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Abstrakt 

Att utöva turism- och fritidsaktiviteter är en väsentlig del i många människors liv, men för 

personer med funktionsnedsättningar (PmF) är genomförandet av sådana aktiviteter långt från 

lika självklara. Frågan om aktivt deltagande och inkludering av PmF i samhällets alla delar lyfts 

allt mer och kraven på tillgänglighet ökar. Därav syftar denna studie till att undersöka på vilka 

sätt turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län arbetar med att anpassa sina aktiviteter för att 

kunna inkludera individer med fysisk funktionsnedsättning. För att uppnå syftet var en 

kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer studiens huvudsakliga metodologiska 

verktyg för insamling av empiriska data. Resultatet tyder på att majoriteten av verksamheterna 

inte erbjuder aktiviteter som är specifikt anpassade för PmF men att en del av utbudet går att 

kan anpassa om efterfrågan skulle uppstå. Marknadens efterfrågan styr verksamhetens utbud av 

aktiviteter och en bristande efterfrågan från PmF på tillgängliga aktiviteter har identifierats. 

Studiens slutsats beskriver att den bristande efterfrågan från PmF ligger till grund för det 

bristande utbudet av tillgängliga aktiviteter samt att verksamheterna anger resurser såsom 

kunskap och ekonomiska faktorer som utmanade vid utvecklingen av tillgänglighetsanpassade 

aktiviteter. 

Nyckelord: Tillgänglig turism, fysisk funktionsnedsättning, personer med 

funktionsnedsättning (PmF), utbud och efterfrågan, turistiska systemet. 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Abstract 

Tourism and leisure activities are an essential part of many people's lives, but for people with 

disabilities (PwD), their involvement can be highly conditional. The issue of active participation 

and the inclusion of PwD in all parts of society is increasingly being raised and the need for 

accessibility is growing. This study aims to investigate how tourism and activity companies in 

Jämtland County works to adapt and customize their activities to include individuals with 

physical disabilities. The study had a qualitative method with semi-structured interviews as the 

key focus for collecting empirical data. The result indicates that the majority of businesses do 

not currently offer activities that are specifically tailored to PwD, but for most of the companies 

these activities can be adjusted if there is a demand for it. Market demand controls the 

companies’ range of activities and a lack of demand from PwD for accessible activities has 

been identified. The conclusion describes that the absence of demand from PwD is the reason 

for the lack of accessible activities  and that the companies specify resources such as knowledge 

and financial factors as challenging for the development of accessible activities. 

 

Keywords: Accessible tourism, physical disability, people with disability (PwD), supply and 

demand, the tourism system. 
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1. Bakgrund 
 

Turistiska aktiviteter och resande utgör ofta en viktig del av många människors liv, och att 

kunna besöka stadsmiljöer, delta i naturupplevelser eller ta del av det kulturella utbudet i en 

turistisk kontext uttrycks ibland som en fråga som rör jämlikhet och lika rättigheter för alla 

(Bélanger & Jolin, 2011; Darcy, McKercher & Schweinsberg, 2020; Michopoulou, Darcy, 

Ambrose & Buhalis, 2015). Det är dock långtifrån självklart att individer med någon form av 

funktionsnedsättning har möjlighet att delta i sådana aktiviteter, och många människor 

exkluderas idag från att delta fullt ut i turism och resande på grund av begränsande barriärer i 

samhället (Darcy & Buhalis, 2011a; Yau, McKercher & Packer, 2004; McKercher & Darcy, 

2018; Scheyvens & Biddulph, 2017). Frågan om aktivt deltagande och inkludering i alla 

samhällets delar, även turism, för personer med funktionsnedsättning lyfts dock alltmer och 

kraven på tillgänglighet ökar (Myndigheten för delaktighet, 2020; Funktionsrätt Sverige, 

2019a; Naturvårdsverket, 2019). I Sverige antog regeringen 2017 ett nytt mål för 

funktionshinderpolitiken, där målsättningen är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning (hädanefter förkortat som PmF) i ett 

samhälle med mångfald som grund (Prop. 2016/17:188). Trots att det finns politiska mål för att 

inkludera PmF i alla aspekter av det svenska samhället finns det fortfarande svårigheter och 

hinder för hur detta ska genomföras i praktiken och tillgängligheten brister på många punkter 

(Funktionsrätt Sverige, 2019b). Denna bristande tillgänglighet är även tydlig inom 

turistbranschen i Sverige där få företag vänder sig till PmF som marknadssegment och som 

erbjuder tillgängliga produkter (Jonsson m.fl., 2020; Isaksson, 2019; SOU, 2017).   

Uppskattningsvis har cirka 2,9 miljoner av den svenska befolkningen någon form av 

funktionsnedsättning (SCB, 2018), vilket kan innebära allt från att personerna är 

rörelsehindrade, svårt att se eller höra, eller att de har svårt att bearbeta och tolka information 

av olika slag (WHO, 2011; Socialstyrelsen, 2020; Mebus, Lindman, Näsström, & Wahldén, 

2013). Individer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan uppleva sociala 

situationer eller aktiviteter som kräver en viss funktionsförmåga som utmanande (Kastenholz, 

Eusébio, & Figueiredo, 2015; Smith, 1987), och detta beror inte på funktionsnedsättningen i 

sig utan snarare på olika barriärer i den kringliggande miljön, hur aktiviteterna är utformade 

och i vilken grad individen kan delta i dessa sociala sammanhang (Kastenholz, Eusébio, & 

Figueiredo, 2015; Smith, 1987; McKercher & Darcy, 2018). De miljömässiga barriärerna som 

nämns ovan kan innefatta såväl transportmedlens konstruktion, arkitektur, samt naturens 

utformning (Smith, 1987). Det är även vanligt förekommande att PmF upplever en känsla av 

oro kring hur andra ska behandla och betrakta dem, vilket kan innebära att vissa situationer och 

aktiviteter undviks trots att personerna önskar att delta (Chikuta, Plessis, & Saayman, 2019).  

PmF utgör en stor del av det svenska samhället och vikten av att inkludera dem i turistiska 

aktiviteter av olika slag påtalas allt oftare. Tillgänglig turism är därmed ett allt mer vanligt 

förekommande begrepp inom den strategiska planeringen bland aktörer (Cloquet m.fl., 2017; 

Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015; Darcy & Buhalis, 2011a; Bowtell, 2015). Sveriges 

nationella organisation för personer med funktionsnedsättning, Delaktighet Handlingskraft 

Rörelsefrihet (DHR), arbetar med frågor rörande tillgänglighet och menar att turism för 

personer med funktionsnedsättning inte ska utgöra en speciell form av turism utan den ska 

naturligt integreras i alla delar av besöksnäringen såsom naturturism, kulturturism, 
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måltidsturism, evenemang eller möten (DHR, 2018). I Jämtlands län har frågor kring tillgänglig 

turism lyfts fram både inom den kommunala verksamheten i Östersund och inom 

Mittuniversitetets forskningsinstitut ETOUR, mer specifikt genom ett projekt rörande en mer 

jämlik tillgång till den naturbaserade turismen och fysiska aktiviteter (ETOUR, 2020). Jämtland 

Härjedalen Turism (JHT) är även delaktiga i projektet, de har rollen som referensgrupp och 

arbetar med att bidra till att inhämta kunskap och kompetens till projektet (JHT, 2020).  

Trots dessa satsningar för att belysa vikten av att inkludera PmF inom besöksnäringen är det 

många PmF som reser i mindre utsträckning än andra, detta kan detta bero på brister i 

tillgängligheten inom den fysiska kringliggande miljön, brist på tillförlitlig information samt 

att det finns en psykologisk osäkerhet där dessa individer inte vet om de blir välkomnade och 

därmed inte vågar resa (McKercher & Darcy, 2018; Steinfeld, 2017; Yau, McKercher, & 

Packer, 2004).  

1.1 Problemformulering 

Besöksnäringen i Jämtlands län attraherar såväl nationella som internationella besökare och 

under 2018 uppgick antalet gästnätter i Jämtlands län till 11,3 miljoner samt att antalet 

dagsturister uppgick till 1,2 miljoner. Turismen i länet omsatte 5,56 miljarder kronor under 

2018 (JHT, 2019). Besöksnäringen är således en viktig näring i Jämtlands län och ambitionen 

att utveckla tillgänglig turism är tydligt märkbar (JHT, 2018). Dock finns ett flertal utmaningar 

vid utvecklingen av tillgänglig turism, exempelvis rådande osäkerhet om vad begreppet 

tillgänglighet innebär, hur efterfrågan ser ut, hur och var marknadsföring kring tillgänglighet 

når ut till kunderna samt att informationen inte är nog beskrivande (Jonsson m.fl., 2020).  

Trots att många människor idag lever med någon form av fysisk funktionsnedsättning är många 

besöksmål och anläggningar inom den svenska besöksnäringen inte tillräckligt 

tillgänglighetsanpassade (SOU, 2017). Att ge information om vilka anpassningar som kan 

erbjudas eller vilka begränsningar som förekommer gällande tillgängligheten är något som i låg 

utsträckning prioriteras av företag inom besöksnäringen (SOU, 2017). Detta blir problematiskt 

då tillgång till information angående möjligheten för tillgänglighetsanpassning kan vara 

avgörande vid val av resmål för PmF (SOU, 2017; Yau, McKercher, & Packer, 2004; Özogul 

& Baran, 2016; Eichhorn & Buhalis, 2011). Före detta ordförande i förbundet DHR menar att 

det inte är speciellt vanligt att svenska turistföretag marknadsför sin tillgänglighet och 

mångfaldstänkande. I många fall har de själva ingen aning om hur tillgängliga de faktiskt kan 

vara (Isaksson, 2019). Idag finns det däremot god tillgång till modern teknik vilket ökar 

möjligheten för företag att kunna sprida vidare information rörande tillgänglighet. Detta kan i 

sin tur leda till en ökad konkurrensförmåga (SOU, 2017).  

Även om den internationella forskningen kring tillgänglig turism har ökat de senaste åren 

(Godtman Kling & Ioannides, 2019) så fokuserar de flesta studier på konsumentens, det vill 

säga turistens och besökarens, perspektiv och tillgänglig turism ur turismleverantörens 

perspektiv uppmärksammas sällan (Bowtell, 2015; Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 

2012; Godtman Kling & Ioannides, 2019). Det finns således en kunskapslucka kring hur 

utbudssidan inom turistbranschen arbetar med tillgänglighet för PmF; en lucka som denna 

studie ämnar fylla genom att undersöka tillgänglig turism ur ett företagsperspektiv där 

huvudfokus ligger på aktiviteter som erbjuds.    
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands 

län arbetar med tillgänglighetsanpassade produkter för att kunna inkludera personer med en 

fysisk funktionsnedsättning. 

 1.3 Frågeställningar 

- På vilka sätt arbetar turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län med att tillgängliggöra sina 

turistiska produkter för individer med fysisk funktionsnedsättning?  

- Hur prioriterar turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län inkluderingen av besökare med 

fysisk funktionsnedsättning? 

1.4 Avgränsning  

Denna studie avgränsar sig till att undersöka verksamheter i Jämtlands län (se Figur 1) som 

erbjuder aktiviteter som en del av sin turistiska produkt, såväl till turister som boende i länet, 

och detta sker under en tidsperiod på tio veckor. Valet av Jämtlands län som geografiskt område 

har sin grund i att länet har en stark besöksnäring som årligen attraherar många besökare, såväl 

nationella som internationella besökare.  

Studien avser inte att fokusera på personer med fysiska funktionsnedsättningars individuella 

behov av tillgängliga aktiviteter, utan istället undersöka aktivitetsföretagens utbud av aktiviteter 

och huruvida dessa går eller inte går att anpassa om efterfrågan skulle uppstå.  

 

Figur 1. Karta över Jämtlands län (Google Maps, 2020) 
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1.5 Disposition 

I studiens teoriavsnitt presenteras tre övergripande områden som beskriver studiens teoretiska 

ramverk nämligen funktionsnedsättning, tillgänglig turism och utbudssidan i det turistiska 

systemet. Studiens positionering presenteras i en figur (se Figur 2). Metodavsnittet beskriver 

studiens vetenskapliga huvudinriktning, val av metod, datainsamlingsteknik, urval, 

databearbetning samt etiska överväganden. Empiriavsnittet beskriver det resultat som 

framkommit under datainsamlingen och detta analyseras i nästkommande avsnitt. I analysen 

ställs empirin mot teorin och detta för att undersöka vad tidigare forskning säger om det 

insamlade empiriska materialet. Slutligen presenteras en slutdiskussion som sammanfattar 

studiens resultat, författarnas egna reflektioner och tolkningar samt förslag på framtida 

forskning inom området.  
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2. Teori 
Detta kapitel presenterar tre övergripande områden som beskriver studiens teoretiska ramverk 

nämligen funktionsnedsättning, tillgänglig turism och utbudssidan i det turistiska systemet. 

Studiens positionering tydliggörs vid avsnittets slut. 

2.1 Funktionsnedsättning 

Det finns många olika definitioner av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. 

Världshälsoorganisationen (WHO) introducerade år 1980 ett mätinstrument för sjukdomar, 

nedsättningar och funktionshinder som kallades International Classification of Impairment 

Disability and Handicap, förkortat ICIDH (WHO, 1980). Detta verktyg låg till grund för att 

skapa universellt accepterad definition av funktionsnedsättning samt för att klassificera 

konsekvenserna av sjukdom, detta inkluderade såväl skador som funktionsnedsättningar samt 

hur detta påverkar livet för individerna (WHO, 1980). ICIDH påvisar inte den roll som den 

sociala och fysiska miljön har för PmF och istället beskrivs funktionsnedsättning och skador ur 

ett medicinskt perspektiv. Mot denna bakgrund introducerades år 2001 en omdefinition av 

ICIDH och kom senare att kallas Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF), som istället beskriver hur hälsorelaterade tillstånd samt hur 

den sociala och fysiska miljön påverkar en persons funktionshinder eller nedsättningar (WHO, 

2002; Socialstyrelsen, 2020). 

Begreppet funktionshinder beskrivs i ICF som ett paraplybegrepp för funktionsnedsättningar, 

strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar (WHO, 2002; 

Socialstyrelsen, 2020). Mer specifikt kan begreppet funktionsnedsättning beskrivas som 

avvikelser eller förlust i kroppsfunktioner eller kroppsstrukturer som kan skapa svårigheter i 

vissa situationer (Socialstyrelsen, 2020; WHO, 2002). Dessa svårigheter kan exempelvis vara 

att klara sig själv i vardagen, bristande delaktighet i arbetslivet, sociala sammanhang, i fritids- 

och kulturaktiviteter eller i utbildning och demokratiska processer (Socialstyrelsen, 2007b). 

Med andra ord kan en funktionsnedsättning både innebära en nedsättning i den fysiska, psykiska 

eller intellektuella funktionsförmågan och kan vara ett tillstånd som är medfött, orsakats av 

förvärvad skada eller som uppstår till följd av ålderdom (Socialstyrelsen, 2007a). Faktum är att 

endast en liten andel av PmF föds med sina begränsningar, utan de uppstår senare i livet och de 

flesta människor någon gång kommer att uppleva en tillfällig eller permanent 

funktionsnedsättning (Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 2005). 

För ett antal år sedan uppkom det nya begreppet funktionsvariation för att beskriva olika 

avvikelser i kroppsfunktioner (Institutet för hälsa och välfärd, 2018). Vad detta begrepp betyder 

är att varje människa har en unik uppsättning styrkor och svagheter samt varierande förmåga 

att utföra något som gör att vi alla fungerar olika. Avvikelser i funktion skiljer sig från normen 

och kan vara fysiska, psykiska eller kognitiva (Institutet för hälsa och välfärd, 2018). En 

funktionsnedsättning är ett komplext problem som inte bara kan beskrivas som ett 

hälsoproblem, det reflekterar en interaktion mellan en enskild individs kroppsliga funktion och 

de funktioner i samhället som personen lever i (WHO, 2020).  

Oliver & Barnes (2012) beskriver interaktionen mellan individen och samhället utifrån två 

synsätt och kallar dessa för den sociala konstruktionen (social constructionist) och den sociala 

skaparen (social creationist). Den sociala konstruktionen beskriver att problemet kring 

funktionsnedsättning finns i de attityder och tankesätt som icke-funktionsnedsatta personer har, 

och att dessa attityder har legat till grund för att policys och riktlinjer har baserats på en 
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beklagande syn på funktionsnedsättning. Den sociala skaparen beskriver att problemet kring 

funktionsnedsättning finns i samhället och i de funktioner som samhället skapat (Oliver, 1983; 

Oliver & Barnes, 2012), det vill säga den omgivande miljöns relation till individen 

(Socialstyrelsen, 2020). En funktionsnedsättning innebär alltså inte ett funktionshinder, utan en 

person anses bara ha ett funktionshinder om den befinner sig i en miljö som ställer upp hinder 

(Darcy & Buhalis, 2011b). Att anpassa och förändra den fysiska omgivande miljön för PmF 

kan möjliggöra att dessa personer kan erhålla de rätta verktygen för att få självständighet 

(Mahmoudzadeh & Nader, 2018). Detta kan i sin tur leda till att PmF har möjligheten att ta del 

av sociala, kulturella, ekonomiska tjänster och anläggningar samt kunna röra sig fritt och agera 

i miljön utan att känna någon form av hot och oro (Mahmoudzadeh & Nader, 2018). Vissa PmF 

lever ett självständigt liv medan andra individer har ett högre behov av hjälp och stöd dygnet 

runt. Behovet av stöd har stor betydelse när det kommer till individens möjligheter till, samt i 

vilken utsträckning, personen kan vara delaktig i olika sociala situationer (Small & Darcy, 

2010).  

2.1.1 Den sociala modellen 

Vid teoretiska analyser och forskning inom fältet funktionsnedsättning finns två huvudsakliga 

synsätt som även går att illustrera genom modeller och dessa kallas den medicinska modellen 

och den sociala modellen (Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 2012). Den medicinska 

modellens synsätt dominerade under 1960–1970-talets Europa och USA (Barnes, 2012) och 

beskrev funktionsnedsättning som ett sjukdomstillstånd som gör PmF oförmögna att på ett 

självständigt sätt vara en del av samhället och som därmed kräver medicinsk behandling eller 

rehabilitering (Darcy & Buhalis, 2011b; Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 2012; Gilson 

& Depoy, 2010). Personer med permanenta funktionsnedsättningar kunde varken botas eller 

rehabiliteras, vilket gjorde att de exkluderades från det samhälle som var anpassat för personer 

som inte har någon funktionsnedsättning (Gilson & Depoy, 2010).  

Den medicinska modellens synsätt på att behandla och bota funktionsnedsättningar har 

kritiserats då den bortser från det faktum att samhället har spelat en stor roll i skapandet av 

funktionsnedsättning (Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 2012). Dessa ovan nämnda 

aspekter har legat till grund för såväl negativa attityder som förutfattade meningar kring 

personer med funktionsnedsättningars sätt att leva och deras kroppsliga funktion (Darcy & 

Buhalis, 2011b; Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 2005). Mot denna bakgrund 

utvecklades den sociala modellen, ett begrepp myntat av Mike Oliver år 1981 (Oliver & Barnes, 

2012).  

Den sociala modellen sätter samhällets roll i relation till individen och inte tvärtom, det vill 

säga att en person är funktionsnedsatt baserat på hur samhället är uppbyggt och inte på grund 

av en kroppslig nedsättning (Oliver, 1983; Oliver, 2013; WHO, 2011; Molineux, 2017). Den 

sociala modellens utgångspunkt är att förändra samhällets generella uppfattning och 

förutfattade meningar om PmF (Martin, 2013). En positiv förståelse för vad ett liv med 

funktionsnedsättning innebär för individen bör implementeras (Buhalis, Eichhorn, 

Michopoulou & Miller, 2005), samt att samhället ska ha en tillmötesgående attityd gentemot 

PmF (Martin, 2013). Vidare syftar den sociala modellen till att förändra samhället genom att 

minimera begränsande barriärer för PmF genom att tillgodose de behov och tillgänglighetskrav 

PmF har (Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 2005; Martin, 2013). Detta genom att 

exempelvis tillhandahålla ramper och hissar där det finns trappor samt att dörrar och ingångar 

är möjliga att passera med rullstol (Martin, 2013). PmF ska inte betraktas som en grupp där 
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behoven och förutsättningarna är densamma för alla, utan samhället ska istället se till den stora 

variationen av människor som finns (Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 2005).  

Den medicinska och sociala modellen beskrivs ofta som varandras motpoler, detta på grund att 

de båda framhäver varandra som exkluderande på olika sätt. Funktionsnedsättning bör inte 

förklaras enbart ur ett medicinskt eller ett socialt perspektiv då båda synsätten spelar en viktig 

roll för att få en holistisk bild om funktionsnedsättningens roll i samhället (WHO, 2011; Martin, 

2013). En mer jämn balans mellan dessa modeller är med andra ord nödvändig för att kunna 

granska olika aspekter av funktionsnedsättningar (WHO, 2011; Martin, 2013). 

2.2 Tillgänglig turism 

Tillgänglig turism är ett begrepp som kan innefatta en rad olika områden och kan vara svår att 

definiera. En definition som är utgångspunkt i denna studie är Darcy & Dickson’s (2009, sid. 

34) beskrivning av tillgänglig turism och är enligt vår översättning följande:   

 “Tillgänglig turism gör det möjligt för personer med tillgänglighetskrav, som inkluderar 

rörlighet, syn-, hörsel, - och intellektuell nedsättning, att på ett oberoende sätt med värdighet 

och rättvisa kunna ta del av de universellt utformade turismprodukterna, tjänsterna och 

miljöerna. Denna definition inkluderar alla människor inklusive de som reser med barn i 

barnvagnar, personer med funktionshinder samt äldre individer”. 

Begreppet tillgänglig turism anses fortfarande befinna sig i utvecklingsfasen, med andra ord 

innebär detta att det finns mycket att lära samt mycket som kan utvecklas inom området 

(Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 2012). Dagens forskning inom tillgänglig turism 

handlar i stor omfattning om marknadens efterfrågan och mindre om forskning rörande 

turismens utbudssida. För att utveckla tillgänglig turism ytterligare är det därav av relevans att 

arbeta med att rikta forskningens fokus till turismens utbud av aktiviteter för att på så sätt 

inkludera PmF (Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 2012).  

Tillgänglig turism kan beskrivas ur en mängd olika perspektiv och innefatta olika områden och 

bland dessa finns (1) informations- och kommunikationssystem, (2) den fysiska utformningen 

av aktiviteter, attraktioner, besöksmål och boende, samt (3) transport (Özogul & Baran, 2016; 

Regeringskansliet, 2011; Naniopoulos, Tsalis, Papanikolaou, Kalliagra & Kourmpeti, 2015). 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter beskriver tillgänglighet som att göra det möjligt för 

personer med funktionsnedsättningar att på lika villkor som andra att kunna ta del av den fysiska 

miljön, till anläggningar och tjänster som erbjuds och är tillgängliga för allmänheten 

(Regeringskansliet, 2011). 

PmF har till skillnad mot icke-funktionsnedsatta individer ett större behov av olika hjälpmedel 

och rutiner som är nödvändiga för att få vardagen att fungera (Small & Darcy, 2010). Utöver 

dessa behov kan även olika fysiska, sociala eller mentala utmaningar försvåra genomförandet 

av aktiviteter samt i vilken utsträckning de kan delta i olika situationer (Yau, McKercher, & 

Packer, 2004; Burns, Paterson, & Watson, 2009; McKercher & Darcy, 2018). När det kommer 

till att resa samt utöva turistiska aktiviteter kan PmF vara ett mer sårbart kundsegment, detta på 

grund av att de är i behov av att tjänster och aktiviteter är tillgänglighetsanpassade samt att de 

är genomförbara för dem och med deras hjälpmedel (Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 

2012).  

Beroende på vilka unika och personliga behov individen har kan utövandet av turistiska 

aktiviteter ibland behöva åsidosättas om resmålet eller aktiviteten inte uppfyller de 
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tillgänglighetskrav individen har (Yau, McKercher, & Packer, 2004). Som en följd av detta 

deltar PmF i mindre utsträckning i turistiska aktiviteter än vad personer som inte har någon 

funktionsnedsättning gör (McKercher & Darcy, 2018; Steinfeld, 2017). För att skapa ett 

inkluderande samhälle som tillåter alla individer att utöva turistiska aktiviteter finns som 

tidigare nämnts ett flertal områden att beakta (Özogul & Baran, 2016; Regeringskansliet, 2011; 

Naniopoulos, Tsalis, Papanikolaou, Kalliagra & Kourmpeti, 2015).  

Ett av dessa områden beskriver vikten av ett pålitligt, fungerande, detaljrikt och beskrivande 

informations- och kommunikationssystem som presenteras på ett begripligt sätt (Eichhorn & 

Buhalis, 2011; Özogul & Baran, 2016), detta för att PmF ska kunna söka efter information om 

resmålet, boka en flygbiljett eller undersöka vilka transportmöjligheter som finns tillgängliga 

(Özogul & Baran, 2016). Tillgängliga informations- och kommunikationssystem inkluderar 

bland annat undertextsystem för individer med nedsatt hörsel, skyltar som signalerar 

anvisningar om var hissar och nödutgångar finns, samt att dessa är läsbara för personer med 

nedsatt syn (Özogul & Baran, 2016). Vid genomförandet av resor för PmF krävs mer noggrann 

planering än för personer som inte har någon form av funktionsnedsättning. Därför är det viktigt 

att verksamheter kan bidra med noggrann och pålitlig information då det underlättar vid 

planeringen av en resa för PmF (Eichhorn & Buhalis, 2011). Ett detaljerat informationssystem 

är därför det mest effektiva sättet att öppna upp möjligheten för PmF att ta del av turism och 

resmål (Eichhorn & Buhalis, 2011). Om resmål eller aktiviteter inte har nog utförlig information 

om tillgänglighet eller vilka tillgänglighetsanpassningar de kan erbjuda, skapas barriärer som 

begränsar möjligheten för PmF att upptäcka nya platser de tidigare inte besökt (Ghijsels, 2012; 

Müller, 2012).  

Finns det behov av ökad tillgänglighetsanpassning ställs högre krav på destinationer och 

organisationer att lägga en viss uppmärksamhet på olika tillgänglighetskriterier (Darcy & 

Buhalis, 2011b). Exempelvis är tillgängliga boenden avgörande för att PmF ska kunna nyttja 

dem samt att det främst är på hotell som de stöter på flest problem (Wright, 2012). Det kan vara 

att hotellet har en trappa som leder till receptionen, att rummet är möblerat på ett sätt som gör 

det svåråtkomligt för en person som sitter i rullstol samt att duschen är monterad i anslutning 

till badkar vilket försvårar personens möjlighet att röra sig fritt (Wright, 2012). För att ta hand 

om besökare med funktionsnedsättningar och de som har tillgänglighetskrav är det viktigt att 

verksamheterna är tillgänglighetsanpassade samt att de anställda är utbildade och har god 

kännedom kring hur de ska tillgodose de behov som PmF har och därmed tillhandahålla de 

verktyg som krävs för att ge besökaren en bra upplevelse (Darcy & Buhalis, 2011b). 

Tillgänglighetsanpassning kräver även tillgängliga transportmedel, såväl för de som har 

tillgänglighetskrav eller inte har något körkort. Detta för att skapa ett inkluderande samhälle 

som tillåter alla att ta sig till sitt arbete, till sjukvård, servicetjänster, sociala sammanhang samt 

platser som erbjuder fritidsaktiviteter (Steinfeld, 2017). 

PmF kan även idag ses som en del av ett allt starkare kundsegment och detta som en följd av 

att de sällan reser själva. De reser ofta i sällskap av vänner, familj, assistent eller ledsagare 

(Chikuta, Plessis, & Saayman, 2019; Domínguez m.fl., 2013; Yau, McKercher & Packer, 2004; 

Ghijsels, 2012). Att de är ett starkare kundsegment har sin grund i att de bland annat spenderar 

mer pengar på resmålet då de är ett större sällskap samt att det är vanligt förekommande att 

PmF väljer att resa under lågsäsong (Ghijsels, 2012). Genom att tillhandahålla resmål som är 

tillgängliga för alla kan turismverksamheter därmed erhålla konkurrenskraftiga fördelar (Darcy 

& Buhalis, 2011a; Chikuta, Plessis, & Saayman, 2019; Darcy & Ravinder, 2012; Müller, 2012), 
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detta då även lågsäsong kan utnyttjas på ett annorlunda sätt samt att PmF spenderar minst lika 

mycket pengar på resmålet som andra individer gör (Ghijsels, 2012).  

 2.3 Utbudssidan i det turistiska systemet 

Sedan 1960 har det gjorts försök att analysera turism och betrakta den som ett system, men 

detta är svårt då turistindustrin består av självständiga delar som på olika sätt är beroende av 

varandra och som samtidigt interagerar med andra system (Weaver & Lawton, 2014). Leiper 

(1980) beskriver det turistiska systemet som att det i huvudsak består av fem delar, vilka är (1) 

minst en turist, (2) minst en turistgenererande region, (3) minst en genomfartsregion, (4) minst 

en turistdestination och slutligen (5) en rese- och turistindustri som förutsätter rörelse mellan 

dessa regioner. Mill & Morrison (2002) belyser fyra komponenter som utgör det turistiska 

systemet och dessa är destinationer, marknadens efterfrågan, marknadsföring samt resande. 

Dessa komponenter beskrivs som grundläggande förutsättningar för att turistiska aktiviteter ska 

vara en möjlighet.  

Gunn (1994) beskriver däremot det turistiska systemets övergripande områden som följande: 

(1) att matcha marknadens efterfrågan med utbud, vilket även inkluderar resemarknaden och 

marknadssegmentering, (2) det funktionella systemet som innefattar turismens utbudssida och 

består av de verksamheter som utformar produkter och tjänster för turismkonsumtion 

(Tillväxtverket, 2016; Gunn, 1994). Dessa verksamheter är attraktioner, transporter, 

information, servicetjänster och marknadsföring (Gunn, 1994). Det sista området (3) kallas för 

externa faktorer och består av natur- och kulturresurser, entreprenörskap, samhället, 

arbetsmarknaden samt politiska aspekter. Det vill säga de yttre faktorerna som inte går att 

påverka (Gunn, 1994).  

2.3.1 Turistisk produkt 

Turismens utbudssida består av alla de komponenter som ligger till grund för att ta emot samt 

hantera besökare inom en destination och dessa komponenter är enligt Mill & Morrison (2002) 

attraktioner, transport, informationssystem och tjänster såsom logi och mat, samt 

marknadsföring. Dessa komponenter skapar tillsammans det som kallas turistisk produkt 

(Makuzva & Ntloko, 2018; Ritchie & Crouch 2014; Zhang, Song, & Huang, 2009), och kan 

med andra ord beskrivas som en produkt bestående av varor och tjänster som utvecklas i syfte 

att attrahera besökare genom att tillgodose marknadens behov och efterfrågan (Nicolaisen, 

Blichfeldt & Sonnenschein, 2012; Smith, 1994; Makuzva & Ntloko, 2018).  

Den turistiska produkten kräver kontinuerlig utveckling för att både uppfylla marknadens 

ständigt föränderliga efterfrågan (Gunn, 1994; Weiermair, 2006; Zhang, Song, & Huang, 2009) 

samt för att kunna säkerställa en långsiktig och hållbar lönsamhet inom branschen (Smith, 

1994). Aktörer som erbjuder de mest fördelaktiga turismprodukterna är enligt Smith (1994) de 

som möter marknadens efterfrågan, de som är producerade på det mest kostnadseffektiva sättet 

samt tar hänsyn till de miljömässiga, sociala och kulturella resurserna på resmålet. Bra 

turismprodukter tenderar att attrahera fler turister vilket kan leda till att destinationen i sin tur 

kan förlänga sina säsonger samt erbjuda en bredare variation av aktiviteter (Makuzva & Ntloko, 

2018).  

Att ha god kännedom om marknadens behov och efterfrågan av produkter är en förutsättning 

för att utveckla lönsamma turismprodukter (Gunn, 1994; Makuzva & Ntloko, 2018). Nyckeln 

till att lyckas med god turismutveckling är att hela tiden sträva efter att matcha ett resmåls utbud 

med marknadens föränderliga efterfrågan (Gunn, 1994; Ritchie & Crouch, 2014). Det finns 
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flera faktorer som förändrar marknadens efterfrågan och det kan vara utmanande att hålla jämna 

steg med att anpassa utbudet därefter (Gunn, 1994). Så kallade makrofaktorer som exempelvis 

klimat, politik, ekonomi eller trender påverkar vad olika segment av marknaden efterfrågar samt 

vilket utbud som kan erbjudas (Ritchie & Crouch, 2014).  

2.3.2 Marknadssegmentering inom turism 

Ett marknadssegment är en grupp konsumenter som har likartade behov och önskemål som 

särskiljer dem från andra konsumenter på marknaden (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, 

& Regnér, 2017; Dolnicar, 2008; Mill & Morrison, 2002). Att marknadssegmentera innebär att 

aktörer utvärderar marknadens olika segment och detta för att identifiera vilken del av 

marknaden de önskar attrahera samt rikta sin turistiska produkt till (Dolnicar, 2008; Holloway 

& Humphreys, 2016). Marknadssegmentering kan genomföras på olika sätt och sker ofta genom 

kategorisering av exempelvis geografiska, demografiska eller psykografiska faktorer (Weaver 

& Lawton, 2014; Holloway & Humphreys, 2016; Dolnicar, 2008). 

Geografisk segmentering innebär att aktörer väljer ut en del av marknaden baserat på var 

kundgruppen är bosatt. En demografisk segmentering innebär att kundgruppen identifieras 

baserat på karaktäristiska drag såsom exempelvis kön, ålder, arbete eller etniskt ursprung. 

Segmentering kan även ske genom psykografiska faktorer såsom livsstil, attityder, personlighet 

och motivation samt genom beteende som innefattar motiven för varför, hur och vart en produkt 

köps (Weaver & Lawton, 2014; Holloway & Humphreys, 2016; Dolnicar, 2008). 

Beteendefaktorn kan även innefatta längd på vistelse och antal besökta destinationer under en 

resa (Weaver & Lawton, 2014). Även aktiviteter som inrymmer valet av logi och 

transportmedel samt vilka aktiviteter som genomförts och attraktioner som besökts under resan 

ingår. Till sist innefattar köpbeteende exempelvis lojalitet och antal återbesök till en destination 

(Weaver & Lawton, 2014). Vid val av segment är det viktigt att aktören säkerställer att 

segmentet är väl avgränsat från övriga delar av marknaden samt att de är lätta att nå ut till 

(Weaver & Lawton, 2014; Johnson et al, 2017; Huh & Singh, 2007). Segmentet och aktören 

bör även ha gemensamma värderingar, behov och vilja, detta för att aktörens utbud ska kunna 

tillgodose marknadens behov. Det valda segmentet bör vara nog stort för att aktören ska kunna 

säkerställa verksamhetens lönsamhet samt att upprätthålla en långsiktig relation med sin 

kundgrupp (Weaver & Lawton, 2014; Huh & Singh, 2007).  

Att marknadssegmentera är ett komplicerat moment inom en verksamhet, vilket har sin grund 

i att det är omöjligt för aktörer inom turistbranschen att ta hänsyn till varje unikt behov och 

önskemål hos alla turister (Dolnicar, 2008; Kotler, Armstrong, & Parment, 2016). Alla aktörer 

inom turistbranschen såsom hotell, resebyråer, turistattraktioner, restauranger och lokala ideella 

organisationer kan applicera marknadssegmentering till sin verksamhet (Dolnicar, 2008). 

Vidare utgör marknadssegmentering en stor del av marknadsföringen för en verksamhets 

turistiska produkt (Mill & Morrison, 2002). Marknadsföring innebär att informera 

marknadssegmenten om verksamhetens utbud samt skapa en en långsiktig relation med sitt 

valda segment som sedan resulterar i att kundens behov, önskemål och efterfrågan tillgodoses 

(Kotler, Armstrong, & Parment, 2016). Marknadsföring omfattar såväl produktval som 

prisbeslut samt vilka distributionskanaler som ska användas för att nå ut med sitt budskap till 

kunden (Moscardo & Pearce, 2003).  

Figuren nedan förtydligar studiens positionering och beskriver de huvudsakliga teoretiska 

områdena som behandlats tidigare i avsnittet (se Figur 2). 
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Figur 2. Studiens teoretiska områden och dess positionering 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapliga huvudinriktning, val av metod, 

datainsamlingsteknik, urval, databearbetning samt etiska överväganden. Avslutningsvis 

presenteras en diskussion kring studiens val av metod. 

3.1 Vetenskaplig huvudinriktning 

Den vetenskapliga huvudinriktningen i detta arbete härleds av ett hermeneutiskt angreppssätt 

med dess tillhörande idealistiska ontologi. Detta har sin grund i att den hermeneutiska 

forskningstraditionen är angelägen att förstå bakgrunden till människans handlingar samt deras 

avsikter. Idealismen innebär ofta ett intresse av det subjektiva, det vill säga det beskrivande 

perspektivet som kan vara utgångspunkt i att förstå människors tolkningar, definitioner och 

föreställningar (Sohlberg & Sohlberg, 2019). Detta arbete hade en process där kunskaps söktes 

genom en abduktiv ansat vilket innebär att förståelsen och kunskapen kring ett ämne successivt 

växer fram genom att forskaren rör sig mellan teori och empiri (Bryman, 2008; Alvesson & 

Sköldberg, 2008) Studiens arbetsprocess har innefattat att teorin och empirin producerats 

samtidigt, vilket har medfört att respondenternas svar har påverkat innehållet i det teoretiska 

avsnittet och vise versa (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

3.2 Val av metod 

Syftet med denna studie var som tidigare nämnt att undersöka på vilka sätt turism- och 

aktivitetsföretag i Jämtlands län arbetar med tillgänglighetsanpassade produkter för att kunna 

inkludera personer med en fysisk funktionsnedsättning. Mot denna bakgrund ansågs en 

kvalitativ metod med djupgående semistrukturerade intervjuer som utgångspunkt vara 

fördelaktig. En semistrukturerad intervju gav oss utrymme att i studien återberätta 

respondentens erfarenheter, kunskaper och åsikter kring det valda ämnet, både via citat samt i 

en berättande text (Patton, 2002). Vi erhölls även möjligheten att ställa följdfrågor till 

intervjupersonerna som därmed bidrog till mer fullständiga svar samt beskrivande data 

(Paulsson & Björklund, 2003; Patton, 2002).  

Studiens valda frågeställningar innefattar ord som “hur” och “på vilka sätt” och för att få sådana 

frågor besvarade lämpar sig en kvalitativ undersökningsmetod (Lindstedt, 2019). Att genom 

ord och mening hitta mönster och teman i det insamlade materialet var ytterligare en anledning 

till att den kvalitativa metoden var mest lämplig (Patton, 2002). Kvalitativa forskningsresultat 

är dock svåra att generalisera över en hel population. Det går emellertid att sätta studiens resultat 

i ett större sammanhang där tendenser till ett liknande resultat även finns inom liknande eller 

andra grupper, det kan därmed ske en måttlig generalisering inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2008). Vidare är det svårt att identifiera var forskaren rent konkret har gjort för att komma fram 

till sina slutsatser och den kvalitativa dataanalysen kan uppfattas som oklar. Med andra ord 

innebär detta att kvalitativa metoder kan leda till bristande transparens (Bryman, 2008).   

3.3 Urval 

Studiens urval utgjordes av verksamheter i Jämtlands län som tillhandahåller någon form av 

aktivitet som en del av verksamhetens turistiska produkt, det vill säga ett målstyrt urval. Genom 

ett målstyrt urval valdes verksamheter ut baserat på huruvida deras utbud av turistiska produkter 

ansågs vara av relevans för att besvara studiens forskningsfrågor (Bryman, 2008). De kriterier 

som låg till grund för val av verksamheter var bland annat om de erbjuder ett flertal aktiviteter 

som sin huvudsakliga turistiska produkt. Det vill säga att de verksamheter där aktiviteter endast 
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utgör ett komplement till verksamhetens huvudsakliga arbete valdes bort. De verksamheter som 

kartlades har sitt säte i Jämtlands län och identifierades genom sökningar på Google med sökord 

såsom aktiviteter samt aktivitetsföretag tillsammans med Jämtland, Åre kommun, Ragunda 

kommun, Strömsunds kommun, Bräcke Kommun, Ragunda kommun Östersunds kommun, Bergs 

kommun och Krokoms kommun. 

Baserat på de verksamheter som uppenbarade sig i sökresultaten undersöktes deras hemsidor 

och beskrivning av deras utbud av aktiviteter samt hur de kan kontaktas. Detta genomfördes i 

syfte att avgöra om de var lämpliga att inkludera i denna studie. Verksamheterna som valdes 

har ett varierat utbud av turistiska produkter vilket gör att urvalet av verksamheter skiljer sig 

från varandra när det gäller egenskaper och erfarenheter (Bryman, 2008). Totalt kartlades 

fjorton företag, en ideell förening samt två destinationer och den ekonomiska föreningen 

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) som agerar som företrädare för besöksnäringen i Jämtland 

Härjedalen. Medverkan av JHT ansågs vara av relevans då de har god kännedom om 

verksamheter inom besöksnäringen i Jämtlands län samt att de har haft många projekt rörande 

funktionsnedsättning och tillgänglig turism. 

3.4 Tillvägagångssätt för datainsamling 

För att genomföra studien tog vi kontakt med de arton verksamheter som kartlades i Jämtlands 

län. Det första steget till kontakt skedde via mejl till samtliga verksamheter där vi presenterade 

oss, förklarade studiens syfte samt en förfrågan om de vill delta i en intervju. Av dessa arton 

verksamheter uppgav tre företag och en destination att de inte ville eller hade möjlighet till att 

medverka, sex företag samt ytterligare en destination besvarade ej vår förfrågan trots vidare 

kontaktförsök via telefon, sms och mejl. Slutligen valde sju verksamheter att medverka i en 

intervju och därmed delta i studien. De företag som valde att medverka är Zorbcenter i Döviken, 

JoPe Fors & Fjäll i Undersåker, Tord Wiksten Event & PR i Östersund, Joy Event Hunt & 

Health i Åre samt Multi Challenge i Östersund. En ideell förening som deltagit i studien är 

Totalskidskolan i Åre samt den ekonomiska föreningen Jämtland Härjedalen Turism (JHT).  

När dessa sju verksamheters medverkan var bekräftad påbörjades planeringen inför 

genomförandet av intervjuerna. Alla verksamheter fick därmed via mejl tillgång till de frågor 

som intervjun bygger på (se Bilaga 1 & 2) samt en förfrågan om tidsbokning för intervjun. Med 

de rådande restriktionerna för coronaviruset Covid-19 i åtanke uppgavs följande alternativ för 

genomförandet av intervjun; via telefon, videosamtal eller personligt möte. En respondent 

besvarade frågorna via mejl och de övriga intervjuerna spelades in med medgivande från 

respondenterna och ljudinspelning skedde med hjälp av en mobiltelefon. Mobilens 

ljudupptagning testades i god tid innan intervjuernas genomförande för att säkerställa god 

ljudkvalitet. Ljudinspelning möjliggjorde att transkribering kunde ske ordagrant och detta är ett 

sätt att öka studiens tillförlitlighet då all information finns nedskriven samt att det ger en ökad 

möjlighet att återge korrekt information i studien. 

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Studiens insamlingsteknik för empiriska data bestod av semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes mellan 8–29 april 2020. I samband med att verksamheterna valt att medverka i 

studien fick företagen och föreningen tillgång till den intervjuguide som var utarbetad och 

anpassad för deras verksamhet (se Bilaga 1) och JHT fick tillgång till den intervjuguide som 

var framtagen för dem (se Bilaga 2). Utformningen av frågorna i de båda intervjuguiderna hade 

sin grund i studiens frågeställningar samt i den fördjupade kunskap som erhållits i studiens 
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teoriavsnitt. Företagens och föreningens intervjuguide bestod av tretton frågor (se Bilaga 1) och 

intervjuguiden till JHT bestod av sju frågor (se Bilaga 2). Intervjuguide till JHT skiljde sig åt 

från företagen och föreningens intervjuguide, vilket har sin grund i att JHT arbetar som 

företrädare för besöksnäringen i region Jämtland Härjedalen och därav kunde inte frågor om 

enskilda verksamheter vare sig besvaras eller ställas. Under intervjuernas gång uppkom även 

följdfrågor samt att det var förekommande att frågorna ställdes i olika ordningsföljd beroende 

på hur respondenterna svarade på en tidigare fråga, detta för att få ett bättre flöde i samtalet. 

Frågor kunde även uteslutas om de blev besvarade via en annan fråga.  

Av dessa intervjuer skedde en via ett personligt möte, en respondent besvarade frågorna via 

mejl, en respondent deltog via videosamtal och de övriga deltog via telefonintervjuer. Genom 

att en av respondenterna besvarade våra intervjufrågor via mejl så påverkades resultatet i den 

bemärkelsen att dessa svar var betydligt kortare och svåra att tolka, samt att inga följdfrågor 

kunde ställas vid förtydligande av såväl frågor som svar. Denna problematik uppkom inte vid 

telefonintervjuer, videosamtal eller från respondenten vi träffade personligen.  

3.5 Bearbetning av data 

Alla inspelade intervjuer transkriberades ordagrant och respektive svar från respondenterna 

skrevs ner under de angivna frågorna i intervjuguiderna. Genom en ordagrann transkribering 

kunde intervjuerna granskas utifrån text vilket gav en tydligare överblick över intervjuernas 

innehåll, snarare än att arbeta utifrån minnesanteckningar samt ljudinspelningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bryman, 2008). De sex inspelade intervjuerna fördelades mellan oss båda 

och vi transkriberade tre intervjuer var. När transkriberingen var genomförd, granskades och 

tolkades det insamlade materialet. Sammanställningen av empirin skedde via tematisk 

kategorisering av respondenternas svar och samtliga svar placerades under samma fråga i 

intervjuguiden. Detta resulterade i att vi fick en överblick över vad alla respondenter svarat 

under respektive fråga samt att en tolkning av data kunde påbörjas. Svaren samlades under olika 

kategorier som var förknippade med studiens frågeställningar.  

I enlighet med en abduktiv ansats har kunskap successivt växt fram genom att vi har växlat 

mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008) och materialet har analyserats på 

liknande sätt. Det vill säga att det teoretiska avsnittet användes som grund till datainsamlingen, 

men att teorins innehåll har förändrats och kopplats till det insamlade empiriska materialet.  

3.6 Etiska överväganden 

För att erhålla god forskaretik har vi inför intervjuerna med såväl företagen och föreningen samt 

JHT informerat respondenterna om studiens syfte samt att medverkan i intervjun utförs på deras 

villkor, det vill säga att medverkan var frivillig, intervjun gick att avbryta när de ville samt att 

de fick avgöra vilka frågor som skulle besvaras (Lindstedt, 2019). Vidare efterfrågades 

medgivande angående inspelning av intervjun. Det inspelade materialet användes enbart för att 

kunna återge korrekt information i denna studie. Inspelningen delades inte vidare till någon 

annan part samt att den raderas när studien var färdigställd (Sohlberg & Sohlberg, 2019; Kvale 

& Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Alla respondenter fick i samband med 

intervjutillfället besvara huruvida de vill bli benämnda i studien, det vill säga om det är vid 

namn, företagets eller föreningens namn eller om de vill vara anonyma. När intervjutillfällena 

var bekräftade fick respondenterna ta del av den intervjuguide som var riktad mot respektive 

verksamhet och detta för att förbereda respondenterna på intervjuns innehåll. Alla intervjuer 
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transkriberades ordagrant för att inte vinkla eller förändra vad respondenterna sagt under 

intervjun. 

Vår personliga uppfattning var att begreppet funktionsnedsättning och 

tillgänglighetsanpassning i relation till företagens utbud av aktiviteter kan få de intervjuade att 

känna sig obekväma. Med detta i åtanke lades mycket vikt vid att formulera neutrala och 

värderingsfria intervjufrågor. Studiens syfte är inte att framställa någon verksamhet som bättre 

eller sämre på att tillgänglighetsanpassa sitt utbud av aktiviteter och mot denna bakgrund 

formulerades frågor som kan ge oss en överblick av hur Jämtlands utbud av tillgängliga 

aktiviteter ser ut i dagsläget. 

3.7 Metoddiskussion 

En utmaning studiens författare stött på vid valet av kvalitativ forskningsmetod var att 

genomföra intervjuer under den rådande Covid-19 pandemin. Många aktörer inom 

besöksnäringen har påverkats av detta och har för oss inneburit att ett flertal aktörer behövde 

tacka nej till intervju för att istället arbeta med och prioritera den strategiska planeringen för 

denna kris. Författarnas förhoppningar var att genomföra intervjuerna personligen med 

respondenterna men med de rådande restriktionerna gällande fysisk distansering i åtanke var vi 

medvetna om att detta inte var något vi kunde ta för givet. Arton aktörer kontaktades i samband 

med datainsamlingsprocessen och av dessa valde sju att medverka i studien. Av dessa arton 

potentiella respondenter fanns två destinationer, dock avböjde de medverkan i studien. Vi anser 

att det hade varit intressant att undersöka hur arbete med tillgänglighetsanpassade aktiviteter 

går att tillämpa ur ett destinationsperspektiv samt i vilken utsträckning detta arbete prioriteras.  

Vi är medvetna om att det kan finnas fler turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län som vi 

inte identifierat samt att alla kommuner i länet inte är representerade i studien. Att endast sju 

aktörer valt att medverka kan ha påverkat studiens tillförlitlighet i den bemärkelsen att 

underlaget är något svagt och att en fullständig datamättnad inte blev uppnådd. Datamättnad 

innebär att forskaren anser att temat som undersöks är uttömt och tillräckligt varierat för att få 

en tillförlitlig känsla i studien. Studiens insamlade data är varierad, dock upplevde vi att fler 

intervjuer hade kunnat genomföras och därmed kunde mer data skapas (Bryman, 2008; Patton, 

2002). Det skulle vara till studiens fördel samt stärkt tillförlitligheten och äktheten om 

ytterligare fler turism- och aktivitetsföretag medverkat. Detta för att få en ännu bredare variation 

av verksamheter på fler platser i Jämtlands län.  

Inför genomförandet av intervjuerna kunde pilotintervjuer genomförts, detta för att garantera 

att frågorna är väl utformade, skapa en uppfattning om intervjuernas tidsåtgång samt minimera 

osäkerhet kring intervjuernas genomförande både för oss och respondenterna. Vidare 

uppmärksammades att två respondenter vid intervjutillfället upplevde en osäkerhet kring deras 

medverkan i studien, det vill säga att respondenterna inte ansåg sig vara 

tillgänglighetsanpassade företag och trodde därmed att deras medverkan inte skulle vara 

relevant för studien. På grund av detta borde studiens syfte tydliggjorts ytterligare redan vid 

första kontakt med respondenterna och detta för att undvika eventuella missförstånd. Att 

formulera intervjufrågor som kan besvaras av olika verksamheter vars utbud av aktiviteter 

varierar samt tillförlitligheten i respondenternas svar var även en utmaning i denna studie. 
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4. Empiri 
Detta avsnitt presenterar ett resultat från det insamlade datamaterialet som erhållits genom 

transkribering av intervjuer med verksamheter i Jämtlands län. Det insamlade datamaterialet 

har strukturerats tematiskt med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Avsnittet består av 

både löpande text som relaterar till de svar som respondenterna givit samt tydligt angivna citat. 

Detta görs för att skapa en tydlig bild av vad som framkommit i intervjuerna. 

4.1 Om verksamheterna 
De intervjuade verksamheternas utbud av aktiviteter har en bred variation, några erbjuder 

aktiviteter i fjäll- och naturmiljö och andra mer aktiva och äventyrsinriktade aktiviteter både i 

inomhus- och utomhusmiljöer. Tabellen nedan visar verksamheterna som medverkat i studien, 

var de är belägna samt en kort redogörelse för vad deras turistiska produkt består av (se Tabell 

1 & Figur 3).  
 

Tabell 1. Verksamheterna och deras turistiska produkt 

 

 

Figur 3. Karta över Jämtlands län, och var verksamheternas är belägna (Regionfakta.com, 

2020) 
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De intervjuade respondenterna berättade att de har olika erfarenheter av att bemöta besökare 

med fysisk funktionsnedsättning. Blom på Multi Challenge och Sandström på Tord Wiksten 

Event & PR svarade på liknande sätt, nämligen att få av deras besökare har någon form av 

fysisk funktionsnedsättning men på Multi Challenge är det något mer förekommande. Joy Event 

Hunt & Health berättar att det har förekommit att besökare har någon form av fysisk 

funktionsnedsättning, och har därmed viss erfarenhet av detta. JoPe Fors & Fjäll berättar att de 

har goda erfarenheter av besökare med fysisk funktionsnedsättning och erbjuder anpassade 

aktiviteter såsom forsränning och grotturer samt klättring vid lättare funktionsnedsättning. 

Endast Totalskidskolan angav att PmF utgör deras huvudsakliga kundgrupp.  

Vid ytterligare redogörelse av verksamheternas kundgrupp beskrev JoPe Fors & Fjäll, Multi 

Challenge och Zorbcenter sina besökare på liknande sätt och detta genom att kategorisera 

kunderna efter grupper. Det vill säga exempelvis privatkunder, kompisgäng, ungdomsgrupper, 

möhippor, svensexor och konferenser. Sandström på Tord Wiksten Event & PR berättar att de 

har en bred variation av kunder och bland dessa finns privatpersoner, företag och motionärer 

som är allt mellan 18–65 år gamla. Åslund på Joy Event Hunt & Health beskriver istället 

kundgruppen ur ett geografiskt perspektiv och att de främst kommer från mellersta och södra 

delen av Sverige såsom Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Småland och Skåne. Dessa ovan 

nämnda verksamheterna har därmed inte direkt uttalat att PmF är en av deras främsta 

målgrupper. För den ideella föreningen Totalskidskolan är situationen tvärtom. Deras koncept 

är en skidskola för alla som har en permanent funktionsnedsättning och de beskriver samtidigt 

att handikapp, funktionsnedsättning, funktionsvariation något väldigt sekundärt.  

“Vi frågar inte efter vem eller vad man har eller vad man gjort utan vi utgår från vem är man 

i dagsläget, vad vill man och vilka förutsättningar har man för skidåkning. Så vi kan förbereda 

oss på bästa sätt för att kunna ge en fin upplevelse på snö. Kundgruppen är att man fått reda 

på oss på något sätt och vill testa på att åka skidor kanske för första gången, eller att man är 

en skidåkare sen tidigare och åkt mycket skidor innan som har råkat ut för något och så vill 

man testa på skidor på ett nytt eller annat sätt.” 

- Erika “Snöboss”, Totalskidskolan 

4.2 Verksamheternas utbud av tillgängliga aktiviteter 

Bland de tillfrågade verksamheterna varierade deras utbud av tillgängliga aktiviteter för 

personer med fysisk funktionsnedsättning. Trots att PmF inte utgör en särskilt stor kundgrupp 

hos Multi Challenge, erbjuder verksamheten en mängd anpassade aktiviteter. Bland dessa finns 

Boda Borg som består av banor med tre olika svårighetsgrader, gröna, röda och svarta banor. 

De svarta är fysiskt krävande, de röda till viss del och de gröna banorna är genomförbara för 

PmF då de inte är fysiskt krävande. Leklandet samt laserhallen är även dessa anpassade samt 

att det finns gokart med möjlighet för PmF att åka med någon annan. Blom berättar dessutom 

att de skulle vilja utveckla gokartaktiviteten ytterligare genom att tillhandahålla dubbelsitsiga 

fordon. Detta skulle möjliggöra att deltagandet i aktiviteten kan bli mer inkluderande. Vidare 

berättar Blom att den fysiska utformning på Multi Challenge är tillgänglighetsanpassad, detta i 

form av handikappanpassad toalett, en anpassad hiss, inga trösklar, plana golv och svagt lutande 

ramper vid nivåskillnader, bra belysning samt tydlig skyltning. 

Åslund på Joy Event Hunt & Health erbjuder ingen tillgänglighetsanpassad aktivitet i sitt utbud, 

däremot har besökare med fysisk funktionsnedsättning deltagit i en fjällträningskurs. Besökaren 

åkte då skidor med hjälp av en pulka och ytterligare en annan besökare genomförde aktiviteten 
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med sin ledsagare som stöd. Vidare berättar Åslund att genom ett samarbete med Wild Jämtland 

kan besökare uppleva viltskådning i ett björngömsle. När detta björngömsle etablerades fanns 

tillgänglighetsanpassning med i planeringen och aktiviteten är genomförbar för personer som 

har behov av framkomlighet med rullstol och rullator då bilväg finns i direkt anslutning till 

gömslet med tillhörande ramp. Det finns även ett stort utedass med bred ramp samt bred dörr i 

anslutning till gömslet. 

Sandström på Tord Wiksten Event & PR beskriver att de inte har aktiviteter som är ett specifikt 

anpassade för personer med fysisk funktionsnedsättning. Däremot går deras 

skidskytteaktiviteter att anpassa till viss del, exempelvis genom elektroniska skjutvapnen som 

låter instruktörerna på ett enklare sätt se vart besökaren siktar och kan därmed stötta och guida 

dem på ett annat sätt. Sandström förklarar också att om besökaren inte är förmögen att på egen 

hand hantera ett skjutvapen så kan såväl de som instruktörer som personens familj, vän eller 

ledsagare stötta upp vapnet och på så sätt hjälpa till att sikta där besökaren sedan får trycka av. 

Det går även att ställa in svårighetsgraden på dessa vapen vilket underlättar vid genomförandet 

av aktiviteten. 

När det gäller Totalskidskolan så anordnar de samarbeten med olika företag i Åre som 

tillhandahåller andra aktiviteter utöver skidåkning, som exempelvis hundspann och skoterturer. 

För Totalskidskolan är det viktigt att ha glada och duktiga skidlärare som både får utbildningar 

samt vidareutbildningar för att ge besökaren den bästa möjliga upplevelsen.   

Allt inom vår verksamhet handlar om att vara ute på snön och få uppleva känslan, farten och 

det är faktiskt inte bara skidåkningen utan det ger ett sådant mervärde, det ska man faktiska ha 

med sig att det inte är bara åkningen utan det här med att få komma iväg hemifrån, få vara med 

andra kompisar, självkänslan och självförtroende att man faktiskt klarar av skidåkningen. [...] 

Många som besöker oss kanske har 1–2 assistenter men när de åker med oss så har de bara en 

skidlärare med sig och får komma och bort och vara själv en stund innan man går tillbaka till 

vardagen. 

- Erika, “Snöboss”, Totalskidskolan 

Aktivitetsföretaget Zorbcenter förklarar att de inte erbjuder aktiviteter som är anpassade för 

personer med fysisk funktionsnedsättning. Detta har sin grund i att deras koncept består av 

fartfyllda och fysiskt krävande aktiviteter. Däremot erbjuder de fiskeaktiviteter som är 

genomförbara för personer med fysisk funktionsnedsättning samt vissa gruppaktiviteter såsom 

teambuilding och lagkamper då dessa är enklare övningar. 

4.2.1 Möjligheter och utmaningar 

Verksamheternas arbete med att anpassa aktiviteter för personer med fysisk 

funktionsnedsättning ser olika ut och detta till följd av vilka utmaningar och möjligheter 

respektive verksamhet står inför. JoPe Fors & Fjäll beskriver att en utmaning som kan begränsa 

genomförandet av tillgängliga aktiviteter är vädret, framförallt om det är kallt och regnar, då 

naturen är deras spelplan. Zorbcenter beskriver att de är ett litet företag vars främsta utmaning 

är begränsade ekonomiska resurser vilket kan försvåra utveckling av nya aktiviteter då detta 

kan bli för riskabelt om intäkterna inte täcker utgifterna.  

Blom har en stark vilja att utveckla fler tillgängliga aktiviteter på Multi Challenge. Genom att 

förbättra banorna på Boda Borg ser Blom möjligheten till inkludering av personer med fysisk 
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funktionsnedsättning då de kan delta i större utsträckning. Blom tror att etableringen av fler 

tillgängliga aktiviteterna kan vara lönsamt för verksamheten. 

“När jag äntligen kommer igång med den här Boda Borgsbanan-byggandet för framförallt 

funktionsnedsatta människor så kommer det nog ge så mycket mer ringar på vattnet” 

- Blom, Multi Challenge 

Vid utvecklingen av Boda Borg och den tidigare nämnda gokartaktiviteten kommer Multi 

Challenge även skapa samarbeten med andra verksamheter. Dessa samarbeten genererar ett 

ökat kontaktnät med personer som har djupare förståelse och kunskap kring 

funktionsnedsättning och i vilken utsträckning aktiviteter kan anpassas. Sådana utvecklingar 

kräver bland annat ekonomiska resurser, vilket kan vara en utmaning och främst i dessa tider 

då Covid-19 pandemin leder till minskat besöksantal hos Multi Challenge och därmed minskade 

intäkter för verksamheten.    

Sandström på Tord Wiksten Event & PR förklarar att utmaningen med tillgänglighetsanpassade 

aktiviteter inom deras verksamhet är att dessa kan ta längre tid att utföra, det vill säga att det är 

mer förberedelser inför och under aktivitetens genomförande. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan 

det bli utmanade att inte få aktiviteten att kosta mer än övriga aktiviteter. Sandström berättar att 

en lösning på detta kan i sådana fall vara att en tillgänglighetsanpassad aktivitet exempelvis tar 

1,5h för att hinna med allting och att priset baseras på tidsåtgången, precis som på andra 

aktiviteter. Då kan själva aktiviteten kosta lite mer med tanke på tidsåtgången, men priset per 

timma är densamma oavsett aktivitet. Tord Wiksten Event & PR har varit i kontakt med 

Parasportförbundet i Östersund med anledning av att låna elektronisk utrustning för blindskytte, 

detta för att de fått förfrågan från en besökare med nedsatt syn om att genomföra en sådan 

skytteaktivitet. Dessvärre genomfördes aldrig aktiviteten på grund av Covid-19-utbrottet men 

möjligheterna för elektroniskt skytte och att komplettera befintlig utrustning för blindskytte är 

goda.  

“Det skulle vi kunna göra som en aktivitet även för seende. Det är ganska kul att testa det 

skyttet för då har man hörlurar och så följer man en ljudsignal som indikerar var man siktar. 

Det skulle vi faktiskt kunna ha som en stående aktivitet egentligen” 

- Sandström, Tord Wiksten Event & PR  

Även hos Joy Event Hunt & Health finns det ett intresse att utveckla aktiviteter som är 

anpassade för personer med fysisk funktionsnedsättning men berättar att de i dagsläget behöver 

mer kunskap kring vilket behov marknaden har av tillgängliga aktiviteter. Att anordna 

aktiviteter ute på fjällen upplever Åslund som utmanande, då hjälp är långt borta ifall någon 

olycka skulle inträffa. Vidare berättar Åslund att det skulle vara roligt att kunna erbjuda 

tillgänglighetsanpassade aktiviteter då tillgänglighet i relation till naturturism är ett aktuellt 

ämne idag. Åslund poängterar även att det ur ett ekonomiskt perspektiv kan vara utmanande för 

ett litet företag att investera i exempelvis en ramp för att öka tillgängligheten. Om det fanns 

möjlighet att få hjälp med ekonomiskt stöd för att bygga anpassningar skulle det underlätta 

utvecklingen av tillgängliga aktiviteter och anpassningar.  

Totalskidskolan har många återkommande besökare årligen och ser även en stor efterfrågan på 

marknaden. Genom att samverka med andra verksamheter finns möjligheten för besökare att ta 

del av funktionell skidåkning på andra platser i landet. Det kan även vara så att alla inte har råd 

eller praktisk möjlighet att ta sig till Åre trots att önskan att åka skidor kvarstår.  
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“Så det är en utmaning att faktiskt se till så att vi kan säga ja till alla och om inte vi i just Åre 

kan ta emot alla skidåkare att vi faktiskt kan hänvisa vidare till andra verksamheter i landet 

och försöka tipsa om där är de duktiga och det finns instruktörer, där man man hyra utrustning, 

där kan man gå utbildning, och där finns det verksamhet med funktionell skidåkning” 

- Erika “snöboss”, Totalskidskolan 

De möjligheter och utmaningar som har identifierats av respondenterna i denna studie 

presenteras i slutet av detta avsnitt (se Tabell 2).  

4.3 Att kommunicera tillgänglighet 

Adsten, turismutvecklare på JHT, förklarar att de har haft projekt som explicit har gått ut på 

att leverera tillgängliga aktiviteter för alla målgrupper och inte enbart de som uttalat har en 

funktionsnedsättning, utan även för äldre, de som har barnvagn eller de som behöver sitta ner 

och vila. Ett projekt som bedrevs av JHT mellan 2012–2013 kallades Turism & Tillgänglighet 

och genomfördes för att identifiera och tillgänglighets-certifiera anläggningar i Jämtland 

Härjedalen. I samband med detta lades cirka 50 tillgängliga anläggningar in i den nationella 

tillgänglighetsdatabasen. Problematiken som senare tillkom när JHT inte längre betalade 

avgiften för anläggningarnas synlighet på plattformen, var att verksamheterna själva fick stå 

för kostnaden och informationen slutade därmed att uppdateras. I dagsläget finns inga 

anläggningar i Jämtlands län synliga på tillgänglighetsdatabasen, vilket Adsten dels tror beror 

på att det blir för kostsamt för verksamheterna samt att besökare i större utsträckning 

använder respektive verksamhets hemsida för att söka information om tillgänglighet snarare 

än att använda tillgänglighetsdatabasen.  

Respondenterna JoPe Fors & Fjäll, Multi Challenge, Tord Wiksten Event & PR samt Joy Event 

Hunt & Health berättade att de i låg utsträckning kommunicerar tillgänglighet vid 

marknadsföring av sina turistiska produkter. Sandström på Tord Wiksten Event & PR berättar 

att de inte marknadsför tillgänglighet vid beskrivningen av deras aktiviteter men att de anpassar 

sig efter gruppen och att det går bra att kontakta dem vid eventuella önskemål. JoPe Fors & 

Fjäll lägger ingen större vikt vid att marknadsföra tillgänglighet, vilket har sin grund i att de 

inte planerar att utöka utbudet av anpassade aktiviteter ytterligare. Blom på Multi Challenge 

berättar att marknadsföringen av tillgänglighet är sparsam, men att de är redo med svar ifall 

någon kund skulle fråga efter det. De hänvisar till information på verksamhetens hemsida med 

rubriken Funktionsnedsättning. 

“Vi på Multi Challenge anpassar oss för att du ska kunna genomföra majoriteten av våra 

aktiviteter oberoende av hinder eller funktionsnedsättning. Boda Borg, Laserhall och Biljard 

är exempel på aktiviteter som är utformade för att kunna genomföras av ALLA.” 

- Blom, Multi Challenge 

Åslund på Joy Event Hunt & Health berättar att det skulle vara roligt att arrangera aktiviteter 

som är anpassade för PmF, att skapa någon produkt eller paketering av aktiviteter som skulle 

vara möjliga att genomföra. Om detta var aktuellt så skulle aktiviteterna kommuniceras men att 

det råder osäkerhet i vilka marknadsföringskanaler som bör användas för att nå ut med sitt 

erbjudande till denna målgrupp. 

Majoriteten av studiens respondenter ansåg att utbudet av tillgängliga turism- och 

aktivitetsföretag i Jämtlands län är bra, dock menar Adsten och Totalskidskolan att dessa 

verksamheter inte kommunicerar möjligheten för tillgänglighetsanpassning vid 
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marknadsföringen av sitt utbud. Sandström på Tord Wiksten Event & PR anser att utbudet av 

tillgängliga företag i Jämtlands län har utvecklingspotential och att det kan bli bättre. Sandström 

menar att de flesta aktiviteter borde gå att anpassa för personer med fysisk funktionsnedsättning 

då eventaktiviteter inte brukar vara särskilt avancerade och detta för att kunna passa en stor 

målgrupp.  

4.4 Efterfrågan på tillgängliga aktiviteter 

De intervjuade verksamheterna i denna studie erbjuder olika typer av aktiviteter och utbudet 

skiljer sig därför åt beroende på vilken efterfrågan de ser på marknaden. Adsten på JHT 

förklarar att marknadens efterfrågan styr mycket vad företagarna erbjuder, samt att intresset 

från gäster med fysisk funktionsnedsättning inte är tillräckligt påtagligt för att verksamheterna 

ska utveckla sitt utbud av tillgängliga aktiviteter ytterligare. Adsten menar att om 

verksamheter vid enstaka tillfällen får förfrågningar om att kunna tillgänglighetsanpassa en 

produkt så kan en tillfällig lösning skapas för just den besökaren men att det inte blir en 

bestående produkt i deras koncept. Om efterfrågan från PmF var högre skulle troligtvis 

verksamheterna skapa mer tillgänglighetsanpassade aktiviteter och vilken information som 

framgår på verksamheters hemsidor skulle därmed också förändras. Om efterfrågan var mer 

påtaglig skulle information rörande tillgänglighet föras fram på ett helt annat sätt. Adsten drar 

en parallell med hur den rådande Covid-19-situationen påverkar hur företagen anpassar och 

tydliggör sin information rörande detta. Det vill säga att företagen informerar gästen om det 

gästen vill veta i dagsläget, alltså hur företagen anpassar sig till de nya restriktionerna och hur 

de desinficerar. 

Åslund på Joy Event Hunt & Health berättar att de inte vet särskilt mycket om marknadens 

efterfrågan på tillgängliga aktiviteter samt att de inom verksamheten skulle behöva mer kunskap 

om tillgänglighet för att utveckla sådana aktiviteter ytterligare. Åslund får inte särskilt många 

frågor gällande tillgänglighet och besökarna ställer främst frågor kring säkerhetsaspekter vid 

utförande av aktiviteterna samt om det finns mottagning för mobiltelefonerna. Åslund tror detta 

beror på att besökare redan vid första anblick skapar en uppfattning om de aktiviteter som 

erbjuds på verksamheternas hemsida och gör sedan bedömningen själva om de kan delta eller 

inte. JoPe Fors & Fjäll beskriver att deras besökare sällan har frågor gällande 

tillgänglighetsaspekter, de frågar i större utsträckning hur det går till vid forsränningen och hur 

de sitter i båten samt hur paddlingen går till. 

Blom på Multi Challenge och Sandström på Tord Wiksten Event & PR berättar på liknande sätt 

hur efterfrågan kring ytterligare information om tillgänglighet inte är vanligt förekommande 

bland sina besökare i respektive verksamhet. Enligt Sandström kan frågor uppstå rörande hur 

fysiskt krävande aktiviteternas genomförande är för kundgruppen som är intresserade av att 

genomföra aktiviteten, men inga tillgänglighetsfrågor. Totalskidskolans besökare efterfrågar 

främst information om boende och då frågor angående huruvida de kan ha med sig de 

hjälpmedel de behöver, om hjälpmedel finns på plats samt om det är smidigt att komma in med 

exempelvis rullstol. Det kan även vara frågor om allt från dusch, toastol och lyft. Vidare 

efterfrågas information kring hur besökaren tar sig till skidbacken, om det finns värmestugor, 

toaletter och om det finns parkering i närheten. Dessa frågor ställs främst av gäster som besöker 

Totalskidskolan för första gången.  

 

 



22 

 

Tabell 2. En beskrivning av de utmaningar och möjligheter som företagen upplever med 

utvecklingen av tillgänglighetsanpassning av sina aktiviteter  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet med bakgrund i det teoretiska underlaget samt det 

empiriska materialet. Resultatet har diskuterats för att besvara studiens frågeställningar.    

5.1 Tillgängliga turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län 

Baserat på det empiriska materialet framgår det att de intervjuade turism- och 

aktivitetsföretagen i Jämtlands län erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter. Bland dessa 

verksamheter finner vi både de som erbjuder tillgängliga aktiviteter som ett stående inslag i 

deras koncept samt de vars utbud i mindre utsträckning går att anpassa för personer med fysisk 

funktionsnedsättning. Totalskidskolan i Åre vars produkt är en skidskola för personer med 

permanent funktionsnedsättning tillhandahåller såväl utrustning anpassad för funktionell 

skidåkning som informativ beskrivning av tillgängliga boenden i närheten av skidbacken samt 

vilka transportmedel som finns att nyttja. Genom att erbjuda dessa tjänster beskriver 

Mahmoudzadeh & Nader (2018) detta som ett sätt tillhandahålla PmF de rätta verktygen för att 

på ett självständigt sätt ta del av de sociala, kulturella och ekonomiska tjänsterna som erbjuds 

på anläggningar. För att erbjuda tillgängliga turistaktiviteter beskriver Özogul & Baran (2016) 

att den fysiska utformningen av platser, attraktioner och boende ska kunna nyttjas av alla samt 

att det krävs fungerande, detaljrik och beskrivande informations- och kommunikationssystem. 

Denna beskrivning av tillgängliga aktiviteter stämmer väl överens med Totalskidskolans 

beskrivning av sin produkt.  

Multi Challenge erbjuder även de tillgängliga aktiviteter i sitt utbud, dock inte i lika stor 

utsträckning som Totalskidskolan. Aktiviteter såsom Boda Borg, laserhallen samt leklandet är 

tillgänglighetsanpassade och genomförbara för personer med fysisk funktionsnedsättning samt 

att den fysiska utformningen av aktivitetscentret kan nyttjas av alla. Den fysiska utformningen 

påtalas även inom den sociala modellen som sätter samhällets roll i relation till PmF, det vill 

säga att det är samhällets uppgift att bistå med service som kan minimera de sociala och 

miljömässiga barriärerna för PmF (WHO, 2011; Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 

2005; Martin, 2013). Exempel som förstärker detta är att det på Multi Challenge finns ramper 

med svaga lutningar vid nivåskillnader, det finns tydliga skyltar samt handikappanpassade 

toaletter. Genom att tillgängliggöra den fysiska utformningen av miljöer beskriver Martin 

(2013) och Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller (2005) att PmFs tillgänglighetskrav har 

tillgodosetts samt att de miljömässiga barriärerna som de kan stöta på i vardagen minimeras. 

Dessa två verksamheter kan därmed definieras som tillgängliga turistföretag då Darcy & 

Dickson’s (2009) definition av begreppet tillgänglig turism inkluderar såväl att PmFs 

tillgänglighetskrav ska tillgodoses samt att de på ett oberoende sätt ska kunna ta del av de 

universellt utformade turismprodukterna, tjänsterna och miljöerna. Joy Event Hunt & Health 

erbjuder även aktiviteten björngömslet vars fysiska utformning är anpassad för PmF, detta 

genom att bilvägen går hela vägen fram till aktiviteten samt att utedasset har en bred ramp och 

är i nära anslutning. Detta tyder på att aktiviteten björnglömslets utformning i enlighet med den 

sociala modellens beskrivning, har minimerat de miljömässiga barriärerna för PmF (WHO, 

2011; Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 2005; Martin, 2013). 

Utöver Multi Challenge och Totalskidskolans utbud av tillgängliga aktiviteter så varierade 

möjligheten för de övriga verksamheterna att tillgänglighetsanpassa sitt befintliga utbud av 
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aktiviteter för personer med fysisk funktionsnedsättning. Trots att ett fåtal av de intervjuade 

respondenterna inte erbjuder specifikt tillgänglighetsanpassade aktiviteter i sitt utbud så menar 

Tord Wiksten Event & PR, Joy Event Hunt & Health, JoPe Fors & Fjäll samt Zorbcenter att det 

går att genomföra en del av deras aktiviteter om besökaren har en fysisk funktionsnedsättning. 

Detta är dock inget de kommunicerar via deras marknadsföring eller i utbudets 

produktbeskrivning. Marknadsföring innebär att via olika distributionskanaler nå ut till kunden 

på marknaden samt informera om verksamhetens produkt för att därmed tillgodose marknadens 

behov, önskemål och efterfrågan (Kotler, Armstrong & Parment, 2016; Moscardo & Pearce, 

2003) och för PmF är beskrivande och detaljrik information avgörande vid val av resmål eller 

aktivitet (Eichhorn & Buhalis, 2011; Özogul & Baran, 2016).  

Adsten på JHT samt Totalskidskolan menade på att det finns många verksamheter i Jämtlands 

län som är tillgängliga, men att verksamheterna inte vet hur de ska kommunicera det i sin 

marknadsföring. Att kommunicera tillgänglighet i marknadsföringen prioriterades i låg 

utsträckning av majoriteten av de verksamheter som medverkade i studien. Endast 

Totalskidskolan och Multi Challenge har uttalat på sin hemsida att de är 

tillgänglighetsanpassade. Enligt Joy Event Hunt & Health råder det en osäkerhet kring vilka 

distributionskanaler som bör användas för att nå ut med sitt erbjudande till PmF. Att inte 

kommunicera tillgänglighet i marknadsföring på grund av verksamheternas osäkerhet kring hur 

detta ska beskrivas kan förknippas med de attityder och förutfattade meningar samhället har 

och som den sociala modellen strävar efter att förändra (Oliver, 1983; Oliver & Barnes, 2012). 

Forskning tyder på att resmål som tillgänglighetsanpassar sin verksamhet och tillhörande utbud 

ökar sin konkurrenskraft (Darcy & Buhalis, 2011; Chikuta, Plessis, & Saayman, 2019; Darcy 

& Ravinder, 2012; Müller, 2012) vilket även att Adsten på JHT bekräftar. PmF reser ofta i 

sällskap av vänner, familj eller ledsagare samt att de föredrar att resa under lågsäsongen 

(Ghijsels, 2012). Att PmF reser i sällskap med andra personer beskriver såväl Totalskidskolan, 

Tord Wiksten Event & PR samt Joy Event Hunt & Health. Att PmF föredrar lågsäsonger i 

kombination med att de reser i sällskap kan därmed leda till att vissa av verksamheterna kan 

förlänga sina säsonger ytterligare vilket tyder på att PmF är en del av ett starkare kundsegment 

(Chikuta, Plessis, & Saayman, 2019; Domínguez m.fl., 2013; Yau, McKercher & Packer, 2004; 

Ghijsels, 2012). Att utveckla tillgängliga aktiviteter för att inkludera PmF kan därmed leda till 

att verksamheter får ett ökat ekonomiskt underlag för att därmed utveckla fler aktiviteter även 

under andra säsonger. Med detta i åtanke är PmF en målgrupp som verksamheterna med fördel 

bör inkludera och satsa på. Beträffande vidare forskning inom ämnet bör PmFs motiv till 

nyttjande av lågsäsonger vid resande undersökas ytterligare och detta för att gynna 

verksamheternas långsiktiga arbete med tillgänglighetsanpassade aktiviteter.  

Majoriteten av respondenterna anser att utbudet av tillgängliga aktivitetsföretag i Jämtlands län 

är bra men att det finns utvecklingspotential inom området. I denna studie identifierades trots 

detta enbart två verksamheter som uttalat är tillgänglighetsanpassade och att de övriga erbjöd 

möjligheten att till viss del tillgänglighetsanpassa deras utbud av aktiviteter. Detta styrker det 

Nicholaisen, Blichfeldt & Sonnenschein (2012) hävdar, nämligen att tillgänglig turism 

fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen samt att det finns mycket att lära och utveckla inom 

området.  
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5.2 Att inkludera PmF i verksamheternas utbud 

Tidigare forskning tyder på att PmF reser i mindre utsträckning än andra individer, och detta 

som ett resultat av att resmål och aktiviteter inte uppfyller de tillgänglighetskrav PmF har (Yau, 

McKercher & Packer, 2004; Seinfeld, 2017; Mckercher & Darcy, 2018). Beroende på vilka 

behov av hjälpmedel PmF har kan utövandet av turistiska aktiviteter behöva åsidosättas om 

aktiviteterna och tjänsterna inte är anpassade eller genomförbara för dem och med deras 

hjälpmedel (Nicolaisen, Blichfeldt & Sonnenschein, 2012). Det vill säga att det finns ett behov 

av tillgängliga aktiviteter för PmF, dock menar majoriteten av respondenterna att de inte har 

identifierat en efterfrågan. Trots att tidigare forskning inom tillgänglig turism ofta lägger vikt 

vid marknadens efterfrågan och mindre på turismens utbudssida (Bowtell, 2015; Nicolaisen, 

Blichfeldt & Sonnenschein, 2012; Godtman Kling & Ioannides, 2019) tyder resultatet i denna 

studie att turismens utbudssida i Jämtlands län styrs av marknadens efterfrågan och att utbudet 

inte kan utvecklas om inte efterfrågan av tillgänglighetsanpassade produkter blir allt mer 

påtaglig. Ser verksamheterna ingen efterfrågan är det riskabelt att investera i 

tillgänglighetsanpassning, vilket Zorbcenter och Joy Event Hunt & Health bekräftar. De menar 

att mindre turismverksamheter som har begränsade ekonomiska resurser kan uppleva att 

eventuella utgifter för tillgänglighetsanpassning inte kommer generera nog med intäkter för att 

vara lönsamma.  

Tord Wiksten Event & PR, Joy Event Hunt & Health och Zorbcenter har inte identifierat en 

tydligt märkbar efterfrågan på tillgängliga aktiviteter från PmF, vilket kan vara en förklaring 

till att dessa verksamheter i dagsläget inte erbjuder tillgänglighetsanpassade aktiviteter. 

Tidigare forskning tyder på att en lönsam turistisk produkt har ett syfte att tillgodose 

marknadens behov och efterfrågan (Gunn, 1994; Makuzva & Ntloko, 2018; Ritchie & Crouch, 

2014) och vad som tydligt framgår är att respondenternas utbud av aktiviteter är anpassat efter 

den efterfrågan de identifierat på marknaden, baserat på vilket segment de önskar attrahera. 

Även Adsten på JHT har identifierat en bristande efterfrågan på tillgängliga aktiviteter från 

PmF och att efterfrågan styr vad verksamheterna erbjuder. Adsten menar att verksamheter som 

vid enstaka tillfällen får förfrågan om tillgänglighetsanpassning skapar en tillfällig lösning, men 

att verksamheterna inte permanent tar in dessa lösningar i sitt koncept. Det vill säga att om 

efterfrågan från PmF var högre skulle fler verksamheter prioritera att tillgänglighetsanpassa sitt 

utbud och fler inkluderande aktiviteter skulle erbjudas i högre utsträckning. 
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6. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel knyts studiens delar ihop i en slutgiltig diskussion som även avslutas 

med en reflektion av studiens genomförande. Slutsatsen som presenteras genomförs med 

bakgrund i analysen samt bakgrunden till studiens genomförande, slutligen presenteras ges 

förslag på framtida forskning.  

För PmF kan resande och utövande av turistiska aktiviteter behöva åsidosättas om resmålet eller 

aktiviteterna inte uppfyllt de tillgänglighetskrav som dessa personer har (Yau, McKercher, & 

Packer, 2004; Darcy & Buhalis, 2011; McKercher & Darcy, 2018; Scheyvens & Biddulph, 

2017). Syftet med denna studie har därmed varit att undersöka på vilka sätt turism- och 

aktivitetsföretag i Jämtlands län arbetar med tillgänglighetsanpassade produkter för att 

inkludera personer med fysisk funktionsnedsättning. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har relevant teori identifierats, jämförts och analyserats med det insamlade 

empiriska materialet. 

Det resultat som presenterats i såväl empiriavsnittet och det som analyserats i föregående avsnitt 

framgår det att majoriteten av respondenterna anser att det finns ett bra utbud av tillgängliga 

turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län. Av de sex verksamheter som ägnar sig åt att 

tillhandahålla aktiviteter identifierade vi endast två verksamheter som ägnar sig åt tillgänglig 

turism och som därmed har ett anpassat utbud av aktiviteter. De övriga som inte erbjuder 

aktiviteter som är specifikt anpassade för PmF kan i viss utsträckning anpassa sina aktiviteter, 

men detta beror på vilken funktionsnedsättning personen har och vilken aktivitet det gäller. 

Majoriteten av respondenterna identifierade en bristande kunskap som ett hinder för att utveckla 

tillgänglighetsanpassade aktiviteter, detta inkluderar såväl kunskap om 

funktionsnedsättningens olika dimensioner samt vilken efterfrågan som marknaden har. Även 

kunnig personal och begränsade ekonomiska resurser saknas för att kunna utveckla 

tillgänglighetsanpassade aktiviteter.  

Varför studiens medverkande verksamheter varken erbjuder eller tillhandahåller tillgängliga 

aktiviteter eller tillgänglighetsanpassning i någon större utsträckning kan förklaras med den 

upplevda bristen på efterfrågan från PmF. Att marknadens behov och efterfrågan på turistiska 

produkter styr vilket utbud turism- och aktivitetsföretag erbjuder har tydligt framgått i vårt 

empiriska material samt att tidigare forskning bekräftar detta samband (Gunn, 1994; Makuzva 

& Ntloko, 2018). Att verksamheterna inte upplevt någon efterfrågan på tillgängliga aktiviteter 

kan enligt vår uppfattning även bero på att majoriteten av respondenterna berättar att de på sina 

hemsidor inte visar upp att de har aktiviteter som är möjliga att tillgänglighetsanpassa. Denna 

bristande information besvarar frågeställningen som syftar till att undersöka hur 

verksamheterna prioriterar inkluderingen av PmF i sin verksamhet. Om de kan 

tillgänglighetsanpassa aktiviteter bör detta kommuniceras, och utan sådan information blir det 

därmed svårt för personer som har någon form av fysisk funktionsnedsättning att avgöra vid 

första anblick på hemsidorna om aktiviteterna är genomförbara för dem. Tidigare forskning 

inom tillgänglig turism har som tidigare nämnt påvisat vikten av ett beskrivande och detaljrikt 

informations- och kommunikationssystem (Özogul & Baran, 2016; Eichhorn & Buhalis, 2011). 

Efterfrågan och utbud går hand i hand och verksamheterna i Jämtlands län erbjuder aktiviteter 

baserat på vilken efterfrågan de ser på marknaden. Detta resultat tyder på att den bristande 

efterfrågan från PmF påverkar hur verksamheterna arbetar med tillgänglighetsanpassning, samt 

hur sådant arbete prioriteras. De samhälleliga konsekvenserna detta genererar är att PmF 
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fortfarande exkluderas från turistiska aktiviteter då verksamheterna inte anser att PmF är en 

tillräckligt stor kundgrupp vars intresse inte är tydligt märkbart. Detta tyder på att regeringens 

mål för funktionshinderspolitiken inte uppnås i denna bemärkelse, vilken syftar till att uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för PmF i ett samhälle med mångfald som grund 

(Prop. 2016/17:188). Det resultat som framkommit i denna studie kan vara möjligt att 

generalisera och applicera i en kontext utanför Jämtlands län då tendenser för att exkludera PmF 

inom olika delar av besöksnäringen är påtagligt i hela samhället. Gällande vidare forskning 

föreslår vi att efterfrågan från PmF på turistiska aktiviteter kan undersökas ytterligare och detta 

genom jämförelser mellan aktivitetsbolagens utbud och marknadens behov och efterfrågan. 

Vidare forskning kan även fokusera på vilka verktyg som krävs för att efterfrågan ska nå ut till 

turism- och aktivitetsföretagen i syfte att fler tillgänglighetsanpassade aktiviteter kan erbjudas.  

6.1 Reflektion av studiens genomförande 

Vid påbörjandet av studien hade vi som författare inga fördjupade kunskaper inom 

funktionsnedsättning och dess olika former. För att få en djupare förståelse för 

funktionsnedsättning i relation till turism har en mängd forskningsartiklar inom området 

granskats. Dessa efterforskningar resulterade i en uppsjö av information som ur olika perspektiv 

förklarar funktionsnedsättningens roll inom besöksnäringen. Problematiken som uppstod i och 

med detta var att den teoretiska avgränsning var svår att genomföra då det finns mycket 

information vi ansåg som relevant att inkludera i studiens teoriavsnitt. 

Vid analys av det teoretiska och empiriska materialet ansåg vi att delar inom det teoretiska 

ramverket skulle varit mer innehållsrikt och knyta an till funktionsnedsättning på ett tydligare 

sätt. Det som hade underlättat för oss vid analys av resultat var att vid ett tidigare skede lagt 

upp en tydligare plan för hur analysen skulle genomföras. Detta ledde till att denna plan fick 

konstrueras efter det empiriska materialet samlats in vilket gjorde att analysen blev något 

svårare att genomföra. Då funktionsnedsättning i relation till turism är ett stort område att forska 

inom så valde vi tre övergripande teoretiska områden som kan bidra till att fylla den 

kunskapslucka vi identifierat, nämligen hur turismens utbudssida arbetar med tillgängliga 

aktiviteter för PmF. För att förstå hur den bristande efterfrågan från PmF på tillgängliga 

aktiviteter kom att ske vore det därav av intressant om vidare forskning rörande 

motivationsfaktorer hos PmF i relation till turism- och aktivitetsföretag Jämtlands län kan 

förklara utbudssidan ytterligare.  

Slutligen vill vi lyfta att arbetet med framtagandet av en studie som berör hur 

tillgänglighetsanpassning inom turism- och aktivitetsföretag i Jämtlands län har varit intressant, 

givande och roligt. Trots att få av verksamheterna i denna studie i dagsläget erbjuder aktiviteter 

som är specifikt anpassade för personer med fysisk funktionsnedsättning har vi sett att det finns 

en vilja och en önskan att kunna inkludera dem i sin befintliga kundgrupp. Det finns även unika 

och goda idéer hos ett flertal av verksamheternas på hur de skulle kunna utveckla mer 

inkluderande aktiviteter i sitt utbud om de rätta resurserna fanns tillgängliga. Trots att 

efterfrågan från PmF inte är påtaglig är det är glädjande att se att intresset för utveckling av 

tillgänglighetsanpassade aktiviteter finns hos respondenterna i Jämtlands län. Detta är ett steg i 

rätt riktning för att kunna göra fler delar inom besöksnäringen mer inkluderande för alla.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide- Turism- och aktivitetsföretag 
 

1. Berätta vem du är och vad du arbetar med! 

2. Hur många arbetar inom Totalskidskolan? 

3. Hur skulle du beskriva företaget och de aktiviteter ni erbjuder? 

4. Hur skulle du beskriva er kundgrupp? 

5. Vad är din uppfattning om tillgängliga turism- och aktivitetsföretag i Jämtland? Har de enligt 

dig god tillgänglighet idag? 

6. Vi är särskilt intresserade av tillgängliga aktiviteter för personer med fysisk 

funktionsnedsättning och undrar därför om ni erbjuder några aktiviteter som är 

anpassade/genomförbara för personer med fysisk funktionsnedsättning? 

7. Vilka resurser anser du är av betydelse för att kunna erbjuda aktiviteter för personer med 

fysisk funktionsnedsättning inom er verksamhet?  

8. Vilka tidigare erfarenheter har du av kunder som har någon form av fysisk 

funktionsnedsättning när det kommer till bokning av era aktiviteter? 

9. I vilken utsträckning efterfrågar era kunder ytterligare information kring aktiviteternas 

tillgänglighet och utförande? 

10.  I vilken utsträckning kommunicerar ni tillgänglighet av något slag i marknadsföringen av 

verksamheten och era aktiviteter? 

11.  Vilka möjligheter ser du med att utveckla aktiviteter som är anpassade för personer med 

fysisk funktionsnedsättning? 

12.  Vilka utmaningar ser du med att utveckla aktiviteter som är anpassade för personer med 

fysisk funktionsnedsättning? 

13.  Är det något mer utöver dessa frågor som du anser att vi borde veta eller något som du vill 

berätta mer om? 
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Bilaga 2. Intervjuguide- Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 

 

1. Vill du berätta vem du är och vad du arbetar med? 

2. Enligt de artiklar du skickade till oss så ser vi att tillgänglighet är något ni arbetar med och 

uppmärksammar. De handlar både om tillgängliga natur- och kulturmiljöer samt tillgängliga 

aktiviteter. Vilka resurser kan ni bidra med till företag och destinationer som vill bli mer 

tillgänglighetsanpassade? 

3. I vilken utsträckning upplever du att företag och destinationer inom besöksnäringen 

efterfrågar stöd och ytterligare information kring hur de kan bli mer tillgänglighetsanpassade? 

4. Då vi är särskilt intresserade av tillgängliga aktiviteter för personer med fysisk 

funktionsnedsättning, vad är din uppfattning om tillgängliga turism- och aktivitetsföretag i 

Jämtlands län? Har de god tillgänglighet idag eller kan de bli bättre? 

5. Anser du att destinationer och företag kan erhålla konkurrensfördelar med ökad 

tillgänglighetsanpassning? 

6. I artikeln “tillgänglighet och design för alla” nämns tillgänglighetsdatabasen, en plattform 

där företag och besöksanläggningar kan tillkännage sina förutsättningar för tillgänglighet. 

Däremot finns inga företag eller anläggningar synliga när man söker på Jämtlands utbud. Vad 

tror du det beror på? 

7. Är det något mer utöver dessa frågor som du anser att vi borde veta mer om? 

  

  

 


