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Accessible nature tourism in winter mountains. Is it possible?                                          

A case- and interview study 

Gunilla Olofsson 

Abstract 

Purposes of this report was to evaluate accessibility of a mountain hut in north Sweden and 
how a packaged nature tourism trip with Nordic sit-ski works for a wheelchair riding person. 
Furthermore, to investigate the opinions of outdoor active disabled persons on accessibility 
in nature tourism and Nordic sit-ski, how nature tourism businesses and handicap 
organisations look upon accessible nature tourism and sit-ski. Methods were case study in 
the mountain hut at Abiskojaure in Kiruna region and e-mail interviews. Results showed that 
accessibility of Abiskojaure mountain hut mostly met the standards from the Swedish 
National Board of Housing, Building and Planning and the Swedish Environmental 
Protection Agency. It basically met the needs of the wheelchair riding person but what didn’t 
made her dependent of help. A packaged nature tourism trip with sit-ski was seen positively. 
Results showed that sit-ski sledges and poles should be customised. The material should be 
developed to meet the needs of the disabled, the sport and to perform better in the landscape. 
Furthermore, there were demands from disabled to make nature tourism more accessible and 
a national database with accessible nature could meet the lack of information. The costs 
could be covered by project funding but there is a risk that the maintenance would be lacking 
when the project is over. There was literature saying that accessibility is a matter of equality 
and that nature tourism businesses could benefit economically if they met accessibility need. 
Future developments are needed for outdoor equipment and accessibility for disabled. 

Key Words: Accessible nature tourism, Disability, Nordic Sit-ski,  

 

Förord 

Jag vill först och främst tacka Lise Romare utan dig, din insatts och ditt tålamod hade det 

inte blivit något. Vidare vill jag tacka er informanter för era bidrag som gav värdefulla 

insikter i ämnet. Jag vill tacka Gabriella Hugosson och övriga berörda på STF som hjälpte till 

på alla möjliga sätt. Till sist vill jag tacka handledare Tord Andersson för ovärderlig hjälp. 

Omslagsfoto: Längdsitski på Abiskojauresjön. Foto författaren. 
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1 Inledning 

Friluftsliv är populärt i den svenska befolkningen (Folkhälsomyndigheten 2018). Exempelvis 

fann författarna Johnson, Lundqvist och Ottoson (2014) att 90 % av tillfrågade personer med 

funktionsnedsättning vill ha möjlighet att vistas i skog och mark och att dessa önskar ett 

större utbud av äventyr och upplevelser i natursköna miljöer (Johnson, Lundqvist och 

Ottosson 2014). Hinder stoppar människor med funktionsnedsättning från att delta i olika 

aktiviteter. Fokus skall ligga på att identifiera dessa hinder istället för på människors 

funktionsnedsättning (Mebus et al. 2013).  I linje med detta står det i en proposition från 

regeringen 2009 att nationalparker bör göras tillgängliga (Prop 2009/10:238). Man kan se 

tillgänglighetsarbetet som en fortlöpande förbättringsprocess där utvärdering, uppföljning 

och underhåll är viktigt (Mebus et al. 2013).  

Enligt tillväxtverket definieras naturturism som ”turismtjänster där själva naturupplevelsen 

är i centrum” (Tillväxtverket 2018) och ett sätt att idka naturturism kan vara sittande 

turskidåkning, sitski (Andersson 2016, Kemph 2002).  

Svenska Turistföreningen (STF) har tillgänglighetsanpassat en fjällstuga belägen i Abisko 

nationalpark i Norrbotten. STF:s insamlingen ”Stötta Kungsleden” och medel från Sveriges 

länsstyrelser finansierade ombyggnationen och var en gåva till svenska kungens 70-årsdag. 

Den invigdes av kungen 25/4 2017 (Sveriges Kungahus 2017).  

Mot denna bakgrund är det av intresse att se hur tillgänglighetsanpassningen av en 

turismanläggning och utövande av naturturism i form av längdsitski kan fungera för en 

rullstolsburen person. 

1.1 Avgränsning  

Avgränsningar var att undersökningen skulle vara av tillgänglighetsanpassningen på STF:s 

fjällstuga vid sjön Abiskojaure. utifrån behov av en person med ryggmärgsskada som är 

rullstolsburen, utföras vintertid samt även undersöka längdskidåkning med sitski. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att jämföra en tillgänglighetsombyggnation av fjällstugan 

Abiskojaure med boverkets normer och hur den upplevs för en besökare med 

funktionsnedsättning. Vidare att ta reda på hur denne besökare upplever ett paketerat 

naturturismarrangemang.  

Undersökningen ämnar att även ta reda på hur utövare och verksamma inom anpassad 

naturturism ställer sig inför tillgänglig naturturism och sittande skidåkning, och hur de ser 

på framtiden för detta, samt att utifrån litteratur undersöka hur tillgänglig naturturism och 

sitski fungerar 

1.3 Frågeställningar som besvaras i arbetet  

Hur har byggnormer för tillgänglighet applicerats på Abiskojaure fjällstuga och hur upplevs 

dessa? 

Hur upplevs ett tillgänglighetsanpassat naturturismpaket i vinterfjäll? 

Hur fungerar tillgänglig naturturism, hur betraktas den och hur ser framtiden ut? 

Hur fungerar längdsitski, hur betraktas sporten och hur ser dess framtiden ut? 
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1.4 Tillgänglighet 

 Enligt FN:s konvention om tillgänglighet ska medlemsstaterna ” säkerställa att enskilda 

enheter som erbjuder anläggningar och service dit allmänheten äger tillträde beaktar alla 

aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” (Regeringskansliet 2008). 

Sverige, som medlem i FN, är bundet att följa denna konvention och byggd miljö ska vara 

tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar såsom nedsatt syn, hörsel, kognition 

eller ha behov av exempelvis rullstol eller gånghjälpmedel (Boverket a 2019). I regeringens 

funktions-och hinderspolitik framhålls att ökad fysisk aktivitet för personer med 

funktionsnedsättning är särskilt viktigt (Prop 2008/09:214). Dessutom anser man att 

”skyddade områden ska vara tillgängliga och att naturen är en tillgång för alla människor ” 

(Skr 2001/02:173.) Sveriges länsstyrelser och kommuner arbetar med tillgänglighet utifrån 

diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567).  

Ett sätt att se på tillgänglighet är att det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 

procent och är bekvämt för 100 procent (Mebus et al 2013). Man har sett att det finns 

långsiktiga positiva effekter av ökad tillgänglighet i en kommun i form av förbättrad 

folkhälsa, ökad turism och större attraktion för inflyttning (Mebus et al. 2013).  

Tillgänglighet ger möjlighet för personer med nedsatt förflyttningsförmåga att röra sig 

självständigt och säkert. Det betyder banor med jämnt och fast underlag utan branta 

lutningar eller trånga passager och trappor, som är snöröjda vintertid. Det ska finnas räcken, 

utrymme för att manövrera rullstol och tillgängliga toaletter. Rullstolsburna ska kunna sitta 

med andra besökare vid bord och bänkar. Personer med funktionsnedsättning behöver ofta 

göra noggrann planering inför besök. Detaljer som exempelvis ramp eller tillgänglig toalett är 

viktiga och kan vara avgörande (Mebus et al. 2013). 

Det finns ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga i plan- och bygglagen (Boverket 2019 a). Enligt riksdagen 

skall plan- och bygglagen bland annat syfta till ”god och långsiktigt hållbar livsmiljö” (SFS 

2010:900). Boverket har en författning som innehåller föreskrifter och råd till hur allmänna 

platser och områden för andra anläggningar än byggnader kan göras tillgängliga (Boverket 

2018a). En annan författning handlar om små åtgärder som ger stor verkan för tillgänglighet 

(Boverket 2013).  

1.5 Funktionsnedsättning och sitski 

Enligt statistik från 2008 fanns det, baserat på den vidaste definitionen via självskattning, i 

Sverige 1,5 miljoner personer med bestående funktionsnedsättning (Ds 2008:78). 

Funktionsnedsättningar har olika orsaker och därmed olika svårigheter. Ryggmärgsskador 

betyder att en skada i ryggmärgen hindrar signaler mellan kroppen och hjärnan att passera 

skadan och detta ger funktionsnedsättningar. Skadan kan vara partiell eller total, den kan 

vara lägre eller högre i ryggen, detta påverkar graden av funktionsnedsättning (Franzén-

Ekros u.å.). 

I Sverige finns det cirka 130 000 rullstolsanvändare (Mebus et al. 2013). De kan vara allt från 

vältränade, unga personer med lätta manuella rullstolar till personer med behov av stabilare 

rullstolar samt assistans för att köra rullstolen (Lundell 2005). Även rullstolsburna 

människor vill utöva friluftsliv vintertid. Sittande längdskidåkning ger en känsla av frihet för 

personer med funktionsnedsättning. Att röra sig vintertid i öppet snölandskap ger fysiskt och 

mentalt välmående (Lohr 2016). Det finns sitski för olika typer av funktionsnedsättning.  

Alltifrån knästående för de med viss benfunktion och full bålstabilitet till sittande med mer 
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stöd av bål för de med ingen benfunktion eller bålstabilitet (International Paralympic 

Committee 2015). För att kunna få effektiv kraft i stakningen behöver sitskiåkaren kunna luta 

sig fram (Gastaldi, Mauro och Pastorelli 2016). 

1.6 Svenska Turistföreningen och Abiskojaurestugans 

tillgänglighetsanpassning 

STF grundades 1885 med syftet att främja natur- och kulturturism i Sverige och har runt 240 

000 medlemmar. STF vill värna natur- och kulturmiljöer för turism och har en utförlig 

hållbarhetspolicy med bland annat inkluderande jämställd turism (Svenska Turistföreningen 

2016). 

STF Abiskojaure ligger vid fjällsjön Abiskojaure i Abisko nationalpark, Kiruna kommun. 

Kungsleden passerar stugplatsen som utgör ledens första övernattningsstuga, 12 km från 

Abisko, se figur 1. Sex av 41 bäddar är tillgänglighetsanpassade. Ett av köken, bastun, butiken 

och ett av dassen är anpassade. Det har byggts ramper mellan de anpassade byggnaderna 

(STF u.å.).   

                                                                                                                           

                                                                                                                                     

                                                                                                                                        Abisko 

 

                                                                                                                                 Kiruna 100 km  

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                             

                            

                     Abiskojaure 

                        fjällstuga 

Figur 1. Karta över Abiskoområdet. Abiskojaure fjällstuga ligger i Kiruna kommun, 12 km från Abisko utmed 

Kungsleden. Karta Lantmäteriet.                                         

2 Metod 

2.1 Fallstudie  

En fallstudie utfördes genom observationer och mätningar av tillgänglighetsanpassad 

anläggning (Abiskojaurestugan) av författaren samt Lise Romare, en rullstolsburen, 

ryggmärgsskadad person med svag bålstabilitet, i rapporten benämnd som utvärderaren. 

Resultaten jämfördes med Boverkets normer eller råd enligt Boverkets byggregler uttryckt i 

Plan och bygglagen: Tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar 

än byggnader, ALM (Boverket 2018 a) och Enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
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allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN (Boverket 2013) och 

Naturvårdsverkets Frilufts-anordningar– en vägledning för planering och förvaltning 

(Naturvårdsverket 2007). Romare gav sitt medgivande till att inte vara anonym. 

2.2 Intervjuer 

Utvärderaren intervjuades angående tillgänglighetsanpassningen och hon valde att svara i 

essäform. Essän (bilaga 1) skrevs under undersökningstillfället och var även underlag för 

utvärdering av ett paketerat naturturismarrangemang med skotertransporter, boende, mat, 

sitski- längdåkning, guide och en tur med hundspann. Essän kompletterades med muntlig 

intervju.  

Fem informanter intervjuades skriftligen via e-post, kompletterande information erhölls 

muntligen via telefon (bilaga 3–7). Informanterna valdes efter kontakter under arbetets gång. 

Två av de intervjuade personerna var personer med funktionsnedsättning som utövar 

naturturism, informant A och B. A uppgav att hen har nackskada och går med stöd av rollator 

och har även behov av elrullstol. B har ingen muskelfunktion från tårna upp till mitten på 

smalbenet i bägge ben men lårmuskulaturen har viss styrka. Detta ger nedsatt balans. 

Övriga tre intervjuer gjordes med två informanter verksamma inom naturturism samt en 

verksam inom handikappidrott. Dessa var: 

Pär Innala, verksam inom naturturism med företaget Experience Bottnia skärgårdsturer. 

Arbetar även som märkningsansvarig på Ekoturismföreningen. Vid skriftlig intervju svarade 

Innala som naturturismföretagare, på fråga om ekoturism svarade han utifrån rollen som 

märkningsansvarig på Ekoturismföreningen. 

Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare och kommunikationschef, STF. 

Lena Revholm, Idrottskonsulent, Parasport Norrbotten. 

2.3 Material  

En sitski för längdåkning samt stavar hyrdes av Parasports lokalförening i Luleå. Måttband 

samt inklinometer användes för mätningarna. 

2.4 Litteraturstudie  

Flertalet artiklar refererade till i denna rapport söktes i artiklars och rapporters 

litteraturlistor och vid icke systematiska sökningar i databaser. 

Systematisk litteratursökning för rapporten skedde 2019-05-21 i Umeå universitets databas. 

Begränsningen för sökningarna var vetenskapligt granskade artiklar som var gratis 

tillgängliga och på engelska. Sökning skedde angående två olika ämnen. Den ena berörde 
tillgänglig naturturism för att möta frågeställningen om detta.  Sökord som prövades var 

Accessable nature tourism, Disabled nature tourism och Sustainable tourism. 

Den andra sökningen rörde sittande längdskidåkning och målet var att möta frågeställningen 

om detta. Sökord som prövades var Sit-ski. 

3 Resultat 

Utvärderingen skedde av de delar av Abiskojaurestugan som var tillgänglighetsanpassade.  
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3.1 Utvärdering av Abiskojaure fjällstugas tillgänglighet. 

Tillgänglighetsanpassningen jämfördes med Boverkets och Naturvårdsverkets normer eller 

råd samt bedömdes subjektivt av utvärderaren efter hennes behov. 

3.1.1 Ramper Det fanns sammanhängande ramp som binder ihop logistugan, ett anpassat 

utedass, ett mindre hus, bastu samt ett hus som är kombinerad reception, butik och 

stugvärdshus, se figur 2 och 3 samt tabell 1 och 2. 

 

Figur 2. Ramp från logihuset, bakom fotografen, till sett från vänster: anpassat dass, servicehus och bastu. Foto 

författaren. 

Den delen av rampen som var mellan bastu och 

reception var brantare än Byggverkets och 

Naturvårdsverkets normer. Enligt normen så 

skall det vara 1:12, det vill säga på tolv meter 

ramp så ökar höjden med högst en meter.  

(Boverket 2019 b, Naturvårdsverket 2007). Ett 

snöfält mellan ramperna skulle överbryggas med 

mobil metallramp som var för kort. Dessa hinder 

gjorde utvärderaren osjälvständig, se figur 3 samt 

tabell 1. 

Figur 3. Ramp från bastu till butik som är för brant                                                                                                                                                                 

och har ett mellanrum med snöfält och för kort                                                                                                                                                                    

mobil metallramp. Foto författaren. 

 

Tabell 1. Mätning och bedömning av ramper i jämförelse med normer eller råd från Boverket (Boverket 2018a) 

(Boverket 2013) och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2007) samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 

 Boverket eller 
Naturvårdsverkets norm 
eller råd.  

Mått och/eller kommentar 
 

Lutning 
generellt 

Högsta lutning 1:12 (HIN, 
ALM, Naturvårdsverket). 

Generell lutning 1:25. Förutom på ramp mot butiken, 
se nedan. 

Lutning vid 
butik 

Högsta lutning 1:12 (HIN, 
ALM, Naturvårdsverket). 

Rampen mellan bastu och reception var brantare än 
normen, lutningen var 1:7. Ett snöfält mellan 
ramperna på 2.5m skulle överbryggas med mobil 
metallramp på 1.5m det vill säga den var för kort. 
Utvärderaren behövde hjälp med att bromsa ner från 
brant ramp, bli körd över snöfält, hjälp att placera 
mobil ramp samt bli körd uppför brant ramp. Detta 
gav osjälvständighet. 

Material Obehandlade tvärs liggande 
bräder. (Naturvårdsverket) 

Ja. 

Fri från hinder (ALM) Andra gästers packning kunde tillfälligtvis utgöra 
hinder. De skottade ramperna var snö- och isfria. 
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Avåkningsskydd Minst 4 cm, ha en distans från 
själva rampen för att enklare 
kunna underhålla gångytan 
(ALM, Naturvårdsverket). 

Höjd 9 cm med en distans på 5 cm.  
Tack vare distansen så kan man sopa bort snö mellan 
ramp och list. 

Vilplan Vilplan skall finnas varje 5 m 
(ALM, Naturvårdsverket). 

Det fanns inte vilplan. Det fanns vändzoner som 
fungerade som viloplaner och de var på upp till 30 m 
avstånd. 

Ledstång Ledstång på 0.9m (HIN)och 
nedom denna på 0.7m (ALM, 
Naturvårdsverket) skall finnas 
på båda sidor. Den skall löpa 
utmed hela rampen och ej 
skymma sikt för rullstolsburen. 
Den lägre är i höjd för 
rullstolsburen. 

Ledstång på 0.9m och på 0.7m fanns på ena sidan av 
rampen. De skymde ej sikt för rullstolsburen. Det var 
funktionellt på platsen att ha räcke bara på ena sidan 
av rampen för att ge öppenhet mellan husen. Material 
var trä och upplevdes som fint och behagligt att 
greppa. 

Kontrastering Kontrastmarkeringar så att 
nivåskillnader syns 
(HIN)(ALM) 

Ja. Vid trappsteg från ramp till markplan var det 
gulrandig tejpmarkering. 

 

3.1.2 Utedass Ett utedass var byggt i stort enligt Boverkets och Naturvårdsverkets normer 

för tillgänglighet (Boverket 2018a, Boverket 2013, Naturvårdsverket 2007). Se tabell 2. 

Tabell 2. Mätning och bedömning av utedass i jämförelse med normer eller råd från Boverket (Boverket 2018a) 

(Boverket 2013) och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2007) samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 

Anledningen till tomrum är att det saknas standard från Boverket eller Naturvårdsverket. 

 Boverkets eller 
Naturvårdsverkets norm eller 
råd  

Mått och/eller kommentar 

Vänd zon utanför 
dasset 

I direkt anslutning till 
toalettdörren bör en vänd zon 
finnas på 2 diameter (ALM, HIN). 

Ja. Större än 2 m i diameter. 

Bredd av dasset Minst 2.2 m (ALM, 
Naturvårdsverket)  

3 m 

Längd av dasset Minst 2.2 m (ALM, 
Naturvårdsverket)  

2.9 m 

Vändmått 
inomhus och 
utomhus  

2 m (ALM) Ja  

Fristående toa  Ja Måttet är 1.2 på var sida. Ger gott om plats. 
Toans höjd 
inklusive sits. 

 48 cm. Samma höjd som rullstolen vilket gav 
självständig förflyttning. 

Placering av 
toapappershållare 

Placerad på armstöd 
(Naturvårdsverket) 

Ja. 

Uppfällbara 
armstöd 

(Naturvårdsverket) Ja 

Avställningsyta  (Naturvårdsverket) Ja, bred hylla vid fönstret. 
Ljusinsläpp (Naturvårdsverket) Ja, fönster placerat utan insyn. 
Dörrmått  0.9 m (ALM, Naturvårdsverket)) Ja. 

 

3.1.3 Bastu och hygienstol Entrén och omklädningsrummet i bastuhuset var byggt med 

god tillgänglighet. Tvättrummet var trångt och hygienstolen stod instabilt på lutande golv 

samt hade en utstickande metalldel vid överflyttning som kan leda till skada. Då den mobila 

hygienstolen var olämplig satt utvärderaren istället på en pall i tvättrummets sydvästra hörn.  

Basturummet hade tillräckligt utrymme för överflyttning och bastulave hade bra höjd men 

saknade stöd för bål (Naturvårdsverket 2007, Boverket 2018a, Boverket 2018b). Se figurer 4a 

och 4b samt tabell 3. 
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Figurer 4a och 4b. Tvättrummet mellan omklädningsrum och bastu i bastuhuset var för trångt. Foto författaren. 

                                                                                                     

Tabell 3.  Mätning och bedömning av bastu i jämförelse med normer eller råd från Boverket (Boverket 2018a) 

(Boverket 2013) och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2007) samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 
Anledningen till tomrum är att det saknas standard från Boverket eller Naturvårdsverket. 

 Boverkets eller 
Naturvårdverkets norm eller 
råd  

Mått och/eller kommentar 

Omklädningsrum 
Fri passage  

Passagemått 0.8m (HIN) 0.9m 
(ALM). 

Ja, 0.9m. 

Omklädningsrum 
Klädkrokar i  
höjd för 
rullstolssittande 

 Ja på 1.2m höjd. Gott om krokar på både högre 
och lägre höjd.  

Omklädningsrum 
Sittbänk 

 Ja, med höjd 0.5m och djup utmed halva husets 
väggar. 

Tvättrum  
Vändmått 

 Trångt. Mycket svårt att vända och få plats med 
rullstol eller hygienstol. 

Tvättrum 
Sittbänk 

 Nej 

Tvättrum 
Hygienstol på  
hjul 

”Olämpligt placerade eller dåligt 
fungerande inredningsdetaljer 
som gör hygienrummet svårt att 
använda bör flyttas eller bytas ut” 
(HIN). 

Direkt farlig hygienstol. Med uppfällt armstöd 
finns utstickande metalldel vid sätet som kan 
skada användaren. 
Golvets lutning gör att hygienstolen står ostadigt. 

Basturum 
Dörr till 
bastutrymmet. 

 Dörren är av matt glas, öppnar åt båda håll, utan 
lås. Funktionellt. 

Basturum  
Fri passage 

Passagemått 0.8m (HIN) 0.9m 
(ALM). 

Ja, 0.9m. 

Basturum  
Bastu lav 

 Sitthöjd nedre lav 0.5m var god höjd för 
överflyttning. 
Inget ryggstöd för den med nedsatt bålstabilitet. 

Basturum 
Förflyttning till/ 
från bastulave 

 Saknas handtag. 
 

Basturum  
Skydd för 
bastuaggregat 

 Saknas. Risk att rullstolsburen bränner fötterna. 

 

3.1.4 Allrum och kök Allrummet var väl planerat med god plats för rullstol. Det fanns 

golvlist vid kaminen så att inte rullstol kommer för nära. Det var inte fri passage vid 

ytterdörren. Arbetsytorna i köket var för höga. På morgonen var det trångt då alla gäster 

samtidigt lagar mat, diskar, hämtar vatten, ved, går ut med slask och hanterar stora 

ryggsäckar (Boverket 2018a). Se tabell 4. 
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Tabell 4. Mätning och bedömning av dörrar i jämförelse med normer eller råd från Boverket (Boverket 2018a) 

(Boverket 2013) och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2007) samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 
Anledningen till tomrum är att det saknas standard från Boverket eller Naturvårdsverket. 

 Boverkets eller 
Naturvårdsverkets 
norm eller råd  

Mått och/eller kommentar 

Fri passage vid 
ytterdörr 

(HIN) Nej. Då det inte fanns skoförvaring var där hinder i form 
av många skor.   

Höjd på spis/ 
arbetsyta/ 
diskbänk 

 0.9m och 0.85m. För högt för rullstolsburen. 

Plats vid matbord  Ja. Ett av borden hade pallar som flyttades. 
Funktionellt. 

Trängsel  
 

 Trångt på morgonen när matlagning, ved-, vatten- och 
slaskhämtning, packning samt städning skedde. Inga 
problem andra tider på dygnet.  

 

3.1.5 Sovsal Sängplatserna var tre i höjd. Mellersta 

sängen hakades upp så att det fanns plats för 

förflyttning till/från den nedre. En sängplats i stugan 

hade god plats för rullstol vid övriga var det trångt för 

passage och vändning. Sängarna var för höga för 

självständig överflyttning för utvärderaren. 

sängplatser.  För sovutrymme hade varken Boverket 

eller Naturvårdsverket normer eller råd. Se figur 8 

samt tabell 5. 

                                                                                                                         
Figur 8. En sängplats hade utrymme för rullstol.                                                                                                                       

Upphakad mellansäng gav plats för överflyttning,                                                                                                          
sängen är dock för hög för självständig                                                                                                                                                     

överflyttning. Foto författaren. 

Tabell 5. Mätning och bedömning av sovutrymme samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 

 Mått och/eller kommentar 
Uppfällbara 
mellansängar 

Sängplatserna var tre bäddar på höjden. Den mellersta gick att vända upp så att den nedre 
sängen hade fri sitthöjd. Gav bra förhållande för överflyttning. 

Vändmått i 
diameter 

 Det finns en sängplats i stugan som har vändmått på mer än 1.5m. Övriga sängplatser 
mindre än 1.3m och trånga. 

Förflyttning 
till/från säng. 

Sängarna är 58 cm höga. Utvärderandes rullstolshöjd är 48 cm vilket gör självständig 
förflyttning omöjlig. 

Stödhandtag Ja, vid sänggaveln. 
Dock ej användbar för utvärderande då hon ej kan stödja på benen. 

Klädkrokar För höga, ej nåbara för rullstolsburen 
 

3.1.6 Reception och butik Det var problem att komma fram på rampen till receptions- 

och butikhuset, se ovan angående ramper. Det fanns en särskild dörr till huset för rullstol 

vilket gav mycket bra access in i lokalen. Det var gott om plats i reception och butik, det var 

lätt att se och nå varor. Varken Boverket eller Naturvårdsverket hade normer eller råd för 

reception och butik. Se tabell 6. 

Tabell 6. Mätning och bedömning av butik/reception samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 

 Mått och/eller kommentar 
Hall/passage Speciell entrédörr för rullstolsburen, utifrån direkt access från ramp. 
Hyllor Bra höjd för utvärderaren. 
Vändmått i 
diameter 

Mer än 2 m. Gott om plats.  
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3.1.7 Dörrar Dörrbredden på samtliga 

dörrar var enligt normerna. Trösklarna till 

ytterdörrarna var något höga och inte 

avfasade men gav inte utvärderaren något 

hinder (Boverket 2018 a). Dörrar saknade 

draghandtag vilket gav problem på 

dassdörren. Det innebar att rullstolsburen 

måste åka ut och hämta dörren för att 

stänga den. Se figur 9 samt tabell 7. 

 

                                                                                                    
Figur 9. Rullstolsburen måste köra över tröskeln och ut                                                                                                                                        

för att nå handtaget och stänga dörren. Foto författaren.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Tabell 7. Mätning och bedömning av dörrar i jämförelse med normer eller råd från Boverket (Boverket 2018a) 

(Boverket 2013) och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2007) samt subjektiv bedömning av utvärderaren. 

 Boverkets norm eller 
råd 

Mått och/eller kommentar 

Dörrmått  0.9 m (ALM). Samtliga dörrar. 
Tröskel Så låga som möjligt och 

avfasade (ALM). 
Samtliga ytterdörrars trösklar var på 3.5 cm. Det saknades 
avfasning. Detta gav inget problem för utvärderaren. 
Det fanns inga trösklar inomhus på berörda hus.  

Draghandtag  Saknades på alla berörda hus. Detta gav endast problem vid 
dasset. 

 

3.2 Utvärderarens upplevelse av tillgängligheten i Abiskojaure fjällstuga 

samt ett anpassat naturturismpaket i vinterfjäll.                                               
För fullständig essä se bilaga 1.  

Utvärderaren uppgav att det upplevdes positivt med en anpassad skoterkälke vid transporten 

till Abiskojaures fjällstugan. Anpassningarna av fjällstugan upplevdes fina och lättillgängliga. 

Ramperna var lätta att rulla på och gjorde det möjligt att komma nära snö och fjällmiljö. 

Sängplatsen var längst ner och hade, med mittensängen uppfälld, bra sitthöjd. Tyvärr var 

sängen för hög för att kunna komma upp i utan hjälp. Det saknades handtag på 

ändamålsenlig plats att dra sig med ”så det blev i puttning med hjälp”.  Maten benämndes 

som ”lyxmåltid” och de vedeldade bastubaden uppskattades. 

Vad gäller guidning så skrev utvärderaren att de såg djurspår. 

En hundspannföretagare som var ute på kommersiell veckotur med en grupp fick höra att 

författaren inte lyckats boka någon hundspanntur. Han bjöd då på en kvällstur över sjön. 

Utvärderaren fick hjälp att komma till sittande i släden och företagaren samt författaren stod 

bakom på medarna. Utvärderaren uppgav vid tillfället att detta var mycket positivt och gav än 

mer till arrangemanget ”...Men denna skönhet var inte nog. Till kvällen lyckades vi få åka 

med hundspann.” skrev hon i essän (Romare 2019). 

3.3 Åsikter och erfarenheter angående tillgänglig naturturism.                                   
För utförliga intervjuer se bilagorna 1, 3, 4, 5, 6 och 7. 
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3.3.1 Tillgängligt friluftsliv 

Informant A och B uppgav att fågelskådning, fiske från småbåt och mountainbike på större 

stigar är de vanligaste tillgängliga naturturismformerna (Informant A 2019, Informant B 

2019). A skrev att de med nedsatt syn eller rörelseförmåga har svårast att komma ut i 

naturen. Bristande information om tillgänglighet är ett hinder (Informant A 2019). B skrev 

att folk som behöver rullstol är mer begränsade. Bättre rullstolar och annan förbättrad teknik 

skulle underlätta. Det är många som inte tror det är möjligt som skulle uppskatta att vistas i 

fjällmiljö. En farhåga var att en persons funktionsnedsättning blir mer märkbar för personen 

när den har flugit ut till en fjällstation, att det kan kännas jobbigt att inte kunna ta sig runt på 

samma sätt som de som kan gå. För andra kan det vara skönt att bara vara där (Informant B 

2019). 

Informant B rör sig mycket ute i naturen i sitt arbete. På fritiden är det mest vandring, 

paddling, fiske och skidåkning och hen uppger att det fungerar bra men fötternas brist på 

styrka och deras känselnedsättning ger risk för förfrysning och skador. Hen uppger att hens 

naturvanan ger hen bättre rörlighet än många som bor i städer och att det handlar om att 

utmana sig själv (Informant B 2019). 

Innala uppger i intervjun att anläggningar anpassas men ger otillgänglighet då transport dit 

inte är tillgänglighetsanpassad. Vidare borde myndigheter stötta naturturismentreprenörer 

att utveckla tillgänglighet. Det finns flera projekt vilka är riktade till att öka tillgängligheten 

av naturen för funktionshindrade men risken finns att resultaten inte säkras efter 

projekttiden (Innala 2019).  

Revholm uppger att de hjälper enskilda individer att få så rikt liv/friluftsliv som möjligt och 

bistår med fritidshjälpmedel så att hen kan delta i friluftsliv utifrån sina förutsättningar. De 

har förutom sitski tillgängliga kajaker och långfärdskridskokälkar. De erbjuder med dessa 

prova på- aktiviteter utifrån ett friluftsperspektiv. Revholm önskar att så många som möjligt 

ska kunna ta del av fritidsaktiviteter tillsammans med andra med samma behov eller 

tillsammans med familj och vänner. Det kan vara små grupper som åker ut på kortare turer. 

Återkommande problematik är att ha utbildade ledare som kan ställa upp ideellt. Åsikten är 

att det ska finnas aktiviteter för personer med funktionsnedsättning till inget eller väldigt lågt 

pris och att denna grupp inte ska behöva betala stora summor för att de behöver anpassad 

utrustning, medhjälpare och, för viss utrustning, utbildade ledare (Revholm 2019).  

Vad gäller STF så berättar Ros Jernberg att satsningen på att tillgänglighetsanpassa 

Abiskojaure var ett centralt STF initiativ. Men STF är ingen stor aktör vad gäller tillgänglig 

naturturism. Det finns färdiga paket med besök till Abiskojaure, lokalavdelningar anordnar 

rullstolsutfärder, fjällstationen Grövelsjön har familjeveckor för familjer med barn som har 

Down syndrom bland annat (Ros Jernberg 2019). 

Informant A menar att tillgänglighetsarbetet sker mest på kommun- och länsnivå. Det vore 

välkommet med en gradering av tillgänglighet. ”Jag önskar man kunde enas om att skapa ett 

nivåsystem liknande det SLAO har för skidbackar - det med svart, röd, blå och grön märkning 

som alla vet vad den betyder. ” Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunerna verkar 

dock ha svårt att enas om kostnadsansvar. Hon menar vidare att det är svårt att lagstadga om 

tillgänglig natur (Informant A 2019).  

Systematisk litteraturundersökning angående tillgänglig naturturism 

Sökorden accessable nature tourism gav inga relevanta träffar. De rörde inte tillgänglighet ur 

handikappsynvinkel eller så undersöktes inte tillgänglighet och naturturism. Disabled nature 

tourism gav ett stort antal träffar. Därför kombinerades Disabled nature tourism med 
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Sustainable tourism vilket gav en relevant träff. Övriga artiklar rörde ej tillgänglighet av 

hållbar turism. Se tabell 8. 

 

Tabell 8. Funna och valda träffar på sökningar i Umeå universitets sökmotor. 

Sökord 
Filter: Peer 
Review, full text 
available, 
articles, English  
 

Antal 
träffar  

Antal 
relevanta 
träffar 

Författare och år Artikeltitel 

Accessable 
nature tourism 

72 Inga   

Disabled nature 
tourism 

3606    

Disabled nature 
tourism  
Sustainable 
tourism 

42 1 Darcy, S., Cameron, 
B. och Pegg, S. 
2010. 

Accessible tourism and sustainability: a 
discussion and Case study 

 

Hållbar turism som är tillgänglighetsanpassad kan ge ökade besök och ökad förtjänst. Detta 

sågs vid en fallstudie i Australien. De såg även att både marknaden och myndigheterna har en 

stereotyp inställning till gruppen funktionsnedsatta men att framgångsrika exempel kan ge 

insikt för turistbranschen (Darcy, Cameron och Pegg 2010).  

3.3.2 Sitski 

För fotoillustrerade Sitskikommentarer av utvärderaren se bilaga 2. 

A berättar att hen sett paralympiker, delta i extremlånglopp med sitski och att det var ”galet 

imponerande”. B berättar att hen åkt längdsitski i 7–8 år mest som träningsform. Hen åker 

knäsittande med god position och teknik för att använda arm- och bålstyrka. B berättar att 

längdsitski är riktigt tufft för armar och bål samt att det är svårt om man inte kan använda 

bålen.  

Enligt B är sitski i dagsläget begränsat till preparerade skidspår, skoterspår eller sjöar. Det 

behövs specifik utveckling av stavar och sitskikälkar för att kunna åka på lösare snö, branta 

backar och kurvor. Tekniska lösningar med ledad sitski eller variant av utförssitski behöver 

utvecklas och testas och hen har idéer om detta. Utvecklingsmöjligheterna för sitski i ospårad 

terräng är stora. Även med dagens sitski kan en skida i de hårda skoterspåren till 

Kebnekajses fjällstation och vidare till fjällstugan Singi. 

Revholm anser att ett problem i samband med fritidshjälpmedel för personer med en 

funktionsnedsättning är priset, en sitskikälke med bindning och skidor kostar minst 15 000: -

Skidkälken behöver dessutom specialanpassas till varje enskild person. Parasports 

lokalföreningen i Luleå hyr ut alpin sitski och längdsitski i samband med resor till fjällen. De 

har i dagsläget en sitski för prova på aktiviteter, läger och till uthyrning men de skall skaffa 

fler och i fler modeller.  Revholm anser att det är troligt att intresset för sitski kommer att 

öka. Inom förbundet erbjuds prova-på aktiviteter vid flera tillfällen varje vinter och har ökat 

de senaste åren. Förhoppningen är att fler ska få möjlighet att komma i kontakt med dessa 

fritidshjälpmedel så att fler kommer att börja bruka dem.  

Utvärderaren av det paketerade naturturismarrangemanget uppgav att sitskin behövde 

individanpassas vad gäller sittandet med mjukare dyna och stöd för svank, se figurer 9a och 

9b. Ryggstödets något bakåtlutande position gav sämre armvinkel för stakning när bålen är 

svag, se figur 10. Hon beskrev rädsla och omöjlighetskänsla initialt men därefter att ” det gick 
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ändå ganska bra”. Det var möjligt att åka på skoterspår och på platt yta. Stavarna åkte djupt 

ner i snön där snön var lös. För att orka staka sitskin uppgav utvärderaren att hon behövde 

viss draghjälp. 

Figur 9a. Sitskin behövde individanpassas för bättre sittposition. Figur 9b. Det var möjligt för utvärderaren att 

staka sig fram när ytan var platt och hård men det behövdes viss draghjälp. Ryggstödets bakåtlutade position gav 

sämre vinkel för armarna för kraftfull stakning vid avsaknad av bålstabilitet. Foton författaren. 

 

Systematisk litteraturundersökning angående sitski 

Stort antal sökningar med olika ordkombinationer gav antingen för många, för få eller 

missvisande träffar. 

Sökordet Sit-Ski valdes och gav 57 träffar. Av dessa valdes fem som handlade om sittande 

längdskidåkning. Artiklarna som exkluderades handlade om utvärdering av mätinstrument, 

jämförande stakning ute och inne, sitskislalom eller annan handikappidrott, rörde 

skidåkning i stort eller artiklar av en neurolog som hette Sitski. Se tabell 9. 

Tabell 9. Funna och valda träffar på sökningar i Umeå universitets sökmotor. 

Sökord 
Filter: Peer 
Review, full text 
available, 
articles, English  
 

Antal 
träffar  

Antal 
relevanta 
träffar 

Författare och år Artikeltitel 

Sit-ski 
 
 
 

57 5 Burkett, B.2012. Paralympic Sports Medicine—Current 
Evidence in Winter Sport: Considerations 
in the Development of Equipment 
Standards for Paralympic Athletes 
 

   Gastaldi, L. Mauro, 
S. Pastorelli, S. 
2016. 

Analysis of the pushing face in the 
Paralympic cross-country sit-skiers -Class 
LW10 

   Gastaldi,L. 
Pastorelli, S. 
Frassinelli, S.2012.  

A Biomechanical Approach to Paralympic 
Cross-Country Sit-Ski Racing 

   Hofman, K.B. et al. 
2016. 

The influence of sitting posture on 
mechanics and metabolic energy 
requirements during sit-skiing: a case 
report 

   Lund Ohlsson, M., 
Danvind, J., 
Holmberg, L J. 2018 

Shoulder and lower back joint reaction 
forces in seated double poling. 

 

Resultatet av litteraturundersökningen visade att olika funktionsnedsättningar ger olika 

skidteknik och olika behov av redskap. 
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En grupp forskare undersökte biomekanismen vid stakning hos tävlande i längdsitski. Dessa 

hade olika motoriska färdigheter, olika sittpositioner, olika sorters kälkbälten vilket 

påverkade stakningen och gav en komplex interaktion mellan bål-, axel- och 

armbågsrörelser. De såg att det finns många olika stavningsrörelser och detta beror på 

variationen i utövarnas funktion (Gastaldi, Pastorelli och Frassinelli 2012).  

En annan artikel rörde bålens rörelse under tidiga fasen av stakningen i längdsitski vilken har 

antagits vara lik den som stående skidåkare har. Så är det inte då stående engagerar 

benmusklerna i stakningen vidare att det även skiljer sig om bålmuskulaturen inte kan 

engageras. I undersökningen deltog sitskiatleter som kunde använda bålen och de kom fram 

till att det är i den tidiga fasen av stakningen som är viktigast i framåtrörelsen av sit-

skikälken (Gastaldi, Mauro och Pastelli 2016). 

Forskargruppen runt Hofman undersökte om sittposition och olika mekaniska variabler 

påverkade syrekonsumtion och kraftutväxling vid längdsitski. De undersökte alltså om och 

hur sittandets- och bålens position påverkade hur effektivt det gick att staka. De fann att 

knäpositionen var effektivast (Hofman et al. 2016). 

Tävlande längdsitskiåkare som har nedsatt bålstabilitet sitter med sätet lägre än knäna och 

de med intakt bålstabilitet sitter på knä, med knäna nedanför sätet. Detta enligt en studie 

som undersökte hur risken för skador i axellederna och ländryggen varierar med de olika 

knäpositionerna. De kom fram till att det svårt att optimera knäpositionen för att både 

minska skaderisk och öka prestation (Lund- Olsson, Danvind och Holmberg 2018). 

Författaren Burkett fann att det är grundläggande att det finns anpassade redskap för 

handikappade deltagare i vintersport. Det används samma sorts sitski för slalom som för 

längdåkning. Författaren skriver att även om det blivit bättre så måste redskapen förbättras 

för att matcha personens funktion (Burkett 2012). 

3.3.3 Framtid  

Informant B tycker att det blir allt mer och bättre anpassat. Det finns ramper i riktig skog och 

fjällmiljö. Sverige är inte främst på området och det kan delvis bero på önskan om en så 

orörd friluftsmiljö som möjligt. Hen tror att det i framtiden kan finnas långa "rampade leder" 

som en kan färdas på i flera dagar med övernattning. A önskade att alla typer av 

naturområden och naturaktiviteter skulle vara representerade. 

Innala välkomnar all form av teknisk utveckling som främjar tillgängligheten av svensk 

natur. Lösningar som sitski kan lyftas fram och kommuniceras för att nå målgruppen. Han 

tycker att det vore bra om fler sitskis tillverkas och i olika modeller.   

Revholm berättar att vad gäller naturturismpaket med skoterskjuts till anpassat boende i 

väglöst land, guide, sitskiturer och hundspannstur så ingår det inte i Parasports verksamhet. 

Det är något som kan utvecklas och det kan finnas intresse och behov av det.  

Informanterna A och B svarade på frågan om deras syn på naturturismpaket, som beskrivet 

ovan, att det är ett bra alternativ och en strålande idé. Det skulle kunna ge enastående 

naturupplevelser, mer än vistelse vid fjällanläggningar eller stugområden vid bilväg skriver A. 

Informant B tycker att Abiskojaure definitivt är enklare för nybörjare på sitski och det går 

även därifrån att utmana sig en bit vidare söderut på Kungsleden. Med skoterskjuts förbi 

svåra partier med branta backar och skrååkning kan andra fjällstugor och fjällstationer vara 

aktuella för starkare sitskiåkare. Informant A anser att skoterturism inte ska uppmuntras 

men skotertransport för personer med funktionsnedsättning är ok och att det sker utveckling 

mot miljövänligare skotrar. Hundspann är ett "utsläppsfritt" men dyrt alternativ. 
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Enligt Revholm är fler människor med funktionsnedsättning intresserad av möjligheter att 

komma ut i naturen och uppleva friluftsliv på olika sätt. För framtiden finns hopp om att 

turism kopplat till friluftsliv ska vara tillgängligt, enkelt och inte dyrare än aktiviteter för 

personer utan funktionsnedsättning.  

Ros Jernberg uppger att STF har som organisation vilja och ambition att utveckla anpassad 

naturturism men att det tyvärr är det en fråga om resurser. I nuläget så sker initiativen mest 

av lokala eldsjälar.   

Informant A anser att det på nationell nivå skulle riktlinjer kunna tas fram för 

landsting/regioner och länsstyrelser så det blir mer jämlikt över landet. En nationell 

samordnad databas kunde skapas där information om tillgängliga naturområden läggs upp 

samt att det avsätts pengar för att upprätthålla en sådan databas.  Svenska delen av Equality, 

som arbetar med att förbättra tillgängligheten inom turism, försöker nu överbrygga bristen 

på information med en tillgänglighetsdatabas om besöksmåls tillgänglighet. 

Enligt Informant A finns det stora samhällsvinster i form av förbättrad folkhälsa om naturen 

är tillgänglig för alla. Det behövs mer debatt och engagemang i varierade forum. 

Innala anser att Sverige på längre sikt kan utgöra en framstående destination för natur- och 

kulturturism med tillgänglighet för alla.   

 

4 Diskussion 
4.1 Metodval 
Metoden fallstudie valdes för att det ansågs bäst möta frågeställningarna om Abiskojaure 

fjällstugas tillgänglighet samt hur ett paketerat naturturismarrangemang kan upplevas av en 

person med funktionsnedsättning. 

Det hade varit av intresse att ha fler utvärderande personer med olika 

funktionsnedsättningar för större bredd men det hade varit för omfattande för denna 

rapport. Fallstudiemetoden gav god belysning av en del av tillgänglighetsproblematiken. 

Rapporten har inte tagit upp alla brister som hittades via de utförda mätningarna, utan 

utgick från försökspersonens behov, detta för att möta avgränsningarna. 

Intervjuer via e-post tillsammans med kompletterande med muntliga frågor valdes för att 

andra intervjumetoder bedömdes vara för tidskrävande.  

När det gäller utvärderingen av det paketerade naturturismarrangemanget så fanns det risk 

att utvärderaren kunde känna sig pressad att vara positiv av tacksamhetsskuld. En säkrare 

utvärdering hade varit ett kommersiellt sålt arrangemang och fler utvärderare. 

Systematiska litteratursökningen gjordes med fokus på längdsitski och tillgänglighet. Det var 

svårt att hitta för rapporten relevanta artiklar. I sökningarna valdes artiklar som belyste 

längdsitski teknik för att utvärdering och intervjuresultat visade att sitskipositioner, 

stakningsteknik, utrustning och spårkvalitet spelade stor roll. Detta tillsammans med ämnet 

tillgänglig naturturism sågs som intressant.  

4.2 Tillgänglighet i Abiskojaurestugan och förbättringsförslag. 

Vid undersökningen av tillgängligheten av Abiskojaure framkom förslag på förbättringar, se 

tabell 9. Dessa utgick från utvärderarens behov men kan möta många människors behov, 

med eller utan funktionsnedsättning. De flesta av hindren gav osjälvständighet för 
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utvärderaren vilket upplevdes som negativt. Självständighet är en av faktorerna för 

livskvalitet efter ryggmärgsskada (van Leeuwen et al 2012). 

 

Tabell 9. Förbättringsförslag på tillgängligheten i Abiskojaures fjällstuga utifrån utvärderarens behov. 

 Förbättringsförslag 
Ramp Rampen som ledde från bastun till reception och butik var för brant och gick ner till 

marknivå. Detta gav osjälvständighet. Ramperna skulle kunna byggas ihop och då 
byggs samtidigt den branta lutningen bort. 

Dassdörr Svårigheten av att stänga dassdörren kan avhjälpas med ett draghandtag på insidan 
som är placerat 80 cm över golvnivå, över hela dörrens bredd (Lundell 2005). 

Tvättrum i bastun, 
hygienstol. 

Tvättrummet i bastun var trångt och hygienstolen olämplig. Istället för hygienstol 
kan en fast sittbänk i trä i tvättrummets sydvästra hörn med plats för tvättfat byggas. 
Ett handtag placerat horisontellt under fönstret skulle underlätta överflyttningen. 

Basturummet I basturummet kan bräder horisontellt mellan nedre och övre bastulave utgöra 
ryggstöd och ge stöd för bål. Handtag i trä för förflyttning till bastulave kan sättas 
dit. Ett skydd för bastuaggregatet bör byggas. 

Ytterdörr i logihuset Det var inte fri passage vid ytterdörren på logihuset. Detta gav osjälvständighet för 
utvärderaren för att hon inte nådde att ta bort skor och annat som var hinder. Med 
ett hyllsystem för skor vid ytterdörren så försvinner hindret. 

Köksdelen I köksdelen var det för rullstolsburen för hög höjd på spis/ arbetsyta/diskbänk. Om 
en 1.5 m arbetsbänk på 0.7 m höjd med fritt under byggdes skulle rullstolsburen 
kunna tillreda mat och diska. 

Säng Svårigheten med förflyttning till för hög säng gjorde att utvärderaren var 
osjälvständig vid till exempel vid nattliga toabesök, vilket upplevdes som negativt. 
Detta kan avhjälpas med att sänka höjden på den sängplats som hade större 
utrymme för rullstol samt att sätta ett horisontellt handtag i väggen ovan sängen. 

 

Ombyggnation för tillgänglighet är krångligt och kostligt. Enligt både Boverket och Svensk 

Författningssamling så ska en person med funktionsnedsättning inte missgynnas av 

bristande tillgänglighet. Dock kan omständigheter som omfattning, varaktighet, praktiska 

och ekonomiska förutsättningar ge fastighetsägare, lokalhållare eller näringsidkare rätt att 

inte bygga bort hinder (Boverket 2013, SFS nr: 2008:567). Detta ger förvaltaren av 

Abiskojaure fjällstuga frihet att välja om och hur mycket tillgängligheten skall förbättras. 

4.3 Tillgänglighetsanpassat naturturismpaket. 

Efter många upprepade försök att boka hundspannstur med olika företag verksamma i 

Abisko från hösten 2018 och framåt blev det bokat den 26:e mars. Detta till normalpris 1595: 

- för två. Fyra dagar före avbokade företaget på grund av sjukdom. Svårigheten att boka är 

förvånande och man kan fundera över orsakerna till detta. Vid Abiskojaure träffade 

författaren och utvärderaren en hundspannsförare som bjöd på en tur. 

Vid sökningar på nätet hittades inga kommersiella eller volontära paketarrangeman liknande 

det utvärderade förutom STF:s centralt sålda paketarrangemang ”Abiskojaure för dig med 

funktionsnedsättning ” (STF 2019). Det är en kommersiell flerdagars utfärd med guider till 

Abiskojaure fjällstuga under barmarkstid som erbjudits tidigare men inte fått bokningar. 

Det finns en svensk resebyrå, Funkis Travel resebyrå, som säljer paketresor för människor 

med funktionsnedsättning. De säljer stadsresor, sol- och badresor men även 

naturturismresor i form av safari i Afrika (Funkis Travel u.å.). Kanske kunde en sådan 

resebyrå vara ett sätt att presentera paketerade naturturismarrangemang för 

funktionsnedsatta så att företag och kunder kan nå varandra. 
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4.4 Tillgänglig naturturism 

Tidigare har utevistelse för funktionsnedsatta personer förknippats med rehabilitering 

istället för friluftsliv men detta ändras med tiden (Burns, Watson och Paterson 2013). I 

Sverige finns föreningar för anpassat friluftsliv exempelvis Skogstur som anordnar anpassade 

turer i skogen för människor med olika funktionsnedsättningar eller Totalskidan som 

bedriver slalomskidskola i Åre för personer med funktionshinder (Skogstur 2016, 

Totalskidan u.å.). Det ter sig som att volontärt arbete i föreningsform är ett sätt att hålla nere 

merkostnaderna för anpassat friluftsliv. De flesta av Totalskidans personal är volontärer och 

Parasport i Luleå har volontärer som långfärdsskridskoledare (Totalskidan u.å., Revholm 

2019).  

 Det kan upplevas som riskfyllt med utevistelser. Risker kan göra att utevistelsen undviks 

men risker kan även öka intresset och frivilligt risktagande kan då vara ett sätt att växa som 

person. Detta såg Burns, Watson och Paterson i sin undersökning. De såg även att 

funktionshindrade och deras omgivning såg större risker än icke funktionshindrade i likvärt 

riskabla utesituationer samt att det hände att arrangörer tog bort chansen att välja risknivå 

för den handikappade. Trötthet, tekniska problem, brist på tillgänglig toalett sågs som risker 

och rullstolsburna kunde oroa sig för att vara i vägen för andra besökare. Dessa orosmoment 

kunde hämma personers friluftsliv (Burns, Watson och Paterson 2013). 

Ros Jernberg nämnde, i den skriftliga intervjun, paketarrangemang i Abisko för 

funktionsnedsatta (Ros Jernberg 2019). Med dessa paket kan det finnas konflikt mellan 

tillgänglighet och hållbarhet. Enligt STF:s hållbarhetspolicy står de för inkluderande turism 

och att de strävar efter att uppfylla ekoturismkraven (STF 2016). I Svenska 

Ekoturismföreningens kriterier för ekoturismcertifiering står att helikopter inte får användas 

under arrangemang (Naturens bästa 2006). STF erbjuder under barmarkssäsongen 2019 

turen ” Abiskojaure för dig med funktionsnedsättning” vilket innebär för icke gående 

helikoptertransport (STF 2019). Men enligt märkningsansvarig på Ekoturismföreningen 

finns dispens för helikoptertransport när det gäller gäster med funktionsnedsättning (Innala 

2019). 

4.5 Sitskilängdåkning 

Fyra av de intervjuade, utvärderaren, informant B, Revholm samt Innala, beskrev praktisk 

problematik med sitski. Det som behövde förbättras var sittposition, stakningsteknik, stavars 

och sitskikälkars utformning. Denna problematik beskrevs även i den systematiska 

litteraturundersökningen. En av artiklarna skrev att det var grundläggande att redskap var 

anpassade för utövaren och att det användes slalom sitskikälkar för längdåkning vilket inte 

var optimalt (Burkett 2012). Detta påvisade även utvärderaren vid sitskilängdåkningen på 

Abiskojaure. Både utvärderaren och informant B påtalade att stavarna sjönk ner vid för lös 

snö, detta skulle kunna avhjälpas med större trugor. Dessa två uppgav även svårighet att 

staka vid nedsatt bålstabilitet vilket två av de undersökta artiklarna stödde (Gastaldi, Mauro 

och Pastelli 2016, Lund- Olsson, Danvind och Holmberg 2018).  

4.6 Framtid 

Informant B ansåg att det i framtiden skulle byggas långa ramper ut i naturen för 

flerdagarsturer i rullstol. De kallas formellt för däckspänger och byggs för att tillgängliggöra, 

skydda miljöer och minska slitage (Mebus et al.2013). I Sveriges nationalparker finns det på 

flertal ställen däckspänger och hårdgjord mark som lämpar sig för rullstolsburna. Det finns 

exempelvis vid Abiskokanjonen en led på ca 1 km och i Fulufjällets nationalpark finns en led 

på 2 km (Länsstyrelsen Norrbotten 2019, Dalarnas Länsstyrelse u.å.). Anledningen till att det 
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inte byggts rullstolsanpassad däckspång mellan Abisko och Abiskojaure är troligen 

kostnaderna det skulle innebära samt frågan hur det skulle finansieras. 

Informant A uppgav att det kan finnas problem om att enas om kostnadsansvar vad gäller 

tillgänglighet. Men enligt en rapport från Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket så kan 

god planering av förbättrad tillgänglighet ingå i förvaltnings- och skötselarbetet och behöver 

då inte kosta mer och kan även ses som investering. Tillgänglighetsåtgärder kan finansieras 

av projektmedel, exempelvis Landsbygdsprogrammet eller EU programmet LIFE+ 

(Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 2013). Som Innala påtalade så kan det vara 

svårt efter projekttidens slut att fortsätta långsiktigt underhåll. Men enligt rapporten kan 

samfinansiering mellan kommun, länsstyrelse och projektmedel vara en lösning. Detta kan 

ge bättre folkhälsa, ökad turism och inflyttning till kommunen, vilket gör aktörer villigare att 

finansiera ökad tillgänglighet (Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 2013). 

Revholm anser att kommuner och deras turistbyråer bör ge informationen om tillgänglighet, 

tillgängliga aktiviteter och om det finns möjlighet att låna fritidshjälpmedel i kommunen. 

Informant A hade liknande tankegångar om en nationell tillgänglighetsdatabas. Det finns en 

databas som drivs av Västra Götalands Regionen med beskrivning av över 7000 

anläggningars tillgänglighet över hela Sverige samt några europeiska. Både officiella 

anläggningar som bibliotek och hälsocentraler men även turistmål såsom fiskeplatser och 

hotell (Västra Götalandsregionen 2019). Detta är ett bra initiativ som borde utvecklas med 

graderingssystem samt övergå till nationell huvudman.  

Naturvårdsverket arbetar utifrån en etablerad förvaltningsmässig zonering från det 

iordningsställda till det helt opåverkade landskapet (Naturvårdsverket 2007). Detta utgår 

från ROS, recreation opportunity spectrum, en planeringsmodell som utvecklades i slutet av 

1970-talet. Målet med ROS är att naturområden har ett spektrum av möjligheter och 

mångfald av förutsättningar för friluftsliv (Emmelin et al. 2010). Zonerna är entrézon, 

mellanzon och inre zon. Entrézonen bör vara tillgänglig med exempelvis parkering, 

information, anpassade toaletter och leder för rullstol. Mellanzonen har leder, 

övernattningsstugor och liknande och som inte är handikappanpassade. Men det finns 

naturområden vars mellanzoner har leder och exempelvis fågeltorn som är 

handikappanpassade. I den inre zonen prioriteras orördheten (Naturvårdsverket 2007). Det 

ter sig som att information om zoneringarnas tillgänglighetsgrad inte når de 

friluftsintresserade med funktionsnedsättningar vilket Naturvårdsverket kan åtgärda. 

En av artiklarna i litteraturstudien visade att hållbarhet och tillgänglighetsanpassning gav 

ökade besök och ökad förtjänst (Darcy, Cameron och Pegg 2010). En studie rörande 

framtiden för tillgänglig turism i EU stödjer detta (European Commission, DG Enterprise 

and Industry 2013). Den visar att bättre tillgänglighet ger ökat resande bland personer med 

funktionsnedsättning som ej rest tidigare. Högre tillgänglighet ger ökad ekonomisk utdelning 

för företag och fler arbetstillfällen. Det är när tillgängligheten ingår i ”mainstream” turismen 

som det finns störst fördelar för turistindustrin. När det gäller upplevelsesektorn av turism så 

ses naturbaserade aktiviteter som de med mest hinder vilket indikerar att det är här mest 

utveckling kan ske (European Commission, DG Enterprise and Industry 2013). 

För framtiden behövs det mer utveckling angående friluftsutrustning för funktionsnedsatta, 

tillgänglighetsarbete inom naturturism samt sökbar information om tillgänglighetsanpassad 

naturturism. Det skulle ge mer jämlikhet vad gäller naturupplevelser, friluftsliv och folkhälsa. 
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4.7 Slutsatser 

4.7.1 Tillgänglighet i Abiskojaures fjällstuga och naturturismpaket. 

I arbetet sågs att tillgänglighetsombyggnationen av Abiskojaures fjällstuga mötte flertal av 

Byggverkets och Naturvårdsverkets byggnormer. Utvärderaren var överlag nöjd men vissa 

hinder fanns och de gav osjälvständighet. Det upplevdes positivt med paketerat 

naturturismarrangemang av utvärderaren samt flera intervjuade ansåg det vara en god idé.  

4.7.2 Längdsitski och dess framtid  

Sitskikälken vid sitskilängdåkning bör vara individanpassad. Detta spelar roll då sittposition 

påverkar stakningen. Materialtekniken vad gäller sitskikälke och stavar behöver förbättras 

för att möta längdsitskisportens krav och så att det lättare går att åka i terräng. Detta 

framkom vid utvärderingen vid Abiskojaure, från intervju av utövare samt från litteraturen. 

4.7.3 Tillgänglig naturturism och dess framtid.  

Det framkom ur intervjuerna en önskan om tillgänglighet i fler naturområden och jämnare 

fördelat över landet samt att information om tillgänglighet för naturturism blir nåbar genom 

en central databank. 

Både litteratur och intervjuade sa att de stora kostnaderna med att tillgängliggöra 

naturturism kan finansieras med projektpengar men att risk finns att det brister i medel för 

underhåll efter projekttidens slut. 

Från litteraturen kan läsas att tillgänglig naturturism behöver utvecklas både för att ge 

jämlikhet men också för att ge naturturismbranschen större möjligheter. 
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Bilagor  

Bilaga 1. 

Intervju av utvärderande informant Lise Romare. 

Intervjusvar i form av essä. 

Abiskojaure 13-17april 2019 Tisdag.  

Korpen kraxar. Det är soldisigt, grått och milt väder nu efter en solig dag. Vi har varit vid 

stugorna hela dagen. Solat och ätit långlunch. Pratat med hundägare.  Nu är hon i gång med 

att fota till sin uppsats.  

Här har varit så härligt. Det är så vackert med den vita gnistrande snön. Snön ligger så djup. 

Nu sitter jag på trärampen framför det fantastiska dasset. Så skönt att det är så fint och 

lättillgängligt. Ramperna (som är trärena) löper mellan husen. Så lyxigt att se snön och 

samtidigt komma fram, lätt rullande på träramperna. Det har varit ett jättejobb för många 

människor att få ramperna torra och fria från snö och is. Jag njuter av att kunna åka på dem.   

I lördags kom vi med tåg till Abisko. Från stationen åkte vi skoter till Abiskojaure. En 

skoterföretagare skjutsade oss och packningen i en släde efter skotern. Släden hade 

nedfällbara sidor så det gick bra att komma in i från rullstolen.  Här vid stugorna blev vi 

anvisade våra sängplatser. En säng uppe vid taket och jag längst ner, och med mittensängen 

uppfälld för bra sitthöjd för mig.  Tyvärr var min säng alldeles för hög för att jag skulle kunna 

komma upp i den utan hjälp. Vi mätte sedan. 58 cm hög är sängen och rullstolen är 48 cm. 

Inget handtag att lyfta sig med så det blev iputtning med hjälp.   Vi gav oss ut på första Sitski 

turen på söndagen. Först gjorde vi Sitskin mer anpassad mitt sittande. Mjukare dyna. Mer 

stöd för svanken. Jag var rädd i början. Och det kändes ganska omöjligt. Vi tog oss ner till 

sjön. Där åkte vi i skoterspår. Det gick ändå ganska bra.  Trevliga människor som var i stugan 

på kvällen. En engelsk arborist och hans son, och ett ungt studentpar. Vi åt en lyxmåltid. Palt, 

lingonsylt, renkött och till efterrätt chokladmousse med havregrädde. Och så badade vi 

vedeldad bastu med lyx-rengörning a´ la spa.   Måndagen var strålande solig. Vår Sitskitur 

var förfinad. Jag fick draghjälp med en del av Sitskins tyngd med rep. Vi färdades på sjöns 

solsida nära stranden. Det gnistrade och glimmade om snön. Vi såg några djurspår och valde 

de platta vägarna. Snön var djup och ibland försvann staven djupt. Bergen var klädda med 

fjällbjörk närmast sjön. Träden stod svart mot det bländvita. Korparna kraxade.  Men denna 

skönhet var inte nog. Till kvällen lyckades vi få åka med hundspann. I morgon onsdag börjar 

hemresan. Tack Gudarna. Tack Alla 
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Bilaga 3. 

Intervju med informant A. 

1. Vad är dina erfarenheter av friluftsliv för folk med funktionsnedsättning?    

Jag har observerat det i samband med aktiviteter i Personskadeförbundet RTP, genom mitt 

arbete i Bygg Klokt och så mina egna erfarenheter. Jag upplever att det fortfarande alldeles 

för ofta saknas möjlighet att ta sig ut om man har nedsatt rörelse och syn. När det gäller 

nedsatt hörsel påverkas man mindre av det i förflyttning och genomförande. Däremot kan 

man inte följa med på en guidad tur där guiden berättar om naturen, kulturinslag och annat 

intressant under turen om man inte kan läsa på läpparna. Även då är det svårt eftersom man 

kanske inte kan stå precis intill guiden hela tiden. Men som jag upplever det handlar det 

stora problemet om nedsatt rörelse och syn. Och även de som har stort behov av tillgång till 

toaletter. Ofta är informationen man kan få tag på i förväg knapphändig. Det har börjat bli 

bättre och idag finns hyfsat många fina områden att besöka. Det är glädjande att Svenska 

Equality har besökt många ställen så man kan läsa om tillgängligheten för det har saknats en 

samlingsplats där man kan gå in och söka. Ofta måste man leta sig fram själv i den 

kommun/det område man vill besöka. Fortfarande hänger mycket på att det finns bra 

information innan så jag vågar ge mig ut till ett område. Får jag inte svar på allt (hur komma 

dit, finns parkering, kan färdtjänst släppa av, finns dass/toaletter som är tillgängliga, hur ser 

terrängen ut, hur är det anpassat osv) så vågar jag kanske inte sticka iväg. Jag önskar man 

kunde enas om att skapa ett nivåsystem liknande det SLAO har för skidbackar - det med 

svart, röd, blå och grön märkning som alla vet vad den betyder. Det har diskuterats, men vad 

jag vet finns fortfarande inget sådant. Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunerna 

kommer inte överens om vem som ska bekosta det, är uppfattningen jag har fått. 

 Vad har du för förväntningar/farhågor? Förväntningarna är att ett nivåsystem ska 

komma till och att den samlade informationen i Svenska Equality ska bli mer och mer 

täckande. Mina farhågor är att det inte skyndas på grund av kostnader. Att man inte förstår 

den enorma vinsten av att vi kan komma ut i naturen, allihop. Det är ju en fenomenal 

hälsofördel att kunna vara i naturen. Där kan man - om man lyfter näsan och ser några år 

framåt - göra stora besparingar genom minskat ohälsotal och minskade sjukskrivningar. Inte 

minst inom de diagnoser som idag ökar mest, dvs stress-, utmattningsrelaterade sjukdomar 

och annan psykisk ohälsa. Men även fysisk ohälsa återhämtar man sig snabbare från redan 

bara man ser och hör natur och självklart allra mest om man vistas i naturen. Det finns 

mycket forskning som visar det idag och jag hoppas det ska slå igenom. Man vet att personer 

med funktionsnedsättningar generellt har ett sämre allmänt hälsotillstånd idag. Därför är 

naturen extra viktig för oss. 

2. Hur ser du på framtiden för friluftsliv för folk med funktionsnedsättning? 

Kort sikt, längre sikt.  Se ovan. 

3. Har du varit i kontakt med sitski (sittande längdskidåkning)? Jag har bara 

iakttagit det. Bl.a. när Anders Olsson, paralympiker, var här i Jokkmokk och deltog i 

Nordenskiöldsloppet 2016 och stakade sig 20 mil på 16 timmar och 10 minuter. Galet 

imponerande. Jag har även läst en del om det. Eftersom jag har en knäckt nacke kan jag 

varken rulla mig - i manuell rullstol - eller staka mig fram. Jag går ju med rollator och när jag 

är sämre åker jag elrullstol. Så, jag har ingen självupplevd erfarenhet av sitski. Vi har haft ett 

projekt med sitski inom Personskadeförbundet RTP - där jag är medlem och har varit aktiv i 

många år.  

4. Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor om sitski? Se ovan. 

5. Hur ser du på framtiden för sitski? Kort sikt, längre sikt. Ingen uppfattning. 
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6. Hur ser du på paketturer med skoterskjuts till anpassat boende i väglöst land 

med hundslädestur och sitskiturer? Jag tycker det är ett bra alternativ. Det är en helt 

enastående upplevelse att få vara i väglöst land, där inte biltrafik märks av, där det inte är 

mycket bebyggelse utan man är mer "ett med naturen" och det också är färre människor än 

vid t.ex en fjällanläggning vid väg eller i ett område med fjällstugor som nås med bil. Det 

pågår vad jag förstår en rejäl utveckling inom skoterbranschen mot mer bränslesnåla 

motorer och också utveckling av miljövänligare bränsle. Även om jag inte tycker att man ska 

uppmuntra skoterturism generellt så anser jag att skotertransport för personer med 

funktionsnedsättning är en annan sak. För den som vill vara "utsläppsfri" är hundspann ett 

alternativt transportmedel. Det är dock avsevärt dyrare än skotertransport. 

7. Är det något du vill tillägga som inte berörts? Jag gläds åt att intresset för att arbeta 

med att tillgängliggöra natur och friluftsliv ökar. Det är dock väldigt ojämnt över landet och 

det tycker jag är synd. Det vore fint om alla typer av naturområden och alla typer av 

naturaktiviteter representerades. Det blir lätt lite snedvridet, med väldigt många möjligheter 

att fiska eller skåda fågel, men färre ställen där man kan rulla sig runt längs en slinga i skogen 

eller platser där det aldrig är längre än låt säga några hundra meter till ett utedass. Som 

exempel. Så är det när det mesta sker på kommunal- och länsnivå. Det är svårt att veta hur 

man ska lagstadga om tillgänglig natur, men alla län i Sverige har helt klart naturområden 

som skulle kunna göras tillgängliga. Vi har så varierad och rik natur och gott om plats att det 

inte är en omöjlighet. Jag vill ha mer debatt och mer engagemang så det här lyfts i varierade 

forum. Dessutom vore det bra att på nationell nivå underlätta genom att dels vara med och ta 

fram riktlinjer för hur landsting/regioner och länsstyrelser ska arbeta så det blir mer jämlikt 

över landet, dels bidra till att samordna en databas där alla naturområden som är tillgängliga 

läggs upp med riklig information, översikter av området, kartor, kommunikationer till och 

från områdena, vilka faciliteter som finns etc, samt att pengar avsätts för att hålla en sådan 

databas uppdaterad. Det är svårt för en region att driva, då blir det av naturliga skäl oftast 

bara inom den egna regionen eller möjligen de mest närliggande regionerna också. 

Sedan tycker jag det är dags för naturvistelse på recept, som det idag finns fysisk aktivitet på 

recept, FAR. Hög tid! 
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Bilaga 4. 

Intervju av informant B. 

1. Vad är dina erfarenheter av friluftsliv för folk med funktionsnedsättning? 

 Vad har du för förväntningar/farhågor? 

Min erfarenhet är att det ändå finns en del med funktionsnedsättning som tycker om 

friluftsliv, dock eftersom det är svårare att röra sig så i former som tex i småbåt ute och fiskar 

eller mountainbike på större stigar. 

Jag själv har en funktionsnedsättning i bägge benen där jag har 0 muskelfunktion från tårna 

upp till mitten på smalbenet, låren fungerar - om än med lite nedsatt styrka. Och jag rör mig 

mycket ute i naturen. Jag har ett jobb där jag rör mig en del till fots och på skidor. Jag tycker 

också om att vandra, paddla, fiska, åka skidor mm på fritiden. Detta fungerar bra, men jag 

måste vara lite mer försiktig än andra med exempelvis kalla fötter/förfrysningsrisk eller göra 

illa fötterna mot vassa stenar i stränderna vid paddling (eftersom jag har dålig känsel). Jag 

har också sämre balans, i och med att inga muskler i fötterna fungerar, så jag måste i 

allmänhet vara mer försiktig än andra. 

Dock är jag troligen bättre än många människors som bott i städer hela sina liv på att röra 

mig i naturen och jag känner hela tiden att jag lär mig mer och mer om hur jag, med min 

kropp, ska röra mig för att ta mig fram på ett lättare sätt. Jag tror att mycket handlar om att 

utmana sig och att göra saker ofta - övning ger färdighet. 

Om man däremot tänker på folk som har en funktionsnedsättning som gör att de behöver en 

rullstol blir friluftslivet mycket mer begränsat. Det går helt säkert att ta fram bättre rullstolar 

och annan teknik för att man ska kunna ta sig fram åtminstone en del ute i naturen och jag 

tror att det är många som verkligen skulle uppskatta att vistas i en fjällmiljö, men som inte 

tror att det är möjligt. 

En farhåga: Jag kan tänka mig att för vissa kan att ett funktionshinder bli mycket mer 

påtagligt och bemärkligt för en person i rullstol om man flugits ut till en fjällstation och väl 

där blir väldigt begränsad i hur långt man kan röra sig. Vissa kan tycka det är riktigt skönt att 

bara komma ut och vara, men andra skulle kanske tycka det var jobbigt att inte kunna ta sig 

runt som folk som kan gå... 

2. Hur ser du på framtiden för friluftsliv för folk med funktionsnedsättning? 

Kort sikt, längre sikt. 

Allt blir mer och bättre anpassat med ramper i riktig skog och fjällmiljö. Sverige ligger inte 

längst fram inom detta område och dels beror nog detta på att alla som kan röra sig 

obehindrat vill ha en så orörd friluftsmiljö som möjligt. Men jag tror definitivt att det i 

framtiden kan finnas långa "rampade leder" som man kan färdas på i flera dagar med 

övernattning även i rullstol. 

3. Har du varit i kontakt med sitski (sittande längdskidåkning)? 

Ja. Jag har åkt längdsitski i 7–8 år. Jag sitter på knä, men har rumpan icke fastspänd så att 

jag kan lyfta rumpan från sitsen i de riktigt branta uppförsbackarna. Jag har haft det mest 

som träningsform, dock har träningspassen ibland gått upp till Abiskojaurestugorna och hem 

igen. 

4. Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor om sitski? 
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Längdsitski är riktigt tufft för armar och bål och ännu tuffare för armarna om man inte kan 

använda bålen. I dagsläget är sitskiåkandet väldigt begränsat till skidspår. Jag har även åkt 

en del i skoterspår eller på sjöar, men underlaget behöver vara riktigt hårt, främst för att 

stavarna inte ska sjunka ner. Eftersom man i uppförsbackarna lägger hela sin och sitskins 

vikt på stavarna blir det ett väldigt tryck på den lilla yta som trugan utgör på snön och det är 

ofta man trycker staven igenom det hårdpackade skoterspåret och då försvinner den ofta 

50cm ner i snön och risken är då riktigt stor att man knäcker staven, dessutom blir det grymt 

jobbigt att ta sig upp för backen när det är sådana förhållanden. Jag har även provat med 

större trugor (som man på turskidstavar) men med dessa blir det ett annat problem; när tar 

ett staktag och trycker sig fram går det bra halva staktaget därefter blir vinkeln på staven 

gentemot snön för liten och trugan trycker upp skidspetsen från snön och man tappar fästet. 

Det skulle behöva utvecklas bättre trugor och stavar just för sitskiåkning (när man inte kör i 

ordentligt preparerade spår) där trugan antingen är lite slapp och följsam eller har en vinkel 

så att den inte tar emot i snön när man är längst bak med staven i ett staktag - de skulle också 

behöva bli ännu mer hållbara (hellre en stav som är lite tyngre men håller än en halv stav 

halva turen - man lär avbryta om staven går av). 

Sedan finns också problemet med lutning åt sidan när man inte åker i perfekta preparerade 

spår. Om man inte har bålstyrka kan man inte luta kroppen i sidled och kommer trilla åt 

sidan, men även om man kan det så ligger skidorna fortfarande platt mot snön och man 

börjar glida i sidled, man har inte riktigt någon möjlighet att kanta skidan för att hålla sig 

kvar. Dock skulle detta ganska enkelt kunna lösas tekniskt genom att ha en ledad sitski eller 

en variant av en utförssitski, jag har själv grundläggande idéer på hur det skulle kunna lösas, 

men de behöver utvecklas och testas. 

Sitski i ospårad terräng och lössnö: extremt tungt, men för de starkaste kan det fungera med 

en ledad sitski som kan tilta i sidled med breda skidor och ordentliga specialtrugor. Dock blir 

det lättare framåt vårkanten när det är skare. En längdsitski är också väldigt svår att styra i 

nerförsbackar varför man gärna håller sig i spår, men jag tror att även denna egenskap på 

sitskin går att utveckla med en ledad eller mellanting mellan utförs och längd... 

5. Hur ser du på framtiden för sitski? Kort sikt, längre sikt. 

Det finns stora utvecklingsmöjligheter för att kunna åka sitski i ospårad terräng, men jag tror 

också att redan med dagens sitski kan man köra på sjöar eller hårdpackade skoterspår som 

inte lutar allt för mycket i sidled. Jag tänker mig att det skulle gå utmärkt att köra i 

skoterspåren mellan Nikkaluokta o Kebnekaise fjällstation och även från Kebnekaise 

fjällstation och längre in mot Singistugorna skulle fungera eftersom i dalgången där är snön 

rätt hårdblåst. 

6. Hur ser du på pakettur med skoterskjuts till anpassat boende i väglöst land 

med sitskiturer? 

Det tror jag är en strålande idé, jag tror dock att Nikka, Keb, Singi eller bara området kring 

Keb kunde vara mer intressant om man vill ta sig lite längre med sitski än bara på 

Abiskojaure. Man skulle dock troligen behöva skoterskjuts upp och ner till själva keb 

stationen, men väl nere i dalen skulle det gå bra tror jag. Abiskojaure är definitvt enklare för 

nybörjare på sitski och det går även därifrån att utmana sig en bit vidare söderut på 

Kungsleden, men Gieronbacken skulle nog bli för tuff för de flesta och dalgången vidare upp 

till sjöarna mot Alesjaure är lite för mycket skrååkning, men fick man skjuts förbi och sedan 

kunde börja staka igen på sjöarna kan man ta sig hela vägen till Alesjaurestugorna - dock en 

lång och slitsam dag för de flesta. 
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Bilaga 5. 

Intervju av Pär Innala, verksam inom naturturism med företaget Experience 

Bottnia skärgårdsturer.  

1. Vad är dina erfarenheter av naturturism för folk med funktionsnedsättning 

utifrån din verksamhet? 

Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor? 

Har jobbat med naturturism i fjällen och skärgården i snart 20 år och ser att oftast har man 

jobbat lite bakvänt med tillgänglighetsanpassning. Stort fokus har legat på att anpassa 

anläggningar och områden som tyvärr inte går att nå för människor med 

funktionsnedsättning. Hade önskat att det från myndigheternas sida hade lagts ner mer på 

att stötta naturturismentreprenörer att jobba med deras tillgängliggörande av platser, 

upplevelseprodukter och anpassning av verksamhet. 

2. Hur ser du på framtiden för naturturism för folk med funktionsnedsättning 

utifrån din verksamhet? Kort sikt, längre sikt. 

På kort sikt ser jag att det finns flera projekt som ämnar att öka tillgängligheten av naturen 

för funktionshindrade, men en viss oro finns i hur man säkrar att resultaten av dessa projekt 

lever kvar efter projekttidens slut. 

På längre sikt hoppas jag att ”pusselbitarna” faller på plats och att Sverige inte ses bara som 

en framstående destination för natur- och kulturturism utan även en destination tillgänglig 

för alla.   

3. Har du varit i kontakt med sitski (sittande längdskidåkning)? 

Jag har varit i kontakt med sitski för utförsåkning, ej för längd. 

4. Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor angående sitski 

(sittande längdskidåkning) utifrån din verksamhet? 

Jag välkomnar all form av teknisk utveckling som främjar tillgänglighetsanpassningen av 

svensk natur och hoppas att lösningar som sitski lyfts och kommuniceras för att nå 

målgruppen. 

5. Hur ser du på framtiden för sitski? Kort sikt, längre sikt. 

Ej nog insatt i just sitski för att kunna uttala mig, men som jag skrev i svaret ovan hoppas jag 

att målgruppen får kunskap om, och möjlighet att testa sitski. 

6. Hur ser du på paketturism med skoterskjuts till anpassat boende i väglöst 

land och sitskiturer utifrån din verksamhet? 

Inget svar. 
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Bilaga 6. 

Intervju av Lena Revholm, Idrottskonsulent, Parasport Norrbotten 

Övergripande svar: Vi sysslar inte med turism, men vi försöker hjälpa enskilda individer, så 

att de får så rikt liv/friluftsliv som möjligt i den mån vi kan bistå med fritidshjälpmedel. Vårt 

önskemål är att så många som möjligt ska få ta del av fritidsaktiviteter tillsammans med 

andra med samma behov eller tillsammans med familj och vänner.  

1. Vad är dina erfarenheter av naturturism för folk med funktionsnedsättning 

utifrån din verksamhet? 

Svar på Vad har du för erfarenheter:  

Den erfarenhet vi har är att det är några personer som har lånat några av våra 

fritidshjälpmedel i samband med resor till fjällen, ex alpin sit-ski, samt längdåknings sit-ski. 

Svar på Vad har du för förväntningar: 

Vi har egentligen inga specifika förväntningar annat än att vi försöker lösa utlåning om det är 

någon som behöver fritidshjälpmedel. Vi ser det som att vi försöker lösa det för den enskilde 

individen, så att hen kan delta i friluftsliv utifrån sina förutsättningar.  

Svar på vad har du för farhågor: 

Har inget svar på den frågan.  

2. Hur ser du på framtiden för naturturism för folk med funktionsnedsättning 

utifrån din verksamhet? Kort sikt, längre sikt. 

Svar på kort sikt: 

Det vi upplever är att fler personer är intresserad av möjligheter att komma ut i naturen och 

uppleva friluftsliv på olika sätt. 

Svar på långsikt: 

Vi hoppas att turism kopplat till friluftsliv ska vara tillgängligt, enkelt och inte dyrare än 

aktiviteter för personer utan funktionsnedsättning.  

3. Har du varit i kontakt med sitski (sittande längdskidåkning)? 

Ja.  

4. Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor angående sitski 

(sittande längdskidåkning) utifrån din verksamhet? 

Svar på våra erfarenheter: 

Vi har längdskidåkning som en av idrotterna i vårt förbund, Parasport Sverige, där ingår 

sittande längdskidåkning = sit-ski. Idag har vi en men inom kort några fler olika modeller 

som även är tillgängliga för uthyrning. Vi har dem vid prova-på aktiviteter och läger, men ser 

inget hinder för att de hyrs ut för friluftsaktiviteter. 

Svar på våra förväntningar: 

Vi tror att intresset för sit-ski kommer att öka. Inom förbundet erbjuds prova-på aktiviteter 

vid flera tillfällen varje vinter, vilket har ökat de sista åren. Vår förhoppning är att fler ska få 

möjlighet att komma i kontakt med dessa fritidshjälpmedel så att fler kommer att börja 

bruka dem. 
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Svar på farhågor:  

Det som alltid är ett problem i samband med fritidshjälpmedel för personer med en 

funktionsnedsättning är att det är så dyra. Det går inte att köpa en ex skidkälke med 

bindning+skidor för 15 000 kr, för att bara prova på, samt att den kan behöva special 

anpassas för varje enskild individ. Därför är det bra att de finns att låna och att det inte finns 

endast en modell.   

5. Hur ser du på framtiden för sitski? Kort sikt, längre sikt. 

Svar på kort sikt: 

Vi hoppas så många som möjligt kommer till de tillfällen vi har för att få testa dessa.  

Svar på långsikt:  

Vi hoppas att fler använder dessa i både träning och tävling samt för friluftsliv. Att fler nyttjar 

dem samt att det tillverkas fler och i lite olika modeller.  

6. Hur ser du på paketturism med skoterskjuts till anpassat boende i väglöst 

land och sitskiturer utifrån din verksamhet? 

Det ingår inte i vår verksamhet, men vi hoppas att det är något som kommer att utvecklas och 

finnas i framtiden. Tror att det finna intresse och behov av det.  

7. Är det något du vill tillägga som inte berörts? 

Vi har även tillgängliga sitsar till två-kajaker och långfärdskridskokälkar. Vi erbjuder prova 

på aktiviteter utifrån ett friluftsperspektiv med dessa. Kan vara en lite grupp som åker iväg på 

en liten tur. Det som alltid är en problematik, är att ha utbildade ledare som kan ställa upp 

ideellt. Vi tycker att det ska finnas aktiviteter för personer med funktionsnedsättning till inget 

eller väldigt lågt pris. Denna grupp ska inte måsta betala stora summor mer bara för att de 

behöver anpassad utrustning, medhjälpare och utbildade ledare (krävs för viss utrustning)  

Vi tycker att information om tillgänglighet och möjlighet att låna fritidshjälpmedel borde 

finnas hos kommuner /turistbyrån samt möjliga aktiviteter som varje individ kan utöva i den 

egna kommunen eller som besökare. 
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Bilaga 7. 

Intervju av Maria Ros Jernberg vice generalsekreterare och 

kommunikationschef på STF. 

1. Vad är dina erfarenheter av naturturism för folk med funktionsnedsättning utifrån din 

verksamhet? Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor? 

2. Hur ser du på framtiden för naturturism för folk med funktionsnedsättning utifrån din 

verksamhet? Kort sikt, längre sikt. 

3. Har du varit i kontakt med sitski (sittande längdskidåkning)? 

4. Vad har du för erfarenheter/förväntningar/farhågor angående sitski (sittande 

längdskidåkning) utifrån din verksamhet? 

5. Hur ser du på framtiden för sitski? Kort sikt, längre sikt. 

6. Hur ser du på paketturism med skoterskjuts till anpassat boende i väglöst land och 

sitskiturer utifrån din verksamhet? 

7. Är det något du vill tillägga som inte berörts? 

 

Jag har tittat på dina frågor och ska ärligt säga att de inte är helt enkla för oss att svara på. 

Och det har att göra med det faktum att vi än så länge gör ganska lite inom området 

tillgänglig naturturism. Just Abisko Turiststation (med närheten till STF Abiskojaure) gör 

dock en del, men det tror jag redan att du har ganska bra koll på. Det handlar framförallt om 

färdiga paket som möjliggör besök till Abiskojaure. 

Jag vet att det finns fler exempel inom STF, men de är nog mer undantag än regel. Vi har t ex 

lokalavdelningar som anordnat ”vandring” för rullstolsburna. I Grövelsjön har vi 

familjeveckor för familjer med barn med Downs Syndrom. Och jag skulle säkert kunna räkna 

upp ett antal exempel till om jag tänker efter lite mer ordentligt. Det finns en vilja och en 

ambition, men i dagsläget skulle jag inte vilja säga att vi är en stor aktör när det gäller 

tillgänglig naturturism. Och när det gäller de exempel som finns så handlar det ofta om 

eldsjälar som tar lokala initiativ. Satsningen på att tillgänglighetsanpassa Abiskojaure var 

dock ett centralt initiativ och en medveten satsning. 

 


