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1. Inledning 

” Tillgänglighet handlar om rätten att kunna delta. Att kunna utöva sina medborgerliga 

rättigheter och skyldigheter. Att ha samma möjligheter som alla andra. 

Tillgänglighet är därmed en fråga om respekt. I ett otillgängligt samhälle respekteras inte den 

grundläggande principen om allas lika värde. Det är otryggt, ojämlikt och i grunden 

odemokratiskt.” Taget ur Murbräckan.
1
 

 

Samhället i dagens Sverige är inte tillräckligt tillgängligt för personer med funktionshinder. 

Dessa människor räknas inte in i olika samhälleliga planeringar utan de kommer i andra hand. 

När det gäller turism är det ännu värre då dagens turismbransch inte ser funktionshindrade 

som en målgrupp, vilket leder till att de ansvariga inte tillgängliggör sina turistiska besöksmål 

tillräckligt mycket. Idag har drygt en miljon av Sveriges befolkning något funktionshinder.
2
 

Detta innebär alltså att dessa människor har särskilda behov när det gäller resande och är 

beroende av att ett besöksmål är tillräckligt tillgängligt för att de ska kunna göra ett besök på 

platsen. Bättre tillgänglighet gynnar resmålets eller besöksmålets ekonomi. Därför borde fler 

aktörer inom turismbranschen tänka på att tillgängliggöra sina anläggningar ännu bättre än 

vad de redan är. Det gynnar både besökaren och aktören. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur tillgängligt det svenska samhället är för personer 

med funktionshinder. Syftet är även att se hur olika myndigheter och företag arbetar med att 

tillgängliggöra turismen för funktionshindrade. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar Sverige med att tillgängliggöra samhället för funktionshindrade?  

 Varför är det viktigt med tillgänglig turism? 

 Vilka företag arbetar idag med tillgänglig turism för personer med funktionshinder och 

på vilket sätt? 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf besökt 17/11 2009 

2
 http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc besökt 20/11 2009 

http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
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1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att skriva om hur samhället i Sverige är tillgängligt för personer med 

funktionshinder. Detta gör jag genom att ta reda på vilka regler det finns när det gäller 

tillgänglighet för funktionshindrade och hur myndigheter och företag arbetar med dessa frågor. 

Sedan har jag också valt att ta reda på hur olika turismföretag här i Sverige arbetar med att 

möjliggöra, för personer med funktionshinder, att kunna åka på en resa eller göra ett besök på 

ett museum. Jag har även valt att ta reda på hur tillgängligt Arbetetsmuseum i Norrköping är. 

Här har jag avgränsat mig till att ta reda på vilka anpassningar de har gjort så att personer med 

funktionshinder ska kunna ta del av deras verksamhet. När jag pratar om personer med 

funktionshinder så har jag avgränsat mig till tre olika grupper. Dessa är personer med nedsatt 

rörelseförmåga och personer med nedsatt syn- och hörselförmåga. 

 

1.4 Tidigare forskning 

När jag sökte på tillgänglighet i olika databaser så hittade jag en uppsats som heter 

Tillgänglighet i Stockholm – ett samhällsansvar och konkurrensmedel för turistiska företag. 

Den handlar om hur Stockholm arbetar med att bli världens mest tillgängliga huvudstad. Här 

tas det upp frågor som har hjälpt mig att svara på syftet med min uppsats. Författarna har tagit 

upp frågor som handlar om funktionshinder och tillgänglighet.
3
 Detta har hjälpt mig att söka 

efter möjliga böcker som även varit till min hjälp i uppsatsskrivandet. 

1.5 Metod och material 

När det gäller val av material så har jag mest använt mig av en myndighet och olika 

organisationer som arbetar med handikappolitik och handikappfrågor. Den myndighet som jag 

använt mig av är Handisam, de har jag använt mig mest av därför att deras uppdrag är att 

samordna arbetet inom det handikappolitiska området. Deras arbete styrs av de mål och 

strategier för handikappolitiken som riksdagen slagit fast och de rapporterar direkt till 

regeringen. Detta gör att jag får den mest trovärdiga och viktiga informationen som jag 

behöver för att kunna svara på uppsatsens syfte. Jag har även använt mig av två organisationer. 

En av dessa är Synskadades riksförbud (SRF), som arbetar för att samhället ska bli mer 

tillgängligt för synskadade människor. Den andra organisationen som jag använt mig av 

Hörselskadades riksförbund (HRF) för att se hur de arbetar med frågor kring tillgänglighet. 

Den kontakt som jag har haft med Handisam, SRF och HRF har gått genom e-mail. Det har 

                                                 
3
 http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:229403 besökt 26/10 2009 

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:229403
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gått till så att jag skrivit frågor till dem och sedan fått ett svar tillbaka genom e-mail kontakt. 

Jag har också kontaktat Arbetetsmuseum genom e-mail. De har dock fått nerskrivna frågor 

som jag skickade över och fick svar genom e-mail. Steinar Kvale skriver i ”Den kavlitativa 

forskningen” om att det finns fördelar och nackdelar med en intervju över nätet. En fördel 

med en sådan intervju är att den skrivna texten är det sätt som forskare och intervjuperson 

uttrycker sig genom och det gör att så fort svaret kommit in så är det klart för analys. 

Nackdelen kan vara att för att få det bästa svaret på frågorna så bör både intervjupersonen och 

forskaren vara bra på att skriva. Denna sorts intervju leder också till en distans mellan 

personerna. 
4
 Jag tycker dock att de frågor som jag skrivit och skickat in har gett mig de 

svaren som jag har velat ha och de har hjälpt mig svara på de frågor som jag hade på ett bra 

sätt. Det kan även vara lättare att ha kontakt med någon över e-mail än att sitta mitt emot 

varandra p.g.a. att man inte blir påverkad av den andra under tiden man svarar på frågor.  

Utöver att jag använt information från de olika organisationerna och myndigheten Handisam 

så har jag även använt mig av olika böcker som kunnat ge mig en inblick i hur tillgänglighet 

kan användas för att förbättra turismen och funktionshindrades upplevelser. Böcker som jag 

använt heter ”Tillgänglighet och kulturarv” som är framtagen av Statens fastighetsverk. Sedan 

har jag använt mig av Jennie Dielemans bok ”Välkommen till Paradiset” som förklarar varför 

människor vill komma bort och uppleva något nytt och unikt. Annat material som jag använt 

mig av har varit en artikel av Yvonne von Friedrich Grängsjö som heter Destination 

networking - Co-opetition in peripheral surroundings. Artikeln har jag fått användning av för 

att den handlar om att ifall fler turistdestinationer går ihop och gör något tillsammans så kan 

det leda till att de går med bättre vinst. Om flera företag gick ihop och tillgängliggjorde sina 

besöksmål skulle de få fler besökare med funktionshinder. Den andra artikeln som jag använt 

mig av är skriven av Michael E. Porter, ”What is Strategy?” Den ger mig en inblick i hur 

viktigt det är att ett företag gör något liknande som andra men på ett bättre sätt. Tillgängliggör 

företag sina besöksmål tillräckligt bra så väljer personer med funktionshinder hellre det 

tillgängliga besöksmålet än de andra.  

 

 

 
 

 

                                                 
4
 Kvale, Steinar & Sved Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 2009 
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1.6 Definitioner 

1.6.1 Vad innebär funktionshinder, handikapp och tillgänglighet 

Medicinska tillstånd, fysiska, mentala -, intellektuella skador eller sjukdomar kan för en 

människa innebära ett funktionshinder. Med funktionshinder menas det inte enbart 

rullstolsburna utan även människor med t.ex. nedsatt kognitiv, syn eller hörselförmåga.
5
 

Uttrycket funktionshinder har ersatt ordet handikapp.
6
 

1.6.2 Handikapp 

På 1950 – talet började ordet handikapp att symbolisera svårigheter och hinder i det dagliga 

livet för människor.
7
 Idag innebär handikapp att en människa har en begränsning eller en 

förlust i möjligheten att delta i samhället som andra. Ordet handikapp beskriver mötet mellan 

personer med funktionshinder och en bristande omgivning. Dessa brister kan finnas när det 

t.ex. gäller inomhus -, utomhusmiljöer, information eller kommunikation.
8
   

1.6.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet innebär att fysiska miljöer och information är utformade på ett sätt så att även 

människor med funktionshinder kan delta på lika villkor.
9
 

                                                 
5
 Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005.s. 178 

6
 Förhammar Staffan & Marie C. Nelson (red), Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. 

2004. s. 33 
7
. Förhammar Staffan & Marie C. Nelson (red), Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. Studentlitteratur, 

Lund. 2004. s.35 
8
  Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005.s. 178 

9
 Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005.s. 178 
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1.7 Uppsatsens disposition  

I avsnitt 2, som är bakgrunden till uppsatsen, tar jag upp vilka regler det finns när det gäller 

tillgänglighet och funktionshinder samt vad det krävs för att en plats ska bli tillgänglig för 

personer med funktionshinder. I detta avsnitt tar jag även upp tre olika handikapp som innebär 

funktionshinder och dessa är nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn- och hörselförmåga. Jag 

tar också upp ett par rader om hur bristfällig tillgänglighet kan anses som diskriminering. 

 

I avsnitt 3, som är undersökningsdelen, tar jag upp olika frågor som jag sedan svarar på. 

Dessa frågor är: Hur arbetar Sverige med att tillgängliggöra samhället för funktionshindrade? 

Varför är det viktigt med ett tillgängligt samhälle? Varför är det viktigt med tillgänglig turism?  

Jag tar även upp varför det är viktigt att transportmedel är tillgängliga för funktionshindrade 

när det gäller resandet. I detta avsnitt tar jag också upp hur olika företag arbetar med att 

tillgängliggöra turism och besöksmål. De olika företag som jag tar upp är Statens 

fastighetsverk, Turism för alla, AssistansResor, Stallyckan – Tillgänglig turism och 

Synskadades Riksförbund. Sedan tar jag även upp vad det krävs för att personer med 

funktionshinder ska kunna besöka ett museum och för att visa på hur ett museum 

tillgängliggjort sin verksamhet har jag tagit Arbetetsmuseum i Norrköping som ett exempel. 

Till sist i det här avsnittet har jag tagit upp hur tillgänglighet kan användas som en 

konkurrensfördel inom turismen.  

 

I avsnitt 4 har jag den avslutande diskussionen där jag sammanfattar uppsatsarbetet genom att 

besvara mina frågeställningar. 
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2 Bakgrund 

 
2.1 Vilka regler finns det när det gäller tillgänglighet och funktionshinder? 

Den 10 december 1948 godkändes den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

av Förenta Nationerna (FN).
10

 

FN bildades för 50 år sedan. Det finns 185 länder i FN och dessa länder ska komma överens 

så att människor får leva i fred och frihet.1993 bestämde FN regler för personer med 

funktionshinder. FN:s uppgift är att se till att alla 185 länderna lever efter dessa regler och ska 

ge personer med funktionshinder möjligheten att leva som alla andra. Alla myndigheter, 

företag, föreningar och alla andra organisationer ska se till att det som står i reglerna också 

blir verklighet. 
11

  

Personer med olika funktionshinder finns i hela världen. De finns både bland rika och fattiga. 

FN har länge arbetat och diskuterat kring frågor som handlar om rättigheter för personer med 

funktionshinder. För några år sedan gjorde alla länder en överenskommelse om att skriva 

regler för att ge människor med funktionshinder rätt att leva som alla andra. Enligt FN betyder 

delaktighet och jämlikhet att alla människor, vare sig de har funktionshinder eller inte, ska få 

samma service, hjälp och information och ska kunna vara med i samhället på lika villkor.
12

 

FN har skrivit olika regler som alla stater ska följa för att på bästa sätt möjliggöra att även 

människor med funktionshinder ska leva i samhället som alla andra. En av reglerna handlar 

om att staterna måste förstå att det är viktigt för personer med funktionshinder att kunna 

komma ut och röra sig fritt, att få viktig information och att kunna samtala med folk. Därför 

anser FN att alla stater bör se till att omgivningen anpassas så att dessa människor ska få 

möjligheten att leva som alla andra.
13

 En grundläggande regel är att alla människor har lika 

värde, rättigheter och ingen får diskrimineras. Dessa regler gäller oavsett var i världen en 

människa befinner sig.
14

 

Handisam, som är en myndighet för handikappolitisk samordning, har tagit fram ett 

funktionshinderperspektiv. Detta är en strategi för att riva hinder och för att samhället ska bli 

                                                 
10

 Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005.s. 178 
11

 http://www.lattlast.se/pub/3134/FNstandsv.pdf besökt 26/10 2009 
12

 http://www.lattlast.se/pub/3134/FNstandsv.pdf besökt 26/10 2009 
13

 http://www.lattlast.se/pub/3134/FNstandsv.pdf. besökt 26/10 2009 
14

 Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005.s. 178 

http://www.lattlast.se/pub/3134/FNstandsv.pdf
http://www.lattlast.se/pub/3134/FNstandsv.pdf
http://www.lattlast.se/pub/3134/FNstandsv.pdf
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utformat så att alla människor ska kunna delta på samma villkor. Perspektivet innebär att alla 

verksamheter och företag, ska i sin planering och i alla sina genomförande utgå från att 

människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.
15

  

Detta är en regel som Handisam vill att alla företag och alla offentliga platser ska tänka på när 

de bygger något nytt eller bygger om. Tänker man utifrån funktionshinderperspektivet från 

börjar slipper man riva hinder i framtiden. 

En annan regel som står skriven i ”Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet”, som tagits fram 

av Handisam, säger att det ska vara möjligt för personer med funktionshinder att förflytta sig 

till, in i och inne i byggnaden samt att använda den. Det är även viktigt att entrén till en 

byggnad är lätt tillgänglig och att alla ska kunna ta sig igenom den oavsett vilket 

funktionshinder man har. De rum som finns inne i en byggnad ska lätt kunna nås och 

användas av alla människor. Det är också väldigt viktigt att toaletter är anpassade utifrån 

personer med något funktionshinder. En av de viktigaste sakerna som ska finnas i en byggnad 

är ett larmsystem som även kan varna personer med nedsatt syn och hörsel.
 16

 En människa får 

inte på några villkor komma till skada. 

År 2003 publicerade Socialstyrelsen Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa. Klassifikationen är en svensk version av Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) som getts ut av Världshälsoorganisationen (WHO) 2001.
17 

Denna klassifikations övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk 

som ska beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. Detta för att 

förbättra kommunikationen mellan olika användare så som hälso- och sjukvårdspersonal, 

forskare, politiker och allmänheten inklusive människor med funktionshinder. Syftet med ICF 

är att ge en vetenskaplig grund för att kunna förstå och studera hälsa och hälsoorienterade 

tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer. ICF har använts som ett verktyg bl.a. 

vid bedömning av vilka behov funktionshindrade har och vid rehabilitering. Denna 

klassifikation erbjuder alltså information som handlar om hur funktionshindrade ska kunna 

delta i samhället. ICF har blivit accepterat som en av FN:s sociala klassifikationer och 

                                                 
15

 http://handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1398  besökt 28/10 2009 
16

 http://handisam.se/upload/riv-hindren-2009-lokaler.pdf  besökt 28/10 2009 
17

 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1_200342.pdf  besökt 19/11 

2009 

http://handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1398
http://handisam.se/upload/riv-hindren-2009-lokaler.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1_200342.pdf
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hänvisas till i Standardregler för att garantera människor med funktionshinder delaktighet och 

jämlikhet.
18

 

 

2.2 Vad krävs det för att en allmän plats ska bli tillgänglig för personer 

med olika funktionshinder? 

Inom handikappolitiken är ett av de centrala målen att förbättra tillgängligheten på olika 

platser. Enligt Boverket, som samarbetar med handikapprörelser, är det viktigt att 

tillgänglighet och användbarhet blir naturliga delar när det gäller en plats planering och 

byggande.
19

 Detta visar på att Boverket är ett av byggverken som tänker på alla människor 

oavsett om det handlar om någon med full rörlighet eller om någon med funktionshinder. När 

de bygger så tänker de på att tillgängliggöra platserna så att alla människor ska kunna vistas 

där och ta del av det som platsen har att erbjuda. Boverket har tagit fram en broschyr som 

heter ”Enkelt avhjälpta hinder” och vänder sig till alla fastighetsägare dit olika besöksgrupper 

kommer. En grundtanke är att alla i samhället ska kunna röra sig fritt oavsett vad det gäller. 

Därför har riksdagen beslutat att alla hinder i publika lokaler ska tas bort.
20

 

För att en person ska kunna besöka en plats ska den byggda miljön kunna användas av både 

personer som har full rörlighet och av personer som behöver olika hjälpmedel så som rullstol 

eller käpp. Även personer med nedsatt hörsel och syn ska kunna vistas på platsen i fråga.
21

  

”Nyckeln till tillgänglighet är kunskap om hörselskadades villkor och behov.”  Taget ur 

Murbräckan.
22

 

Hörselskadades Riksförbund har tagit fram ett häfte som heter Murbräckan. Häftet är ett 

verktyg för att riva hinder och skapa tillgänglighet för hörselskadade. Här tas det upp behov 

och möjligheter, konkreta råd samt lagar och regler, som tar upp frågor kring tillgänglighet för 

hörselskadade. I Murbräckan skrivs det att tillgängligheten handlar om att alla människor har 

rätten att kunna delta i samhället. Det står även att alla har rätten att utöva sina medborgerliga 

rättigheter och skyldigheter och att även personer med nedsatt hörsel ska ha möjligheter som 

                                                 
18

 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1_200342.pdf  besökt 19/11 

2009 
19

 http://www.boverket.se/Tillganglighet/Handikappolitiken/ besökt 21/10 2009 
20

 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/Enkelt_avhjalpta_hinder.pdf besökt 

21/10 2009 
21

 http://www.boverket.se/Tillganglighet/Tillganglig-och-anvandbar-byggd-miljo/ besökt 21/10 2009 
22

 http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf  besökt 23/10 2009 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1_200342.pdf
http://www.boverket.se/Tillganglighet/Handikappolitiken/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/Enkelt_avhjalpta_hinder.pdf
http://www.boverket.se/Tillganglighet/Tillganglig-och-anvandbar-byggd-miljo/
http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
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alla andra. Här menar HRS, Hörselskadades Riksförbund, att tillgänglighet är en fråga om 

respekt. 
23

 

 ”Delaktighet handlar om individens upplevelse av en viss miljö.” Taget ur Murbräckan.
24

 

Enligt Murbräckan leder otillgängliga miljöer till problem för personer med nedsatt hörsel. 

Dessa problem innebär att familj, vänner och kollegor blir påverkade men även att dessa 

personer känner ett utanförskap. Detta utanförskap kan leda till att människor med 

funktionshinder undviker att besöka platser och uppleva nya saker vilket i ett senare skede 

kan leda till att de hamnar i depression. 
25

  

2.3 Nedsatt rörelseförmåga 

Enligt Handisam är tillgängligheten det viktigaste på en plats. Om tillgängligheten är dålig så 

är det omöjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att delta i denna miljö även om andra 

anpassningar är bra. Det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i miljön där 

personen ska vistas. Förutsättningarna är att underlaget är jämt och fast, att personen kan ta 

sig fram utan att denne ska behöva passera branta lutningar, trappor, höga trösklar, trånga 

genomgångar och tunga dörrar. Dessa personer ska inte heller tvingas att ta långa omvägar för 

att ta sig till platsen. För de som sitter i rullstol ska handtag och reglage vara lätthanterliga och 

lättillgängliga. En annan sak som också är viktig när det gäller tillgänglighet är att utrymmen 

ska vara tillräckligt rymliga för att personer i rullstol ska kunna manövrera lätt. Det ska t.ex. 

finnas handikappanpassade toaletter med mycket utrymme. När det gäller inredning och 

utrustning, som bör finnas på platsen, så ska dessa utformas och placeras så att det blir 

användbart även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det är väldigt viktigt att reception, 

hyllor, skyltar och annat som finns på platsen ska ha en lämplig höjd för dessa personer. 
26

 

 

2.4 Nedsatt synförmåga 

När det gäller tillgänglighet för personer med nedsatt syn så måste dessa personer kunna 

orientera och förflytta sig på en plats utan att utsättas för säkerhetsrisker. Det som kan finnas 

på platsen för att underlätta för dessa personer är t.ex. att det finns ledstråk som kan följas 

med teknikkäpp och vit käpp. Käpparna är hjälpmedel för att möjliggöra för personer med 

                                                 
23

 http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf. besökt 23/10 2009 

 
24

 http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf  besökt 23/10 2009 
25

  http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf besökt 23/10 2009 
26

  http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc  besökt 20/10 2009 

http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
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nedsatt syn att lättare ta sig fram i olika miljöer. För att uppnå detta så kan 

kontrastmarkeringar användas t.ex. Om man ska möjliggöra för en person med nedsatt syn ett 

besök på en obekant miljö så ska denne ha tillgång till personlig service i form av en 

ledsagare t.ex. Om det finns viktig information på platsen, som man besöker, ska denna 

presenteras på ett tillgängligt sätt och läsbarheten samt informationen ska finnas i olika format 

så att det passar alla besökare.
27

 

 

2.5 Nedsatt hörsel 

När det gäller tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel så innebär det att det ska finnas 

möjlighet till att kommunicera med andra människor, ta del av information och att uppfatta 

larm. Platsen för besöket ska också ha en bra ljudmiljö, tillgång till hörselteknisk utrustning, 

t.ex teleslinga, samt visuell information och information på teckenspråk. Detta är bra 

förutsättningar för att en plats ska bli så tillgänglig som möjligt för dessa personer.
28

 

 

Det finns fyra betydelsefulla faktorer för att personer med nedsatt hörsel ska kunna delta i en 

miljö eller på en plats. Dessa är att personen har en insikt om sitt funktionshinder, det bör 

finnas tillgång till olika hjälpmedel så som t.ex. tolk och att omgivningen är kunnig och tänker 

på hörselskadades villkor och behov. Det viktigaste när det gäller delaktighet för dessa 

personer är tillgängligheten. Med tillgänglighet menas det att det på platsen ska finnas olika 

typer av kommunikationssystem och att ljudmiljön är bra. 
29

 

I häftet Murbräckan står det att det enligt lagen är förbjudet med dåliga miljöer som innebär 

risk för människors hälsa. Ljudmiljön ska alltid vara anpassad på ett sätt så att ingen individ 

utsätts för skada eller olägenhet.
30

 

 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön…” Taget ur Murbräckan.
31

 

 

                                                 
27

 http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc besökt 21/10 2009 
28

 http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc besökt 21/10 2009 
29

 http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc besökt 23/10 2009 
30

 http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc besökt 23/10 2009 
31

 http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf (Miljöbalken 2 kap 3§) besökt 23/10 2009 

http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
http://www.handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
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Problemet med att många platser inte har rätt kommunikationsteknik beror på att arrangörer 

och lokalansvariga oftast inte känner till dessa tekniska lösningar som finns.
32

 Lösningen på 

detta problem kan vara att de ansvariga skaffar sig utbildning kring detta eller att de anställer 

kunnig personal.  

 

2.6 Bristfällig tillgänglighet som diskriminering? 

Människor med funktionshinder blir dagligen utestängda i samhället p.g.a. att mycket idag är 

otillgängligt. Detta visar bl.a. det antal anmälningar som kommer in till 

Handikappombudsmannen (HO) där det mesta handlar om att människor känner sig 

diskriminerade p.g.a. att tillgängligheten är dålig. Lagen har idag dock inget skydd mot 

diskriminering p.g.a. bristningar i tillgängligheten. Detta är något som HO vill förändra.  

En lag mot sådan diskriminering kan förebygga och leda till att trycket ökar för att göra 

samhället tillgängligt för alla. 
33

 

 

                                                 
32

 http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf  besökt 23/10 2009 
33

 http://www.handikappombudsmannen.se/upload/Diskriminering_och_tillganglighetpdfny.pdf besökt 

15/11/09 

http://www.hrf.se/upload/4621/Murbrackan.pdf
http://www.handikappombudsmannen.se/upload/Diskriminering_och_tillganglighetpdfny.pdf
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3. Undersökning 

3.1 Hur arbetar Sverige med att tillgängliggöra samhället för 

funktionshindrade? 

I Sverige finns det olika myndigheter och förbund som arbetar med handikappolitik. 

En av myndigheterna är Handisam som har i uppgift att samordna arbetet inom det 

handikappolitiska området. De arbetar för att människor med funktionshinder ska kunna leva 

ett liv som alla andra i samhället när det gäller bl.a. att kunna göra ett besök på en allmän plats 

där de tidigare inte kunnat vistas. Handisam har tagit fram en bok som handlar om vad som 

krävs för att allmänna platser ska bli mer tillgängliga för personer med funktionshinder.
34

 

 

Boken som Handisam tagit fram heter ”Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet”. Handisam 

säger att hinder ska identifieras och undanröjas för att skapa full delaktighet och jämlikhet för 

personer men funktionshinder. Det är väldigt viktigt att lokaler, allmänna platser och 

verksamheter blir tillgängliga så att alla människor ska kunna vistas där och ta del av det som 

verksamheten har att erbjuda. När ett samhälle skapas är allmänna lösningar, som fungerar för 

alla, det första och viktigaste alternativet. Om det skulle bli så att detta inte räcker till för att 

skapa förutsättningar för jämlikhet och delaktighet för alla, ska särskilda satsningar och 

individuella stöd övervägas. För att allt detta ska bli möjligt vill Handisam att ett 

funktionshinderperspektiv ska tillämpas som innebär att alla verksamheter, företag, allmänna 

platser m.m. ska riva hinder för att utforma ett samhälle där alla människor kan delta.
35

 

 

Kunskap om olika behov och möjligheter, som människor har, leder till en ökad kvalitet i 

olika verksamheters kontakter med deras målgrupper. Detta ökar medvetenheten som behövs 

för att skapa förståelse för varför tillgänglighetsförbättrade åtgärder bör genomföras. 

För att en verksamhet ska bli så tillgänglig som möjligt måste funktionshinderperspektivet 

finnas med i all planering och i alla beslut och processer.
 36

 

 

Riksdagen beslutade år 2000 i den nationella handlingsplanen för handikappolitik att alla 

måste sätta en tyngdpunkt på att förbättra tillgänglighet i samhället. De målen är uppsatta till 

2010 då alla enkelt avhjälpta hinder ska vara borttagna i hela Sverige. Denna handlingsplan 

har blivit en naturlig del i många politikområden när det gäller handikappolitiken.  

                                                 
34

 http://handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1529 besökt 27/10 2009 
35

 http://handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc besökt 27/10 2009 
36

 http://handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc. besökt 27/10 2009 

http://handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1529
http://handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
http://handisam.se/upload/Riv%20Hindren%202009.doc
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Det stora problemet är att genomförandet av tillgänglighets mål inte har gått framåt så snabbt 

som det var planerat.
37

 

 

För att Sverige ska kunna bli någorlunda tillgängligt fram till 2010 har regeringen valt en 

strategi som innebär att fokusen ligger inom några få områden som innebär förbättrad 

tillgänglighet. Detta innebär att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort och att kollektivtrafiken 

och statsförvaltningen ska bli mer tillgängliga.
38

 

 

3.2 Varför är det viktigt med ett tillgängligt samhälle? 

Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en demokrati fråga som är väldigt viktig. Ett 

tillgängligt samhälle ökar förutsättningarna för personer med funktionshinder att studera, 

arbeta och att klara det dagliga livet. Detta gör att dessa människor också kan bidra till en 

bättre samhällsutveckling. Därför ska tillgänglighet ses som en nödvändighet och en 

självklarhet istället för att ses som en välvilja från samhället. Eftersom samhället hela tiden 

förändras och även människors hälsotillstånd så borde även samhället utvecklas till ett bättre 

och mer tillgängligt samhälle i hela Sverige. Det är även väldigt viktigt att kollektivtrafiken är 

tillgänglig för personer med funktionshinder så att dessa människor ska kunna ta sig fram till 

olika platser på ett lätt sätt.
39

 

 

Handikappombudsmannen Lars Lööw har ett uppdrag som innebär att öka delaktigheten i 

samhället för funktionshindrade. Detta är ett stort och viktigt arbete men samtidigt väldigt 

krävande.
40

  

 

Att samhället har en bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder kan anses som 

en form av diskriminering. Detta är något som utreds för tillfället inom Regeringskansliet.
41

 

Även Lars Lööw anser att det måste bli uppenbart för alla att bristande tillgänglighet innebär 

diskriminering. Han säger att målet för handikappolitik handlar om jämlikhet och delaktighet. 

                                                 
37

 http://www.regeringen.se/sb/d/11030/a/111624#111624 besökt 29/10 2009 
38

 http://www.regeringen.se/sb/d/11039 besökt 29/10 2009 
39

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/83/68/df957f52.pdf  besökt 29/10 2009 
40

http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/881361020F3444EEC1256AD800335E2E/$

File/920013.pdf  besökt 29/10 2009 
41

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/83/68/df957f52.pdf  besökt 29/10 2009 

http://www.regeringen.se/sb/d/11030/a/111624#111624
http://www.regeringen.se/sb/d/11039
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/83/68/df957f52.pdf
http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/881361020F3444EEC1256AD800335E2E/$File/920013.pdf
http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/881361020F3444EEC1256AD800335E2E/$File/920013.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/83/68/df957f52.pdf
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Lööw säger även att samhällets tillgänglighet avgör om människor med funktionshinder kan 

utöva sina medborgerliga rättigheter. Kan de inte det så innebär det diskriminering.
42

 

 

Om ett samhälle inte är tillräckligt tillgängligt så är det omöjligt för personer med 

funktionshinder att åka iväg på semester. Detta skulle kräva en stor förberedelse innan resan 

skulle bli möjlig.  

 

De flesta människor känner någon gång i sitt liv att de vill komma bort från sin vardag och 

vila upp sig på en annan destination. Många vill ha en semester som är unik och vill uppleva 

något som blir ett minne för livet. De flesta människorna drömmer om paradisstränder och att 

få besöka en ny plats och uppleva något nytt. Detta är något som Jennie Dielemans skriver om 

i sin bok ”Välkommen till Paradiset”. 
43

 Denna upplevelse kan dock inte alla uppleva även om 

de vill och detta p.g.a. dålig tillgänglighet. Personer med funktionshinder kan inte bara vakna 

upp en dag och bestämma sig för att göra en resa till en paradisstrand utan att planera långt 

innan resan kan äga rum. Det gäller för dessa människor att ta reda på hur tillgänglig en plats 

är innan de kan ta sig dit. Hade däremot samhället varit mer tillgängligt så hade även dessa 

människor kunnat göra en resa till en paradisstrand eller varför inte till en paradisö? Det här är 

en av många anledningar som tillgänglighet har blivit en stor fråga inom handikappolitiken.  

 

3.3 Varför är det viktigt med tillgänglig turism? 

I Europa beräknas den potentiella marknaden för tillgänglig turism till 127 miljoner gäster 

med funktionshinder som på sina olika resor skulle spendera mer än 80 miljoner euro. 
44

 

Olika turismanläggningar tävlar med varandra om vem som har den bästa kvaliteten på det de 

erbjuder sina besökare, det bästa priset, den bästa servicen och det bästa erbjudandet för 

besökarna. För att bli den bästa turismanläggningen gäller det att ha den bästa tillgängligheten 

så att alla människor, till och med funktionshindrade, kan uppleva det som 

turismanläggningen erbjuder. När det gäller att tillgängliggöra turismen så måste de olika 

turismanläggningarna tänka på att tillgängliggöra informationen. Detta är en av de viktigaste 

sakerna, för om inte informationen är tillgänglig för alla människor, inklusive de med 

funktionshinder, så kan ingen ta del av det som erbjuds på platsen. När någon söker efter ett 

                                                 
42

http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/881361020F3444EEC1256AD800335E2E/$

File/920013.pdf besökt 29/10 2009 
43

 Jennie Dielemans, Välkommen till Paradiset, (Falun 2008), s. 88 
44

 http://www.access-sweden.se/ besökt 15/11 2009 

http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/881361020F3444EEC1256AD800335E2E/$File/920013.pdf
http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf/UNID/881361020F3444EEC1256AD800335E2E/$File/920013.pdf
http://www.access-sweden.se/
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besöksmål som de vill besöka så letar man efter ett besöksmål som tilltalar personen och som 

är en plats där personen kan få ut bästa möjliga upplevelsen som möjligt. För att en person 

med funktionshinder ska kunna uppleva ett resmål på bästa sätt så måste tillgängligheten vara 

tillräckligt bra annars väljer den funktionshindrade en annan plats. Detta gör då att 

besöksmålet med dålig tillgänglighet förlorar pengar på att den funktionshindrade inte väljer 

deras besöksmål utan väljer en plats som passar de bättre.
45

  Den enda orsaken till att personer 

med funktionshinder inte reser är p.g.a. dålig tillgänglighet när det gäller både transportmedel 

och resmål. Om tillgängligheten hade varit bättre på resmål, besöksmål och transportmedel så 

hade fler människor åkt ut och rest.
46

 

 

3.4 Transportmedel och turism 

Vart, hur ofta och hur långt vi reser på vår fritid bestäms inte enbart av vad vi vill göra utan 

även av vad vi kan göra och hur vi ska ta oss dit som avgör beslutet. 
47

 

För att funktionshindrade ska ha möjlighet till att resa måste transportmedel tillgängliggöras. 

Personer med funktionshinder ska kunna ta sig till en plats utan att behöva planera långt i 

förväg. Detta innebär att bättre tillgänglighet inom transportmedel leder till att fler kan 

planera och genomföra sina resor utan att vara beroende av andra. Detta är något som 

vägverket arbetar med.
48

 

 

                                                 
45

 Westcott. Jacqueline, Improving information on accessible tourism for disabled people, 

European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, 2004, 

Luxembourg. s.5 
46

 http://www.access-

sweden.se/C1257352003C778B/0/890ED5613CA97954C125756F0037240E/$FILE/Lilian&HIToDIThod30

8_p28_29.pdf  besökt 15/11 2009 
47

 Aldskogius Hans, Kulturliv, rekreation och turism, 1993, Uppsala universitet. s. 82 
48

 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2706/88961_funktionshinder_i_focus.pdf  besökt 15/11 2009 
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http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2706/88961_funktionshinder_i_focus.pdf
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3.5 Hur arbetar olika företag med att tillgängliggöra turism och besöksmål? 

 

3.5.1  Statens fastighetsverk 

Sveriges riksdag har fattat ett beslut som innebär att alla statliga myndigheter ska vara 

föredömliga i arbetet för att människor med funktionshinder ska ha tillgång till full 

delaktighet i samhället. Statens fastighetsverk (SFV) har i uppgift att verka för att deras 

verksamhet, information och deras lokaler ska vara tillgängliga för funktionshindrade.
49

 De 

arbetar alltså med olika handikapporganisationer för att få det bästa resultatet när det gäller att 

bl.a. tillgängliggöra besöksmål för människor med funktionshinder.
50

 

 

Sverige har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Dessa är en del av 

människans gemensamma historia och framtid. Det som Statens fastighetsverk vill uppnå är 

att göra svenska folket stolta över statens egendomar, alla nationalbyggnader, museer m.m. 

SFV:s uppgift är alltså att förvalta dessa byggnader på bästa sätt och bevara byggnadernas själ 

och karaktär.
51

 När kulturarv skapades tänkte ingen på att alla hus skulle vara tillgängliga 

även för människor med funktionshinder. Därför arbetar SFV med att tillgängliggöra 

kulturarvet för alla.
52

 Detta samtidigt som de ska anpassa byggnaderna efter dagens behov och 

användning till nytta och glädje för både hyresgäster och allmänheten.
53

   

 

SFV har en nerskriven tillgänglighetspolicy som de strävar efter. De verksamheter som 

bedrivs i fastigheter som de äger, så som museum, ska vara tillgängliga för alla besökare med 

funktionshinder.
54

 

 

3.5.2 Turism för alla 

Turism för alla är en aktör som arbetar utifrån de förutsättningar som gäller 

i ”nätverkssamhället”. De arbetar för att tillgängliggöra turismen för alla människor i Sverige. 

Turism för alla erbjuder olika tjänster genom EQUALITI, som är Sveriges ledande 

konsultföretag inom tillgänglighet. En av tjänsterna som de erbjuder är att ge information om 

tillgängliga turistmål i Sverige och utomlands. De erbjuder även tillgänglighetsinventering av 

                                                 
49

 http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/tillganglighet/Tillgangl_713.pdf  besökt 27/10 2009 
50

 Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005. s.31. 
51

 http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/tillganglighet/Tillgangl_713.pdf  besökt 27/10 2009 
52

 Statens fastighetsverk, Tillgänglighet och kulturarv, 2005. s.28. 
53

http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/tillganglighet/Tillgangl_713.pdf besökt 27/10 2009 
54

 Ibid. besökt 27/10 2009 
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besöksmål, anläggningar, service inom boende, aktiviteter, sevärdheter, restauranger och 

transporter i Sverige och utomlands.
55

 

Något viktigt som Turism för alla påpekar i sina undersökningar är att resandet i världen ökar 

hela tiden. Problemet idag är att många människor som skulle vilja resa inte har de 

möjligheter idag p.g.a. olika hinder. ENAT, som samarbetar med Turism för alla, skriver om 

att det idag finns omkring 130 miljoner människor i Europa som skulle resa mer om 

tillgängligheten var bättre på resmål och transportmedel.
56

 

 

I Sverige finns det en lag sedan 1999 som säger att alla enkelt avhjälpta hinder inomhus och 

utomhus i offentliga miljöer ska vara borttagna senast 2010. Detta gäller även turism. 

Det handlar inte bara om att ta sig fram med rullstol utan det ska också finnas anpassningar 

för syn- och hörselskadade. Att förbättra tillgängligheten för turism är aktuellt över hela 

världen. Utvecklingen har dock hunnit längre i vissa andra länder, men Sverige är igång med 

det nu också. Här handlar det inte om att personer med något funktionshinder ska resa i grupp 

där ressätt och besöksmål väljs ut för att de är tillgängliga. Det handlar om att tillgängliggöra 

för ett individuellt resande och för att detta ska bli möjligt krävs det krafttag.
57

 

Detta är något som Turism för alla vill uppnå och har redan kommit igång med, men de har en 

lång väg kvar innan det är klart.  

 

Alla de som arbetar med turism måste bli medvetna om vilken stor marknad det här handlar 

om. Om Sverige inte har de produkter som efterfrågas så kommer turisterna att åka någon 

annanstans och då förlorar Sverige en hel del pengar på detta. Istället för att se kostnader med 

handikappanpassning så borde företag och verksamheter se att det handlar om inventering och 

nya kundgrupper som kan bidra till ett ekonomiskt lyft för Sveriges turism.
58

 Det gäller bara 

att våga satsa.  
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3.5.3 AssistansResor 

AssistansResor är ett av Nordens största reseföretag som erbjuder resor med hög kvalitet. 

Dessa resor är speciellt anpassade för personer med funktionshinder. Alla resor är noggrant 

planerade, anpassade och når spännande och exotiska platser över hela världen. Deras mål är 

att den som reser med de ska få en oförglömlig upplevelse och detta utan att behöva oroa sig 

över praktiska detaljer. AssistansResor erbjuder människor med funktionshinder att resa till 

platser som de drömt om men inte kunnat resa till p.g.a. olika problem som t.ex. dålig 

tillgänglighet. Dessa människor kan med hjälp av AssistansResor nu åka till paradisstränder, 

till klippiga berg och uppleva allt från berömmelse och rikedom till nostalgi och finkultur.  

Det som AssistansResor lägger störst tyngdpunkt på när de reser med sina resenärer är service, 

trygghet och upplevelser. På dessa resor följer AssistansResor med under hela resan och ser 

till att resenärerna får en behaglig resa och arrangörerna sköter allt det praktiska. Det enda 

resenären behöver göra är att njuta av semestern. Researrangörerna tar hand om bagage under 

resan och under längre resor hjälper de även resenärerna att ta sig till toaletter och när de 

behöver sträcka på kroppen. Arrangörerna har även specialanpassade rullstolar som gör det 

möjligt för resenärer i rullstol att förflytta sig under flygturen. Dessa resor görs oftast i små 

grupper så att resenärerna ska få den bästa möjliga kvalitén och hjälpen. Resorna blir 

oförglömliga för resenärerna. 
59

 

 

Ett av de resmålen som AssistansResor erbjuder går till Costa Rica som ligger i 

Centralamerika. Här kan resenärer uppleva en härlig natur med ett rikt djurliv och en hel del 

andra aktiviteter som gör att upplevelsen blir ett minne för livet. 
60

 

Ett annat resmål som AssistansResor erbjuder går till Redang som ligger i Malaysia.. 
61

 

Resmålet The Wild West i USA erbjuder nöje på högsta nivå. Denna resa har AssistansResor 

valt att kalla för The Wild West för att den är fylld av spänning, sensation och äventyr.
62

 

AssistansResor erbjuder även en resa till Brasilien där resenärerna får uppleva Rio de Janeiro, 

Iguassau fallen och Amazonas regnskog.
63

 Den sista resan som AssistansResor har att erbjuda 

sina kunder är ett besök i Kina där resenärerna får göra utflykter till Peking, Hong Kong och 

kinesiska muren.
64

 Det är på detta sätt som AssistansResor beskriver sig själva. 
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Alla dessa resor erbjuder personer med funktionshinder en upplevelse som kan kännas 

svåråtkomlig i vanliga fall men med hjälp av AssistansResor kan även dessa människor 

uppleva och göra saker som alla andra. De här researrangörerna gör något unikt och som flera 

resebolag borde ta efter.  

 

3.5.4 Stallyckan – Tillgänglig turism 

”Stallyckan är en liten och familjär gård som vill uppfylla allas rätt till lika möjligheter inom 

turism och boende”.65 

Att bo på en lantgård är idag för många människor bara en dröm, en dröm som är svår att 

uppfylla. Det blir extra svårt för personer som har en funktionsnedsättning. Detta är något 

som personalen på Stallyckan i Skephult vill ändra på. På deras lantgård har de trygga och 

stabila hästar som är lämpade för både nybörjare och funktionshindrare. På gården får alla 

chansen att rida eller pyssla med hästarna. De ansvariga planerar även att bygga ett 

handikappanpassat helg- och semesterboende. Det ska byggas två rimliga stugor med 5-6 

bäddar i varje och de ska vara fullt utrustade med handikappanpassande duschar och toaletter.  

Gården kommer även att tillgänglighetsanpassa gårdsytor och närhet till natur och kultur. 
66

 

 

3.5.5 Synskadades Riksförbund  

Synskadades Riksförbund (SRF) är en intresseorganisation av och för synskadade. De har en 

egen resebyrå med ca 15 resor per år både i Sverige och utomlands. Resebyrån erbjuder bl.a. 

badsemester, tandemcykling, vandringar, festivaler, paddling och storstadsresor.  

På alla de resor som erbjuds följer det alltid en ledsagare som hjälper till med det som är svårt 

för personer med nedsatt syn. Ledsagarna är gratis för resenären då SRF står för deras 

omkostnader. Det finns minst 1 ledsagare på 2 synskadade resenärer. Detta säger Britt 

Ronström, som jag haft e-mail kontakt med och som arbetar hos SRF Fritid.
67

 

 

SRF har ordnat resor för synskadade i ca 20 år och har inga speciella krav på tillgängligger av 

resmålet för deras synskadade resenärer. De har dock ett antal personer med 

flerfunktionshinder, bl.a. rullstolsburna, som reser med de och därför försöker de i möjligaste 

mån att boka hotell/boende där det finns handikappanpassade rum. Detta lyckas dock inte 
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alltid med de frågar alltid efter anpassade rum så att det blir en efterfrågan för att de ansvariga 

sedan ska tänka på detta vid nybyggen och ombyggnationer. Resebyrån vill inte bo på för 

stora och svårorienterade anläggningar eftersom personer med synskador då blir helt beroende 

av ledsagarna och detta är inte meningen. Dessa personer ska själva kunna lära sig hitta på 

hotellet och i omgivningarna. Detta säger Britt Ronström. 
68

 

 

3.6 Vad krävs det för att personer med funktionshinder ska kunna besöka 

ett museum? 

För att en utställning på ett museum ska bli en bra upplevelse krävs det bra tillgänglighet för 

alla besökare. Det viktigaste är att personalen och de ansvariga på ett museum ska ha en 

öppen inställning och viljan att ändra på olika rundturer utifrån besökarnas olika behov. 

Det som är grundläggande för ett besök på ett museum är att alla besökare ska ges tid att 

bekanta sig med en utställning, att få uppleva den och inhämta kunskaper. Rundturen på 

museet ska vara på ett sätt som gör att den lockar och uppmuntrar besökarna att fråga och 

delta på sitt eget sätt. Detta kan kräva mer tid än vanligt. När det kommer besökare som har 

ett funktionshinder ska personalen tilltala de direkt även om en assistent eller tolk finns på 

plats. Människor med funktionshinder ska inte separeras från resten av gruppen men under en 

guidning kan den ansvariga erbjuda hjälp eller fråga om besökaren har några speciella 

önskemål. Om museets utställningar är känsliga och inte bör röras så ska museet ha sett till att 

uppmärksamma detta under planeringsstadiet så att trånga passager och känsliga verk undviks 

för att funktionshindrade inte ska behöva påverkas av detta.
69

 

 

När man på ett museum ska planera guidningens ljudmiljö ska man tänka på att både 

hörselskadade besökare och de synskadade rör sig i stor utsträckning med hjälp av 

hörselsinnet. Under guidningen kan guiden försöka röra sig i de delar av museet som är tysta. 

Det är också viktigt att undvika att ha två eller flera grupper samtidigt i ett rum då ett eko kan 

uppstå när guiden talar. 
70

 

 

När det gäller utställningar där besökare själva får gå runt och ta del av det som erbjuds gäller 

det att det även där finns inslag av ljud så att personer med nedsatt hörsel ska kunna ta del av 

utställningen. Det är viktigt att utställningar även presenteras visuellt genom text och bild. Det 
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ska även finnas en fungerande teleslinga i hela museet för att en person med nedsatt hörsel 

ska kunna ta del av viktig information. För att en person med nedsatt hörsel ska kunna ta del 

av det som museet har att erbjuda bör det också finnas tillgång till teckenspråkstolkning och 

tillgång till trådlös hörselteknisk utrustning. Det är också viktigt att det finns textinformation 

med displayer och skyltar som ger samma information som ljudupptagningar och  det ska 

finnas textning av filmsekvenser som ingår i en utställning.
71

  

  

När man ska guide besökare med nedsatt rörelseförmåga ska man se till att guideturen är 

lättlöpande. De hinder som kan ställa till med problem under en guidad tur för dessa 

människor är nivåskillnader, trappor samt långa och komplicerade eller trånga rundvandringar. 

Det är också viktigt att alltid informera besökarna om var hissar och ramper finns. En annan 

sak som bör tänkas på är att placera verk och annat som visas på ett museum på ett sådant sätt 

att även rullstolsburna ska kunna se de. Under en guidad tur bör gångtempot anpassas för 

besöksgruppen. Någon som är rullstolsburen kan inte röra sig lika snabbt som en person utan 

funktionshinder.
72

 

 

För att en person med nedsatt syn ska kunna besöka ett museum krävs det olika hjälpmedel 

under en guidning t.ex. De flesta som har nedsatt syn har redan något hjälpmedel som de 

använder sig av. Det kan vara att de använder sig av specialglasögon och rör sig med hjälp av 

vit käpp eller ledarhund och ibland kan de även ha med sig en seende assistent. De personer 

som har nedsatt synförmåga kan också erbjudas, under en guidad tur, att hålla sig i guidens 

arm som stöd. För att guideturen ska vara så bra som möjligt ska hinder undvikas för att 

besökaren ska få den bästa upplevelsen som bara går. Innan en guidad tur startar ska guiden 

presentera sig för att dra till sig den synskadade besökarens uppmärksamhet. För att den 

synskadade besökaren ska lättare kunna orientera sig kan det vara bra att i början av 

guidningen beskriva museibyggnaden och guiden kan även berätta var i museet gruppen 

befinner sig under rundturen. När det gäller ljudmiljön så är den väldigt viktig för synskadade 

besökare. Dessa människor är beroende av hörselsinnet när de rör sig i olika miljöer. Det som 

kan vara bra att använda sig av är ljudförstärkande hörlurar som hjälper den synskadade att 

höra bättre vid guidningar. När det gäller att välja verk som ska presenteras för den 

synskadade museibesökaren så är det viktigt att använda sig av verk som är bättre lämpade för 

en bra beskrivning så att besökaren ska uppfatta vad det är för verk. Här är det också viktigt 
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att använda sig av föremål som besökaren kan röra vid för att få en bättre uppfattning om 

föremålet eller verket.
73

  

 

3.7 Hur har Arbetetsmuseum tillgängliggjort sin verksamhet? 

Arbetetsmuseum som ligger i Norrköping har i uppdrag att dokumentera arbetet och 

levandegöra arbetets historia. De ska även dokumentera industrisamhällets historia och 

samarbeta med andra museer och institutioner med industrihistorisk inriktning. 
74

 

 

Arbetetsmuseum har tagit fram en handlingsplan för att göra museet mer tillgängligt för alla. 

Denna handlingsplan har de tagit fram genom att det kommit in reaktioner från besökare med 

funktionshinder. Museet genomförde även ett projekt som hette ”Fokus Funktionshinder” med 

utställningar och föreläsningar om olika funktionshinder så att även personalen fick en större 

insikt i dessa frågor. Detta säger Felicia Eriksson som är informationschef på 

Arbetetsmuseum som jag har haft e-mail kontakt med.
75

 

 

När det bestämdes att fabriksbyggnaden skulle byggas om för museiverksamhet gjordes det 

flera anpassningar med handikapptoaletter på flera plan, markeringar på trappsteg och räcken 

i entrén som sluttar uppåt för att personer med nedsatt syn ska kunna ta sig fram. På grund av 

att entrén lutar uppåt och svänger starkt till vänster har de ansvariga på museet satt upp 

handtag i väggen för att rullstolsburna ska lättare kunna ta sig upp för sluttningen. När det 

gäller dörrar så öppnas de automatiskt när någon närmar sig de. Det som anses vara en av 

fördelarna med fabriken är att det finns två rymliga hissar som används av besökarna för att ta 

sig till de olika våningarna. På den ena hissen finns det en automatisk dörröppnare. Museet 

har även stora utställningsytor och få trösklar som gör att det är lätt att ta sig runt. Det som 

kan vara svårt är att tillgängliggöra utställningarna för personer med nedsatt syn och hörsel. 

Eftersom de flesta av deras utställningar är tillfälliga anser de att det är svårt att bygga några 

lösningar så att även personer med nedsatt syn och hörsel ska kunna ta del av dessa 

utställningar. I dagens utställningar arbetar museet mycket med upplevelser för många sinnen, 

men främst hörsel i form av ljud och inspelade intervjuer i form av film och bilder. Det är 

dock dåligt med taktila upplevelser, alltså finns det inga utställningar där personer med 

nedsatt syn kan ta på saker för att få en uppfattning om vad det är de har framför sig. En 
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annan sak som de brukar ha problem med på museet är att de olika ljudillustrationerna som 

finns kan störa de andra utställningarna då ljuden blandas ihop och det kan bli svårt att följa 

berättelserna. Miljön kan bli rörig och verka stressande och obehaglig för vissa personer, för 

t.ex. personer med nedsatt synd då dessa använder sin hörsel för att kunna orientera sig och 

uppleva olika saker. Arbetetsmuseum anser att det finns många fördelar med att anpassa 

museet och utställningarna så att även personer med funktionshinder kan ta del av det de har 

att erbjuda. Några av fördelarna är att deras besökssiffror ökar och att de anpassade 

utställningarna även lockar personer som inte har något funktionshinder. Museet erbjuder 

visningar för grupper med särskilda behov, både barn och vuxna. Detta gör att de gör en 

visning på besökarnas villkor.
76

 Även om museet anser att det finns fördelar med att 

tillgängliggöra utställningar ännu mer för att detta bl.a. ökar besöksantalet. så vänder de sig 

inte särskilt mycket till personer med handikapp, de har alltså inte detta som en tänkt 

målgrupp. För att Arbetetsmuseum ska bli mer tillgängligt behövs det fler resurser, mer tid 

och mer pengar vilket Arbetetsmuseum inte har.
77

  

 

3.8 Tillgänglighet som konkurrensfördel 

Att vi har kommit in i 2000 talet har inneburit att samhället har förändrats. Detta innebär 

också att turismbranschen ständigt förändras och måste se till sina kunders behov om 

branschen vill gå med vinst. Om flera aktörer går ihop och skapar en gemensam och bättre 

turistdestination, som tillfredställer alla, har de en större fördel än andra destinationer. Istället 

för att vara konkurrenter så kan aktörer samarbeta för att få den bästa markandsföringen vilket 

senare leder till en konkurrensfördel med andra företag. Det är något som Von Friedrich 

Grängsjö Yvonne skriver om.
78

 Detta är något som bättre tillgänglighet skulle leda till. Om 

olika turistdestinationer gick ihop och tillgängliggjorde sina besöksmål bättre skulle de 

konkurrera ut andra destinationer och besöksmål. En person med funktionshinder skulle 

förmodligen välja den bäst tillgängliga destinationen när de väljer ett resmål eller ett besök på 

en viss plats. För att ett turistmål ska bli valt av turister är det väldigt viktigt att turistmålet har 

de förväntningar som turisten förväntar sig
79

. Som Michael E. Porter skriver i sin artikel, 
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What is Strategy?, krävs det en bra strategi för att ett företag ska gå i vinst. Det innebär att 

man ska ha något bättre än alla andra. För att få något bättre och mer unikt än andra i 

turismbranschen bör man göra liknande aktiviteter men på ett bättre sätt. 
80

 Bättre 

tillgänglighet leder till att ett företag inom turismnäringen har en större fördel och konkurrerar 

med andra liknande företag p.g.a. att dessa har en bra tillgänglighet där även personer med 

funktionshinder kan uppleva det som erbjuds.   
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4. Avslutande diskussion 

Dagens samhälle har stora brister när det gäller tillgänglighet för personer med 

funktionshinder. Offentliga platser och miljöer är inte tillräckligt tillgängliga för att personer 

med funktionshinder ska kunna vistas där. Personer med funktionshinder är en stor del av det 

svenska samhället idag. Det finns idag en miljon människor med någon sorts 

funktionshinder
81

. Detta gör det ännu viktigare för samhället att bli bättre tillgängligt för att 

även människor med funktionshinder ska kunna leva ett liv som alla andra. Även de har rätt 

till att ta del av samhället som alla andra. Idag talas det om att otillgänglighet är 

diskriminering. Människor som blir utestängda p.g.a. funktionshinder har gjort flera 

anmälningar till Handikappsombudsmannen (HO). HO arbetar idag därför med att förändra 

lagen som idag inte har något skydd mot diskriminering p.g.a. dålig tillgänglighet. Denna lag 

kan förebygga och leda till att trycket ökar för att göra samhället tillgängligt för alla.
82

 

 

För att Sverige och det svenska samhället ska bli ännu mer tillgängligt än vad det redan är har 

olika förbund och myndigheten Handisam tagit till sig dessa frågor och gjort de centrala i sitt 

arbete. Handisam, Synskadades riksförbund och Hörselskadades riksförbund försöker ständigt 

uppmärksamma samhället på hur viktigt det är med tillgänglighet. Handisam har tagit fram ett 

funktionshinderperspektiv som är en strategi för att riva hinder och för att samhället ska bli 

utformat så att alla människor, oavsett funktionshinder, ska kunna delta på samma villkor. En 

annan viktig regel, som Handisam har arbetat fram, är att alla med funktionshinder ska ha 

möjlighet till att förflytta sig till, in i och inne i byggnaden samtidigt som de ska kunna 

använda byggnaden.
83

 Socialstyrelsen har även tagit fram en klassifikation som heter ICF. 

Den har använts som ett verktyg för att bedöma vilka behov funktionshindrade har.
84

 

 

Boverket är ett byggverk som samarbetar med handikapprörelser för att förbättra 

tillgängligheten i de byggnader som de bygger. Det första de tänker på när de bygger är att 

tillgängliggöra platserna för att alla människor ska kunna vistas där och ta del av det som 
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platsen har att erbjuda. 
85

 Om alla företag började samarbeta med olika handikapprörelser 

skulle tillgängligheten var det första alla tänkte på när de planerade ombyggnad eller 

tillökning i sina offentliga platser där alla människor kan vistas.  

Även Statens fastighetsverk (SFV) har i uppgift, som de fått av Sveriges riksdag, att 

tillgängliggöra sina lokaler och verksamheter. Även de arbetar med olika handikapprörelser 

för att kunna förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder.
86

  De arbetar mycket 

med att tillgängliggöra olika museum så att även funktionshindrade ska kunna ta del av 

Sveriges kulturhistoria.  

 

Det kan vara väldigt svårt att tillgängliggöra ett museum för personer med funktionshinder då 

många av byggnaderna är gamla och kräver en hel del ombyggnation för att bli tillräckligt 

tillgängliga och åtkomliga. Ett museum som har försökt att bli tillgängligt är Arbetetsmuseum 

i Norrköping. De har dock inte lyckats tillräckligt mycket och vill de bli ännu mer tillgängliga 

så måste de lägga ner mer resurser, tid och pengar på detta. Många verksamheter anser, bl.a. 

Arbetetsmuseum, att bättre tillgänglighet ökar besöksantalet. Det är inte enbart 

funktionshindrade som besöker de anpassade utställningarna och verksamheterna utan även 

andra besökare tar sig dit. Detta gör det tydligt att alla människor skulle ta del av det som är 

tillgängligt. Alltså skulle företag få större besöksantal av olika människor, oavsett om de har 

ett funktionshinder eller inte, om dessa satsade mer på bättre tillgänglighet. 

 

När det gäller turismen idag beräknas den potentiella marknaden för tillgäng turism upp till 

127 miljoner besökare som har något funktionshinder. Det innebär att dessa människor skulle 

göra av med mer än 80 miljoner euro på sina olika resor.
 87

 Detta gäller för Europa. Om dessa 

människor valde istället att resa till Sverige för att vi har den mest tillgängliga turismen så 

skulle den svenska ekonomin rusa i höjd. Det skulle även leda till fler arbetstillfällen men det 

skulle också leda till att människor, oavsett funktionshinder och oavsett var de bor, skulle ta 

sig till de platserna som har bäst tillgänglighet. Om olika aktörer går ihop, som om t.ex. ett 

turismföretag gick ihop med en handikapprörelse, skulle detta leda till att företaget fick bästa 

möjliga hjälp med att tillgängliggöra sin verksamhet. Detta i sin tur skulle leda till att 

företaget konkurrerade med andra liknande företag. Detta är något som von Friedrich 
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Grängsjö tar upp i sin artikel. 
88

 Något som Michael E. Porter tar upp är att företag som vill gå 

i vinst måste ha en bra strategi. Han menar att företaget ska erbjuda sina besökare något bättre 

än alla andra. Det bästa sättet att konkurrera ut andra företag är att göra liknande aktiviteter 

med på ett bättre sätt.
89

 Det ska alltså erbjudas något som inget annat företag har. Bra 

tillgänglighet är en bra början på att konkurrera med andra företag. Att ett företag inom 

turismbranschen har en bra tillgänglighet skulle leda till att människor med funktionshinder 

skulle föredra att besöka det företaget framför andra. Detta p.g.a. att det företaget har 

tillgängliggjort sig på ett sätt som gör att besökare med funktionshinder kan ta del av och 

uppleva det som erbjuds.  

 

Idag finns det inte många företag inom turismbranschen som arbetar med tillgänglig turism. 

De få som finns är inte särskilt lätta att hitta. Ett av Nordens största reseföretag erbjuder resor 

med hög kvalitet och är speciellt anpassade för personer med funktionshinder. Reseföretaget 

heter AssistansResor och erbjuder sina resenärer en bra service, trygghet men framförallt en 

upplevelse de sent glömmer. AssistansResor är ett av de få företagen som följer med på 

resorna och hjälper dessa resenärer med allt som de kan behöva hjälp med under resan.
90

   

 

En organisation som också tagit på sig uppgiften att tillgängliggöra turismen för personer med 

funktionshinder är Synskadades Riksförbund (SRF). Dessa har en resebyrå som erbjuder bl.a. 

människor med nedsatt syn olika resealternativ som inte är möjliga i vanliga fall. Även denna 

resebyrå följer med på de olika resorna och hjälper sina resenärer med det de behöver under 

resans gång.
91

  

 

Det man kan säga angående AssistansResor och SRF:s resebyrå är att dessa två reseföretag 

har kommit på en bra strategi. Deras strategi är att erbjuda något som andra företag erbjuder 

men på ett bättre sätt. Ett sätt som även funktionshindrade kan ta del av. De har valt att inte 

välja resmål som måste anpassas utifrån människor med funktionshinder utan de har valt att 

välja resmål som vilken människa som helst kan ta del av oavsett om de har ett 
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funktionshinder eller inte. Deras strategi är istället att ha personal som följer med under hela 

resan och hjälper den funktionshindrade resenären med allt som denna kan behöva hjälp med. 

AssistansResor och SRF:s reseföretag har en stor konkurrensfördel gentemot andra liknande 

företag. Detta p.g.a. att de är unika och erbjuder något som andra inte erbjuder.  

 

En annan viktig sak när det gäller bättre tillgänglighet inom turismen är att även 

transportmedel bör vara mer tillgängliga. Är transportmedlen inte tillräckligt tillgängliga så 

kan inte människor med funktionshinder resa även om annat har bra tillgänglighet.
92

 Utan 

transportmedel kan vi inte ta oss någonstans. Ännu svårare är detta för funktionshindrade.  

 

Turism för alla är en aktör som försöker få alla inom turismbranschen medvetna om hur 

viktigt det är med att bli tillgängliga för alla. Sverige kommer att förlora många turister om de 

inte satsar ännu mer på tillgänglighet. Detta p.g.a. att många andra länder har kommit längre i 

arbetet med att tillgängliggöra turismen för funktionshindrade. Om Sverige har brist på de 

produkter som turister efterfrågar kommer dessa människor att leta vidare.
93

 Turister med 

något funktionshinder kommer istället att välja att resa till ett land som har något mer att 

erbjuda de. Något som Sverige i dagsläget inte har möjlighet att erbjuda och det är en 

tillräckligt tillgänglig turism. 

 

För att turismen ska utvecklas och bli större i Sverige krävs det stora handtag. Därför bör alla 

turismföretag och verksamheter bli medvetna om hur viktigt det är med bättre tillgänglighet. 

Om alla följde de lagar som finns för bättre tillgänglighet så skulle det möjligen leda till att 

alla enkelt avhjälpta hinder försvinner under år 2010. Riksdagen är de som tagit fram beslutet 

att året 2010 ska bli fritt från hinder, men detta har dock inte gått fram så fort som man 

hoppats på.
94

 

 

Det som jag upptäckte under uppsatsskrivandet var att det svenska samhället, framför allt när 

det gäller turismbranschen, inte tänker på personer med funktionshinder när de planerar nya 

byggnationer eller ombyggnationer. För att förbättra tillgängligheten bör personer med 
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funktionshinder vara de som prioriteras i första hand när företag tänker bygga nytt. 

Funktionshindrade är, som tidigare sagt, en stor del av vårt samhälle och de är mer än värda 

att satsa på som målgrupp inom turismbranschen. Alla skulle vinna på att förbättra 

tillgängligheten i sina verksamheter. De skulle få större besöksantal, vilket senare skulle leda 

till att den ekonomiska delen ökar och alla går med vinst. Bättre tillgänglighet skulle leda till 

att alla blev nöjda. De med funktionshinder skulle få uppleva nya och unika saker som de 

tidigare inte kunnat ta del av samtidigt som företagen skulle få in mer pengar. Dessa pengar 

kan då gå till att göra nya förbättringar och öka tillgängligheten ännu mer. Många företag har 

varken viljan eller orken att förbättra tillgängligheten, men om de skulle tänka i dessa banor, 

att de vinner på det, så skulle nog flera ta till sig att bättre tillgänglighet gynnar alla i 

samhället.  

 

En annan viktig sak som jag upptäckte är att det är väldigt svårt att hitta forskning kring 

turism, funktionshinder och tillgänglighet. Det är väldigt svårt att hitta något konkret och 

specifikt kring turism och funktionshindrade. Detta borde Sverige ta tag i, för om det forskas 

mer får även fler människor upp ögonen på hur viktigt det är med ett tillgängligt samhälle, 

speciellt när det gäller turismen. Den forskning som jag lyckats hitta handlar om hur 

tillgänglig Stockholm stad är. Staden arbetar nu för att bli världens mest tillgängliga stad.
95

 

Om alla företag tänkte som Stockholm stad så skulle alla kunna bli en del av världens mest 

tillgängliga plats. Detta är värt att tänka på i framtiden då samhället och turismen ständigt 

förändras. Det kommer även leda till att fler människor får funktionshinder vilket i sin tur gör 

det ännu viktigare att tänka på bättre tillgänglighet både nu och i framtiden. 

 

Några exempel som jag har på vidare forskning är att det bör forskas mer om hur turismen 

verkligen påverkas av den tillgänglighet som finns idag. Det borde även forskas om hur 

turismen skulle kunna påverkas av att ha en bättre tillgänglighet och att ta in 

funktionshindrade som en målgrupp i olika verksamheter. Skulle detta leda till att turismen 

blir större? Eller skulle en bättre tillgänglig turism leda till att företag och verksamheter inom 

turismen förlorar andra målgrupper? Detta är något som kan vara forskningsmaterial och som 

förhoppningsvis skulle leda till att fler tänker på bättre tillgänglighet i framtiden. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Arbetetsmuseum 

Alla dessa frågor vill jag helst att ni svarar ur ett turistiskt perspektiv. När jag skriver 

handikappgrupper då menar jag tre huvudgrupper: Personer med nedsatt rörelseförmåga, 

personer med nedsatt syn och personer med nedsatt hörsel. 

1. Hur har diskussioner kring att anpassa er verksamhet för handikappgrupper sett ut ur 

ett turistiskt perspektiv? 

2. Vilka svårigheter/möjligheter ser ni med att anpassa er verksamhet för dessa grupper? 

3. Kan det finnas fördelar/nackdelar med att anpassa ert besöksmål för handikappgrupper?  

4. Hur kan ett turistiskt besöksmål påverkas om det anpassas för handikappgrupper? 

Positivt? Negativt? 

5. Har ni någon specifik affärsidé för denna målgrupp? På vilka sätt vänder ni er till 

denna målgrupp? 

 

Några frågor angående hur ni har tänkt kring tillgängligheten hos er för personer med nedsatt 

rörelseförmåga och för personer med nedsatt syn och hörsel. Även här önskar jag att ni tänkte 

ur ett turistiskt perspektiv. Jag skulle vilja veta hur ni har diskuterat kring de turister som tar 

sig till er verksamhet och har någon av dessa olika handikapp? 

1. Hur ser eran planlösning ut? Har ni tänkt på handikappgrupper när ni planerat 

planlösningen som att t.ex. anpassa skyltar och strömbrytare för de som t.ex. sitter i 

rullstol och för de med nedsatt syn och hörsel? 

2. Hur är golven byggda? Har ni tänkt på att ta bort kanter och ojämneter?  Är det lätt för 

en rullstolsburen person att ta sig fram i eran verksamhet? Har ni också tänkt på 

personer med nedsatt syn och hörsel? På vilket sätt i så fall? 

3. Om ni har trappor hur har ni då anpassat verksamheten för även de i rullstol och för 

personer med nedsatt syn och hörsel? 

4. Hur har ni anpassat dörrarna för dessa människor? Är handtag lätthanterliga och 

lättillgängliga? Har ni någon annan speciell inredning som gör det lättare för dessa 

människor att ta sig fram och att lättare ta del av det ni har att erbjuda? 

5. Vilka fler anpassningar har ni för att turister/besökare med något av de nämnda 

handikappen ska kunna uppleva de saker ni har att erbjuda?  


