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Förord 

 

Det är många som hjälpt oss att göra denna uppsats möjlig. Ett stort tack till Lasse Andersson på 

DHR för att du tog dig tid att hjälpa oss trots att du hade mycket annat att göra. Vi vill också 

tacka alla andra som har lagt ut enkäten på sina hemsidor och för alla svar på enkäten som vi fått.  

Ett stort tack också till alla trevliga personer på transportbolagen som tagit sig tid att ställa upp på 

våra telefonintervjuer, ibland vid flera tillfällen, samt till de personer på sjöfart-, luftfart- och 

banverken som gett oss viktig information via mail.  

 

Sisella Holfsten, Sofia Hägglund och Britta Jobs 

Karlstad 2007-01-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammandrag 

 

Det finns idag ungefär 90 000 rullstolsburna personer i Sverige, som enligt vår uppfattning har 

nedsatta möjligheter att resa obehindrat. Vi ville, utifrån detta, ta reda på hur väl anpassat det är 

för rullstolsburna i resesammanhang samt hur de själva upplever sitt resande. För att få svar på 

våra frågor intervjuade vi ett antal utvalda transportbolag i Sverige om hur de arbetar med 

handikappanpassning och i vilken utsträckning de verkar för att göra sig tillgängliga för 

rullstolsburna passagerare. Vi har också gjort en enkätundersökning bland rullstolsburna 

resenärer för att få deras bild av hur det är att resa som rullstolsburen. För den teoretiska 

förankringen har vi bland annat tagit del av olika lagar gällande handikappanpassning för 

transportbolag. Även attityder och bemötande har en betydande roll i uppsatsens teoridel.  

Av undersökningen går det att utläsa att företagen själva anser att de gör en hel del för att 

vara tillgängliga för alla sina kunder, oavsett funktionshinder. De rullstolsburna upplever det 

däremot annorlunda. Den fysiska utformningen hos flera transportbolag är enligt dem bristfällig. 

Vidare är det vanligt att interaktionen med personalen inte fungerar särskilt bra. Majoriteten av de 

rullstolsburna som ingått i vår undersökning känner sig dock bekväma och väl bemötta då de 

reser. 
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1.1 Problemdiskussion  

Turismen är idag en av världens största och snabbast växande näringar. År 2005 gjorde svenskarna i 

genomsnitt 12,6 miljoner resor utomlands1, det vill säga ungefär 1,4 resor per person.  Inom Sverige 

gjordes 45 miljoner resor inklusive övernattning samma år2, vilket innebär ungefär 5 resor per 

person. Resandet är en viktig del av turismen, vilket framgår av följande definitioner av begreppen 

turist och turism: 

 

En turist är en person som tillfälligt reser mer än 10 mil från hemorten och stannar borta 

över en natt (WTO).3 

 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 

vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften 

(Turistdelegationen).4 

 

En turist är en person som är hemifrån under en relativt lång tidsperiod (minst ett dygn, 

högst ett år), han återkommer inte regelbundet till samma plats, han är frivilligt och relativt 

långt hemifrån (Eric Cohen).5 

 

Alla människor har dock inte samma förutsättningar att resa och vara turister. Det kan vara 

ekonomiska hinder såväl som tidsmässiga eller fysiska. Det sistnämnda är det som vi tänker fokusera 

på i uppsatsen. I Sverige finns idag omkring 90 000 rullstolsburna personer,6 det vill säga cirka en 

procent av Sveriges befolkning. En procent verkar inte särskilt mycket, men det är fortfarande 

90 000 personer i Sverige som vi misstänker har nedsatta möjligheter att resa som andra. 

 

                                                 
1 Nutek - Fakta om svensk turism (2006) s. 30 
2 ibid. s. 20 
3 Nilsson, föreläsning 2004-08-30 
4 ibid. 
5 ibid. 
6 www.dhr.se > Material/statistik > Infomaterial > Statistik 2006-10-19.  

1 Inledning 
I detta kapitel tar vi upp bakgrunden till uppsatsen samt det syfte och de frågeställningar vi har utgått från. 
Kapitlet innehåller även en redovisning av de avgränsningar vi gjort och avslutas med en översikt över den 

fortsatta dispositionen i uppsatsen.  
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1.2 Syfte 

Vi antar att de rullstolsburnas möjligheter att resa är begränsade jämfört med icke rullstolsburna. 

Syftet med uppsatsen är att genom empiriska undersökningar ta reda på rullstolsburnas möjligheter 

till och förutsättningar för resande i turistiskt syfte samt hur de själva ser på sitt resande i allmänhet.  

 

1.3 Frågeställning   

För att uppnå vårt syfte har vi ställt följande frågeställningar: 

- Hur arbetar persontransportbolag och researrangörer med handikappturism i förhållande till 

de regler som finns inom detta ämne? 

- Upplever rullstolsburna personer några hinder i sitt resande på grund av sitt handikapp och 

vad beror dessa hinder i sådana fall på?  

- Hur upplever rullstolsburna att de blir bemötta av personalen när de reser? 

- Har de rullstolsburna och resebolagen samma bild av färdmedlens handikappanpassning? 

 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen avgränsar vi oss till att enbart undersöka själva resandet, som är en grundläggande 

förutsättning för turism. Med resande menar vi den fysiska förflyttningen som människor gör i 

turistiskt syfte. Detta inkluderar till stor del affärsresor och liknande då vi anser att även dessa kan 

passa in i definitionerna av begreppen turism och turist. Enligt oss är resan också beroende av 

terminaler, stationer, perronger och liknande och därför tas dessa också med i undersökningen.  

I undersökningen bortser vi från lokalkollektivtrafiken då vi anser att dess huvudsyfte inte är 

turistiskt och att den inte har något större inflytande när det gäller valet av plats för turism. Av 

samma anledning bortser vi också från färdtjänsten och riksfärdtjänsten. 

Då det finns väldigt många olika sorters handikapp, har vi avgränsat oss till enbart 

rullstolsburna. Detta har vi gjort för att de som sitter i rullstol är ofta de mest uppenbart fysiskt 

handikappade och kanske även de som behöver mest anpassning i den fysiska omgivningen.  

 

1.5 Disposition 

I uppsatsens inledningskapitel har vi börjat med en problemdiskussion där vi tagit upp bakgrunden 

till våra frågeställningar. I kapitlet har vi beskrivit vårt syfte, våra frågeställningar och de 
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avgränsningar vi gjort. I kapitel två redogör vi för de metoder vi använt oss av och reflekterar över 

hur dessa påverkar studiens resultat. I det tredje kapitlet presenterar vi de teorier som vi anser är 

väsentliga för uppsatsen. Dessa behandlar de lagar, regler och organisationer som påverkar 

handikappanpassningen, tillgänglighet samt attityder och bemötande. Kapitel fyra innehåller 

resultatet från enkätundersökningen och en redovisning av de genomförda intervjuerna. I kapitel 

fem analyserar vi det som redovisas i kapitel fyra samt ser hur empirin förhåller sig till teorin.  I det 

avslutande kapitlet presenterar vi svaret på våra frågeställningar och återger våra egna reflektioner 

över arbetet.  
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2.1 Forskningsprocessen  

Idén till uppsatsen kom när vi funderade över vad vi läst i tidigare turismkurser. Vi kom då att tänka 

på att vi stött på en uppsats om rullstolsburna turister och tyckte att det var en bra idé. När vi 

började leta litteratur och information kring detta ämne upptäckte vi att det endast fanns några 

uppsatser skrivna av studenter vid olika universitet och högskolor. Bristen på tidigare forskning 

gjorde att vi fann det ännu viktigare att genomföra idén. Vi såg det därför också som en utmaning 

att undersöka detta. Eftersom vi var tvungna att begränsa oss valde vi att endast undersöka själva 

resan och valde att endast fokusera på rullstolsburna. Vi ville ha såväl de rullstolsburnas som 

transportbolagens syn och det var detta som ledde oss till våra frågeställningar.  

Vi har använt oss av en deduktiv ansats då vi utgått från teorierna för att sedan se om vår 

empiri stämmer överens med dessa. Då tidigare forskning saknas valde vi teorier om bemötande och 

attityder i allmänhet som vi kunde applicera på det ämne vi valt. Vi tyckte också att lagar och regler 

var en viktig del att belysa. Vad gäller empirin valde vi att göra både en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning.  

 

2.2 Enkät 

För att få ett så omfattande resultat som möjligt vad gäller rullstolsburnas egen syn på sitt resande 

genomför vi en enkätundersökning (se bilaga 1) med dessa som målgrupp, vilket är en kvantitativ 

metod. Vi vänder oss till DHR (De Handikappades Riksförbund) för att få hjälp med att nå ut till 

rullstolsburna medlemmar. DHR är Sveriges största handikappsförbund och hade 35 000 

medlemmar år 1999.7 Därför anser vi att vi genom DHR har goda möjligheter att nå ut till många 

inom den målgrupp vi undersöker.  

Enkätundersökningen är webbaserad och länken till undersökningen ligger ute på DHR:s 

hemsida. Via DHR får vi också vägledning om vilka andra aktörer som kan hjälpa oss att nå ut till 

enkätundersökningens målgrupp. Detta resulterar i att länken till enkäten också ligger ute på 

www.turismforalla.se, www.rtpskane.se, www.rtpmalmo.se samt i forumet på www.reumatiker.se. 

                                                 
7 www.ne.se Sökord: De Handikappades Riksförbund 2006-10-25. 

2 Metod 
I metodkapitlet redogör vi för de metoder vi valt och reflekterar över dessa och hur de påverkar uppsatsens 
resultat. I kapitlet klargör vi också vilket urval vi gjort för enkätundersökningen samt vilka respondenter vi 
valt för intervjuer. Avslutningsvis redogör vi för en del av litteraturen vi använt som grund för teorikapitlet. 
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Att använda flera kanaler för att nå ut till de rullstolsburna gör att vi ökar möjligheten till en hög 

svarsfrekvens.  

Genom en kvantitativ undersökning får vi en mer representativ överblick över hur de 

rullstolsburna generellt upplever sina resor. En kvalitativ metod såsom intervjuer ger en djupare 

inblick i vissa personers upplevelser av sitt resande, men vi anser att det i det här fallet är mer 

intressant att få många personers syn på saken. Den kvantitativa metoden som vi använder genom 

enkäterna ger en allmängiltig slutsats som är representativ för hela gruppen. Den innebär också att vi 

kan uttala oss om variationer och samband i resultatet. Metoden är dock mindre flexibel än en 

kvalitativ undersökning och ger bara svar på det vi frågar eftersom frågorna är standardiserade. 

Detta tar vi hänsyn till genom att använda oss av både fasta och öppna frågor. Att använda både 

fasta och öppna frågor i enkäten anser vi vara en fördel då vi i de fasta frågorna enkelt kan se 

likheter och skillnader i respondenternas svar, medan vi i de öppna frågorna ger respondenterna 

möjlighet att förmedla sina övriga synpunkter. 

Vid de inledande tankegångarna kring uppsatsen var målet att lämna ut enkäten till 100 

personer inom målgruppen. Vi ansåg att detta skulle vara ett hanterligt antal samtidigt som vi 

fortfarande skulle kunna göra en generalisering av resultatet även vid ett visst bortfall. När metoden 

för att genomföra undersökningen ändrades till att bli en webbaserad enkät ändrades vår inställning 

eftersom vi inte hade någon uppfattning om hur många som besöker Internetsidorna.  Vårt mål blev 

därför minst 50 svarande, vilket vi nästan uppnått. Vi är därmed nöjda med de 43 svar vi fick.    

Det tillvägagångssätt vi nu använder oss av gör att vi inte kan uttala oss om bortfallet då alla 

människor med Internetuppkoppling har haft tillgång till enkäten och vi inte kan veta hur många i 

målgruppen som har tagit del av informationen om enkäten och sedan inte fyllt i denna. Detta kan 

ses som en svaghet för undersökningen.  

 

2.2.1 Urval 

Vår målgrupp för enkätundersökningen är rullstolsburna resenärer. Vi söker resenärer utan gravt 

förståndshandikapp eftersom vi vill att respondenterna gör medvetna val till att resa och själva har 

en uppfattning om handikappanpassningen på färdmedlen.  

I vår undersökning fokuserar vi på rullstolsanpassningen och tar emot svar från både personer 

som reser själva och personer med assistent. I undersökningen gör vi heller inte någon skillnad på de 

som reser mycket och de som reser mindre. Vi är intresserade av att ta del av alla erfarenheter.   
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För att få önskade respondenter har vi skrivit ett kort introduktionsbrev till enkäten där vi 

beskriver den målgrupp vi är ute efter samt syftet med uppsatsen. Vi anser att metoden vi använder 

oss av för att förmedla enkäten till rullstolsburna gör att vi når den önskade målgruppen. Denna 

metod innebär att vi gör ett stratifierat urval då vi vänder oss till en speciellt utvald grupp.   

  

2.2.2 Reliabilitet och validitet 

Att ta hjälp av DHR och andra organisationer för att nå målgruppen för enkäten innebär både för- 

och nackdelar. Vår uppfattning är att personer som är medlemmar i någon förening eller besöker 

dessa Internetsidor ofta är aktiva, sociala och intresserade av det föreningen arbetar för. Därmed tror 

vi att dessa personer är mer benägna att resa då de antagligen är mer trygga i sig själva och sitt 

resande. Personer som däremot är osäkra och osociala tror vi har en lägre tendens att besöka de 

Internetsidor där vår enkät finns och deltar därför inte i undersökningen. Dessa faktorer bör påverka 

undersökningens resultat på så sätt att svaren på frågor angående trygghet och liknande blir mer 

positiva än vad de annars skulle ha blivit. Reliabiliteten påverkas också negativt av att 

undersökningen är webbaserad eftersom vi därmed inte kan vara säkra på att det enbart är personer 

ur den målgrupp vi söker som har svarat. Det är inte heller säkert att resultatet blir detsamma vid en 

upprepad undersökning, eftersom det kan vara andra besökare på Internetsidorna som då fyller i 

enkäten. Trots dessa, för reliabiliteten, negativa effekter väljer vi ändå denna metod då det är den 

enda möjligheten för oss att nå respondenter i hela landet med den tid och övriga resurser vi har.  

Vår uppfattning är att undersökningen har hög validitet, då vi anser att våra frågor är så pass 

väl genomarbetade att vi mäter det vi har avsett att mäta.  

 

2.3 Intervjuer 

För att få reda på hur olika persontransportbolag arbetar med handikappanpassning och vad de har 

för syn på rullstolsburna passagerare gör vi telefonintervjuer med ett mindre antal företag såsom SJ, 

Silja Line, SAS (se bilaga 2). På så vis kan vi få flera aktörers syn på hur rullstolsburna resenärer blir 

bemötta av olika företag. Vi vill undersöka om resebolagens syn på hur de bemöter sina kunder 

stämmer överens med hur de rullstolsburna kunderna upplever det.  

Vi väljer att intervjua persontransportföretag som representerar charterresor, flyg, tåg och båt. 

Dessa anser vi vara de vanligaste färdmedlen som används vid resor i turistiskt syfte. Då det är 

möjligt väljer vi i vissa fall att intervjua flera bolag ur samma transportsektor då vi anser att det är 
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nödvändigt för att täcka in hela området. Vi hade i början för avsikt att inkludera bussbolag i 

undersökningen, men vi ändrade oss då vi insåg att det inte finns några regler för 

handikappanpassning på långfärdsbussar och att dessa bolag inte har någon rullstolsanpassning.  

I intervjuerna ställer vi olika frågor till de olika transportbolagen eftersom deras verksamhet 

skiljer sig åt. Intervjumetoden innebär att det blir en kvalitativ undersökning. Fördelen med en sådan 

metod är att vi får en djupare förståelse för varje enskilt bolags sätt att arbeta. Vid en personlig 

intervju ges inga svarsalternativ utan respondenten måste själv formulera sina svar. Dessutom finns 

det för oss möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gör metoden mer flexibel än en kvantitativ 

undersökning. En kvalitativ metod minskar dock möjligheterna till att likställa de olika bolagen men 

vi kommer ändå att kunna jämföra deras handikappanpassning. En kvalitativ metod innebär också 

att möjligheten till generalisering blir lägre och vi kan inte uttala oss om handikappanpassningen på 

ett allmänt plan. Det ser vi dock inte som något problem då det inte är vad vi vill få fram med vår 

undersökning. 

 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Vi anser att intervjumetoden ger oss mer pålitliga svar då det kan anses vara ett känsligt ämne och 

bolagen kan hamna i en försvarsställning. En enkätundersökning kan underlätta för respondenterna 

att ge en förskönande bild av verkligheten då den inte blir lika djupgående som en personlig intervju.  

Många frågor som kräver korta svar gör att vi styr intervjun på ett sådant sätt att 

respondenterna får mindre möjlighet att sväva ut i svaren. På så vis får vi svar på det som är 

intressant för undersökningen, vilket ökar dess validitet. Vid utformningen av intervjufrågorna utgår 

vi från frågorna i enkäten, för att få sammanhang i de båda metoderna samt för att kunna jämföra 

resultaten med varandra. I redovisningen av intervjuerna visar vi bara sådana svar som är relevanta 

för studien. 

 

2.4 Materialinsamling 

Vi ägnar oss också åt litteraturstudier för att få en överblick över vad som redan har skrivits i det 

ämne vi valt och tagit del av de teorier som är relevanta för studien. Detta moment innebär också en 

genomgång av lagar och regler angående handikappanpassning på allmänna platser och färdmedel. 

Detta för att det kan hjälpa oss att se hur väl olika transportbolag har anpassat sina färdmedel i 
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förhållande till vad de är tvungna att göra. Vi tar också del av Statskontorets rapport från 20018 om 

handikappolitiken inom transportområdet. Visserligen är den några år gammal, men eftersom det 

överhuvudtaget inte har publicerats mycket inom ämnet vi undersöker har vi ändå valt att använda 

den. Vi tar hänsyn till detta genom att via Internet och olika kontakter kontrollera om det finns 

nyare uppgifter än vad Statskontoret publicerat.  

För att få ytterligare inblick i handikappanpassningen hos de bolag vi undersöker tar vi också 

del av informationen på varje bolags hemsida. Vi vill även se vilken information som finns tillgänglig 

för rullstolsburna resenärer som söker information om handikappanpassning på Internet.    

 

                                                 
8 Statskontoret (2001)  
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3.1 Handikapp 

Begreppet handikapp började användas på 1950-talet om människor med hinder, svårigheter eller 

svagheter. Handikapp sågs som en egenskap hos individen. På 1970-talet började ett nytt synsätt 

växa fram och omgivningen blev minst lika viktig som själva funktionshindret. Som en effekt av 

detta kan man se att den svenska handikappolitiken 1989 betonar en miljörelaterad syn på 

handikapp.9 Det är också denna syn som idag definierar funktionsnedsättning respektive handikapp. 

Idag används ordet funktionsnedsättning där man förr använde handikapp, alltså för att beskriva att 

personen har ett hinder. Begreppet innefattar ett flertal olika funktionsnedsättningar. Dessa kan bero 

på fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller –sjukdomar, 

medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar och de kan vara bestående eller tillfälliga.10 

Funktionshinder uppstår om man upplever hinder i vardagslivet. En person med medfött 

funktionshinder har ingen erfarenhet av hur det är att leva med andra förutsättningar, eftersom han 

eller hon har haft sitt funktionshinder från födseln. En person som däremot blir funktionshindrad 

senare i livet måste lära om och kan jämföra med hur det var att leva innan.11  

Handikappad blir den person som upplever en begränsning eller en förlust av möjligheterna att 

delta i samhällslivet på sådant sätt som andra människor. Handikapp uppstår först när en person 

med funktionsnedsättning interagerar med omgivningen och det uppstår ett hinder.12 Man kan säga 

att det är i skillnaden mellan yttre krav och egen förmåga som ett handikapp uppstår. Ett handikapp 

är alltså ingen personlig egenskap utan en brist i relationen till omgivningen. Detta kan leda till 

sociala konsekvenser då miljön inte är anpassad till funktionshindret, eller om man inte får tillräckligt 

med hjälp för att kunna fungera som vanligt.13   

 

                                                 
9 Bergström & Juhlin (1993) s. 23 f 
10 Axengrip (2002) s. 14 
11 Magnusson & Lorentzi (1999) s. 38 
12 Axengrip (2002) s. 14 
13 Magnusson & Lorentzi (1999) s. 39 

3 Teori 
Här presenterar vi de teorier som vi, efter litteraturgenomgången, anser är relevanta för studien. Den första 

delen handlar om handikapp. Därefter följer ett avsnitt om attityder, bemötande och behandling av 
personer eller grupper som är olika oss själva. Kapitlets sista del handlar om tillgänglighet. 
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3.2 Attityder mot funktionshindrade  

Den viktigaste delen av omgivningen för personer med funktionshinder är inte, som man kan tro, 

den fysiska miljön, utan attityder hos personer utan begränsad förmåga.14  

 

3.2.1 Kultur 

Ordet kultur använder vi för att beskriva de delade kunskaperna och värderingarna hos en grupp 

människor. Frykman & Löfgren15 menar att kultur används för att systematisera, förklara och 

legitimera världen som omger individen och att kultur måste studeras och förklaras utifrån sitt 

sociala sammanhang. Det kan också ses som om det är genom kulturen som människan skapar sin 

bild av verkligheten. Den världsbild och syn på samhället som återfinns hos en särskild grupp 

människor inkluderar inte bara de ideologiska och kunskapsmässiga utgångspunkterna för hur 

personerna i gruppen ska tänka och handla, utan omfattar också undermedvetna tankeramar. 

Frykman & Löfgren beskriver kulturen som ett hjälpmedel för oss människor att filtrera, etikettera, 

förtränga och tolka de oordnade intryck vi möter i vardagslivet för att skapa ordning och på så sätt 

motverka kaos. Grunden till detta ordningsskapande är de tankemässiga grundstrukturer som finns i 

vårt medvetande. Det som inte passar i vår föreställda ordning tillskrivs negativa egenskaper och 

skapar en oordning som individen inte vet hur den ska förhålla sig till. 

Med hjälp av vårt intellekt gör vi ständigt åtskillnader mellan vad som är rätt och fel, bra och 

dåligt, acceptabelt och motbjudande och så vidare. Vad resultatet av detta blir, avgörs av den kultur 

som individen är uppvuxen i och de erfarenheter och kunskaper individen har. Frykman & Löfgren16 

menar att det som inte passar in i vår värld och strider mot de lagar vi har skapat tillskriver vi 

egenskaper som smutsigt, äckligt och orent. Vad som tillskrivs dessa egenskaper skiftar mellan olika 

kulturer och egenskaperna existerar endast i betraktarens ögon. De personer vi möter som tillskrivs 

dessa egenskaper är de individer som, i vår syn, befinner sig i marginalen. Dessa idéer behöver inte 

vara allmänna eller ta sig ett allmänt uttryck, men Frykman & Löfgren menar att tankar av detta slag 

ligger och gror i många människors medvetande och kan, i rätt sammanhang och om tillräckligt 

starka vindar blåser, komma upp till ytan.   

 

                                                 
14 Hjelmquist (2000) s. 40 
15 Frykman & Löfgren (1999) s. 15 f 
16 ibid. s. 138 f 
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För många människor kan de rullstolsburna skapa oordning då det är mindre vanligt att stöta på 

funktionshindrade i samhället. Detta kan göra det svårt att veta hur man ska bemöta dessa personer.  

Everett Stonequist17 beskriver, i sin teori om den marginella människan, fenomenet med att 

människor i exil ofta upplever att de befinner sig i två världar. Han menar att den marginella 

människan tillhör två eller flera kulturer samtidigt. Detta beror på ett kulturbyte som sker på ett icke 

tillfredsställande sätt, till exempel genom emigration, giftermål eller utbildning. Personen blir då 

marginaliserad och upplever ett utanförskap både i den nya och i den gamla kulturen, vilket leder till 

inre konflikter och kluvenhet. Marginalisering behöver dock inte vara någonting negativt. Positiva 

effekter kan vara att marginaliseringen innebär större kunskap om och känslighet för kulturella 

skillnader. Stonequist menar att den marginella människan skapas i storstäderna och i vissa sociala 

miljöer som kännetecknas av täta möten med människor från olika kulturer. Främlingskapet är inte 

nödvändigtvis knutet till enbart enskilda individer utan det är i huvudsak en kulturell process som 

berör ett stort antal människor. De rullstolsburna kan ses som en marginaliserad grupp i förhållande 

till människor utan funktionshinder, eftersom de upplevs som annorlunda samtidigt som de hamnar 

i centrum då de ofta behöver extra hjälp. Den rullstolsburne kan också känna sig marginaliserad i 

situationer då funktionshindret inte påverkar det personen gör, samtidigt som han eller hon ändå ses 

som annorlunda av omgivningen på grund av funktionshindret. Risken att känna sig marginaliserad 

bör öka i de fall då den rullstolsburne inte har suttit i rullstol hela livet, exempelvis på grund av skada 

eller sjukdom vilket gör att personen får livserfarenhet från olika världar. 

 

3.2.2 Möten människor emellan 

Det första intrycket är viktigt vid bemötandet av nya människor. Det som skapar en situation är 

människors personlighet och beteende. Vårt beteende kan vi till viss del påverka genom träning, 

tålamod, vilja och kunskap. För att kunna ge god service bör man inse vilken betydelse man har för 

den person man tjänar. Kroppsspråket är avslöjande, varför Magnusson & Lorentzi18 anser att man 

bör vara ärlig i såväl det man gör som det man säger.  

Vardagslivet präglas av möten med andra människor. Enligt Berger & Luckmann19 är mötet 

ansikte mot ansikte den viktigaste formen av social interaktion. De menar också att i all interaktion 

med andra människor bedömer vi den andra personen genom typifieringsscheman. Dessa innehåller 

                                                 
17 Johansson (1996) s. 129 ff 
18 Magnusson & Lorentzi (1999) s. 31f 
19 Berger & Luckmann s. 42 ff 



 15 

kategoriseringar av andra personer och innebär att vi tillskriver personen egenskaper beroende 

exempelvis på den andres kön, nationalitet och ålder. Genom typifieringen placerar vi andra 

människor i olika kategorier, exempelvis norrmannen, den trevliga eller den rullstolsburne. 

Typifieringen resulterar i att vi bemöter och behandlar den andra personen på ett speciellt sätt som 

har sin grund i de egenskaper vi har tillskrivit personen. Samtidigt som jag typifierar den andre 

personen i mötet ansikte mot ansikte, blir jag själv typifierad av denne. Vartefter mötet fortlöper 

bekräftas eller falsifieras våra fördomar och vår bild av den andre personen förändras. Ju bättre man 

lär känna en människa desto mer upplevs den som individuell och typifieringen revideras och 

förlorar alltmer sin betydelse.  

 

3.2.3 Främre och bakre regioner  

Goffman diskuterar regioner, vilket här innebär vilken plats som helst, som är avgränsad på ett eller 

annat sätt. Enligt honom finns två sorters regioner; en främre och en bakre. Den främre regionen är 

en plats där framträdanden sker och i den bakre regionen kommer dold information om personer 

fram. En person som framträder i den främre regionen använder sig av två olika sorters normer; 

hövlighets- och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer syftar till det sätt på vilket den som agerar 

behandlar personen som lyssnar. Anständighetsnormer styr beteendet hos en person som är inom 

syn- och hörhåll för andra, menar Goffman.20 Vid ett framträdande uttrycker sig en person med 

inramning och personlig fasad. Inramning innefattar de saker som finns i omgivningen och personlig 

fasad är exempelvis kön och etnisk tillhörighet, det vill säga personliga egenskaper som det inte går 

att komma ifrån.21  

Då människor framträder i den främre regionen vill de ge ett så positivt intryck som möjligt av 

sig själva. Allt som kan förstöra den önskade bilden, försöker de att dölja. Den som uppträder i den 

främre regionen spelar med andra ord en roll, som påverkar andra personers sätt att agera. Detta 

betyder att det inte alltid är den sanna bilden av sig själva som personer visar upp för omgivningen.22 

I den bakre regionen kommer den ”rätta” personligheten fram. Detta sker i privata rum, där man till 

exempel förbereder sig för ett representativt inträde i den främre regionen. Sådana privata rum kan 

vara badrum, sovrum och andra platser där personer känner sig trygga och inte granskas av andra.23  

Även denna teori visar hur de rullstolsburna kan ses som oordning av andra, då de ofta behöver 

                                                 
20 Goffman s. 97 
21 ibid. s. 31 
22 ibid. s. 97 ff 
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hjälp med sådant som andra klarar själva i den bakre regionen. För den rullstolsburne hamnar då 

dessa handlingar i den främre regionen.  

 

3.2.4 Funktionshindrade i media  

I en rapport från DHR24 menar Britt Jakobsson, förbundets ordförande, att handikappade beskrivs 

fel. Det finns negativa attityder mot funktionshindrade i samhället och dessa bevaras genom att man 

i media fokuserar på funktionshindret istället för på personen. Jakobssons uttalande grundar sig på 

en undersökning, som DHR gjorde i februari och mars 2001, av drygt 400 artiklar. Hon menar att 

funktionshindrade beskrivs som svaga människor som inte förväntas ha arbete, utbildning eller 

familj. De människor med funktionshinder som har lyckats med något beskrivs som hjältar. Detta 

trots att det de har gjort inte alls påverkats av funktionshindret. Jakobsson önskar också mer 

objektivitet från media då hon menar att det ofta ”tycks synd om” människor med funktionshinder 

och det är vanligt att journalisten lägger in egna värderingar i artikeln. 

Det är inte bara andra människors attityder och bemötande som påverkar rullstolsburnas 

resande. Även den fysiska utformningen och tillgängligheten är en viktig faktor. 

 

3.3 Tillgänglighet 

Bengt Sahlberg25 menar att förutsättningarna för resande kan sammanfattas i begreppen räckvidd 

och tillgänglighet, alltså möjligheten att ta sig till olika platser. De personliga resurserna för resande, 

vilket ofta är ekonomiska resurser, är det som menas med räckvidd. Låg köpkraft ger låg räckvidd 

medan hög köpkraft ger hög räckvidd. Räckvidden kan även begränsas av till exempel handikapp 

eller tidsbrist. Med tillgänglighet avses olika platsers förutsättningar att locka besökare. Sahlberg 

menar att tillgänglighet kan mätas i många olika avstånd; fysiskt, ekonomiskt, logistiskt (transporter), 

socialt (kultur, språk) och politiskt avstånd (regelverk). 

Det är inte allt för ovanligt att stöta på hinder när man vill göra något, till exempel resa på 

semester. Det som hindrar en person från att göra det han eller hon vill är ofta brist på tid, pengar, 

sällskap eller fantasi. För funktionshindrade finns ännu fler hinder, som dessutom ofta upplevs som 

stora och svåra att ta sig över.  

                                                                                                                                                             
23 Goffman. s. 101 
24 TT-telegram 2001-05-05 
25 Sahlberg (2004) s. 77 
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Den funktionshindrade kan till exempel ha svårt att veta hur han eller hon ska ta sig fram, känna sig 

ovan att klara sig själv bland andra människor och kan dessutom känna sig utpekad. Dessa psykiska 

och fysiska hinder innebär att funktionshindrade personer måste planera sina aktiviteter mer än 

andra.26  

På 1970- och 80-talen byggdes många anläggningar, motionsspår och liknande om så att de 

blev mer handikappanpassade. Trots det ökade inte antalet funktionshindrade besökare nämnvärt, 

eftersom många hade svårt att ta sig dit eller hade brist på sällskap. De som kom dit kände sig 

uttittade och ville därför antagligen inte komma tillbaka.  

Forskare som studerat detta har kommit fram till att psykiska och sociala hinder är större än 

ekonomiska och materiella. De olika hindren har delats upp i följande grupper: 

 

- Yttre – brist på tid, information och planering. 

- Inre – dåligt självförtroende och svårt att ta initiativ. 

- Psykiska – rädsla att göra bort sig och att ta beslut. 

- Sociala – att inte veta hur man gör, att inte ha någon som kan följa med. 

- Materiella – brist på pengar och utrustning. 

- Faktiska – fysiska hinder såsom nedsatt syn eller hörsel. 

- Upplevda – att man känner sig så ensam att man föredrar att stanna hemma. 

- Kulturella – fördomar som till exempel ”det passar väl inte att du ska hålla på med 

sådant”.27 

 

Tillgängligheten på färdmedlen kan säkras genom lagar och regler som tvingar företagen till en viss 

grad av handikappanpassning. 

 

                                                 
26 Magnusson & Lorentzi (1999) s. 18f 
27 ibid. 
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Grundtanken inom handikappolitiken, att alla personer med funktionshinder ska ges samma 

möjlighet till delaktighet i samhället som andra människor, har sitt ursprung från 1960-talet. Målet 

för denna politik ska enligt regeringen vara full delaktighet, jämlikhet, självbestämmande och 

tillgänglighet för personer med funktionshinder. Därför bör insikten om att människor har olika 

funktionsförmågor enligt regeringen vara grunden för all samhällsplanering. På så vis kan alla 

människor ges så lika förutsättningar som möjligt att deltaga i samhällslivet.28 

Enligt § 2 i Regeringsformen ska makten utövas med respekt för alla människor. Lagen utgår 

ifrån att alla människor är lika mycket värda, att de är fria, tar ansvar, är skapande, rymmer många 

möjligheter samt att de är sociala. Denna lag, som innebär en humanistisk människosyn, är en av 

grunderna för det svenska samhället. Trots detta är det lätt hänt att kommuner, landsting, domstolar 

och liknande inte helt och hållet följer den.29  

 

4.1 FN:s standardregler 

FN:s generalförsamling antog 1993 standardreglerna för att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Rättigheterna finns preciserade i 22 regler. 

Standardreglerna är inte juridiskt bindande men kan, om de används av ett flertal stater, bli 

internationell praxis. Reglerna tar sin utgångspunkt i att ingen är handikappad utan att det är 

någonting man blir i samspel med den omgivande miljön.30 Syftet med standardreglerna är: 

 

Att säkerställa att flickor, pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning som 

medborgare har samma rättigheter och friheter som andra medborgare i samhället.31 

 

Standardreglerna är uppdelade i fyra delar. Den första delen är förutsättningar för delaktighet på lika 

villkor. Reglerna under denna rubrik syftar bland annat till att till att öka medvetenheten i samhället 

                                                 
28 Statskontoret (2001) s. 21 
29 Magnusson & Lorentzi (1999) s.8 
30 Axengrip (2002) s. 5 
31 ibid. s. 13 

4 Lagar, regelverk och organisationer 
I detta kapitel presenterar vi de lagar, regler och organisationer som styr utvecklingen av 

handikappanpassning. Dessa är förutsättningar för anpassningen på transportmedlen. Kapitlet inleds med 
övergripande regler och rekommendationer och anslutas med specifika krav för varje typ av 

transportmedel.  
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om människor som har en funktionsnedsättning och om deras behov, rättigheter, möjligheter och 

om vad de kan bidra med. Här finns också en regel om stöd och service som säger att staterna bör 

garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service och då inkludera sådana hjälpmedel 

som kan hjälpa människor med funktionsnedsättning att bli mer oberoende i det dagliga livet och 

utöva sina rättigheter.32 

Standardreglernas andra del innehåller huvudområden för delaktighet på lika villkor. Den 

första regeln inom detta område handlar om tillgänglighet och menar att staterna bör inse 

tillgänglighetens betydelse på alla områden för att full delaktighet ska kunna uppnås. Oavsett vilket 

funktionshinder man har ska den fysiska omgivningen vara tillgänglig och man ska ha tillgång till 

information och möjlighet till kommunikation. Staten bör därför bland annat ta initiativ till åtgärder i 

den yttre miljön för att undanröja hinder mot tillgänglighet. Detta bör innebära att regler och 

riktlinjer och kanske även lagstiftning upprättas för att säkra tillgängligheten. Dessa bör inkludera 

områden som tillgängligheten till bostäder och andra byggnader, kollektivtransporter och andra 

kommunikationsmedel, gator och andra miljöer utomhus.33 En annan regel inom detta område är 

regel nr. 11 Rekreation och idrott. Den går ut på att staterna skall vidta åtgärder för att tillförsäkra 

människor med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation som andra. Regeln menar 

också att turistmyndigheter, resebyråer, hotell, frivilligorganisationer och andra som är engagerade i 

att ordna fritidsaktiviteter eller resor bör erbjuda sina resor till alla.34 

Det tredje området behandlar genomförandet. Staterna har exempelvis ansvaret för att det 

skapas en rättslig grund för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning. Staterna är också ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning 

för all personal som deltar i planeringen och genomförandet av program och service för människor 

med funktionsnedsättning.35 

Reglernas fjärde och avslutande del behandlar uppföljning och utvärdering av reglernas 

genomförande. Denna process ska hjälpa staterna att bedöma hur reglerna följs och att bedöma 

framsteg och effekter.36 

 

 

                                                 
32 Axengrip (2002) s. 23 f 
33 ibid. s. 28 
34 ibid. s. 35 
35 ibid. s. 39 ff 
36 ibid. s. 46 
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4.1.1 Agenda 22 

Agenda 22 går ut på att genom att ta fram handikappolitiska planer realisera FN:s standardregler i 

Sverige och namnet syftar till dessa 22 standardregler. Sådana handikappolitiska planer ska användas 

som ett praktiskt verktyg för att arbeta med målet att eliminera hinder mot jämlikhet och delaktighet 

i kommuner och liknande. Agenda 22 har vuxit fram genom flera års projektarbete inom den 

svenska handikapprörelsen. Detta samarbete är också en av de grundläggande idéerna inom Agenda 

22.37 

 

4.2 SoL, LSS och HSL 
Socialtjänstlagen (SoL) började gälla 1982. Den infördes för att ge varje individ stöd till att leva ett 

självständigt liv på en skälig livsnivå. Det främsta syftet med lagen var att alla människor skulle få 

ekonomisk och social trygghet. En funktionshindrad person som till exempel behöver ekonomisk 

hjälp kan söka det hos SoL, om dennes funktionshinder inte omfattas av Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). De som omfattas av LSS är främst personer med så pass allvarliga 

psykiska eller fysiska funktionshinder att de behöver omfattande stöd och service. Innan lagen 

började gälla, fastslog man att följande principer ligger till grund för full jämlikhet och delaktighet: 

självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. Alla som ger 

stöd eller service till funktionshindrade är skyldiga att behandla varje individ med respekt samt att 

göra varje insats så värdig som möjligt, oavsett om man verkar inom lagens ramar eller inte.38  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska tillhandahålla hjälpmedel för funktionshindrade 

personers vardagliga liv, i hemmet och på fritiden. Lagen innebär i grund och botten att alla som 

vistas inom ett landstingsområde ska garanteras god sjukvård. HSL tillsammans med de två ovan 

nämnda lagarna SoL och LSS är de som idag främst reglerar förutsättningarna för funktionshindrade 

personers liv.39 

                                                 
37 www.hso.se > Agenda 22 > Om Agenda 22 2006-11-15. 
38 Magnusson & Lorentzi (1999) s. 107 ff 
39 ibid. s. 107 f 
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4.3 Handikappombudsmannen 

Handikappombudsmannen har funnits sedan 199440 och har inget direkt ansvar för 

transportpolitiken. Dock har den sedan tillkomsten behandlat strax över hundra ärenden inom 

transportområdet.41 Handikappombudsmannens uppgifter regleras i lagen: 

 

Handikappombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår funktionshindrade 

personers rättigheter och intressen. Målet för ombudsmannens verksamhet skall vara att 

personer med funktionshinder ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i 

levnadsvillkor.42  

 

Handikappombudsmannen skall när det behövs ta initiativ till överläggningar med 

myndigheter, företag, organisationer och andra i syfte att motverka att personer 

missgynnas eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av 

funktionshinder.43  
 

I lagen finns också instruktioner för hur Handikappombudsmannen ska arbeta mot diskriminering: 

 

Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen (1994:749) Om 

Handikappombudsmannen. Handikappombudsmannen skall särskilt verka för att ge 

personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande 

genom att  

- förebygga och bekämpa diskriminering,  

- identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet  

 samt  

- undanröja hinder för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med 

funktionshinder.44 

 

                                                 
40 Statskontoret (2001) s.53 
41 ibid. s.52 f 
42 Lag (1994:749) § 1 Om Handikappombudsmannen 
43 Lag (1994:749) § 3 Om Handikappombudsmannen.  
44 Lag (1994:949) § 1 Med instruktion för Handikappombudsmannen 
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Enligt flera rapporter från Handikappombudsmannen uppfyller inte Sverige de krav på anpassning 

som finns enligt FN:s standardregler. Ombudsmannen menar att Sverige ligger bra till, men det finns 

fortfarande mycket arbete kvar att göra, framförallt i anpassningen av den fysiska miljön och för att 

öka tillgängligheten till allmänna kommunikationer.45  

 

4.4 Boverket och BBR 

Vid en resa nyttjas inte bara färdmedel, utan en viktig del är de allmänna platser och byggnader som 

används i samband med resan, exempelvis terminaler och stationer. Hur dessa utformas styrs främst 

av PBL (Plan- och Bygglagen). Utöver denna finns en lag som reglerar krav på tekniska egenskaper 

hos byggnadsverk och liknande, utifrån vilken Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för 

byggnader, såsom terminaler, i Boverkets Byggregler.46 Enligt PBL måste Boverket, om de upptäcker 

att en aktör inte har avlägsnat enkelt avhjälpta hinder, se till att problemet åtgärdas inom en angiven 

tidsperiod.47 

Boverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor om samhällsplanering, 

byggande, förvaltning och boende.48 Myndigheten har bland annat som uppgift att ha uppsikt över 

hur PBL, som exempelvis omfattar tillgängligheten till offentliga lokaler och platser, följs. I denna 

uppgift ingår att utfärda föreskrifter och råd, se vilka regler som behöver ändras samt att rapportera 

till regeringen om vilka åtgärder som har vidtagits eller behöver vidtas för att gynna utvecklingen för 

ökad tillgänglighet. Enligt företrädare för Boverket skulle handikappanpassningen kunna komma 

längre om reglerna från PBL vore bättre formulerade och strängare.49 

Det verksamhetsområde som Boverket har innebär att de också är en föreskrivande myndighet 

för terminaler. Detta skulle kunna utnyttjas mer för att öka handikappanpassningen inom 

transportområdet.50 

Det finns sedan många år tillbaka krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i svensk bygglagstiftning. Lagen gäller vid nybyggnad och 

ändring av byggnad.51 I Nybyggnadsreglerna, 1:21 Tillgänglighet, står dock enbart att:  

 

                                                 
45 Statskontoret (2001) s. 28 
46 ibid. s. 151 
47 Lidfors 2007-01-02 
48 www.boverket.se > Om Boverket 2006-11-15. 
49 Statskontoret (2001) s. 48 f 
50 ibid. s. 61 
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utrymmen i byggnader till vilka allmänheten äger tillträde skall normalt utformas så att man 

kan besöka dem, om man sitter i rullstol, och orientera sig, om man har nedsatt syn.52 

 

Rullstolsburna personer har begränsad räckvidd och är i behov av rymliga utrymmen och breda 

passager. Framkomligheten kan hindras av trappor, branta lutningar, trösklar och liknande. Hänsyn 

bör också tas till att personer i rullstol har lägre ögonhöjd än icke rullstolsburna när det gäller skyltar, 

receptionsdiskar, belysning med mera. Boverket tar upp ett antal punkter med viktiga krav för att 

tillgodose tillgänglighet och användbarhet för personer i rullstol: 

 

- Så korta avstånd som möjligt, till exempel mellan angöringsplats och entré. 

- Förflyttningsvägar ska vara så plana som möjligt med fast underlag, rullband kan 

underlätta vid långa förflyttningsvägar. 

- Rymliga utrymmen och breda passager (måtten bör anpassas utifrån rullstol, förmåga och 

så vidare). 

- Trappor ska vara kompletterade med lyftanordning, hiss eller i vissa fall ramp. 

- Trösklar, kanter och liknande bör i möjligaste mån inte förekomma. 

- Manöverorgan ska sitta inom räckhåll för rullstolsburna och vara lätta att hantera. 

- Dörrar ska vara lätta att öppna eller öppnas automatiskt. 

- Det bör finnas utrymme under bord och liknande för de rullstolsburnas knän och fötter. 

- Toaletter och sittmöbler ska vara lätta att resa sig från.53 

 

Vid utformning av handikappanpassning i offentliga lokaler bör man ta hänsyn till att det finns olika 

typer av rullstolar eftersom dessa har olika mått. En manuell rullstol har 70 cm som standardbredd 

och 120 cm som standardlängd54. Standardmåtten för en eldriven rullstol är 70 x 130 cm55.  

Vidare har Boverket tagit fram regler för hur man bör bygga för ökad tillgänglighet och 

användbarhet för personer med funktionshinder.  

  

                                                                                                                                                             
51 Svensson (2001) s. 9 
52 Peterson del 2 s. 9  
53 Svensson (2001) s.23 f 
54 ibid. s. 37 
55 ibid. s. 42 
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BBR 3:123: entréer och kommunikationsutrymmen skall kunna användas av personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. 

Förflyttningsvägar skall utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 

Transport med sjukbår ska kunna ske från varje bostad.56  

 

BBR 3:122: minst en entré till en byggnad som skall vara tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall placeras och utformas så att 

den kan användas av dessa personer.57  

 

Entrén bör vara tillräckligt bred för att det ska vara möjligt att passera med alla typer av rullstolar. 

Om det finns trappa vid entrén måste denna kompletteras med ramp eller liknande. Dörrarna vid en 

handikappanpassad entré till offentlig byggnad bör gå att öppna automatiskt. Det bästa alternativet 

är automatiska skjutdörrar. För att de rörelsehindrade inte ska vara tvungna att ta onödiga omvägar, 

måste alla entréer till en byggnad vara anpassade för dessa besökare. Enligt Boverket är det dock 

viktigast att huvudentrén är handikappanpassad. Boverket har också, i samband med denna paragraf, 

rekommendationer angående bland annat skyltar, belysning och porttelefoner.58  

Angående toaletter säger BBR: 

 

BBR 3:126; minst en toalett avsedd för allmänheten skall kunna användas av person som 

sitter i rullstol.59  

 

Det finns ingen lag eller regel som säger att det måste finnas toaletter som är öppna för allmänheten 

i publika lokaler. Om sådana finns, måste dock minst en av dessa vara anpassade för rullstolsburna.60 

De krav som måste uppfyllas för att byggnader och lokaler ska vara tillgängliga och 

användbara kan sammanfattas i ett antal punkter: 

 

- Funktionshindrade ska kunna ta sig till byggnaden, in i byggnaden och kunna förflytta sig 

i byggnaden. 

- Tillgänglig gångväg till byggnaden från exempelvis parkeringsplats och hållplats. 

                                                 
56 Svensson (2001) s. 69 
57 ibid. s. 53 
58 ibid. s. 53 ff 
59 ibid. s. 101 
60 www.boverket.se  Sökord: BBR 3:126 2006-11-29 



 25 

- Angörings- och parkeringsplats för handikappfordon ska finnas så nära entrén som 

möjligt. 

- Det ska finnas hiss eller ramp som komplement till trappor. 

- Det ska finnas tillräckligt med plats i passager och utrymmen för att kunna ta sig fram. 

- Golvbeläggning ska vara relativt hård och jämn samt inte ha höga trösklar eller kanter. 

- Dörrar ska vara lätta att ta sig igenom, dvs. tillräckligt breda och inte för tunga och med 

tillräcklig friyta framför.  

- Det ska vara lätt att hitta i byggnaden. 61 

 

Boverket har också specifika rekommendationer för olika typer av byggnader. De krav som finns för 

att terminaler ska anses vara rullstolsanpassade har sammanfattats i fem punkter: 

 

- Det ska vara lätt att ta sig fram och hitta information och liknande. 

- Korta gångavstånd är en fördel. 

- Det ska vara möjligt att förflytta sig utan fara.  

- Personer med funktionshinder ska kunna köpa biljett.  

- Det ska utan större svårigheter vara möjligt för funktionshindrade att byta färdmedel. 

Sådana svårigheter kan uppkomma beroende på bland annat avstånd, utformning och tid 

samt hur lätt det är att hitta. 

 

Dessa punkter gäller inte bara terminalbyggnaden utan även utrymmen i anslutning till byggnaden 

såsom perronger och uppställningsplats för bussar.62 

 

4.5 Transportpolitik 

Rikstrafiken är en statlig myndighet och har bland annat till uppgift att transportslagsövergripande 

samordna tillgänglighetsfrågan. Myndigheten arbetar i samverkan med trafikverken och andra 

aktörer i branschen för ett hela-resanperspektiv. Rikstrafiken har inget sektorsansvar.63 De statliga 

aktörerna Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket har ett övergripande ansvar för 

                                                 
61 Svensson (2001) s. 118 f 
62 ibid. s. 142 ff 
63 www.rikstrafiken.se > utveckling & samordning > tillgänglighet för funktionshindrade 2006-12-15 
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verksamheten inom sina respektive transportområden. I detta ansvar ingår bevakning av 

funktionshindrades behov. 64  

De lagar som styr anpassning av färdmedel, terminaler och andra byggnader inom 

transportområdet är de viktigaste administrativa styrmedlen inom trafikpolitiken. Dessa lagar 

fokuserar på verkställandet av enkla och billiga åtgärder som alla har nytta av.  

Den svenska riksdagen har tagit ett beslut om att kollektivtrafiken ska var tillgänglig för 

personer med funktionshinder senast år 2010.65 Om detta ska uppnås är det en förutsättning att alla 

funktioner i och vid terminalerna och i anslutning till byten är fungerande för alla. 66 

Rikstrafiken arbetar med att ta fram en standard för utformning av gemensamma funktioner 

för ett transportsystem, vilket oftast innebär terminaler. Dessa riktlinjer behandlar fysisk utformning, 

information, biljetter och bokning, personlig service/ledsagning och samordning mellan trafikslag. 

Förslaget om fysisk utformning innehåller inga nya regler utan är en redogörelse för det gällande 

regelverket, till exempel BBR.67  

Trafikverken har gemensamt kommit fram till en definition av begreppet tillgänglighet till 

transportsystemet:  

 

Med tillgänglighet till transportsystemet avses att alla de människor som i det vardagliga 

livet i hemmet och på arbetsplatsen eller studieplatsen kan klara sig självständigt även ska 

klara av att resa på egen hand i transportsystemet. Om en person behöver assistans hemma 

kan assistans krävas även i transportsystemet. Behovet i hemmet och på arbetsplatsen bör 

vara vägledande även för behovet i transportsystemet. Transporten skall inte vara den länk 

som avbryter möjligheten till ett självständigt liv.68 
 

4.6 Statsbidrag 

De ekonomiska styrmedlen inom transportområdet består av generella och riktade statsbidrag. 

Generella statsbidrag innebär att användningsområdet för medlen bestäms av kommunerna själva. 

Staten har därför relativt lite möjlighet att styra verksamhetens innehåll. Riktade statsbidrag kan 

användas för att nå mål med särskild prioritet. Dessa har inte använts i handikappolitiken mer än 

                                                 
64 Statskontoret (2001) s. 31 
65 www.sjofartsverket.se > e-bibliotek > fartygsanpassning för funktionshindrade >kapitel 1.1 2006-12-16 
66 ibid. kapitel 5.2 
67 ibid.  
68 www.sjofartsverket.se > e-bibliotek > fartygsanpassning för funktionshindrade >kapitel 1.1 2006-12-16 
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undantagsvis, på grund av att regeringen utgår ifrån att trafikoperatörerna själva ska stå för 

eventuella utgifter till följd av olika anpassningsåtgärder.69 

Tack vare statsbidraget har många åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten för 

funktionshindrade. En undersökning från Statskontoret visar dock att dessa åtgärder inte inriktar sig 

så mycket på att förbättra resan i sin helhet. Det främsta målet med statsbidraget är att öka 

tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken.70 De som tar emot ansökningar om 

statsbidrag är Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, som alla har hand om 

ansökningar rörande respektive trafiksektor.71 

Statsbidrag finns inom två bidragsområden. I det ena området ingår statsbidrag till 

investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar för väg- och spårtrafik samt sjö- och luftfart. Det 

andra området täcker statsbidrag till förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala väg- och 

gatunätet. Syftet med statsbidrag är att sätta resenärens bästa i fokus och att göra kollektivtrafiken 

mera tillgänglig, attraktiv, trygg och säker. Genom bidragen ska anpassningen av kollektivtrafiken 

påskyndas, så att funktionshindrade i större utsträckning ska kunna använda transportsystemet.72 

För väg-, spår-, sjö- och flygtrafik går statsbidrag att få till bland annat terminaler och 

vänthallar samt rulltrappor, bänkar och annan där förekommande inredning. Det går också att få 

bidrag för hjälpmedel till fordon, exempelvis för inflygning på flygplatser. För sjötrafiken är det även 

möjligt att få statsbidrag till fartyg.73 Att få bidrag är dock inte så enkelt som man skulle kunna tro. 

För trafikanläggningar, spårfordon och fartyg måste bland annat följande krav uppfyllas för att 

statsbidrag ska fås: 

 

- Trafikhuvudmannen ska ansvara för trafiken (gäller inte flygtrafik). 

- Trafiken ska avse regional kollektivtrafik. 

- Trafiken ska tillgodose ett allmänt kommunikationsbehov. 

- Trafiken ska bedrivas dagligen och vara tidtabellsbunden eller anropsstyrd. 

- Bidraget ska öka kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

- Anläggningarna ska tillgodose funktionshindrades behov.74 

                                                 
69 Statskontoret (2001) s. 161 
70 ibid. s. 140 
71 Persson, Björklund, Zetterberg & Torbrand (2004) s. 12 
72 ibid. s. 6 
73 ibid. s. 7 
74 ibid. s. 8 
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4.7 HandSamgruppen  

För att det svenska transportsystemet ska bli bättre anpassat och mer tillgängligt för 

funktionshindrade måste olika berörda aktörer samverka mer. HandSamgruppen är en frivillig 

samarbetsgrupp som startades av Vägverket75 och består av Rikstrafiken samt Väg-, Ban-, Luftfarts- 

och Sjöfartsverken. Även SJ var tidigare med i gruppen, men gick ur i samband med att de blev en 

kommersiell aktör istället för en myndighet. Den samverkan som sker inom HandSamgruppen är 

endast konsulterande. Myndigheterna i gruppen utbyter erfarenheter och uppdaterar varandra om 

sina verksamheter.76  

 

4.8 Flygtrafik  
Luftfartsverket är den myndighet som ansvarar för handikappanpassning på de statliga flygplatserna, 

men det var först år 2000 som verket fick instruktioner där handikappanpassning utgör en del av 

ansvarsområdet.77 Verket har en policy för handikappanpassning som gäller alla flygplatser i Sverige. 

Syftet med denna policy är att eliminera hinder som funktionshindrade upplever när de flyger. 

Avdelningen Luftfart och Samhälle på Luftfartsverket har en heltidstjänst avsatt för arbete med 

handikappfrågor. De har dock inte avsatt några särskilda medel för forskning och utveckling inom 

handikappområdet.78  

Luftfartsverket har möjlighet att utfärda föreskrifter för handikappanpassning inom sitt 

område, men hade fram till år 2000 inte utnyttjat detta.79 Myndigheten arbetar istället med att 

försöka sprida kunskap och öka medvetenheten om behovet av handikappanpassning inom 

luftfarten. De villkor Luftfartsverket arbetar utifrån påverkas mycket av internationell konkurrens 

och internationella regler. På grund av detta ställer inte verket hårdare krav på handikappåtgärder på 

svenska flygplatser än vad som finns på flygbolag i övriga världen. För att få igenom hårdare svenska 

krav internationellt anser Luftfartsverket att det krävs stort engagemang och hårt arbete. Eftersom 

verket har brist på resurser har detta arbete inte prioriterats inom internationella samarbeten. De 

internationella säkerhetsföreskrifterna ger varje flygbolag ganska stor frihet att själva avgöra om de 

                                                 
75 Statskontoret (2001) s. 53 
76 ibid. s. 54 
77 ibid. s. 31 ff 
78 ibid. s. 42 f 
79 ibid. s. 41 
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kan ta med funktionshindrade passagerare och i så fall hur många på varje flygning. Vad gäller 

handikappanpassning i kabinen utgår flygbolagen främst från internationella överenskommelser. 80   

Det finns för tillfället ingen lag i Sverige eller Europa som reglerar flygresor för personer med 

funktionshinder. Därför införs nya EU-regler sommaren 2007 mot diskriminering av handikappade 

resenärer.81 Denna förordning gäller för alla flygplatser i EU-medlemsländer som en 

funktionshindrad använder i samband med sin resa.82  

Luftfartsstyrelsen har nyligen blivit utnämnd till behörig myndighet, vilket bland annat innebär att de 

ska se till att förordningen följs. Arbetet med att förverkliga de olika delarna av förordningen börjar i 

januari. Innan juli 2008 kommer det att finnas mer service på Luftfartsstyrelsens webbsida. 

Passagerarna ska till exempel kunna klaga till styrelsen när något går snett och de inte får rätt hos 

flygbolaget eller flygplatsen. Redan idag finns dock en del information på webbsidan, exempelvis 

"Flygresehandboken" om hur det går till att resa med flyg som funktionshindrad.83 

Förordningens första del börjar gälla den 26 juli 2007 och handlar om förbud mot 

diskriminering.84 Här står bland annat att flygtrafiken ska vara till nytta för alla medborgare, även 

funktionshindrade som ska ha samma rättigheter att resa med flyg som alla andra. Precis som vid 

andra situationer i livet, ska de ha rätt till fri rörlighet även vid resor. Funktionshindrade personer 

ska inte heller nekas transport på grund av sitt funktionshinder, om det inte kan motiveras av 

säkerhetsskäl som föreskrivs i lagstiftning. Flygbolaget bör, innan de godtar bokning från en 

funktionshindrad passagerare, kontrollera om det finns några säkerhetsskäl till att denne inte kan tas 

med i flygningen.85 

Den andra delen har till uppgift att säkerställa assistansservicen och införs sommaren 2008. 

Förordningen innehåller inga detaljerade regler utan handlar istället om principer. I lagen finns två 

undantag. Det första gäller i de fall då de fysiska förutsättningarna omöjliggör att ta emot 

rullstolsburna passagerare, exempelvis om rullstolen är för stor för planets lastutrymme. Den andra 

gäller om säkerheten inte kan garanteras, till exempel om man inte kan säkerställa en utrymning av 

planet inom 90 sekunder.86  

                                                 
80 Statskontoret (2001) s. 43 f 
81 Höynä 2006-11-19 
82 www.europarl.europa.eu > Sök >Antagna texter. Sökord: rättigheter vid flygresor 2006-12-06 
83 Sjölund 2006-12-18 
84 Höynä 2006-11-19 
85 www.europarl.europa.eu > Sök >Antagna texter. Sökord: rättigheter vid flygresor 2006-12-06 
86 Höynä 2006-11-19 
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Då nya flygplatser eller flygplan byggs, eller när större renoveringar sker, bör hänsyn tas till 

funktionshindrades behov. På större flygplatser, med mer än 150 000 resenärer per år, ska det finnas 

en fastställd kvalitetsstandard på den assistans som erbjuds.87  

Den nya regeln ger passageraren rätt att ta med sig minst två hjälpmedel, om fler hjälpmedel 

behövs ta med är upp till flygbolagen att bestämma. Regeln innebär också att passageraren har 

ansvar för att informera om vilket behov av assistans eller hjälpmedel han eller hon har vid 

bokningen av resan. I de fall då flygbolagen, med hänvisning till undantagen i lagen, inte kan ta emot 

resenären, har dessa till skyldighet att meddela resenären om detta samt att försöka komma fram till 

en lösning av problemet. Detta kan till exempel innebära att man erbjuder resenären en plats på en 

senare avgång där planet är större.88 Flygbolag ska även offentliggöra vilka säkerhetsregler företaget 

har gällande begränsning i förmåga att ta ombord funktionshindrade och deras hjälpmedel. 

Researrangörer ska känna till flygbolagens säkerhetsregler och begränsningar gällande flygresor som 

ingår i deras paketresor.89  

Kort tid efter avgång ska flygplatsen på destinationen informeras om hur många 

funktionshindrade i behov av assistans som finns med på flygplanet samt vilken typ av assistans som 

behövs.90 

Idag ligger ansvaret för assistans på flygbolaget. I och med införandet av den andra delen av EU-

förordningen flyttas detta ansvar över till flygplatserna.91 De ska med hjälp av personal och extra 

utrustning erbjuda funktionshindrade resenärer så bra assistans och hjälp som möjligt utan extra 

kostnad. Assistansen som erbjuds bör kunna hjälpa den funktionshindrade att ta sig från en 

träffpunkt till flygplanet och vice versa samt på och av planet. Kostnader för assistans ska inte 

enbart tas ut från funktionshindrade utan delas på alla personer som använder flygplatsen. 

Assistansen ska anpassas efter enskilda resenärers behov i mesta möjliga mån. Flygbolag ska se till att 

all personal som är i direkt kontakt med funktionshindrade resenärer är medveten om hur man 

tillmötesgår deras behov. Personalen ska utbildas i handikappfrågor för att få ökad medvetenhet och 

kunna behandla funktionshindrade jämställt.92 

                                                 
87 www.europarl.europa.eu > Sök >Antagna texter. Sökord: rättigheter vid flygresor 2006-12-06 
88 Höynä 2006-11-19 
89 www.europarl.europa.eu > Sök >Antagna texter. Sökord: rättigheter vid flygresor 2006-12-06 
90 ibid. 
91 Höynä 2006-11-19   
92 www.europarl.europa.eu > Sök >Antagna texter. Sökord: rättigheter vid flygresor 2006-12-06 
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EU har inte infört några sanktioner som ska gälla för de flygbolag som inte följer de nya 

reglerna. Sanktionerna ska istället fastställas av varje enskilt land inom EU.93 Medlemsstaterna ska ge 

funktionshindrade medborgare information om vilka rättigheter de har när de reser.94 

Då nya flygplatser eller flygplan byggs, eller när större renoveringar sker, bör hänsyn tas till 

funktionshindrades behov.95 

Luftfartsverket har krav på lönsamhet men de tar inte ut någon avgift för 

handikappanpassning av flygplatserna. Detta kan vara en orsak till att handikappanpassningen sker 

långsammare än vad som kan anses vara önskvärt.96 I en rapport från Statskontoret 2001 befarar 

man att handikappanpassningen av flygplatserna riskerar att fördröjas på grund av bristande 

ekonomiska resurser. För att hindra detta anser de att Luftfartsverket måste börja ta ut avgifter för 

att finansiera anpassningsarbetet. De medel verket får från parallella verksamheter är enligt 

Statskontoret inte tillräckliga för att finansiera anpassningen av flygplatser snabbt nog.97  

Luftfartsverkets fokusering av handikappanpassning ligger på större flygplatser. De menar att 

behovet är större där än på flygplatser med lågt trafikerade flyglinjer. Mindre flygplan är svåra att få 

handikappanpassade eftersom det ofta krävs en ombyggnation vilket i stort sett innebär 

nytillverkning. Allt som ändras i planet måste då också certifieras.98 På flygplatserna finns så kallad 

trafikantservice, som till exempel hjälper funktionshindrade resenärer med in- och utcheckning. Hur 

väl omfattande denna service är beror på de olika flygplatsernas kundunderlag.99 

Hos Luftfartsverket finns en permanent arbetsgrupp med representanter från 

handikapporganisationerna. Denna grupp heter Luftfarten – Handikappade och dess medlemmar är 

Luftfartsverket, handikapporganisationer, flygplatsföreträdare samt flygföretag. De tio 

handikapporganisationerna i gruppen representerar olika former av handikapp.100 

 

 

 

                                                 
93 Höynä 2006-11-19 
94 www.europarl.europa.eu > Sök >Antagna texter. Sökord: rättigheter vid flygresor 2006-12-06 
95 ibid. 
96 Statskontoret (2001) s. 44 
97 ibid. s. 60 
98 ibid. s. 36 
99 ibid. s. 45 
100 ibid. s. 58 
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4.9 Tågtrafik 

1998 förtydligades i en instruktion till Banverket att hänsyn ska tas till funktionshindrades behov 

inom järnvägstrastportsystemet. Dessförinnan låg handikappansvaret för järnvägen hos SJ.101 

Banverket kan, precis som Luftfartsverket, utfärda föreskrifter för handikappanpassning men har 

inte heller utnyttjat denna möjlighet.102 Myndigheten hade år 2001 heller ingen direkt policy för 

handikappanpassning av järnvägssystemet. De interna direktiv för planering som banregionerna fick 

år 2000 saknar dessutom instruktioner om handikappanpassning. Under år 2000 

uppmärksammandes dock funktionshindrades problem för första gången i officiella dokument från 

Banverket.103 

Plattformsförbindelser, plattformar och den utrustning som finns där ägs ofta av Banverket. 

Den som har ansvar för att göra tågresan tillgänglig för alla passagerare är idag operatören, det vill 

säga den som säljer resan. Detta innebär även att de ansvarar för att rullstolsburna resenärer ska 

kunna ta sig på och av tåget. I de fall då resenären vid bokningen inte uppger att han eller hon sitter i 

rullstol och önskar denna typ av platsreservation på tåget har dock operatören inget ansvar. Om 

tåget ändå saknar hiss eller ramp för rullstol, brukar resegarantin träda i kraft.  

För stationernas fysiska utformning gäller Boverkets föreskrifter, där fastighetsägaren pekas ut 

som ansvarig för att genomföra åtgärder. Banverket arbetar för att anpassa befintliga plattformar och 

plattformsförbindelser för funktionshindrade. De ska också se till så att nya stationer som byggs 

uppfyller de krav som ställs av lagen.104  

Banverket arbetar kontinuerligt med att förbättra anpassningen vid järnvägsstationerna. Tack 

vare ombyggnad av plattformar som Banverket har gjort för att underlätta på- och avstigning för 

rullstolsburna resenärer sker, enligt bedömningar från SJ, ca 80 % av all tågtrafik vid 

rullstolsanpassade plattformar. Av SJ:s 350 stationer är 102 handikappanpassade (2001). Dessa 102 

stationer utgör 95 % av de mest trafikerade i Sverige.105 Inom Banverkets ansvarsområde finns även 

trafikantinformation på stationer och plattformar i anslutning till järnvägarna.106 

                                                 
101 Statskontoret (2001) s. 33 
102 ibid. s. 41 
103 ibid. s. 40 
104 Malmquist 2006-12-15 
105 Statskontoret (2001) s. 42 
106 ibid. s. 31 
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Banverket har (2001) ingen egen instans med representanter för handikapporganisationerna. 

De förlitar sig istället på ett nätverk som Vägverkets nationella handikappråd och den Rådgivande 

delegationen bildat tillsammans med handikapporganisationerna.  

 

4.10 Båttrafik 

Inom båttrafiken görs det skillnad på fartyg i inrikes- och utrikestrafik. För Silja Line och andra bolag 

som kör utrikes trafik gäller de internationella riktlinjer som FN:s sjöfartsorgan International Maritime 

Organization (IMO) har satt upp. IMO innehåller främst rekommendationer och inga bindande regler 

gällande handikappanpassning. För fartygen i inrikes trafik, till exempel Gotlandfärjorna och 

skärgårdsbåtarna, finns mer tydliga och tvingande regler från Sjöfartsverket.107 

Inom båttrafiken har sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anpassning av 

passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder. Reglerna gäller för nya fartyg och 

äldre fartyg som byggs om. Föreskrifterna bygger på direktiv från EU om säkerhetsbestämmelser 

och –normer 108  och de reglerar fartyg i svensk inrikestrafik. För svenska fartyg i internationell trafik 

fungerar de endast som rekommendationer och allmänna råd. Äldre fartyg som inte byggs om och 

båtar för högst 12 passagerare, till exempel taxibåtar och mindre utflyktsbåtar påverkas inte av 

reglerna.109 Föreskrifterna innehåller inga generella undantag utan sådana medges av Sjöfartsverket 

om det finns speciella skäl.110 I likhet med Boverkets byggregler innehåller Sjöfartsverkets 

föreskrifter specifika regler och rekommendationer för en mängd företeelser i den fysiska ut 

formningen.  Vid nybygge av fartyg genomför sjöfartsverket noggranna granskningar av ritningarna. 

Om dessa bryter mot regler och föreskrifter godkänns inte fartyget och det förbjuds att tas i trafik. 

Sjöfartsverket gör också regelbundna inspektioner av fartyg som är i trafik. Inspektionen handlar 

främst om säkerhet men det ska också kontrolleras att reglerna om handikappanpassning följs. Om 

den lista på åtgärder som sjöfartsverket lämnar efter inspektion inte åtgärdas, kan åtal väckas mot 

rederiet.111  

Om ombord- och ilandstigningen säger Sjöfartsverkets föreskrifter att dessa ska kunna ske 

enkelt och säkert och att minst en av fartygets ingångar ska vara handikappanpassade.112  På bildäck 

                                                 
107 Waldenström 2006-12-15 
108 www.sjofartsverket.se > e-bibliotek > fartygsanpassning för funktionshindrade >kapitel 1.1 2006-12-16 
109 ibid. kapitel 3.3 
110 ibid. kapitel 3.4 
111 Waldenström 2006-12-15 
112 www.sjofartsverket.se > e-bibliotek > fartygsanpassning för funktionshindrade >kapitel 4.2 2006-12-16 
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ska det finnas parkeringsrutor som är tillräckligt stora för att personer i rullstol ska ha möjlighet att 

ta sig i och ur bilen och vägen mellan parkeringsrutan och allmänna utrymmen eller hiss ska vara fri 

från hinder.113 Det ska finnas skyltar, informationsdiskar, knappar och liknande i lämplig höjd för 

rullstolsburna114 och det ska vara möjligt att ta sig fram med rullstol genom dörrar och i korridorer 

och andra allmänna utrymmen. Dörrar ska också kunna öppnas automatiskt eller hållas öppna så 

länge det inte bryter mot säkerhetsföreskrifterna.115   

Varje fartyg ska ha minst 4 % av sittplatserna anpassade för funktionshindrade och dessa ska 

vara placerade nära evakueringsgångar och handikappanpassade toaletter. Föreskrifterna säger också 

att för var 100:e passagerare som fartyget är certifierat för ska minst en sittplats reserveras för 

rullstolsburna och placeras så att den rullstolsburne kan resa med andra passagerare.116 Antalet 

handikappanpassade toaletter per fartyg varierar beroende av fartygets storlek De anpassade 

toaletterna behöver inte finnas i anslutning till andra toaletter men det ska då finnas hänvisning vid 

de valiga toaletterna om vart handikapptoaletten finns.117  

På fartyg som har passagerarhytter ska det finnas hytter som är anpassade för rullstolsburna.  

Dessa ska ha en planlösning som främjar framkomligheten och vara lättillgängliga från 

korridorerna.118  

Sjöfartsverket har utöver passagerarfartygen även ansvar för exempelvis terminalerna i 

hamnarna samt tillhörande parkeringsplatser.119 De arbetar med att ta fram råd och riktlinjer om 

anpassningen av sjöterminaler. Dessa kommer att behandla den fysiska utformningen samt 

erforderlig servicenivå för tillgänglighet.120 

 

                                                 
113 www.sjofartsverket.se > e-bibliotek > fartygsanpassning för funktionshindrade >kapitel 4.3 2006-12-16  
114 ibid. kapitel 4.6 
115 ibid. kapitel 4.8 
116 ibid. kapitel 4.7 
117 ibid. kapitel 4.12 
118 ibid. kapitel 4.11  
119 Waldenström 2006-12-15 
120 www.sjofartsverket.se > e-bibliotek > fartygsanpassning för funktionshindrade >kapitel 5.2 2006-12-16 
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5.1 Enkät 

Det var 43 personer som svarade på enkäten varav 19 män och 24 kvinnor. Respondenternas ålder 

sträckte sig från -20 år till 60- år med en jämn fördelning mellan 21 och 60-. Resultatet visar att 

respondenterna är spridda över hela landet med en koncentration till större orter och städer. 

Majoriteten av respondenterna använder manuell rullstol och 63 % av respondenterna har vanligtvis 

med sig en assistent när de reser.  

38 respondenter har inte varit rullstolsburna i hela sitt liv varav 36 av dem har reseerfarenhet 

utan rullstol. Resultatet visar att respondenterna anser att det är svårare att resa med rullstol än vad 

det är att resa utan rullstol då 80 % anser att det är ganska mycket eller mycket svårare medan 20 % 

finner det lite eller inte alls svårare (figur 1).  
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Av dem som svarat på enkäten har 9 personer inte rest inom Sverige det senaste året och 14 

personer har inte gjort någon utlandsresa under samma period. Vid frågorna har vi bett om att 

respondenterna ska bortse från resor med bil och resor inom hemkommunen. Av inrikesresorna har 

tåg och flyg varit de huvudsakliga färdsätten och resor utomlands har framförallt gjorts med flyg.  

5 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Här återger vi också resultatet 
av intervjuerna som genomfördes med ett antal resebolag, samt vilken information dessa bolag har till sina 

kunder på respektive webbsida.  

Figur 1. Åsikter om huruvida det är svårare att resa med rullstol än att resa utan rullstol. 
(n: 36) 
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Undersökningen visar att 41 personer (95 %) skulle vilja resa mer och att 34 personer (83 %) 

av dessa skulle resa mer om färdmedlen var bättre rullstolsanpassade. De största orsakerna till att 

respondenterna inte reser så mycket som de skulle önska är ekonomiska skäl (39 %) och 

transportsvårigheter som orsakas av funktionshindret (34 %) (figur 2). En person påpekar att det är 

mycket dyrare att resa som rullstolsburen då man kräver speciella rum, färdmedel och hotell. Bland 

dem som angett annat som svar anger flera att anledningen till att de inte reser mer är att 

handikappanpassningen på resmålen är dålig och att det finns för lite och för opålitlig information 

om dessa.  
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På frågan om vilka delar av resan som respondenterna har upplevt minst anpassade har möjligheten 

att fylla i flera svarsalternativ funnits (figur 3). Detta gav 126 svar på frågan. Av- och påstigning är 

det som anses som minst anpassat (23 %). Det är ganska jämn fördelning mellan det som anses 

minst anpassat, då 16 % anser att trappor och hissar är minst anpassade, 17 % anser att det är 

toaletter, 13 % anser att det är höjd på diskar, 13 % att det är dörrarna och 11 % att det är gångar 

och liknande som är minst anpassade. Endast 2 % anser att det är höjden på skyltar som upplevs 

minst anpassade på resor. Att det saknas förankring av rullstolen, personalens bemötande och långa 

gånganstånd är exempel på vad respondenterna svarat på andra saker som varit dåligt anpassade. 

Även här nämns att resmålet inte är anpassat.  

Figur 2. Orsaker till att de rullstolsburna inte reser så mycket som de skulle vilja. (n: 41) 
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Undersökningen visar att många av de rullstolsburna känner sig bekväma som resenärer. 48 % svarar 

att de alltid eller oftast känner sig bekväma som resenärer medan 14 % svarar att de sällan eller aldrig 

är känner sig bekväma (figur 4). 38% av respondenterna menar att de ibland känner sig bekväma när 

de reser.  
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Figur 3. Åsikter om vad de rullstolsburna upplever minst anpassat till sitt funktionshinder 
vid resande. (n: 43) 
 

Figur 4. Åsikter om hur ofta de rullstolsburna känner sig bekväma som resenärer. (n: 42) 
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Endast 9 % av respondenterna upplever att de alltid eller oftast blir diskriminerade av personalen när 

de bokar en resa (figur 5). 53 % anser att de sällan eller aldrig blir diskriminerade vid bokning av resa 

och 38 % menar att de blir det ibland. 
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De vanligaste anledningarna till att de känner sig diskriminerade är att personalen inte har den tid 

som krävs för att hjälpa dem och att personalen tydligt visar att de störs av det extra arbetet som det 

innebär när det kommer en rullstolsburen passagerare. Andra anledningar till att våra respondenter 

kan känna sig diskriminerade är att personalen tydligt visar ointresse att hjälpa till, att personalen är 

okunnig om den rullstolsburnes behov, att informationen om anpassningen är dålig och att 

personalen inte har den information som behövs samt att man som rullstolsburen alltid måste 

planera sin resa långt i förväg. 

Under resan är det ingen av våra svarande som alltid känner sig diskriminerad av personalen 

och 16 % som oftast känner sig diskriminerade på grund av sitt funktionshinder (figur 6). 40 % 

upplever att de ibland blir diskriminerade och 44 % uppger att de sällan eller aldrig blir 

diskriminerade när de reser.    

Figur 5. Rullstolsburnas uppfattning om diskriminering vid bokning av resa. (n: 42) 
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Även här är de största anledningarna till att de känner sig diskriminerade att personalen inte har den 

tid som krävs för att hjälpa till och att personalen tydligt visar att de störs av det extra arbetet. 

Ointresse att hjälpa till från personalens sida, okunskap samt att personalen inte lyssnar på den 

rullstolsburne är andra anledningar till att respondenterna kan känna sig diskriminerade. En av de 

svarande påpekar också att personalen ofta pratar med assistenten istället för den rullstolsburne.  

Hälften av respondenterna anser att de alltid eller oftast får den hjälp de behöver av 

personalen när de reser(figur 7). Hela 35 % anser att de bara ibland får den hjälp de är i behov av 

och resterande 15 % menar att de sällan får det. 

Figur 6. Rullstolsburnas uppfattning om diskriminering vid resande. (n: 43) 
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Majoriteten (86 %) upplever att resor i allmänhet är för dåligt utvecklade för rullstolsburna. Många 

motiverar detta med att tillgängligheten i stort är för dålig. Vissa respondenter menar bland annat att: 

 

Sverige är fortfarande ett otillgängligt land, där det inte finns mer än vackra ord i fina 

luntor om att tillgängliggöra bussar, tåg, etc. Det är diskriminerande att inte ha tillgängliga 

resor.  

 

Att få tillförlitlig information om tillgängligheten är a och o. När det inte fungerar som det 

är lovat blir man mycket besviken och även rullstolsburna har även de intressen och vill 

göra saker när dom är ute på resor. Om det inte fungerar förstörs hela känslan av resan.  

 

Det är också fler som påpekar att personalen ofta saknar rätt utbildning och därför bemöter de 

rullstolsburna på ett felaktigt sätt. De har ingen uppfattning om vilket slags behov av hjälp de 

rullstolsburna har. Flera personer påpekar detta: 

 

Många gånger saknas utbildning på den utrustning som finns för att hjälpa funktionshinder 

och brist i kunskap och bemötande.  

 

För det mesta fungerar det bra, men ibland verkar personalen inte vara utbildade på att 

hantera oss med handikapp.  

Figur 7. Åsikter om huruvida de rullstolsburna får den hjälp de behöver när de reser. (n: 40) 
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De som utför assistans arbetet har oftast ingen kunskap om hur man ska lyfta och 

förflytta. 

 

Flera respondenter påpekar att anpassningen sällan är optimal, att det är krångligt att boka då man 

måste ta personligt kontakt för bokning och för att få information om det går att resa med rullstol 

samt att man som rullstolsburen alltid måste kolla upp alla detaljer kring resan i förväg. De menar 

också att det finns för få anpassade sittplatser på tågen och detta gör att fler personer i ett sällskap 

som sitter i rullstol inte alltid kan resa tillsammans. Resebyråpersonal anses även ha dålig kännedom 

om anpassningen på hotell. Några respondenter har också uttryckt att rullstolar ofta hanteras 

ovarsamt av flygbolagen efter incheckning samt att flygplanstoaletter är för små och för långt ifrån 

sittplatsen, vilket påpekas som negativt med deras resor.  

 

5.2 Intervjuer 

Här nedan redovisar vi de intervjuer vi genomfört med resebolag från olika sektorer. Solresor får i 

denna undersökning representera charterbolag. Flygbolagen representeras av SAS och Skyways. För 

tågbolag svarar SJ medan kryssningsbolagen representeras av Birka Cruises, Silja Line och Rederi AB 

Gotland. 

 

5.2.1 Charterbolag  

5.2.1.1 Solresor121 

Solresor är ett charterbolag som har 25 resmål över hela världen att erbjuda sina kunder.122 Bolaget 

är en av Sveriges största researrangörer och använder sig av ett flertal flygbolag. Dessa är SAS, 

MyTravel, Sterling, Novair och SAS Braathens. Solresor har två anställda på flygavdelningen som 

jobbar mot flygbolagen och som även tar hand om alla handikappfrågor. En av dem är vår kontakt 

Carin Hultman som är travelproducer.  

En rullstolsburen kan boka en resa med Solresor både via Internet och telefon precis som 

andra. Dock måste man då i bokningen berätta om sitt funktionshinder och hur gravt detta är. För 

att underlätta hanteringen av bokningarna, har bolaget koder för olika grader av funktionshinder. 

                                                 
121 Hultman 2006-11-21 
122 www.solresor.se 2006-12-04 
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Alla dessa bokningar skickas vidare till Hultman och hennes kollega, som undersöker platstillgången 

på flyg samt hur det ser ut på hotellen på destinationen.  

Resenärer med manuella rullstolar brukar inte orsaka några problem vid flygningen på grund 

av sitt funktionshinder, då de inte behöver någon speciell plats på flyget. Den egna rullstolen checkas 

in och man får den hjälp man behöver för att ta sig av och på planet samt till och från sin sittplats. 

För personer som använder permobil finns det endast plats för en person per resa. Detta beror 

främst på att permobilen kan vara svår att frakta på grund av sin storlek och vikt. Passagerare med 

permobil kan eventuellt behöva betala en extra avgift för att resa med Solresor.  

Rullstolsburna resenärer kan välja ut ett hotell de vill bo på och meddela Solresor om sina 

önskningar. Flygavdelningen undersöker då om dessa hotell har handikappanpassade rum och hur 

det ser ut med till exempel toaletter, hissar och dörrar samt om rummen har dusch eller badkar. Man 

undersöker även om hotellet accepterar att ta emot rullstolsburna gäster. När detta är färdigt 

informeras gästen om utbudet av Solresor och kan eventuellt välja ett nytt hotell. Det finns alternativ 

i alla prisklasser att välja mellan, oavsett funktionshinder.  

Många av de rullstolsburna gästerna åker med vanliga transferbussar från flygplatsen till 

hotellet på resmålet. Har man dock en större rullstol finns möjlighet att köpa till taxitransfer, där det 

finns bättre utrymme för bland annat benen och bagaget.  

Att ta emot rullstolsburna gäster innebär mycket extraarbete för Solresor. Bokningarna måste 

tas om hand av flera personer än vid vanliga bokningar och hotellen på destinationen ska undersökas 

av personalen.  

Solresor arbetar för att öka tillgängligheten för rullstolsburna resenärer genom att hela tiden 

försöka påverka flygbolagen och hotellen de samarbetar med, så att de ska utvecklas och förbättra 

handikappanpassningen. Företaget har ingen officiell statistik över hur många rullstolsburna som 

reser med dem, men Carin Hultman menar att det generellt sett är ungefär en rullstolsburen per resa 

vilket innebär 5 -10 personer i veckan. 

 

Internet 

På Solresors hemsida finner man information om handikappvänlighet på hotellen utomlands och för 

att få reda på vilket hotell som är bättre anpassat för rullstolsburna bör man kontakta Solresors 

kontor. Det påpekas även att det är viktigt att informera om sitt funktionshinder vid bokningen av 

resan. Det finns också viss information om transfer och vad Solresors guider kan göra för att hjälpa 
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till för att göra resan lättare. Dock finner vi ingen information om handikappvänligheten på 

flygresan.123  

 

5.2.2 Flygbolag 

5.2.2.1 SAS124 

SAS Sverige hade under år 2005 ca 6 miljoner resenärer och företaget har 48 destinationer.125  

På SAS har man ingen anställd som jobbar specifikt med handikappfrågor. Dessa frågor ingår 

dock i arbetet på flera avdelningar, däribland produktavdelningen där vår kontakt Ulrika Fager 

arbetar.   

En rullstolsburen person som vill resa med SAS måste boka via telefon för att få personlig 

kontakt med en försäljare. På så vis kan man skapa en dialog, vilket underlättar då man ska förklara 

vilken typ av hjälp eller service man behöver av flygbolaget vid resan. Som funktionshindrad måste 

man informera personalen om det för att få möjlighet till hjälp. Fokus ligger inte på typen av 

funktionshinder utan på den typ av hjälp som behövs. Det är också så att elrullstolar av säkerhetsskäl 

kräver isärplockning, varför flygbolaget i tid måste veta att det kommer en resenär med denna typ av 

rullstol. Fager tror att med den utveckling som hela tiden sker inom kommunikationer kommer det i 

framtiden troligen också att vara möjligt för en rullstolsburen person att boka sin resa via Internet.  

Hur mycket extra arbete det innebär för personalen när en rullstolsburen person reser med 

flygbolaget varierar från fall till fall. Vissa funktionshindrade personer behöver kanske ingen hjälp 

alls, medan andra behöver mycket hjälp av personalen. 

Ett flygplan kan bara ta emot ett visst antal passagerare som behöver extra hjälp. Med dessa 

passagerare menas personer med olika sorters handikapp samt barn som reser ensamma. Hur stort 

antal passagerare i rullstol som tas emot på varje resa kan dock variera eftersom alla inte behöver 

extra hjälp. Undantag görs ofta för exempelvis idrottslag eftersom de brukar vara tillräckligt rörliga 

för att klara sig själva. Enligt Fager kan vissa rullstolsburna till och med ses som mer rörliga än en 

vanlig, icke rullstolsburen, person.  

Hur många passagerare med behov av extra hjälp som får plats på ett flygplan beror på 

flygplanstypen. Säkerhetsfrågan är ofta den avgörande faktorn för hur många som kan tas emot. Vid 

                                                 
123 www.solresor.se > Bra att veta > Värt att veta 2 2006-12-01 
124 Fager 2006-11-22 
125 www.sas.se > om oss > om SAS Sverige 2006-12-01 
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fara måste exempelvis alla passagerare kunna evakueras och då kan det inte finnas för många 

personer som behöver extra hjälp ombord.  

Eftersom det varken finns plats att förvara eller använda rullstolen i planet måste denna alltid 

checkas in. Detta kostar dock inte någonting extra för den funktionshindrade personen och 

rullstolen räknas heller inte med i maxvikten för det personliga bagaget. Efter incheckningen får den 

rullstolsburna låna en av flygplatsens rullstolar för att kunna ta sig omkring. För att sedan ta sig in i 

flygplanet finns det olika sorters hjälpmedel. Inne i planet finns inga specialanpassade sittplatser, 

men det är alltid planerat i förväg vart den funktionshindrade passageraren ska sitta. Dessa 

förbestämda platser finns för det mesta längst fram i planet så att det blir enkelt att ta sig på och av. 

Personer som behöver ständig hjälp ska ha sällskap av en ledsagare när de reser med SAS. 

På SAS tar man emot ungefär 4000 assistanser i månaden och dessa är ganska jämnt fördelade 

mellan inrikes- och utrikesflygningar. I dessa assistanser räknas alla personer som är i behov av extra 

hjälp, exempelvis rullstolsburna, blinda personer och ensamresande barn. Eftersom bolaget endast 

fokuserar på vilken grad av hjälp som behövs och inte varför den hjälpen behövs finns det ingen 

statistik på hur många som behöver assistans för att de sitter i rullstol.  

SAS följer rekommendationer och regler från IATA (International Air Transport Association), 

luftfartsmyndigheterna och EU för att göra sina flygresor tillgängliga för alla. Fager förmodar att det 

under nästa år kommer att komma strängare direktiv från EU, som grundas på att alla ska ha rätt att 

kunna resa oberoende av funktionshinder. En till två gånger per år träffar SAS, i samarbete med 

luftfartsmyndigheterna, handikapporganisationer för att diskutera vad som kan göras för att främja 

utvecklingen av tillgänglighet för allmänheten.  

 

Internet 

På SAS hemsida är det relativt lätt att hitta information om hur man som person med nedsatt 

rörlighet reser. Där upplyses det om att den rullstolsburne måste boka sin resa via telefon eller via en 

resebyrå. Det informeras om att man får ta med sin rullstol utan extra kostnad och vilka olika sorters 

assistans de har att erbjuda. Det står även att personalen, av säkerhetsskäl, inte kan hjälpa till med att 

lyfta en person mellan säte och rullstol samt att hjälpa till vid toalettbesök.126  

 

 

                                                 
126 www.sas.se > Allt om resan >Särskilda behov > Nedsatt rörlighet 2006-12-01 
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5.2.2.2 Skyways127 

Skyways trafikerar 17 inrikes- och fem utrikeslinjer och bolaget hade 900 000 resenärer år 2005.128  

Vi har haft kontakt med Margareta Lindgren som arbetar på reklamationsavdelningen på 

Skyways som berättar att företaget inte har någon person som arbetar speciellt med 

handikappfrågor.  

Bokningen kan inte ske via Internet, utan den funktionshindrade måste ta direktkontakt med 

bokningsavdelningen för att informera om sitt handikapp. Detta för att den rullstolsburne ska få den 

assistans han eller hon behöver.  

Som rullstolsburen behöver man inte betala någonting extra för att åka med Skyways och 

rullstolen räknas som fri vikt. Endast en rullstol per passagerare räknas som fri vikt. Lindgren menar 

att det krävs en del extraarbete från personalen när en rullstolsburen passagerare reser med dem, 

exempelvis krävs det personal och tid för att hjälpa passageraren av och på flygplanet och ibland 

hjälpa till med incheckning av passagerarens bagage. Personalen får regler att jobba efter och de 

måste följa företagets policy. Detta gäller såväl mötet med rullstolsburna som mötet med andra 

passagerare.  

Det finns ingen möjlighet att ta sig omkring i gångarna på planet med sin rullstol. Det finns 

inte heller plats att förvara rullstolen i kabinen, utan denna måste alltid checkas in. När passageraren 

checkar in rullstolen får denne låna en av flygplatsen för att kunna röra sig.  

Skyways flygplan har inga specialanpassade sittplaster för rullstolsburna, men de två första 

raderna på planet är reserverade för eventuella passagerare i rullstol. Dessa sittplatser skiljer sig inte 

från de andra sittplatserna, utan det är likadana stolar överallt i planet. Denna placering görs av 

säkerhetsskäl och ska underlätta för personalen utifall planet skulle behöva utrymmas.   

Det finns inga specialanpassade toaletter på planet, och Lindgren menar att eftersom Skyways 

endast gör kortare flygningar så finns det heller inte tid för personalen att hjälpa den rörelsehindrade 

till toaletten. Anpassade toaletter finns dock på alla flygplatser.   

Bolaget har ingen statistik över hur många rullstolsburna som reser med dem. Det finns enligt 

Lindgren inte några lagar just nu som reglerar nivån på bolagets handikappanpassning. Men hon 

säger att det kommer en ny EU-lag som träder i kraft inom en inte alltför lång tid. Hon kan inte ge 

några förslag på förbättringar företaget kan göra för att öka anpassningen, detta beror främst på att 

Lindgren är ny på sin tjänst såväl som ny på Skyways.  

                                                 
127 Lindgren 2006-11-30 
128 www.skyways.se > Om Skyways 2006-12-04 
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Internet 

På Skyways hemsida finns det inte mycket information om hur man reser om man är rullstolsburen. 

Det enda vi hittade vart man vänder sig om man behöver assistans.129 

 

5.2.3 Tågbolag 

5.2.3.1 SJ130 

SJ har 55 procent av den totala tågtrafikmarknaden i Sverige och under år 2004 såldes 34,7 miljoner 

resor.131  

På SJ arbetar man med att göra tågresorna tillgängliga för alla. Thomas Wilhelm är 

produktansvarig för funktionshinder och arbetar specifikt med dessa frågor. 

Rullstolsburna personer som behöver ledsagning måste boka sin resa via telefon eftersom det 

idag inte går att tala om via Internet att man behöver hjälp. Troligen kommer det dock inom en snar 

framtid att vara möjligt att fylla i ett formulär i slutet av Internetbokningen, där man kan tala om var 

och när man behöver ledsagning. På så vis kan rullstolsburna resenärer boka sina resor med SJ som 

alla andra. De som är i behov av rullstolsplats men inte behöver ledsagning kan redan idag boka sin 

resa på vilket sätt de vill. För att bli garanterad hjälp med ledsagning vid sin tågresa bör man boka 

minst 24 timmar innan avresa. Bokar man en Sista Minuten-biljett, vilket sker max 24 timmar innan 

resan, eller om man av annan anledning inte bokat ledsagning i tid kan inte SJ garantera att resenären 

får den hjälp denne behöver. Företaget försöker dock ordna ledsagning så gott de kan och det 

brukar för det mesta inte skapa några problem. 

SJ anser inte att det innebär några extra kostnader för dem att ha rullstolsburna passagerare. 

Deras uppfattning är att det ska vara en självklarhet att alla ska kunna resa med dem. Ledsagningen 

kostar naturligtvis både tid och pengar då de har cirka 1500 ledsagningar per år. Det ingår dock i 

budgeten att se till att alla ska ha tillgång till resan så det ses inte som någon extrautgift. Kunden 

behöver heller inte betala någonting extra för denna hjälp.  

För att en rullstolsburen person ska kunna ta sig upp på tåget krävs en rullstolslyft, vilket finns 

på de flesta tåg. På vissa stationer finns dessutom mobila plattformslyft för rullstol på perrongerna, 

som Banverket ansvarar för. Vad gäller rullstolsanpassade toaletter på tågstationerna menar Wilhelm 

att det finns sådana men att det även beror på vad man menar med anpassade. Han påpekar att 

                                                 
129 www.skyways.se > Inför resan > Särskilda behov 2006-12-01 
130 Wilhelm 2006-11-21 och 2006-11-29 
131 SJ fakta i korthet 2005-2006  
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toaletterna ofta stämmer överens med Boverkets rekommendationer i fråga om storleken men inte 

utformningen. De ska enligt rekommendationerna vara kvadratiska i storlek 2,2 gånger 2,2 meter för 

att man enkelt ska kunna röra sig fritt. Detta kan vara ett problem om rummet är för smalt och till 

exempel toaletten kan vara svåråtkomlig.  

Det går för det mesta inte att ta sig fram med rullstol i gångarna på tågen, men detta beror på 

vilken typ av rullstol man har. Med en elrullstol går det inte att ta sig fram. En rullstolsburen resenär 

får den hjälp han eller hon behöver av tågvärdarna. Det går till exempel att få mat från bistron 

serverad vid sittplatsen.  

På varje Reginatåg och dubbeldäckare samt på hälften av X2000-tågen finns det två 

rullstolsanpassade sittplatser. Det pågår en ombyggnad av Intercitytågen och när den är klar kommer 

varje tågset ha två rullstolanpassade sittplatser. På alla tåg som åker längre sträckor finns det även en 

rullstolsanpassad toalett i anslutning till de anpassade sittplatserna. Att hjälpa en rullstolsburen 

passagerare att ta sig till toaletten ingår inte i tågvärdarnas arbetsuppgifter men sådan hjälp ges ändå i 

mån av tid. Om man som rullstolsburen inte själv kan ta sig till toaletten eller klara av toalettbesöket 

på egen hand bör den rullstolsburne ha med sig en assistent. På nattågen finns rullstolsanpassade 

sovkupéer som är utrustade med två bäddar samt egen toalett och dusch.  

Wilhelm påpekar att det är viktigt att personalen som arbetar närmast kunderna har kunskap 

om hur man bemöter alla olika slags kunder. Det är även viktigt att ledsagare har kunskap om 

funktionshindrade resenärers speciella behov.  

Inom EU finns regler som ställer minimikrav på nivån på handikappanpassningen på tågen. 

Utöver dessa kan SJ själva ha högre krav. 

Enligt Wilhelm har SJ relativt bra anpassning för funktionshindrade men naturligtvis kan de 

göra förbättringar. Han vill att hela resan ska bli bättre anpassad, från det att kunden anländer till 

avresestationen till att han eller hon lämnar stationen vid slutdestinationen. Wilhelm menar även att 

det är ett problem för SJ att många inte vet vad bolaget erbjuder för funktionshindrade, som 

exempelvis de rullstolsanpassade sovkupéerna. Bolaget bör kanske bli bättre på att informera 

befintliga och potentiella kunder om sitt utbud.  

 

Internet 

På SJ:s hemsida går det enkelt att hitta fakta om hur man reser som rörelsehindrad. Där finns 

information om att det finns sovkupéer och rullstolsplatser med anslutning till handikapptoalett 

samt information om ledsagning och hur det bokas. Här får kunden också reda på vart denne ska 
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vända sig för att få information om vilka tåg och stationer som har rullstolslyft samt vilka tåg som 

har anpassade sittplatser och sovvagnar. Vid Internetbokningen av sin resa kan man även se på vilka 

stationer det finns rullstolslyft.  

På hemsidan hittar man också vilken handikappanpassning det finns på större och medelstora 

stationer. Exempelvis finns det höj- och sänkbara säljdiskar och ramper till entréer.  

Däremot hittade vi ingen information om vilken hjälp man, som rullstolsburen, kan få av 

tågvärdarna.132  

 

5.2.4 Kryssningsbolag 

5.2.4.1 Birka Cruises133 

Bolaget har certifikat för 1800 passagerare.134  

På Birka Cruises finns ingen som är anställd för att arbeta speciellt med handikappfrågor. Vår 

kontaktperson från företaget heter Åsa Gudmundsson och är informationsansvarig på Birka Cruises. 

För att få en rullstolsanpassad hytt på Birkas fartyg, måste man vid bokningen ringa och 

informera om sitt funktionshinder. Orsaken till detta är att datasystemet slumpvis fördelar hytterna 

mellan passagerarna och dessutom kan de rullstolsanpassade hytterna hyras ut till andra passagerare. 

Fartyget har två rullstolsanpassade hytter som det inte kostar någonting extra att bo i. När 

passagerarna kommer ombord noterar hyttvärdinnorna i vilka hytter det bor personer med rullstol 

och andra synliga funktionshinder. Detta gör de för att veta var det kan behövas extra hjälp om det 

skulle inträffa en olycka och fartyget måste evakueras. Gudmundson menar också att alla som 

arbetar ombord har ett serviceyrke och ska se till att alla gäster har det bra och bör behandla alla lika. 

Det finns ingenting som hindrar rullstolsburna gäster från att ta sig omkring överallt på fartyget. De 

har tillgång till alla utrymmen som andra passagerare har tillgång till. Gudmundson kan inte svara på 

om det finns rullstolsanpassade toaletter i de allmänna utrymmena på båten. Däremot kan hon 

garantera att sådana finns på bolagets enda terminal, som ligger i Stockholm.  

Birka Cruises har ingen statistik över hur många resenärer med rullstol som reser med dem. 

Gudmundson anser heller inte att detta är viktigt för företaget och hon vill inte sålla ut dessa 

passagerare från de andra resenärerna. Gudmundson har inga konkreta förslag på förbättringar för 

                                                 
132 www.sj.se > Resa med SJ > Funktionshinder > Rörelsehindrade 2006-11-30 
133 Gudmundson 2006-11-30 
134 www.birka.se > om Birka > Säkerhet 2006-12-01 
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ökad handikappanpassning på bolagets fartyg, men hon påpekar att de inte kan ta emot hur många 

rullstolsburna som helst per resa.    

 

Internet 

Vi har besökt Birka Cruises hemsida och det finns ganska bra information för rörelsehindrade, men 

det tog ett tag för oss att hitta denna information. Information om de rullstolsanpassade hytterna 

återfinns inte på samma plats där informationen om de andra hytterna finns, vilket kan göra att man 

vid första anblick tror att denna information eller dessa hytter inte finns.  

Via hemsidan informeras det om att de anpassade hytterna är 12,7 m2 stora. Dessutom 

informeras det om andra mått i hytterna till exempel dörrbredd och sänghöjd. På samma ställe 

informeras även om hur stora de vanliga hytterna är och olika mått i dessa. Detta troligen för att den 

rullstolsburne resenären själv ska kunna avgöra om denne kan bo i en vanlig hytt.  

På hemsidan påpekar de att det är bra om personer i rullstol meddelar Birka Cruises om sitt 

handikapp, så att personalen vid en eventuell nödsituation vet var det kan behövas extra hjälp. Det 

informeras även om hissar och toaletter på terminalen samt de allmänna hissarna ombord. 135 

 

5.2.4.2 Gotlandsbolaget136 

Detta Sveriges äldsta passagerarrederi grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget.137 

Destination Gotland AB är ett dotterbolag till Rederi AB Gotland (Gotlandsbolaget), som sedan 

1998 bedriver färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn på uppdrag av staten. 

Bolagets fartygsflotta består av tre färjor. De transporterar över 1,4 miljoner passagerare per år.138 

På rederiet finns ett speciellt forum för handikappfrågor, som marknadsansvarig Per-Erling 

Evensen har hand om. Funktionshindrade resenärer är enligt lagen skyldiga att vid bokningen 

informera bolaget om sitt handikapp och att sedan ge sig tillkänna när de kommer ombord på båten. 

De kan som vem som helst boka sin resa via Internet, telefon eller resebyrå. Den som vill ha en hytt 

måste dock prata personligen med personalen, för att rätt person ska kunna få rätt hytt. Då resan 

bara tar tre timmar, är det dock mest vid sjukdom som passagerare kan behöva en hytt. En 

funktionshindrad passagerare behöver inte betala något extra på grund av sitt handikapp.  

                                                 
135 www.birka.se > Våra kryssningar > Bra att veta 2006-12-01 
136 Evensen 2006-12-18 
137 www.gotlandsbolaget.se 2006-12-19 
138 www.gotlandsbolaget.se >Destination Gotland >Ta båten till Gotland >Om företaget >Destination 
Gotland 2006-12-19 
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Personalen på Gotlandsbolaget ska alltid vara kunderna behjälplig. Därmed anser de inte att 

det innebär något extra arbete för dem att ha med funktionshindrade passagerare, då det ingår i 

arbetsuppgifterna på flera tjänster. På fartygen finns rullstolar att låna för den som behöver. 

Rullstolsburna passagerare kan ta sig till alla plaster på båten som andra passagerare har tillgång 

till, då allt är på ett enda plan. Dessutom finns inga trösklar som kan försvåra framkomligheten. 

Fartygen är även utrustade med hissar till avgångshallen. Rullstolsanpassade toaletter finns i alla 

allmänna utrymmen på båten samt på terminalerna.  

Rederiet kan ta fram statistik på hur många funktionshindrade som reser med dem, men ser 

inget behov av att göra det. De vill inte skilja ut några passagerare från andra. Vad Evensen vet får 

företaget inget bidrag för att handikappanpassa sina fartyg och terminaler. Det ingår enligt honom i 

deras uppdrag. De lagar rederiet följer är, självfallet, de som gäller för samhället i allmänhet. Vidare 

kommer en förordning med grundliga regler från EU att träda i kraft inom en snar framtid. 

Gotlandsbolaget för dessutom ständigt en dialog med HSO (Handikappförbundens 

Samarbetsorgan) på Gotland. När de får nya båtar kommer medlemmar från HSO och ser över vad 

som kan göras för att öka handikappanpassningen. Förbättringar vad gäller handikappanpassningen 

inom företaget är enligt Evensen ett ständigt pågående arbete. När de köper in nya båtar ser de till så 

att alla passagerare kan ta sig runt överallt på dem. 

 

Internet 

På Gotlandsbolagets webbsida står bland annat följande, som bekräftar vad Evensen sa; 

 

Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser skall samtliga passagerare ange namn, födelseår, 

nationalitet och eventuella funktionshinder vid bokning.139 

 

Det finns också mer information till funktionshindrade på webbsidan. Där står att terminalvärdar 

finns i terminalen för att hjälpa till. Den som kör ombord med bil kan be om att få en 

parkeringsplats nära en hiss. På samma plats står att det finns både toaletter och hytter ombord som 

är handikappanpassade. Funktionshindrade ska alltid meddela om sitt handkapp vid bokningen. 

Passagerarna uppmanas även att inte tveka att be personalen om hjälp.140 

                                                 
139 www.gotlandsbolaget.se >Destination Gotland >Ta båten till Gotland >Båtbokningen >Resevillkor 2006-
12-19 
140 www.gotlandsbolaget.se >Destination Gotland >Ta båten till Gotland >Inför resan >Viktigt att veta 
2006-12-19 
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5.2.4.3 Silja Line141 142 

Silja Line är ett av de större bolagen i servicesektorn som trafikerar Östersjön och bolaget har sex 

fartyg.143 Under år 2005 transporterade Silja Line sammanlagt 4,8 miljoner passagerare.144  

Dem vi har haft kontakt med på Silja Line är Maria Bergqvist, som är sales agent på bokningen i 

Stockholm, samt Tom Haldin som arbetar som chief purser på m/s Silja Symphony.  

Det finns ingen på bokningen som arbetar speciellt med handikappfrågor. Inte heller någon av 

dem vi har haft kontakt med på Silja Line vet om det finns någon på företaget som har sådant 

ansvar.  

Bokningen av rullstolsanpassade hytter kan inte göras via Internet utan måste ske i 

direktkontakt med dem som arbetar på bokningsavdelningen. Det är kundens ansvar och skyldighet 

att meddela om man behöver en specialanpassad hytt. Detta gäller alla typer av specialanpassade 

hytter, alltså även allergihytter och husdjurshytter. Det kostar ingenting extra att resa med rullstol, 

dock finns det inte alltid hyttalternativ i olika prisklasser.  

Var de rullstolsanpassade hytterna är placerade varierar mellan de olika fartygen. Antalet 

anpassade hytter skiljer sig också mellan båtarna. De två fartyg som går mellan Stockholm och 

Helsingfors, m/s Symphony och m/s Serenade, har 12 handikapphytter vardera. På m/s Festival 

och m/s Europa, som går mellan Stockholm och Åbo, finns det 11 respektive 6 anpassade hytter. 

Haldin menar dock att resenärer med rullstolar av ”sportmodell”, alltså mindre rullstolar, även har 

möjlighet att ta sig in i vanliga hytter. Dock innebär inte detta att det är säkert att de kan bo där 

eftersom hytterna inte är anpassade för rullstolsburna. De rullstolsanpassade hytterna har bredare 

dörrar, ramp till toaletterna, rymliga toaletter och plastmattor på golvet för att det ska vara lättare att 

ta sig fram med rullstol.  

Bergqvist tror att det finns handikappanpassade toaletter på alla terminaler men eftersom hon 

själv arbetar på terminalen i Stockholm kan hon endast garantera att det är så där. Enligt henne finns 

det handikapptoaletter i alla allmänna utrymme på fartygen. Haldin menar dock att det på 

Helsingforsbåtarna inte alltid finns handikappanpassade toaletter där det finns vanliga toaletter. Han 

säger också att på vissa däck finns det inga allmänna toaletter alls.  

Enligt Haldin innebär det inget extraarbete för personalen när en rullstolsburen passagerare 

reser med Siljas båtar. Detta beror på att företaget inte arbetar med personlig hjälp utan bara 

                                                 
141 Haldin 2006-11-21  
142 Bergqvist 2006-11-29 
143 www.silja.se > företagsinfo 2006-12-04 
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anpassar den fysiska miljön. Om den rullstolsburne gästen inte klarar sig på egen hand bör han eller 

hon ha med sig en assistent. Han menar också att rullstolsburna passagerare praktiskt taget har 

möjlighet att ta sig omkring överallt dit andra passagerare har tillgång. Rullstolsburna resenärer kan 

dock ibland behöva ta längre vägar då de måste ta sig till en hiss för att kunna förflytta sig mellan 

olika däck.  

Silja Line har ingen statistik över hur många rullstolsburna gäster eller personer med andra 

funktionshinder som reser med dem. Detta beror på att personer utan funktionshinder vid platsbrist 

även bokas in i de specialanpassade hytterna. 

Ingen av dem vi har pratat med vet om det finns några lagar eller regler som bestämmer nivån 

på handikappanpassningen inom företaget. Haldin anser att anpassningen är relativt bra med tanke 

på att det är på fartyg. Han anser även att framkomligheten är bra på båtarna då det finns ett flertal 

hissar som man kan ta sig mellan de olika däcken med. Han berättar vidare att för något år sedan var 

en handikapporganisation på besök på en av båtarna för att utvärdera handikappanpassningen. De 

hade inga större invändningar utan påpekade smärre problem som kunde åtgärdas.  

 

Internet 

På Silja Lines hemsida står det:  

 

En handikappad eller rörelsehindrad resenär bör då han/hon planerar resan ta i beaktande 

de begränsningar som sjöresan orsakar samt de krav som eventuella nödsituationer ställer. 

Om en person behöver hjälp av en annan person, skall han/hon själv ombesörja lämplig 

följeslagare för resan.  

 

Där står också att man bör meddela om sitt funktionshinder vid bokningen och vid 

ombordstigningen.145  

På hemsidan finns också information om de specialanpassade hytterna. På de två nästintill 

identiska Helsingforsbåtarna är hytterna 14 m2 och har plats för två till tre personer. Dessa hytter har 

fönster med utsikt antingen mot båtens promenadstråk eller mot havet.146  

På m/s Europa är hytterna 13 m2 stora med plats för upp till tre personer. Dessa finns i två 

olika prisklasser, en med fönster ut mot havet och den andra utan fönster.147  

                                                                                                                                                             
144 www.silja.se > företagsinfo > nyckeltal 2006-12-04 
145 www.silja.se > Bra att veta > Silja > Hälsotillstånd, graviditet och handikapp 2006-11-30 
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Hytterna på m/s Festival är 13 m2 stora och har plats för en till två personer. Dessa hytter har 

fönster mot havet. En del av hytterna går att utöka genom en mellandörr till annan specialanpassad 

hytt.148 

När vi tittade på information om de specialanpassade hytterna hittade vi ingen information om 

hur många hytter det finns per båt. Det finns heller ingen information om att man kan ta sig in i 

vanlig hytt med en rullstol av ”sportmodell”. Det informeras dessutom inte om graden av 

handikappanpassning eller utformningen på hytterna. Det ska dock vara möjligt att se en 

översiktskarta över planlösningen för hytterna på Helsingforsbåtarna, men vid de tillfällen vi har 

besökt hemsidan har länken varit ur funktion.  

Via hemsidan hittar man inte heller någon information om ifall det finns allmänna toaletter 

som är handikappanpassade och var på båten dessa i sådana fall skulle finnas.  

 

 

                                                                                                                                                             
146 www.silja.se > Våra fartyg > Silja Symphony > Hytter 2006-11-30 
147 www.silja.se > Våra fartyg > Silja Europa > Hytter 2006-11-30 
148 www.silja.se > Våra fartyg > Silja Festival > Hytter 2006-11-30 
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Den övergripande idén inom handikappolitiken är att alla människor, oavsett funktionshinder, ska 

ges samma möjlighet att delta i samhället. Detta framgår bland annat i FN:s standardregler och i 

SoL. Den sistnämnda infördes bland annat för att ge varje individ stöd till att leva ett självständigt liv 

på en skälig livsnivå. Teoretiskt sett finns här inga allvarliga problem. Men denna teori har inte på ett 

tillfredsställande sätt översatts till praktik om man lyssnar på de rullstolsburna. Enligt de företag vi 

har varit i kontakt med har flertalet av dem bra handikappanpassning. För oss som inte sitter i 

rullstol låter det också bra med anpassade toaletter, sittplatser, hytter och assistansservice. De som 

berörs av detta har dock inte samma uppfattning. Enkätundersökningen visar att de rullstolsburna 

anser att de flesta delar av den fysiska utformningen trots allt inte fungerar. Målet inom 

handikappolitiken är att hela samhället ska vara tillgängligt, men som en person kommenterade i 

undersökningen; det är bara vackra ord i fina luntor, Sverige är fortfarande ett otillgängligt land. 

Detta uttalande stärks genom att Handikappombudsmannen i flera rapporter har påpekat att Sverige 

inte uppfyller de krav som finns i FN:s standardregler och det är framförallt i den fysiska miljön och 

för att öka tillgängligheten till allmänna kommunikationer som det finns mycket arbete kvar att göra. 

Den fysiska utformningen av terminaler, stationer och liknande regleras av Boverket, vilket har 

specifika regler och rekommendationer om handikappanpassning. Dessa krav har funnits sedan 

många år tillbaka i svensk bygglagstiftning. Detta bör innebära god handikappanpassning. Reglerna 

gäller också endast vid nybyggnad eller ändring av byggnad. Det gör att mindre stationer och 

terminaler antagligen får vänta längre på handikappanpassning. Exempelvis är av SJ:s 350 stationer 

endast 102 handikappanpassade. Även om dessa 102 utgör 95 % av de mest trafikerade stationerna i 

Sverige påverkar detta de handikappades valfrihet negativt, då det kan vara svårt att resa från mindre 

orter om man sitter i rullstol.  

Lagen säger som sagt att funktionshindrade ska ha möjlighet att delta i samhället på samma 

villkor som andra. Detta bör innebära att rullstolsburna ska ha samma valmöjligheter som andra 

resenärer. Denna valfrihet försvinner ofta redan vid bokningen av resan. På fyra av de sju företagen 

vi har varit i kontakt med måste de rullstolsburna boka sina resor via telefon och kan inte göra det 

via exempelvis Internet. På SJ måste rullstolsburna boka via telefon vid behov av ledsagning och på 

Gotlandsbolaget måste hytt bokas via telefon. Solresor är det enda av de företag vi intervjuat som 

6 Analys  
Här i analyskapitlet kommer en jämförelse av de enkät- och intervjusvar vi fått, i förhållande till teorierna 
som presenterades i kapitel 3. Vi kommer här att reda ut huruvida teorierna stämmer överrens med den 

information vi fått från intervjuer och enkätundersökning.  



 55 

alltid erbjuder bokning via både telefon och Internet. Ett par av företagen menar att de tror att det 

snart är möjligt att göra alla bokningar också via Internet. Motiven till att bokning endast kan ske via 

telefon är att personalen vill få insikt i vilken typ av och i vilken grad hjälp som behövs. Detta kan 

förstås, samtidigt som dagens teknik bör möjliggöra Internetbokning av hela resan, även för 

personer med behov av extra hjälp. Av enkätundersökningen har det framkommit att antalet 

anpassade sittplatser på framförallt tågen också är ett problem. Det begränsade antalet gör att om 

det är ett sällskap flera personer som sitter i rullstol kan det vara svårt att resa tillsammans.  

Att transportsystemet inte är bättre anpassat än vad det är kan ha sin förklaring i att 

trafikverken fick sina instruktioner om anpassning först under sent 1990-tal eller tidigt 2000-tal. 

Endast sjöfartsverket har specifika och tvingande regler för aktörer inom sin sektor. Dessa regler 

gäller dock endast fartyg i inrikestrafik vilket gör att bolag som till exempel Silja Line inte påverkas. 

För fartyg i internationell trafik finns endast rekommendationer. Varken luftfarts- eller banverket 

har, trots att de har befogenhet, skapat några regler eller förordningar om handikappanpassning på 

färdmedlen. Detta är troliga anledningar till att den handikappanpassning som finns inte är tillräcklig. 

Med precisare och hårdare regler skulle handikappanpassningen bli bättre. Idag finns inte heller 

några sanktioner utifall ett företag eller myndighet bryter mot det reglerverk som finns, förutom 

Boverkets plikt att ingripa gällande enklare avhjälpta hinder i byggnader. Den nya EU-lagen kommer 

förhoppningsvis att innebära en förbättring inom flyget för rullstolsburna passagerare, men inte 

heller denna lag kommer att påverka den fysiska utformningen av flygplanen. Den nya lagen 

kommer dock troligtvis inte att öka de rullstolsburnas valfrihet avsevärt i frågan om att välja 

avgångar. Lagens undantag vad gäller säkerhet och fysisk utformning av flygplanen gör att de 

rullstolsburna ändå inte kan garanteras plats på alla avgångar även om bokningen sker i god tid. 

Utan lagar hade handikappanpassningen på färdmedlen antagligen varit sämre än vad den är 

idag. Detta skulle ha påverkat de rullstolsburnas resande avsevärt då de, som det är idag, anser att det 

är mycket svårare att resa med rullstol än vad det är att resa utan. Enkätundersökningen visar också 

att transportsvårigheter är den näst största orsaken till att respondenterna inte reser mer och att det 

är av- och påstigningen på färdmedlen som orsakar de största problemen.  

Naturligtvis är handikappanpassningen inte enbart beroende av den lagstiftning som finns. 

Bolagen kan själva avgöra hur väl anpassade färdmedlen ska vara, så länge detta inte strider mot 

säkerhetsbestämmelser och liknande. Av de företag vi har varit i kontakt med är det endast SJ som 

har påpekat denna möjlighet och endast SJ och Gotlandsbolaget har någon person som arbetar 
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speciellt med handikappfrågor. Flera av de vi har pratat med har inte haft någon uppfattning om 

vilka lagar och regler som styrt bolagets handikappanpassning.  

Inledningsvis redovisades att svensken i genomsnitt gör 1,4 resor utomlands per år. 

Enkätundersökningen visar att de rullstolsburna ligger på samma nivå som svensken i allmänhet 

med 1,3 resor per person. Inom Sverige reser dock de rullstolsburna bara drygt hälften så mycket 

som den genomsnittliga svensken med 2,6 resor mot 5 resor. Detta bör också vara en indikation till 

att resorna inte är tillräckligt handikappanpassade.  

Men det som enligt undersökningen är det största problemet med att resa med rullstol är inte 

den fysiska utformningen av terminaler/stationer och färdmedel utan personalens bemötande. 

Personalens brist på kunskap uppkommer ofta i kommentarerna kring undersökningen. Den visar 

också att många av de rullstolsburna känner sig diskriminerade för att personalen inte har den tid 

som krävs för att hjälpa till och att de tydligt visar att de störs av det extra arbetet. 50 % av 

respondenterna i enkätundersökningen menar ändå att de alltid eller ofta får den hjälp den behöver. 

Men hela 35 % säger att de bara ibland får den hjälp de behöver. Om de funktionshindrade ska 

kunna resa på samma villkor som andra är det en förutsättning att den hjälp som utlovas också 

fungerar. De flesta bolag vi har varit i kontakt med menar att det ingår i personalens arbetsuppgifter 

att tillgodose alla passagerares behov. I vissa fall finns det dessutom speciell personal på plats för att 

ta hand om de funktionshindrade, även om det inte alltid är bolagen som har ansvaret för denna 

personal. Ändå fungerar alltför sällan interaktionen mellan personalen och de rullstolsburna 

passagerarna. Många av respondenterna i undersökningen menar att personalen sällan har tillräckliga 

kunskaper för att ta hand om resenärer i rullstol. 

Britt Jakobsson, ordförande i DHR, menar att de handikappade uppfattas som svaga 

människor som inte förväntas ha arbete, utbildning eller familj, alltså att de inte klarar av någonting 

på egen hand. Dessa attityder märks inte i resepersonalens sätt att bemöta de rullstolsburna 

resenärerna. De borde i så fall ge resenärerna mer hjälp än vad som behövs istället för den bristande 

hjälp som oftast ges idag. Personalens beteende kan istället förklaras med teorierna om ordning och 

oordning. Då personalen inte har någon kunskap om vilka behov de rullstolsburna och personer 

med andra funktionshinder har, skapar dessa möten oordning hos personalen. Denna oordning 

skapar i sin tur en osäkerhet som gör att personalen inte vet hur de ska bemöta dessa resenärer, 

vilket leder till att de ger fel service eller i värsta fall ingen service alls. Det som gör att de 

rullstolsburna skapar oordning är också att de ofta upplevs som annorlunda samtidigt som de 

hamnar i centrum för att de behöver hjälp. De bilder av verkligheten som personalen har med sig 



 57 

från sitt liv utanför arbetet, genom den kultur de är uppväxta i och de erfarenheter de har, påverkar 

även deras beteende under arbetstid. Personer utan erfarenhet av möten med rullstolsburna får svårt 

att bemöta dessa resenärer när de arbetar om de inte får någon utbildning. Många av de personer på 

företagen vi har varit i kontakt menar att företagens personal har till uppgift att bemöta alla kunder 

med samma respekt och tillgodose alla resenärers speciella behov. De flesta menar också att även 

om det tids- och energimässigt innebär mer arbete att ta hand om rullstolsburna passagerare ska det 

inte ses som extraarbete utan det är en del i personalens arbetsuppgifter. Företagen har på det stora 

hela en positiv inställning till resenärer med speciella behov och flera arbetar aktivt med att göra 

resorna tillgängliga för alla. Problemet tycks finnas i att ledningen på företagen inte lyckas 

kommunicera denna inställning till personalen som arbetar närmast kunden. Detta gör att 

personalen inte arbetar efter samma policy som ledningen och inte vet vad det är företaget vill 

förmedla till sina kunder. Personalen genomför inte sina arbetsuppgifter på det sätt som är menat 

därför att de inte vet vad deras arbetsuppgifter är och för att de inte har någon utbildning i hur de 

ska bemöta kunder i rullstol. Om FN:s standardregler skulle följas fullt ut skulle problemet med 

personalens bristande kunskaper enkelt kunna lösas då reglerna menar att staterna är ansvariga för 

att det finns lämplig utbildning för personal som arbetar med service för människor med 

funktionsnedsättning. 

Trots dessa problem visar enkätundersökningen att majoriteten av respondenterna ofta eller 

ibland känner sig bekväma som resenärer men 14,2 % menar att de sällan eller aldrig känner sig 

bekväma.  

De brister som finns i handikappanpassning av färdmedel och resor i stort finns trots att 

trafikverken gemensamt kommit överens om att transporten inte skall vara den länk som avbryter 

möjligheten till ett självständigt liv. 

Statsbidrag finns tillgängligt att söka för att öka handikappanpassningen inom ett företag, men 

inget av de bolag vi har haft kontakt med har uppgett att de får något bidrag. I vissa fall har den 

person vi pratat med inte vetat hur det ligger till. Orsaken till att de inte får några bidrag kan vara att 

de inte har sökt något, antingen för att de inte känner till att möjligheten finns eller för att de anser 

hela processen vara för invecklad och ha för höga krav. Som det är idag kan statsbidrag endast sökas 

för att utveckla den fysiska utformningen av till exempel terminaler och färdmedel. Om dessa krav 

skulle ändras för att gälla alla områden som kan öka tillgängligheten inom transportområdet skulle 

det kanske lösa problemet med den bristande kunskapen hos personalen. Det skulle då vara möjligt 

att söka bidrag för att utbilda personalen om hur man bemöter kunder med speciella behov. Om 
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man ser till FN:s standardregler bör detta vara en självklarhet. I den tredje delen av reglerna står det 

att staterna är ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning för all personal som deltar i 

planeringen och genomförandet av program och service för människor med funktionsnedsättning.  
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7.1 Slutsatser 

För att förtydliga att de inledande frågorna har besvarats genom vår empiriska undersökning, 

presenterar vi dessa frågor även här. 

 

- Hur arbetar persontransportbolag och researrangörer med handikappturism i förhållande till 

de regler som finns inom detta ämne? 

- Upplever rullstolsburna personer några hinder i sitt resande på grund av sitt handikapp och 

vad beror dessa hinder i sådana fall på?  

- Hur upplever rullstolsburna att de blir bemötta av personalen när de reser? 

- Har de rullstolsburna och resebolagen samma bild av färdmedlens handikappanpassning? 

 

Alla persontransportbolag vi haft kontakt med arbetar på ett eller annat sätt för att vara så anpassade 

som möjligt för funktionshindrade. De vill alla ge sina kunder så bra service och mottagande som 

möjligt, oavsett eventuella funktionshinder hos dessa personer. För de flesta transportbolag innebär 

det en hel del extra arbete att ha med funktionshindrade passagerare. Ingen av dem vi pratat med ser 

det dock som något problem för personalen att hjälpa sina passagerare. Det ingår i många företags 

policys att personalen som har kontakt med kunderna ska vara så tillmötesgående som möjligt.  

Företagen följer de lagar som finns, men eftersom det i flera fall endast handlar om 

rekommendationer och det ofta inte finns några sanktioner om reglerna bryts, är företagen inte 

bundna till detta. Många av de personer vi har varit i kontakt med har ingen uppfattning om vilka 

lagar och regler som finns angående handikappanpassningen.  

Enkätundersökningen visar att de flesta av de rullstolsburna anser att det är svårare att resa 

med rullstol än utan. De menar att det största problemet inte är den fysiska utformningen utan 

personalens bristande kunskap om hur de ska bemöta resenärer i rullstol och vilka behov dessa 

resenärer har. Undersökningen visar också en relativt jämn fördelning gällande vilka delar av den 

fysiska miljön som utgör det största hindret vid resan, även om av- och påstigningen är det som 

skapar mest problem.  

7 Avslutning  
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kan dra efter genomförd undersökning. Vi redovisar med andra 

ord vilka svar vi fått på de inledande frågeställningarna. Detta följs av egna reflektioner kring hur arbetet 
har gått samt förslag på framtida forskning i ämnet.    
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De rullstolsburna anser oftast att de inte blir bemötta på ett bra sätt av personalen på 

reseföretagen. De menar att personalen ofta inte har den tid som krävs för att hjälpa rullstolsburna 

passagerare och att personalen ofta visar tydligt att de störs av det extra arbete det innebär. Detta 

trots att de personerna på företagen med högre positioner menar att det ingår i personalens arbete 

att ta hand om alla kunder.  

Företagen menar i allmänhet att de är bra anpassade för resenärer i rullstol. Ingen vi har varit i 

kontakt med har några konkreta förslag på förbättringar utan menar att förbättringsarbetet sker hela 

tiden. För personer utan rörelsehinder som aldrig rest med rullstol eller tänkt på den fysiska 

utformningen ur detta perspektiv låter det också bra. Alla företagen har någon form av 

handikappanpassning och arbetar för att alla ska kunna resa, oberoende av funktionshinder. Enligt 

de rullstolsburna stämmer dock inte denna bild. De menar att det är svårt att resa med rullstol och 

att den information om tillgänglighet som finns är bristfällig och ofta inte stämmer. De menar också 

att personalens bristande kunskap i bemötandet av kunder gör att resan försvåras. 

Företagen menar alltså att handikappanpassningen är bra medan de rullstolsburna inte tycker 

att den fungerar särskilt bra.  

 

7.2 Egna reflektioner 
Vi har märkt att det är svårt för en rullstolsburen person att resa spontant. Det är exempelvis inte 

möjligt att åka tåg med Sista Minuten-biljett om man är i behov av ledsagning. Innan resan måste en 

rullstolsburen dessutom lägga ner tid på att ta reda på om hela resan är tillräckligt anpassad för 

dennes behov, så att han eller hon verkligen har möjlighet att genomföra resan. 

Ett problem som Thomas Wilhelm påpekade i intervjun är att reseföretagen kan ha brister i sin 

marknadsföring angående vilken grad av handikappanpassning de erbjuder. Om kunderna inte kan 

få tag på information om i vilken utsträckning färdmedlen är anpassade för dem, är det troligt att de 

inte väljer att resa alls. När vi tittade på de olika bolagens webbsidor hittade vi i flera fall dålig 

information om handikappanpassningen. Enligt vår uppfattning är Internet idag ett av de vanligaste 

sätten att hitta information och därför anser vi att resebolagen borde satsa mer på att ge sina kunder 

nödvändig information via denna kanal.  

Ett enkelt sätt att öka handikappanpassningen på transportföretagen kan vara att ge personalen 

utbildning i hur de bör bemöta alla slags kunder. På så vis skulle många av de funktionshindrade 

resenärerna troligen känna sig bättre bemötta och kanske motiveras att resa mer. 
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Då vi inte fann några tidigare studier i ämnet, ansåg vi att det behövdes en uppsats om 

handikappanpassning av transportmedel. Därför ville vi gärna att så många som möjligt skulle kunna 

få ta del av vårt arbete. Flera av de bolag och personer som vi på ett eller annat sätt har varit i 

kontakt med i samband med uppsatsen har varit intresserade av att få ta del av resultatet. Detta 

intresse från utomstående gör det enkelt för oss att sprida uppsatsen.  
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 Man  Kvinna

2. Ålder
h-20  21-30 31-40 41-50 50-60

 60-

3. Hemort: 

4. Är Du medlem i DHR?
 Ja  Nej

5. Vilken typ av rullstol använder Du?
 Manuell  Elektronisk

6. Brukar Du vanligtvis ha en assistent med dig när du reser?
 Ja  Nej

7. Har Du varit rullstolsburen hela ditt liv?
 Ja  Nej

Om du har svarat ja på fråga 7, fortsätt på fråga 10

8. Har Du reseerfarenheter utan rullstol?
 Ja  Nej

Om du har svarat nej på fråga 8, fortsätt på fråga 10

9. Anser du att det är svårare att resa med rullstol i jämförelse med att resa utan 
rullstol?

 Mycket  Ganska  Lite  Inte alls  Vet ej
 mycket

10. Hur många resor inom Sverige har Du gjort det senaste året?
(Bortse från resor med bil och resor inom hemkommunen)

h0 h1 h2 h3 h4

h5 eller fler

11. Vilka färdsätt har Du använt dig av?
 Tåg  Flyg Buss Kryssningsfartyg (t.ex. Silja Line)

1. Kön

Bilaga 1

Enkätundersökning

I



12. Hur många resor utomlands  har Du gjort det senaste året?
(Bortse från resor med bil)

h0 h1 h2 h3 h4

 5 eller fler

13. Vilka färdsätt har Du använt dig av?
 Tåg  Flyg Buss Kryssningsfartyg (t.ex. Silja Line)

14. Skulle Du vilja resa mer?
 Ja  Nej

15. Om ja, vilken är största  orsaken till att Du inte reser mer?
 Brist på tid  Brist på  Transport svårigheter  Ekonomiska 

 resesällskap  pga. ditt funktionshinder  skäl
 Annat:

16. Skulle Du resa mer om resan var mer rullstolsanpassad?
 Ja  Nej

17. Vilken/vilka saker med resan har Du upplevt minst anpassade till ditt 
funktionshinder?

 Av- och påstigning på  Trappor/hissar  Toaletter
 transportmedlet

 Höjd på informations-  Höjd på t.ex. bord och  Dörrar
 skyltar och liknande  receptionsdiskar

 Gångar och liknande  Annat:

18. Känner Du dig bekväm som resenär?
 Alltid  Oftast  Ibland  Sällan  Aldrig

19. Brukar Du känna dig diskriminerad av personalen pga. ditt funktionshinder 
när Du bokar en resa?

 Alltid  Oftast  Ibland  Sällan  Aldrig

20. På vilket/vilka sätt brukar Du i så fall känna dig diskriminerad av dem?
 Personalen visar tydligt att  Personalen har inte den tid som krävs
 de störs av det extra arbetet  för att hjälpa dig

 Personalen visar tydligt  Annat:
 ointresse att hjälpa till

II



21. Brukar Du känna dig diskriminerad av personalen pga. ditt funktionshinder 
när Du reser?

 Alltid  Oftast  Ibland  Sällan  Aldrig

22. På vilket/vilka sätt brukar Du i så fall känna dig diskriminerad av dem?
 Personalen visar tydligt att  Personalen har inte den tid som krävs
 de störs av det extra arbetet  för att hjälpa dig

 Personalen visar tydligt  Annat:
 ointresse att hjälpa till

23. Upplever Du att Du får den hjälp Du behöver av personalen när du reser?
 Alltid  Oftast  Ibland  Sällan  Aldrig

24. Upplever Du att resor i allmänhet är för dåligt utvecklade för rullstolsburna?
(Bortse från lokalkollektivtrafiken)

 Ja  Nej
Motivering:

25. Vilket/vilka bolag har Du rest med? (Bortse från lokalkollektivtrafiken)
 SAS  Skyways  SJ  Swebus  Birka Cruises

 Silja Line Ving  Solresor

Andra bolag:

26. Övriga synpunkter: 

III



 IV

Bilaga 2 
Intervjuguide  
 
Charterbolag 

1. Vad har Ni för handikappsanpassning på Ert företag? 
2. Har Ni någon som arbetar speciellt med detta? 
3. Vilket/vilka flygbolag använder Ni er av? 
4. Måste en rullstolsburen informera om sitt handikapp vid bokningen eller kan man resa utan 

problem ändå? 
5. Kan en rullstolsburen välja bokningssätt som alla andra? (Internet, telefon, besök) 
6. Hur många handikappanpassade platser finns för varje resa? (Flyg, transfer, hotell) 
7. Måste de rullstolsburna betala någonting extra för att resa med Er? 
8. Innebär det mycket extraarbete för Er om en rullstolsburen reser med Er? 
9. Vad har personalen för instruktioner när det gäller rullstolsburna? 
10. Kan den rullstolsburne ta sig från flygplatsen till hotellet på samma sätt som de andra 

resenärerna? 
11. Har den rullstolsburne möjlighet att välja vilket hotell han/hon vill? 

- Finns alternativ i alla prisklasser? 
• Om nej, finns det möjlighet till rabatter eller liknande?  

- Om den rullstolsburne är i ett sällskap med icke rullstolsburna, hur löser Ni då 
boendet? 

12. Har Ni någon statistik över hur många rullstolsburna/handikappade som reser med Er varje 
år? 

13. Får Ni bidrag av staten eller liknande för att göra Er mer rullstolsanpassade? 
14. Finns det några lagar eller regler som reglerar hur väl handikappanpassade Ni måste vara? 
15. Vilka förbättringar anser Ni att Ni kan göra för ytterligare handikappanpassning? 

 
Flygbolag 

1. Vad har Ni för handikappsanpassning på Ert företag? 
2. Är alla nödvändigheter anpassade för rullstolsburna? (Check-in-diskar, informationsdiskar 

och liknande) (1,2 M) 
3. Har Ni någon som arbetar speciellt med detta? 
4. Måste en rullstolsburen informera om sitt handikapp vid bokningen eller kan man resa utan 

problem ändå? 
5. Kan en rullstolsburen välja bokningssätt som alla andra? (Internet, telefon, besök) 
6. Måste de rullstolsburna betala någonting extra för att resa med Er? 
7. Räknas rullstolens vikt in i maxvikten för det personliga bagaget? 
8. Innebär det mycket extraarbete för Er om en rullstolsburen reser med Er? 
9. Vad har personalen för instruktioner när det gäller rullstolsburna? 
10. Finns det möjlighet att ta sig fram med rullstol i gångarna på planen? 

- Om inte, hur hjälper Ni den rullstolsburne då att exempelvis sätta sig? 
11. Har Ni specialanpassade sittplatser för rörelsehindrade på alla plan?  

- Hur många? 
12. Får den rullstolsburne ta med sig sin rullstol in på planet? 

- Får han/hon annars låna en av flygplatsen eller hur tar han/hon sig till och från 
planet? 

13. Har Ni rullstolsanpassade toaletter på alla flygplatser? 



 V

- Hur många? 
14. Har Ni rullstolsanpassade toaletter på alla plan? 

- Hur många? 
15. Hur tar sig en rullstolsburen person på och av planet? 
16. Har Ni någon statistik över hur många rullstolsburna/handikappade som reser med Er varje 

år? 
17. Får Ni bidrag av staten eller liknande för att göra Er mer rullstolsanpassade? 
18. Finns det några lagar eller regler som reglerar hur väl handikappanpassade Ni måste vara? 
19. Vilka förbättringar anser Ni att Ni kan göra för ytterligare handikappanpassning? 

 
Tågbolag 

1. Vad har Ni för handikappsanpassning på Ert företag? 
2. Har Ni någon som arbetar speciellt med detta? 
3. Måste en rullstolsburen informera om sitt handikapp vid bokningen eller kan man resa utan 

problem ändå? 
4. Kan en rullstolsburen välja bokningssätt som alla andra? (Internet, telefon, besök) 
5. Måste de rullstolsburna betala någonting extra för att resa med Er? 
6. Innebär det mycket extraarbete för Er om en rullstolsburen reser med Er? 
7. Vad har personalen för instruktioner när det gäller rullstolsburna? 
8. Vad gör den rullstolsburne/vad gör Ni för den rullstolsburne när den ska stiga på vid en 

station som inte har rullstolslyft? 
9. Finns det möjlighet att ta sig fram med rullstol i gångarna på tågen? 

- Om inte, hur hjälper Ni den rullstolsburne då att exempelvis sätta sig? 
10. Har Ni specialanpassade sittplatser för rörelsehindrade på alla tåg?  

- Hur många? 
11. Har Ni specialanpassade sovvagnar för rörelsehindrade på alla tåg?  

- Hur många? 
12. Har Ni rullstolsanpassade toaletter på alla stationer? 

- Hur många? 
13. Har Ni rullstolsanpassade toaletter på alla tåg? 

- Hur många? 
14. Har Ni någon statistik över hur många rullstolsburna/handikappade som reser med Er varje 

år? 
15. Får Ni bidrag av staten eller liknande för att göra Er mer rullstolsanpassade? 
16. Finns det några lagar eller regler som reglerar hur väl handikappanpassade Ni måste vara? 
17. Vilka förbättringar anser Ni att Ni kan göra för ytterligare handikappanpassning? 
 

Kryssningsbolag 
1. Vad har Ni för handikappsanpassning på Ert företag? 
2. Har Ni någon som arbetar speciellt med detta? 
3. Måste en rullstolsburen informera om sitt handikapp vid bokningen eller kan man resa utan 

problem ändå? 
4. Kan en rullstolsburen välja bokningssätt som alla andra? (Internet, telefon, besök) 
5. Måste de rullstolsburna betala någonting extra för att resa med Er? 
6. Innebär det mycket extraarbete för Er om en rullstolsburen reser med Er? 
7. Vad har personalen för instruktioner när det gäller rullstolsburna? 
8. Har den rullstolsburne möjlighet att ta sig omkring överallt på båten?  

- Om inte, vad har de inte tillgång till? 



 VI

9. Har Ni specialanpassade hytter för rörelsehindrade på alla fartyg?  
- Hur många? 
- På vilket sätt är de anpassade? 
- Har den rullstolsburne möjlighet att välja vilket rum han/hon vill? 

• Finns det alternativ i alla prisklasser?  
o Om nej, finns det möjlighet till rabatter eller liknande? 

- Om den rullstolsburne är i ett sällskap med icke rullstolsburna, hur löser Ni boendet 
då? 

10. Har Ni rullstolsanpassade toaletter i allmänna utrymmen? 
- Hur många? 

11. Har Ni rullstolsanpassade toaletter på alla terminaler? 
- Hur många? 

12. Har Ni någon statistik över hur många rullstolsburna/handikappade som reser med Er varje 
år? 

13. Får Ni bidrag av staten eller liknande för att göra Er mer rullstolsanpassade? 
14. Finns det några lagar eller regler som reglerar hur väl handikappanpassade Ni måste vara? 
15. Vilka förbättringar anser Ni att Ni kan göra för ytterligare handikappanpassning? 

 
 

 


	11. Titelsida, förord, sammandrag, innehållsförteckning
	5. Arbetet_2_
	Bilaga
	Bilaga
	6. Bilaga sida 1
	7. Bilaga sida 2
	8. Bilaga sida 3
	Blad1


	9. Bilaga intervju


