 

förekommande bland de familjer med rullstolsburna barn än de med barn med 

funktionsnedsättningar som inte använder rullstol.  

Nu dom här senare åren då [sonen] har börjat bli så pass stor, lång, tung… 

då har vi valt att då måste vi nästan ha med oss en assistent, så dom senaste 
tre, fyra åren så har vi alltid haft med oss en assistent när vi har farit iväg. 
/…/ Om det skulle hända nånting med [sonen], ja men då kan assistenten 
vara med [honom] medan vi då kan ta dom andra två barnen och litegrann 
så också att om en aktivitet kanske inte passar [sonen] riktigt, eller att [han] 
är trött eller att… det skulle vara att han kanske har fått nåt epilepsianfall 
och bara behöver ta det lugnt, då kan man lämna [honom] då med 
assistenten, istället för att skilja på oss föräldrar. (Claire, mamma till 10-årig 
rullstolsburen pojke med CP) 

1 2 3 4 5 6 7

Utvecklas intellektuellt*

Får uppleva andra kulturer***

Utvecklas socialt av att träffa nya människor***

Stärker sin självkänsla*

Slappnar av

Utvecklas fysiskt*

Får kvalitetstid med familjen

I vilken utsträckning upplever du att semesterresor bidrar till 
att barnet

Ej funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, ej rullstol Funktionsnedsättning + rullstol
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Figur 7. Föräldrarnas upplevelse av semesterresor. (Svaren angavs på en skala 1 till 7,  
där 1 =Instämmer inte alls,  och 7=Instämmer helt . Staplarna visar medelvärden.  

*=p<0,05, **=p<0,005, ***=p<0,001 ) 

 

I intervjuerna framgick det att bemötande dels från personal under olika delar av resan, men 

framför allt från andra resenärer upplevdes problematiskt. 

1 2 3 4 5 6 7

Vi kan inte göra semesterresor utan att den personliga assistenten
följer med**

Det är svårt att resa p.g.a. samordning med de personliga
assistenternas schema**

När vi reser med barnet behöver vi ha med någon mer vuxen (t.ex.
Morföräldrar)***

Vi behöver ha ledsagning när vi reser med tåg eller flyg***

När vi reser åker vi till resmål som är anpassade för i första hand
syskonens behov

När vi reser åker vi till resmål som är anpassade för barnets behov***

Barnets funktionsnedsättning innebär att vi endast kan resa med vår
bil som är anpassad för barnets behov***

Vi väljer helst semesterresor som riktar sig till familjer med barn med
funktionsnedsättning***

Vi undviker semesterresor då resmålen sällan är anpassade för barnets
behov

Vi avstår från semesterresor då vi inte kan ta med oss all utrustning
barnet behöver***

När vi reser utomlands lämnar vi ibland barnet med
funktionsnedsättning hemma med assistent/anhörig***

Vi känner inte att barnets funktionsnedsättning på något vid hindrar
oss från semesterresor

Med lite extra planering fungerar semesterresor bra

Barnets funktionsnedsättning medför merkostnader eftersom vi inte
kan välja budgetalternativ***

Vi undviker långa flygresor eftersom det är svårt för barnet att
använda flygplanstoaletten***

Jag är orolig över barnets medicinska tillstånd när vi reser***

På flygresor är jag orolig över att barnets hjälpmedel/medicin ska
skadas eller tappas bort***

Det är jobbigt att resa med barnet p.g.a. bemötandet vi får från
personalen på resebolag, hotell, etc.***

Det är jobbigt att resa med barnet p.g.a. bemötandet vi får från andra
resenärer***
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Och sen så är det ju folks blickar är liksom… på ett sånt där ställe… ja men 
folk dricker lite och man tappar koncept när man semestrar och dom glor 
lite. Vi åkte ju liksom med en annan familj som är gamla vänner och deras 
barn, som liksom är van vid honom, dom undrade ju ”varför tittar dom så 

mycket?”. Och det känns ju, alltså det går ju under huden liksom. (Anders, 
pappa till 7-årig rullstolsburen pojke med CP) 

…jag gick och ställde mig i duschen och grät och tänkte att ”nu måste väl folk 
ha tittat klart?” liksom och [pappan], vid ett tillfälle hade han gått till 
barnpoolen med [sonen] och det var ganska många barn och mammor som 
satt där och såsade och efter fem minuter var det tomt. Det var bara han och 

[sonen]. (Lotta, mamma till 4-årig rullstolsburen pojke med CP) 

 

Utifrån enkätresultaten verkar bemötande inte vara något större problem för någon av 

grupperna. Däremot finns en del andra problem, som oro över barnets tillstånd, medicin eller 

hjälpmedel, vilket är vanligare bland föräldrar till rullstolsburna barn (se figur 7). En 

begränsning  som är väldigt vanlig bland föräldrar till rullstolsburna barn är möjligheten till 

att välja budgetalternativ. 
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4. Avslutning 
Det kan vara svårt att få ihop det dagliga resandet såväl som semesterresandet när flera 

intressen och behov ska samordnas i en barnfamilj. I många avseenden upplever föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning fler och större svårigheter och utmaningar än föräldrar till 

barn utan funktionsnedsättning. Den här rapporten visar hur det inte bara är personen med 

en funktionsnedsättning som kan drabbas av reserelaterade begränsningar, utan hela 

familjen. Det kan till exempel handla om att behöva anpassa hur, när och vilka resor som 

görs i vardagen och på semestern. De som har barn som använder rullstol upplever störst 

svårigheter, både när det gäller vardagsresor och semesterresor. Svårigheterna överkoms ofta 

på något sätt. Det kan bland annat handla om noggrann planering innan en resa, eller att 

lämna barnet hemma för att underlätta resandet för föräldern och samtidigt undvika 

eventuell påfrestning för barnet. För vissa kan en förutsättning vara att man har en 

handikappanpassad bil, färdtjänst, personlig assistent eller någon annan vuxen som kan 

hjälpa till (t ex mor- och farföräldrar). 

Att undvika resande helt går inte, trots att det kan vara ansträngande för både föräldrar och 

barn. Barnen måste resa till förskola, skola, eller dagverksamhet, samt till rehabilitering och 

läkare som följd av vissa funktionsnedsättningar. Kanske inte ett formellt måste, men en 

fråga om jämlikhet och rättvisa är att kunna delta i samhället och umgås med andra, ta del av 

olika fritidsaktiviteter, hänga på fik eller gå på bio. Barn med funktionsnedsättning har 

önskemål och behov som föräldrarna måste ha möjlighet att tillgodose, i alla fall i rimlig 

utsträckning. Föräldrarna med barn med funktionsnedsättningar har inte sällan fler barn 

med andra behov, och behöver balansera olika behov, där behoven för barnet med 

funktionsnedsättning ofta inte kan åsidosättas till förmån för de andra barnens behov.  

Att resultaten tydligt visar att det finns stora skillnader i resvanor och upplevda svårigheter 

mellan föräldrar med barn med funktionsnedsättning som använder rullstol, barn med 

funktionsnedsättning utan rullstol och barn utan funktionsnedsättning tyder på att det trots 

de uppsatta målen om att transporter ska vara tillgängliga för alla för att öka möjlighet till 

delaktighet i samhället (se Regeringen, 2017) fortfarande behövs många åtgärder för att 

åstadkomma detta. Även om barnfamiljer i alla grupper som studerats använder bil för 

många vardagsresor är bilanvändandet vanligast förekommande bland föräldrar till 

rullstolsburna barn, vilket bland annat beror på brister med kollektivtrafiken. Ett av de 

största hindren för att resa kollektivt är svårigheterna att resa med många, stora hjälpmedel. 

När det är fler hjälpmedel än rullstolen som barnet sitter i som ska tas med till (för)skolan 

kan det vara svårt att resa kollektivt, även om det skulle finnas plats för hjälpmedlen på 

exempelvis bussen. Sett ur ett hela-resan-perspektiv kan det finnas andra hinder som 

försvårar kollektivtrafiksanavändandet med stora hjälpmedel, till exempel att föräldrarna 

måste orka bära med sig allt samtidigt som de skjutsar det rullstolsburna barnet till 

hållplatsen. Detta leder till ett ökat behov av dörr-till-dörr transporter, och det är inte 

realistiskt för kollektivtrafiken. 

Enkätresultaten visar också att bil var det enda tänkbara alternativet på grund av de 

rullstolsburna barnens fysiska tillstånd. För att underlätta resandet för dessa familjer behövs 

fungerande alternativ, till exempel i form av färdtjänst eller handikappanpassade bilar. 

Sådana former av stöd för familjer med barn med funktionsnedsättning (barn som använder 

rullstol i synnerhet) tycks behövas för att uppnå ett mer jämlikt resande, då de familjer som 
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hade beviljad färdtjänst och bilanpassning trots det stödet upplevde störst svårigheter. Både 

färdtjänst och bilanpassning har dock blivit svårare att få beviljat och det har skett en stor 

minskning i beviljade anslag de senaste åren (Trafikanalys, 2019), vilket skulle kunna bli 

mycket problematiskt för familjer med rullstolsburna barn och medföra ännu större 

mobilitetsklyftor. 

Att familjer med rullstolsburna barn inte använder kollektivtrafiken i någon större 

utsträckning utan snarare verkar ha behov av bilstöd och färdtjänst leder till frågan om 

huruvida det är värt att satsa resurser på att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken 

ytterligare. Enligt resultaten från denna studie finns det hinder med kollektivtrafiken som är 

svåra att reducera, så som mängden hjälpmedel, vilket tyder på att fler anpassningar inte 

nödvändigtvis leder till att dessa familjer väljer kollektivtrafiken framför bil/färdtjänst. Trots 

det är det viktigt att kollektivtrafiken är ett fungerande alternativ för rullstolsburna personer, 

inte minst för att det finns många som inte har tillgång till någon som kan skjutsa dem dit de 

ska, till exempel många vuxna rullstolsanvändare. En annan viktig målgrupp för en anpassad 

kollektivtrafik är besökare, till exempel turister. För att kunna attrahera turister med 

funktionsnedsättningar är det viktigt att de har möjlighet att ta sig fram på destinationen. En 

tillgänglig kollektivtrafik är då nödvändig för de som inte har tillgång till en anpassad bil eller 

färdtjänst på destinationen.  

Bilresor med familjens bil är inte heller alltid oproblematiskt. Ett problem som många 

föräldrar till rullstolsburna barn upplever med bilresandet är att det krävs många tunga lyft, 

när barn och rullstol ska lyftas in i bilen. Ett sätt att minska den fysiska påfrestningen för 

föräldrar kan vara att tillgodose fler familjer med bilar med ramp, då det inte är alla 

rullstolsanpassade bilar som har detta. En annan lösning som många föräldrar använder är 

att lämna barnet hemma, vilket i större utsträckning verkar handla om att det är för 

ansträngande för föräldern att resa med barnet än att det är påfrestande för barnet (som 

snarare upplevs tycka om att följa med föräldern). För att kunna lämna barnet hemma krävs 

dock att någon annan tar hand om barnet, till exempel en annan anhörig eller en personlig 

assistent. Att ha personlig assistent till sitt barn skulle därför kunna underlätta resandet för 

föräldrarna.  

När det gäller enkätresultaten om semesterresor uppgav föräldrarna i alla grupper att de 

reste mer innan de fick barn. Det fanns ingen större skillnad i intresset av semesterresor – 

föräldrar i alla grupper är intresserade av att resa på semester. Däremot är det stora 

skillnader i hur semesterresor upplevs. Gruppen med rullstolsburna barn upplever generellt 

flest och störst svårigheter i samband med semesterresor. Det handlar dels om att det krävs 

mycket planering och det finns en oro bland föräldrarna när det gäller barnets tillstånd, 

hjälpmedel och mediciner i samband med resan. Bra och tydlig information från 

researrangörer skulle kunna underlätta detta. Många föräldrar till rullstolsburna barn 

behöver också ha support från andra för att kunna genomföra semesterresor. Det kan dels 

handla om ledsagning eller annan hjälp från personal, men också att ha med sig någon fler 

vuxen såsom en annan anhörig eller personlig assistent under resan. Detta tyder på att 

personlig assistans kan vara grundläggande för att dessa familjer ska kunna åka på semester 

tillsammans och få ta del av de fördelar som semesterresor kan bidra till för både barnet och 

övriga familjen.   
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Bilaga 1:  
De svarandes egenskaper i jämförelse med populationen som helhet. De svarande delas upp i 

de som svarat via SCB-urvalet och de som kontaktas via grupper som riktar sig till föräldrar 

med barn med främst CP. 

 Svarande SCB-
urval (n=780) 

Urval, SCB  Population Egen grupp 
(n=115) 

Totalt enkät 
(n=895) 

Kön barn: pojke 
                   flicka 

384 (49.2%) 
396 (50,8%) 

1252 (50,1%) 
1248 (49,9%) 
 

51,6% 
48,4% 

71 (61,7%) 
44 (38,3%) 

455 (50,8%) 
440 (49,2%) 

Ålder barn: 0-3 
                     4-6 
                     7-9 
                    10-12 
                    13-15 
                    16-18 

 90 (11,5%) 
149 (19,1%) 
137 (17,6%) 
168 (21,5%) 
130 (16,7%) 
106 (13,6%) 

295 (11,8%) 
497 (19,9%) 
477 (19,1%) 
454 (18,2%) 
423 (16,9%) 
354 (14,2%) 
 

21,2% 
16,3% 
16,5% 
16,0% 
15,3% 
14,7% 

 5 ( 4,5%) 
12 (10,8%) 
28 (25,2%) 
24 (21,6%) 
16 (14,4%) 
17 (15,3%) 

95 (10,6%) 
161 (18,0% 
165 (18,4%) 
192 (21,4%) 
146 (16,3%) 
123 (13,7%) 

Kön vh: Pappa 
               Mamma 

328 (42,1%) 
452 (57,9%) 

1162 (46,5%) 
1338 (53,5%) 
 

 14 (12,2%) 
98 (85,2%) 

342 (38,3%) 
550 (61,7%) 

Ålder vh:  0-29 
                 30-39 
                  40-49 
                  50-59 
                  60-69 

 23 ( 2,9%) 
235 (30,1%) 
396 (50,8%) 
112 (14,4%) 
 14 ( 1,8%) 

 122 ( 4,9%) 
 865 (34,7%) 
1138 (45,7%) 
 326 (13,1%) 
   41 ( 1,6%)  
    

   

Inkomst vh  * 
          0 – 124.999 
125.000 – 199.999      
200.000 – 279.999 
280.000 – 369.999 
370. 000 -           

 
 97 (12,4%) 
 37 ( 4,7%) 
 75 ( 9,6%) 
171 (21,9%) 
400 (51,3%) 

  
432 (17,3%) 
198 ( 7,9%) 
322 (12,9%) 
550 (22,0%) 
998 (39,9%) 

 
20,8% (-120 tkr) 
9,5% 
13,2%  
16,6% (-349tkr) 
39,9% 

 
  2 ( 2,0%) 
 6 ( 5,9%) 
 6 ( 5,9%) 
25 (24,5%) 
59 (57,8%) 

 
99 (11,3%) 
43 ( 4,9%) 
81 ( 9,2%) 
196 (22,3%) 
459 (52,3%) 

Hushållstyp 
- Sammanboende 

med barn 
- Ensamstående 

med barn 

 
668 (88,5%) 
 
 89  (11,5%) 
 

  
82,8% 
 
17,2% 

 
106 (92,2%) 
 
  9  ( 7,8%) 

 
794 (89,0%) 
 
 98 (11,0%) 

Utbildningsnivå * 
- Grundskola 
- Gymnasium 
- Universitet 

 
36 ( 4,6%) 
240 ( 30,9%) 
500 (64,1%) 
 

  
12% 
44% 
44% 

 
  2 ( 1,7%) 
 29 (25,2%) 
 84 (73,0%) 

 
38 ( 4,3%) 
269 (30,2%) 
584 (65,5%) 

*Avser hela befolkningen när det gäller populationens fördelning 

 

 


























