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Sammanfattning 
Tio procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Var tionde 
person har alltså särskilda behov i sitt resande och är därmed beroende av att hela 
destinationens miljö är tillgänglig. Tillgänglighet är någonting som Stockholm Stad arbetar 
med då de har som mål att år 2010 vara världens mest tillgängliga huvudstad. Stockholm är en 
destination och en destination består av många olika aktörer, både kommersiella och icke 
kommersiella. Studien syftar därför dels till att undersöka om, och i så fall hur, en god 
tillgänglighet i Stockholm skulle påverka de enskilda turistiska aktörerna på destinationen. 
Studien syftar även till att undersöka vad dessa aktörer har för inställning till och motiv för 
tillgänglighetsanpassningar. Tillgänglighet kan studeras utifrån olika aspekter men denna 
studie kommer främst att behandla fysisk tillgänglighet utifrån ett etiskt och ekonomiskt 
perspektiv. 

I denna studie används en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt synsätt. För att undersöka 
tillgänglighetsaspekter i turismbranschen intervjuades respondenter från Stockholm Stad, 
Stockholm Visitors Board, Sveriges Hotell och Restaurangföretagare, Clarion Hotel 
Stockholm, Hotell Birger Jarl, Nordic Light Hotel och Scandic Hotels. 

I studien används artiklar som behandlar etik och ansvarsfullt företagande (bland annat 
Corporate Social Responsibility) samt på vilket sätt tillgänglighet kan vara till godo för 
turismföretag och samhället. Studien presenterar även tidigare forskning som belyser 
betydelsen av samverkan på en destination och svårigheter i att separera destinationen och de 
turistiska aktörerna från varandra. Dessutom presenteras lagar och regler kring 
tillgänglighetsanpassning för att ge en övergripande bild av vad som lagmässigt krävs av 
aktörerna. 

Resultatet i undersökningen visar bland annat att turismföretag anser sig ta ett 
samhällsansvar när de gör tillgänglighetsanpassningar. Företagen vill vara etiska och 
tillgodose alla kunder, vilket inkluderar personer med funktionsnedsättning. Aktörerna anser 
samtidigt att ökad tillgänglighet skapar konkurrensfördelar då de får ett bredare kundunderlag 
samt bättre rykte och image genom sina anpassningar. De vill även vara affärsdrivande, det 
vill säga att investeringarna måste stå i proportion till kostnaderna. Med andra ord, om 
investeringar i tillgänglighetsanpassning inte skulle generera tillräckligt stora fördelar skulle 
företag inte anpassa mer än vad lagen kräver. Den etiska handlingen gällande 
tillgänglighetsanpassningar sker alltså inte alltid i osjälviskt syfte utan för att skapa 
ekonomiska fördelar genom gott rykte och bredare kundunderlag. 

Resultatet visar även att turismaktörerna i Stockholm skulle gynnas av att staden blev 
världens mest tillgängliga huvudstad. Detta skulle resultera i att staden fick fler besökare 
vilket i sin tur skulle ge fler affärstillfällen för de enskilda turismföretagen. 

 

 

Nyckelord: Tillgänglighet, funktionshinder, Stockholm Stad, turism och hotell 
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Abstract 
Ten percent of Sweden’s inhabitants have some kind of disability. That is, every ten person 
has special needs when it comes to travelling, and therefore is depended on whether the 
destination is accessible or not. In their goal for year 2010 Stockholm City wants to be the 
most accessible capital in the whole world.  

The destination involves many different operators, both commercial and non-commercial. 
This study is a research about how good the accessibility in Stockholm is, and how this would 
affect the individual tourism operators in Stockholm. Furthermore, this study’s purpose is to 
find out what the operators think about the accessibility adjustments. Accessibility can be 
studied from different aspects, but this specific study will first of all treat the accessibility 
from an ethic and economical perspective. 

Qualitative methods have been used in this study, in order to investigate accessibility within 
the tourism line. Respondents from Stockholm City, Stockholm Visitors Board, the Swedish 
Hotel and Restaurant Association, Clarion Hotel Stockholm, Hotel Birger Jarl, the Nordic 
Light Hotel, and Scandic Hotels, have been interviewed. 

In this study articles about ethics and responsible spirits of enterprise are used (for instance 
Corporate Social Responsibility), as well as in what way accessibility can be good for tourism 
enterprises and the society. The study also presents earlier research that brings up the 
signification of co-operation at a destination, plus how it is difficult to separate the destination 
and the tourism operators. Additionally, laws and rules about accessibility are presented to 
give an overall picture about what the operators need to do according to the law.  

The results show that the operators believe that they take liability against the society when 
they do accessibility adjustments. The operators want to be ethic and satisfy all customers, 
disabled people included. The operators also believe that increased access create competition 
advantages when they get more customers, plus a better reputation and image. They want to 
make profits, which means that the investments must be in proportion to the expenses. In 
other words, if the investments wouldn’t be profitable enough the operators wouldn’t adjust 
more than the law says. The ethic deed about accessibility adjustments is not always an 
unselfish cause but a way to make a profit by good reputation and more customers. 

The analysis shows that the operators in Stockholm would be favored if the city became the 
most accessible capital in the world. This would result in that the city got more visitors, which 
would generate more business opportunities for the individual tourism operators.  

 
 
 

 
Keywords: Accessibility, disability, Stockholm City, tourism and hotels
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1. Inledning 
För att turismen ska fungera på en destination krävs det att platsen är anpassad efter många 
olika behov. Ett utav de viktigaste behoven berör tillgänglighet och människors möjlighet att 
nå destinationen samt uppehålla sig på olika platser. Destinationen och alla dess faciliteter 
måste därför anpassas för att alla människor ska kunna turista obehindrat, oavsett 
funktionsnedsättning eller ej. En tillgänglig miljö ger alla människor förutsättningar för 
medverkan i samhället. Om miljön är tillgänglig kan människor i större utsträckning klara sig 
själva, vilket resulterar i att behovet av sociala insatser minskar.1 En ökad tillgänglighet kan 
också leda till att aktörer i näringslivet får fler kunder.2 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Om funktionsnedsättning och tillgänglighet 

Ordet handikapp kommer från engelskans ”hand i cap” som under 1700-talet började 
användas som en benämning för att ”kompensera mindre framgångsrikt tävlande” inom sport. 
Handikappade började uppmärksammas politiskt under 1800-talet och sedan dess har 
begreppets innebörd ändrats. I Svenska Akademins ordlista från 1950 var ordet handikapp 
relaterat till sportarrangemang men under 1970-talet förändrades begreppets betydelse och 
började användas för att presentera en persons ”fysiska eller psykiska belastning”.3 Idag anses 
benämningen handikapp vara en förlegad och utpekande term som ska undvikas, istället 
används orden funktionshindrad eller funktionsnedsättning.4  

Funktionshinder uppstår när en miljö eller verksamhet inte är anpassad efter en person med 
funktionsnedsättning. Det är alltså miljön som avgör hur funktionshindrande en 
funktionsnedsättning är.5 Ett funktionshinder är med andra ord inte något en person har, utan 
någonting som uppstår mellan personen och omvärlden.6  

I Sverige har ca tio procent av befolkningen en funktionsnedsättning och människor med 
tillfälliga funktionsnedsättningar (till exempel skador) och äldre människor (som med 
stigande ålder ofta får nedsatt rörelsefunktion, syn, hörsel, reaktionsförmåga, styrka och så 
vidare)7 är också i behov av en miljö som är lättframkomlig.8  

Brister i tillgänglighet kan uppstå på grund av nivåskillnader mellan trottoar och gata, 
ojämnheter i gatubeläggning och kantstenar, branta lutningar av gångvägar samt avsaknad av 
ledstänger, skyltar och lyktstolpar. Funktionsnedsatta personer drabbas inte endast av brister i 

                                                 
1 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 5 
2 Regeringen, prop: 1999/2000:79, Från patient till medborgare, 
http://regeringen.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf (2009-02-20) s. 43 
3 Förhammar. S & Nelson. M, 2004, s. 35 
4 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 8 
5 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 8 
6 Dammert. R, 2005, s. 6 
7 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 14 
8 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 3 
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stadsplaneringen utan även av felparkerade cyklar och mopeder som står i vägen på bland 
annat gångbanor9 samt av frånvaro av hiss i äldre hus.10 

Att anpassa byggnationer redan från början är mindre kostsamt än om de måste göras om i 
efterhand.11 Därför bör lämpligen tillgänglighet finnas med som ett perspektiv redan från 
start.12  
 

1.1.2 Tillgänglighet i Stockholm Stad 

År 2010 har Stockholm Stad som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad13 och 
arbetet för att nå detta mål drivs av Trafikkontoret genom Tillgänglighetsprojektet.  Projektet 
startade år 1999 och omfattar hela Stockholms kommun.14 Syftet med 
Tillgänglighetsprojektets arbete är att alla ska kunna röra sig i staden på egen hand oavsett 
funktionsnedsättning eller ej,15 och detta består bland annat av att ”enkelt avhjälpta hinder” i 
allmänna lokaler och på offentliga platser ska undanröjdas.16 Det innebär att verksamheter till 
exempel installerar rullstolsramper vid trappor eller bygger bort höga trösklar.17  

Tillgänglighetsprojektet delar ut ett pris till privata aktörer som gjort någonting bra för 
tillgänglighet. Detta pris, S: t Julian-priset, delades ut första gången år 2006 och delas ut varje 
år till och med år 2010. Priset är ett hedersomnämnande och vinnaren erhåller ett diplom och 
en statyett.18 
 

1.2 Problemformulering 

Eftersom cirka tio procent19 av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning, 
innebär detta att det bör finnas ungefär lika många potentiella turister som är 
funktionsnedsatta. Var tionde person har alltså särskilda behov i sitt resande. Detta faktum 
måste beaktas vid utformningen av destinationen och dess faciliteter, både av icke 
kommersiella och kommersiella aktörer. De turistiska aktörerna är en del av destinationen 
vilket innebär att de inte endast representerar sig själva utan även destinationen. Därför borde 
de kunna påverka turisternas syn på destinationen som helhet. Tvärtom kan den enskilda 
aktören påverkas av den bild som turisten har av hela destinationen eftersom det finns 
svårigheter i att separera destinationen och de turistiska aktörerna. För att Stockholm som 
helhet ska ses som en tillgänglig destination, borde arbetet för att bli världens mest 
tillgängliga huvudstad, inte endast omfatta kommunen utan även alla stadens aktörer.  

                                                 
9 Regeringen, prop: 1999/2000:79, Från patient till medborgare, 
http://regeringen.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf (2009-02-20) s. 52 
10 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 7 
11 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 6 
12 Regeringen, 2008, Enkelt avhjälpt, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/83/68/df957f52.pdf (2009-05-
10), s. 7 
13 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 5 - 6 
14 Cedergrund. L, (2009-04-17) 
15 Cedergrund. L, (2009-04-17) 
16 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 5 - 6 
17 Boverket, s. 5 
18 Cedergrund. L, (2009-04-17) 
19 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 14 
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Tillgänglighet för funktionsnedsatta kan betraktas bland annat utifrån demokratiska, etiska, 
moraliska, ekonomiska och legala aspekter. Det kan ses som en demokratisk rättighet för alla 
att kunna röra sig fritt i samhället och att kunna resa oavsett funktionsnedsättning eller ej. På 
samma sätt kan det tyckas självklart att både privata och icke privata aktörer följer moraliska 
normer i samhället och tar ett etiskt ansvar för att alla ska kunna resa och utnyttja turistiska 
faciliteter. Aktörer måste om inte annat följa gällande lagstiftning för tillgänglighet. 
Ekonomiska faktorer spelar in på olika sätt när det gäller tillgänglighetsfrågor. Det kan 
innebära en ekonomisk belastning för aktörer att tillgänglighetsanpassa, men frågan är om det 
endast resulterar i en kostnad, eller om det även kan ge konkurrensfördelar. 

Det finns olika syn på huruvida det går att förena ekonomiska mål med etiska värden. Vissa 
menar att det är svårt medan andra tvärtom menar att etik och ekonomi går att förena genom 
att marknaden sätter ett pris på näringslivets etiska gärningar.20 Detta resonemang utvecklas i 
kapitlet Teoretisk referensram. 

Denna problemformulering har resulterat i tre frågeställningar som uppsatsen syftar att 
besvara.   

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur påverkas turismaktörer i Stockholm av att staden har en god tillgänglighet? 
• På vilket sätt och varför, arbetar turismaktörer för ökad tillgänglighet? Vad är 

motivationen? 

• Hur hänger den etiska och ekonomiska aspekten samman gällande 
tillgänglighetsanpassningar?  

 

1.4 Syfte 

• Syftet är dels att beskriva vad tillgänglighetsanpassning har för påverkan på 
turismaktörer i Stockholm och dels att identifiera dessa aktörers inställning till, och 
motiv för tillgänglighetsanpassning. 

 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Funktionsnedsättning 

Till funktionsnedsättning räknas hörselnedsättning, medicinsk funktionsnedsättning (astma 
och allergi med mera), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (impulsstyrd), psykisk ohälsa, 
rörelsenedsättning, synnedsättning och kognitiv funktionsnedsättning.21 Mer information om 
funktionsnedsättning i bilaga 1. I denna uppsats används begreppet funktionsnedsättning som 
en beskrivning av fysiska nedsättningar som på något sätt kan påverka en persons resande.  
 

                                                 
20 Boberg. F, 1999, s. 5 
21 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 9-14 
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1.5.2 Tillgänglighet 

Enligt Tillgänglighetsprojektet innebär tillgänglighet att självständigt kunna ta sig fram i 
miljön.22 EU kommissionens definition av begreppet är att tillgänglighet innefattar hur lätt det 
är för alla att på egen hand ta sig till, ta sig in i och använda en lokal, ett område eller andra 
faciliteter.23 I denna uppsats används begreppet tillgänglighet som en kombination av dessa 
två förklaringar. Alla människor, oavsett funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram i miljön 
på egen hand. Detta innebär att personen självständigt ska kunna resa till en plats, kunna 
tillträda platsen samt bruka platsen eller faciliteten.  
 

1.6 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till Stockholm Stad som har som mål att vara världens mest 
tillgängliga huvudstad år 2010. Kranskommuner och Stockholms län kommer inte att 
behandlas eftersom det endast är Stockholm Stad som ingår i Tillgänglighetsprojektet. 

Det finns som tidigare nämnts flera olika sätt att studera ansvarsfullt företagande men denna 
studie kommer främst att studera ekonomiska och etiska aspekter i turismaktörers arbete för 
tillgänglighetsanpassning. 

Tillgänglighet kan innebära många olika saker men i denna undersökning behandlas endast 
den fysiska tillgängligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar. 

 

1.7 Uppsatsdisposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett metodkapitel som beskriver forskningssynsätt, 
tillvägagångssätt och urval. Under metodkapitlet presenteras även information om 
intervjurespondenterna och deras verksamheter. Efter metodkapitlet följer ett kapitel om lagar 
och regler gällande tillgänglighet i Sverige. Nästföljande kapitel presenterar den teoretiska 
referensramen i vilken tidigare forskning som är till stor nytta för uppsatsens syfte 
presenteras. Kapitlet inkluderar även teori som bland annat behandlar företagens sociala 
ansvar samt vikten av samverkan mellan aktörerna på destinationen. Efter den teoretiska 
referensramen presenteras den empiriska undersökningen där respondenternas svar har 
sammanställts i tre avsnitt som behandlar olika teman. Nästföljande kapitel analyserar det 
empiriska materialet med stöd av den teoretiska referensramen. De två avslutande kapitlen 
behandlar slutsats och avslutande reflektioner.  

                                                 
22 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 8 
23 Westcott. J, 2004, s. 5 
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2. Metod 

2.1 Hermeneutik 

Hermeneutiskt synsätt innebär att få förståelse för företeelser som grundar sig på människors 
upplevelser, till exempel glädje. 24 Detta går inte att mäta eller beräkna utan måste tolkas25 och 
just tolkning är det viktigaste redskapet i hermeneutiken.26 Hermeneutiken omfattar, förutom 
att tolka, även att förstå, att ha förförståelse samt att förklara. Tolkning innebär att lägga fram 
sin förståelse för både sig själv och andra och förståelsen i sin tur innebär att få insikt på ett 
djupare plan. Förförståelsen bygger på forskarens tidigare kunskap och känslor och forskaren 
är därför aldrig neutral. Förförståelse är viktig för att kunna tolka överhuvudtaget eftersom det 
ger en inblick i ämnet som gör att studien kan gå framåt. Förklaring innebär inom 
hermeneutiken att forskaren tar till en teori eller hypotes för att försöka förklara ett fenomen. 
Förklaringen anpassas sedan efter fenomenets situation.27 För denna studie lämpar sig det 
hermeneutiska synsättet bäst eftersom syftet är att söka förståelse för turistiska aktörers 
inställning till och motiv för tillgänglighetsanpassning. De olika aktörernas åsikter i frågan är 
personliga och därför lämpar sig det hermeneutiska synsättet bäst. 
 

2.2 Kvalitativ forskning 

I denna studie används kvalitativ metod eftersom den på bästa sätt kan hjälpa till att besvara 
syftet. Motivet är att få en djupare insikt i hur enskilda respondenter ställer sig till problemet 
och i kvalitativ forskning ligger fokus på att förstå den sociala verkligheten utifrån hur 
aktörerna i ett sammanhang tolkar denna sociala verklighet.28 I kvalitativ forskning ligger 
fokus på ord snarare än siffror. Strategin är induktiv, tolkande och konstruktionistisk.29  

Kopplingen mellan teori och praktik är mer svårtolkad i kvalitativ forskning än hos 
kvantitativ forskning och kvalitativa studier är oftare mer detaljrika i sina beskrivningar än 
kvantitativa studier.  Detta beror främst på att kvalitativa forskare framhåller att allt måste 
tolkas i ett sammanhang.30 Kvalitativa undersökningar är mer beskrivande och inte påverkade 
av strikta regler för hur insamling av data och analysering ska gå till.31  

Vid forskning genom kvalitativ metod är inte syftet att informationen ska kunna 
generaliseras. Det huvudsakliga syftet är istället förståelse och en djupare studie av det som 
undersöks.32 Forskaren är medveten om att dennes deltagande kan påverka resultaten och 
arbetet sker genom intervjuer utan fasta svarsalternativ.33 Kvalitativ intervju ger närhet till 
undersökningsobjektet genom att personligen möta den enhet som undersöks. Syftet är att 
komma så när inpå individen som möjligt för att få en förståelse för den situation som 
                                                 
24 Ödman. P-J, 2004, s. 71 
25 Ödman, P-J, 2004, s. 84 
26 Ödman, P-J, 2004, s. 72 
27 Ödman, P-J, 2004, s. 74-75 
28 Bryman. A, 2002, s. 250 
29 Bryman. A, 2002, s. 249 
30 Bryman. A, 2002, s. 265-266 
31 Bryman. A, 2002, s. 271 
32 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 14 
33 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 78 
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personen, gruppen eller organisationen befinner sig i.34 En av fördelarna med kvalitativa 
intervjuer är att situationen till stor del liknar ett normalt samtal. Forskaren kan då i så liten 
utsträckning som möjligt styra undersökningspersonens svar, samtidigt som det är viktigt att 
styra samtalet så att forskaren får svar på det den avser att undersöka.35 

Kvalitativa intervjuer är ofta mer ostrukturerade i sin metod vilket gör att det finns plats för 
flexibilitet. Undersökningen kan då i större utsträckning, än för den kvantitativa 
undersökningen, byta riktning.36 Kvalitativa metoder kritiseras därför för att vara svåra att 
upprepa.37 Flexibiliteten kan också skapa problem eftersom personer tenderar att uppfatta 
samma information olika. 38  

För att få en bra kvalitativ intervju måste forskaren bygga upp en bra tillit. Det görs genom 
att intervjupersonen blir medveten om intervjuns syfte samt får en känsla av att detta är 
meningsfullt även för denne.39 

Intervjun kan vara antingen en respondentintervju eller en informantintervju. En 
respondentintervju innebär att undersökningspersonen själv är inblandad i den situation 
forskaren undersöker. En informantintervju innebär att forskaren intervjuar en person som 
inte själv är delaktig i företeelsen men som har mycket kunskap om situationen.40 Det 
insamlade empiriska materialet i denna studie utgörs av respondentintervjuer eftersom 
samtliga intervjuade personer är involverade i turismbranschen och mer eller mindre berörs av 
tillgänglighetsfrågor. 

Till denna studie användes semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer är 
frågorna förberedda i förväg men tillåter respondenten att svara fritt och utveckla sina åsikter. 
Detta gör att intervjuaren måste vara flexibel gällande frågornas ordningsföljd.41 En 
semistrukturerad intervju används i studien för att försäkra att de ämnen som är viktiga för 
syfte och frågeställningar berörs, vilket kan vara svårt att styra genom en ostrukturerad 
intervju. Strukturerad intervju är inte heller passande eftersom en intervju med fasta 
svarsalternativ, bättre lämpar sig för undersökningar genom frågeformulär.42  

Intervjufrågorna i denna studie varierade beroende på intervjurespondent, dock ställdes 
samma frågor till hotellrespondenterna. Samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga 2.  

 

2.3 Respondentval och tillvägagångssätt 

Urvalet av respondenter för kvalitativ intervju sker systematiskt efter genomtänkta kriterier. 
Detta görs utifrån förförståelse och förutfattade meningar som är baserade på teorierna som 
samlats in och bearbetats innan själva undersökningen.43  

För att besvara studiens syfte skulle alla turistrelaterade aktörer på en destination kunna 
undersökas men på grund av begränsat tidsutrymme lades fokus dels på 
                                                 
34 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 92 
35 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 99 
36 Bryman. A, 2002, s. 268 
37 Bryman. A, 2002, s. 270 
38 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 99 
39 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 105 
40 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 104 
41 Denscombe. M, 2008, s. 135 
42 Jacobsen. D-I, 2002, s. 163 
43 Holme. I. M & Solvang. B. K, 1997, s. 101 
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Tillgänglighetsprojektet (”Världens mest tillgängliga huvudstad”) eftersom de är centrala för 
tillgänglighetsarbetet i Stockholm. Arbetet som Tillgänglighetsprojektet gör, påverkar 
Stockholm som destination samt dess turistiska aktörer i tillgänglighetsfrågan. Fokus lades 
också på att intervjua en representant från Stockholm Visitors Board (SVB) eftersom SVB har 
huvudansvaret för marknadsföringen av Stockholm som destination och påverkar därmed 
turismen övergripande i Stockholm. För att dessutom få insikt i turistiska aktörers åsikter 
kring tillgänglighet i Stockholm valdes en aktörsgrupp vilken blev hotellverksamheter. Att 
undersöka hotellverksamheter ansågs relevant eftersom alla turister behöver någonstans att bo 
och hotell är permanent lokaliserade på en destination till skillnad från till exempel resebyråer 
som inte är beroende av endast en destination. Hotell erbjuder dessutom en fysisk produkt och 
är beroende av att gästerna kan nyttja deras faciliteter.   

Forskningsprocessen inleddes med en informantintervju med Siw Wallius som arbetar som 
heminstruktör. Hon är stationerad på Baltzar, en mötesplats för pensionärer på Kungsholmen i 
Stockholm. Intervjun gav bakgrund om funktionsnedsättningar och funktionshinder samt 
information om vanliga svårigheter som funktionsnedsatta personer stöter på i samhället.  

Den empiriska studien inleddes med en intervju med Lars Cedergrund, projektchef för 
Tillgänglighetsprojektet. Intervjun gav information om projektet samt hur detta inverkar på 
Stockholm som destination.  

För ytterligare information om hur tillgänglighet inverkar på Stockholm ur turistisk 
synvinkel intervjuades Margaretha Alfthan, tillfällig chef för privatresor, på Stockholm 
Visitors Board (SVB). För att sedan få en övergripande inblick i hur hotellföretagen resonerar 
kring tillgänglighet genomfördes en intervju med Carola Korhonen, branschjurist på Sveriges 
Hotell och Restaurangföretagare (SHR), som arbetar med bland annat tillgänglighetsfrågor. 

För att få en spridning i informationsinnehållet gällande turistiska aktörers åsikter valdes 
fyra respondenter som representerar hotell med olika storlek, inriktning, standard med mera. 
Malin Hederstedt, front office manager, på Clarion Hotel Stockholm valdes eftersom hotellet 
tillhör kedjan Choice Hotels Scandinavia44 som är Nordens största hotellkedja.45 Magnus 
Berglund, handikappsambassadör, på Scandic Hotels valdes eftersom Scandic är en 
hotellkedja som är ensamma inom hotellbranschen i Europa om att driva ett 
tillgänglighetsprogram.46 Martin Åkesson, hotellchef, på Nordic Light valdes eftersom 
hotellet har ett speciellt designkoncept samt att hotellet är privatägt och inte ingår i en kedja. 
Anne Belfrage valdes som respondent eftersom hon arbetar som hotellchef för Hotel Birger 
Jarl, Hotel Tegnérlunden samt Hotel Micro47 vilka alla är privatägda hotell och endast driver 
verksamhet lokalt i Stockholm. 

Alla intervjuer var personliga med undantag för intervjun med Carola Korhonen som istället 
gjordes över telefon eftersom hon inte hade tid att träffas för ett personligt möte. Både de 
personliga intervjuerna och telefonintervjun gav utrymme för eventuella följdfrågor och 
vidareutveckling av respondenternas resonemang. Varje intervju tog cirka en timme och de 
personliga intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna med Lars 

                                                 
44 Hederstedt. M (2009-04-23) 
45 Choice Hotels: http://www.choicehotels.no/chs/choice/sv/om/ (2009-05-10) & 
http://www.choicehotels.no/chs/choice/sv/om/affiliate-program/ (2009-05-10) 
46 Berglund. M (2009-04-29) 
47 Belfrage. A (2009-04-24) 
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Cedergrund, Margaretha Alfthan, Carola Korhonen och Anne Belfrage skedde avskilt, vilket 
underlättade för uppfattningsförmågan eftersom det inte fanns några störande moment i 
närheten. Intervjuerna med Magnus Berglund, Malin Hederstedt och Marin Åkesson ägde rum 
i respektive hotells allmänna utrymmen, det vill säga lobby eller restaurang, vilket innebär att 
det kan ha funnits störande moment som inverkat på uppfattningen av vad respondenterna 
förmedlade. Eventuella missuppfattningar har dock korrigerats eftersom alla respondenter har 
fått kommentera och godkänna sina intervjusvar i efterhand. 
 

2.4 Intervjurespondenterna och deras verksamheter 

2.4.1 Tillgänglighetsprojektet 

Projektet drivs av Trafikkontoret i Stockholm Stad och idag arbetar tio personer på heltid med 
projektet. Lars Cedergrund har varit chef för Tillgänglighetsprojektet sedan starten år 1999. 
Varje år disponerar projektet 100 miljoner kronor och hittills har en miljard kronor nyttjats. 
Projektgruppen arbetar bland annat med att informera privata aktörer om vad dessa kan göra 
för att öka tillgängligheten. Projektgruppen samarbetar bland annat med Statens 
Fastighetsverk och SL och har fått statligt bidrag från Vägverket för att bland annat öka 
tillgängligheten i stadens kollektivtrafik.  
 

2.4.2 Stockholm Visitors Board 

Stockholms Visitors Board (SVB) ägs av Stockholm Stad AB och har till uppgift att 
marknadsföra Stockholm48 som besöksdestination under varumärket "Stockholm - the Capital 
of Scandinavia".49 SVB ska bidra till att privatresandet till Stockholm ökar, att fler företag 
väljer Stockholm för sina affärsrelaterade möten och att evenemang förläggs i Stockholm. De 
ska dessutom erbjuda besökarna turist- och presservice.50 

SVB arbetar inte med att sälja och utveckla resor, utan stöttar näringslivet genom 
marknadsföring samt inspiration om hur aktörer i näringslivet kan utvecklas. Det är därför 
viktigt att det finns färdiga paket som SVB kan marknadsföra och dessa paket måste det 
privata näringslivet sätta ihop.51 
 

2.4.3 Sveriges Hotell och Restaurangföretagare 

Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) är en bransch- och arbetsgivarorganisation 
som hjälper sina medlemmar att besvara arbetsgivarfrågor och driva förhandlingar med 
medlemmarnas fackliga motparter.52 SHR hjälper också till med frågor gällande branschen 
och dess politik.53 Exempel på frågor som SHR arbetar med är alkohol och tillstånd, skatter 

                                                 
48 Alfthan. M (2009-04-27) 
49 SVB: http://www.stockholmtown.com/templates/page____10572.aspx (2009-05-10) 
50 SVB: http://www.stockholmtown.com/templates/page____10572.aspx (2009-05-11) 
51 Alfthan. M (2009-04-27) 
52 SHR: http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=367 (2009-05-10) 
53 SHR: http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=367 (2009-05-10) 
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och moms samt lagstiftning.54 SHR: s medlemmar består av 4 900 olika arbetsplaster inom 
hotell och restaurang i Sverige.55 
 

2.4.4 Clarion Hotel Stockholm 

Hotellet tillhör, som nämnts ovan, kedjan Choice Hotels Scandinavia56 som är Nordens största 
hotellkedja med 160 hotell på 100 destinationer och har 9 200 anställda.57 Malin Hederstedt 
arbetar som ”front office manager” på Clarion Hotel Stockholm och ansvarar för 
housekeeping, fastighetsavdelningen samt är miljökoordinator på hotellet. Choice Hotels 
Scandinavia driver programmet WeCare som går ut på att verksamheten tar ett 
samhällsansvar mot gäster, medarbetare och andra grupper som på något sätt behöver stöd.58 
 

2.4.5 Scandic Hotels 

Scandic Hotels startades 1963, har 138 hotell i tio europeiska länder och ca 6 600 
medarbetare.59 Magnus Berglund har arbetat som handikappsambassadör för Scandic sedan 
2003. Han är ansvarig för tillgänglighetsfrågor och i hans uppgifter ingår att utbilda Scandics 
medarbetare för att skapa en medvetenhet om hur de kan hjälpa personer med 
funktionsnedsättning.60 För att öka tillgängligheten har Scandic en handikappsstandard som är 
till för att skapa en hindersfri miljö för gästerna, från dess att gästen anländer till hotellet fram 
till avresa.61  
 

2.4.6 Nordic Light 

Hotellet har funnits i nio år och ingår i hotellkoncernen Nordic Hotels i Stockholm AB 
tillsammans med fyra andra hotell. Det är ingen kedja utan privatägda hotell som alla har 
olika ägarstruktur. Nordic Light är medlem i Design Hotels som är en sammanslutning av 
hotell med designkoncept62 och har livsstilsresenärer, bland annat designers, journalister, 
konstnärer, musiker med mera, som främsta kundsegment. Hotellet har 175 rum63 och är 
fyrstjärnigt64. 

                                                 
54 SHR: http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=362 (2009-05-10) 
55 SHR: http://www.shr.se/templates/Page.aspx?id=360 (2009-05-10) 
56 Hederstedt. M (2009-04-23) 
57 Choice Hotels: http://www.choicehotels.no/chs/choice/sv/om/ (2009-05-10) & 
http://www.choicehotels.no/chs/choice/sv/om/affiliate-program/ (2009-05-10) 
58 Choice Hotels: http://www.choicehotels.no/chs/choice/sv/om/samhallsansvar/ (2009-05-10) 
59 Scandic: http://www.scandichotels.se/Om-oss/Foretagsinformation/Siffror-och-fakta/ (2009-05-13) 
60 Scandic: http://www.scandichotels.se/Om-oss/Omtanke-om-varlden/Tillganglighet-for-alla/ (2009-05-13) 
61 Scandic: http://www.scandichotels.se/Global/Fact%20sheets/Fact%20sheet%20about%20Scandic%20SE.pdf 
(2009-05-13) 
62 Nordic Light: http://www.nordiclighthotel.se/sv/Sidfot/Om-Nordic/Design-Hotels/ (2009-05-10) 
63 Åkesson, M (2009-04-22) 
64 Hotels.com: http://se.hotels.com/search.do?searchParams.arrivalDate=24-05-
2009&searchParams.departureDate=26-05-
2009&queryFormState=CLOSED&searchParams.needPossibleResults=true&searchParams.distance=40.0&sear
chParams.destination.intId=1270279&searchParams.name=Nordic+Light&destination=Stockholm&searchView
Type=LIST&searchParams.rooms[0].numberOfAdults=2&page=1&activeTab=DESTINATION&searchParams.
sortControl=BEST_SELLER-DESCENDING (2009-05-10) 
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2.4.7 Hotel Birger Jarl, Hotel Tegnérlunden och Hotel Micro 

Intervjurespondenten Anne Belfrage är hotellchef för Hotel Birger Jarl, Hotel Tegnérlunden 
samt Hotel Micro65 och alla tre verksamheterna ägs av Immanuelkyrkan.66 
Hotellorganisationen är gemensam för alla tre hotellen (gemensam VD, ekonomiavdelning, 
personalavdelning, fastighetsavdelning), däremot har alla tre hotellen egen personal i 
reception, städ och så vidare.67 Hotel Birger Jarl, som intervjun främst kretsade kring, har 235 
rum68 och är fyrstjärnigt. Hotel Tegnérlunden är trestjärnigt och Hotel Micro är enstjärnigt.69 
 

2.5 Kritisk granskning 

För att resultatet ska kunna generaliseras statistiskt krävs det att urvalet av 
intervjurespondenter är slumpmässigt och att resultatet kvantifieras.70 Eftersom urvalet i 
denna undersökning inte är gjort slumpmässigt samt att resultatet inte är möjligt att 
kvantifiera, är resultatet inte generaliserbart till en hel population utan representerar de valda 
enheterna.  

Intervjupersonerna kan vara tendensiösa eftersom de talar utifrån sin utgångspunkt.71 
Respondenterna i denna undersökning är representanter för olika verksamheter och därför bör 
det finnas i åtanke att de kan vara tendensiösa och att deras uttalanden kan vara tillrättalagda. 
Etik är ett känsligt ämne vilket också kan påverka att respondenten väljer att uttrycka sig med 
försiktighet.  

                                                 
65 Belfrage. A (2009-04-24) 
66 Belfrage. A (2009-04-24) 
67 Belfrage. A (2009-04-24) 
68 Belfrage. A (2009-04-24) 
69 Hotel Birger Jarl: http://www.birgerjarl.se/alla_vara_hotell.html (2009-05-10) 
70 Kvale. S, 1997, s. 210 
71 Ödman. P-J, 2004, s. 85 
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3. FN:s standardregler och den nationella handlingsplanen 
I Sverige styrs handikappolitiken av FN: s agenda 22 som utlovar människor med 
funktionsnedsättningar jämlikhet och medverkan i samhället. Reglerna är ett moraliskt 
åtagande som FN: s medlemsländer tar på sig. Agenda 22 kom år 1993 och är FN: s regler om 
hur personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva på samma villkor som andra 
människor.72 Standardreglerna är ett politiskt försök att integrera personer med 
funktionsnedsättning i samhället. Dessa regler är inte lagar som länderna måste följa. 
Medlemsländerna har dock gett löfte om att följa reglerna och se till att landets miljö är 
anpassat även för funktionsnedsatta.73 Syftet med reglerna är att skapa delaktighet och 
jämlikhet vilket innebär att alla landets medborgare ska få samma stöd och service samt delta 
i olika aktiviteter på lika villkor.74  

Staten ansvarar för att funktionshinderfrågan finns med i all nationell planering,75 och att 
handlingsprogram skapas för att göra miljön tillgänglig för alla samt se till att 
funktionsnedsatta får ta del av aktuell information.76 Staten ansvarar också för att kunskap om 
detta område samlas in och sprids samt att forskningen om dessa områden stöds.77  

Exempel på regler som presenteras i agenda 22, och som påverkar tillgänglighetsarbetet för 
turistiska företag, är att: det ska finnas lämplig personal som är utbildad för att erbjuda rätt 
service för funktionsnedsatta,78 funktionsnedsatta ska ha samma möjlighet som andra att delta 
i idrotter samt få rekreation79 och att personer med funktionsnedsättning på lika villkor ska 
kunna delta i kulturlivet.80 

Sverige har utöver agenda 22 en nationell plan för handikappolitik. År 2000 antogs 
handikappsplanen ”Från patient till medborgare” som speciellt riktar in sig på att eliminera 
hinder så att människor med funktionsnedsättning kan bli fullt delaktiga i samhället.81 
Handikapplanen ”Från patient till medborgare” omfattar bland annat att tillgängligheten till 
offentliga lokaler och platser (till exempel butiker och lekplatser) ska ökas. Detta ska främst 
ske genom att enkelt avhjälpta hinder ska avlägsnas och åtgärdas senast år 2010.82 Lagen om 

                                                 
72 Handisam: (2009-04-20), s. 3 
http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standard_del_2%5B1%5D.pdf  
73 Handisam: (2009-04-10), s. 5 
http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standard_del_2%5B1%5D.pdf  
74 Handisam: (2009-04-10), s. 6 
http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standard_del_2%5B1%5D.pdf  
75 Handisam: http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf 
(2009-04-10) s. 27 
76 Handisam: http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf 
(2009-04-10) ,s. 17 
77 Handisam: http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf 
(2009-04-10) s. 26 
78 Handisam: http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf 
(2009-04-10) s. 31 
79 Handisam: http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf 
(2009-04-10) s. 25 
80 Handisam: http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf  
(2009-04-10) s. 24 
81 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 5 
82 Regeringen, prop. 1999/2000: 79, Från patient till medborgare, s. 39 och Regeringen: 
http://www.regeringen.se/sb/d/11030/a/111626#111626 (2009-05-10) 
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att enkelt avhjälpa hinder ska undanröjas började gälla år 2001.83 Med enkelt avhjälpta hinder 
avses bland annat: skillnader i nivå, avsaknad av ledstänger i trappor, brist på eller 
felplacerade dörröppnare.84 

Alla aktörer, både offentliga och privata, har skyldighet att följa den nationella 
handlingsplanen och detta ska kontrolleras av Handisam,85 myndigheten för handikappolitisk 
samordning.86 Om en aktör inte följer den nationella handlingsplanen kan de bli anmälda till 
Stadsbyggnadsnämnden som då påtalar för ägaren att en åtgärd måste vidtas.87 

                                                 
83 Boverket, s. 4 
84 Regeringen: http://www.regeringen.se/sb/d/11030/a/111626#111626 (2009-05-10) 
85 Cedergrund. L (2009-04-17) 
86 Handisam: http://handisam.se/Tpl/StartPage____254.aspx (2009-05-18) 
87 Cedergrund. L (2009-04-17) 
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4. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning som behandlar aktuella områden för 
studiens syfte. Artikeln i 4.1 används i undersökningen eftersom den visar på vilket sätt 
tillgänglighet kan vara till godo för turistföretag och samhället. Artiklarna i 4.2, 4.3 samt 4.4 
behandlar etik och ansvarsfullt företagande och dessa artiklar har haft stor betydelse för 
studiens problemformulering och analys eftersom de belyser förhållandet mellan de två 
aspekterna som undersöks; ekonomiska och etiska. Artiklarna i 4.5 används för att belysa 
betydelsen av samverkan på en destination samt svårigheter i att separera destinationen och de 
turistiska aktörerna från varandra.  
 

4.1 Tillgänglighet som konkurrensfördel 

Enligt Jacqueline Westcott och artikeln ”Improving information on accessible tourism for 
disabled people” borde turismindustrin se på tillgänglighet som ett sätt att skaffa sig 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Funktionsnedsatta personer utgör nämligen 
en stor och växande marknad både inom fritids- och affärsresande. Inom EU är cirka 37 
miljoner medborgare funktionsnedsatta. Forskning visar att funktionsnedsatta personer är 
lojala kunder som ofta återkommer till platser som erbjuder god tillgänglighet. Alla grupper i 
samhället vinner också fördelar genom en mer tillgänglig miljö, bland annat föräldrar med 
små barn och barnvagnar, människor som skadat sig samt personer med tungt bagage.88 

För att skapa en mer tillgänglig miljö kan ägare till turistfaciliteter ta bort bland annat hinder 
i den fysiska utformningen och se över hur servicen fungerar hos personalen. Artikeln 
poängterar att information om tillgänglighetsgrad är av stor vikt för funktionsnedsatta turister. 
God information om faciliteters nuvarande tillgänglighetsgrad gör det möjligt för 
funktionsnedsatta att själva avgöra om den aktuella faciliteten är åtkomlig för dem 
individuellt.89 God information om tillgänglighet har ett marknadsföringsvärde då 
misslyckande med att kommunicera sådan information leder till förlorade affärer, missnöjda 
kunder och dålig publicitet.90 

Funktionsnedsatta personer behöver information om vissa nyckelfaktorer gällande 
faciliteterna på resmålet. Faktorerna avgör hur resan utformas och i rapporten delas faktorerna 
in i följande fyra delar: hur personen tar sig dit, hur personen kommer in, om resmålets 
samtliga faciliteter går att använda samt hur personen tar sig ut vid nödläge. 91  

Graden av tillgänglighet på en destination avgörs av turistfaciliteterna, kollektivtrafiken och 
den offentliga miljön. Det bör finnas information om destinationens tillgänglighet gällande till 
exempel: flygplatser, stationer, kollektivtrafik, parkeringar, hur området är utformat, vilka 
faciliteter som är tillgängliga och i vilken grad. Det är också en fördel om det finns 
information om kontaktuppgifter gällande sådant som kan vara till nytta under vistelsen, 
exempelvis hyra av utrustning, kontaktpersoner och sjukhus.92 

                                                 
88 Westcott. J, 2004, s. 5 
89 Westcott. J, 2004, s. 6 
90 Westcott. J, 2004, s. 11 
91 Westcott. J, 2004, s. 10 
92 Westcott. J, 2004, s. 27 
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4.2 Ägande och etik i turistbranschen 

Enligt undersökningen ”Ägande och etik i turistbranschen” behandlar studier om etik och 
företag främst hur etiskt beslutsfattande påverkas av olika faktorer, exempelvis individuella 
faktorer hos beslutsfattaren så som kön, religion, ålder med mera.93 Etiskt beslutsfattande kan 
också påverkas av branschtillhörighet och verksamhetens konkurrenskraft.94  

Tidigare forskning visar också att det är svårt att förena ekonomiska mål med etiska värden. 
Etiska handlingar och socialt ansvar är inte alltid av osjälvisk karaktär. Till exempel kan det 
som betraktas som en etisk eller socialt ansvarsfull handling i själva verket vara det som gör 
att kunden återkommer eller att personalen blir mer produktiv. Annan forskning hävdar 
tvärtom att etik och ekonomi går att förena eftersom marknaden sätter ett pris på etiskt 
agerande om det anses viktigt. Därmed kan företagets värde öka.95 Att det sedan finns lagar 
och regler visar dock att det inte alltid är lönsamt att vara etisk96 och etiska problem kan 
uppstå när lagar och regler är otydliga.97 

 

4.3 Corporate Social Responsibility – ansvarsfullt företagande 

Historiskt sett har företagens huvudsakliga uppgift varit att maximera vinsten för företagens 
ägare men på senare tid har det även blivit viktigt att företaget tar hänsyn till andra aspekter 
än att just maximera vinsten.98 Att företagen tar ansvar för andra delar än enbart 
vinstmaximering brukar beskrivas som Corporate Social Responsibility (CSR). 99  

CSR, innebär ansvarsfullt företagande och det betyder att företag tar socialt och 
miljömässigt ansvar i samhället. Samtidigt som den ekonomiska vinningen tryggas i företaget 
genom att kundens behov tillgodoses, ska företaget ta hänsyn till medarbetare och 
leverantörer samt till samhället och miljön de verkar i. På lång sikt kan detta ge direkt 
avkastning till företaget och säkra dess konkurrenskraft.100 Främst sker detta genom att 
företaget bygger upp ett gott rykte och vinner förtroende hos kunder, leverantörer, 
medarbetare och samhälle då företaget drivs ansvarsfullt gentemot både miljö och 
samhälle.101 Ett företags framgång avgörs till stor del av dess rykte. Ett gott anseende vinns 
bland annat genom nöjda kunder.102 De investeringar som görs i och med det ansvarfulla 
företagandet lönar sig genom bra publicitet, bättre anseende, bättre arbetsmoral inom företaget 

                                                 
93 Boberg. F, 1999, s. 3 
94 Boberg. F, 1999, s. 4 
95 Boberg. F, 1999, s. 5 
96 Boberg. F, 1999, s. 6 
97 Boberg. F, 1999, s. 2 
98 Carroll. A. B, 1991, s. 39 
99 Carroll. A. B, 1991, s. 40 
100 Europeiska kommissionen, Introduktion till CSR för små och medelstora företag, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_sv.pdf (2009-04-07), s. 2 
101 Europeiska kommissionen, Introduktion till CSR för små och medelstora företag, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_sv.pdf (2009-04-07), s. 3 
102 Europeiska kommissionen, Ansvarsfulla företag – frågeformulär för den medvetenhetshöjande, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/questionaire_sv.pdf (2009-04-07), s. 8 
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och möjlighet till nya marknader och/eller kunder.103 Exempel på ansvarsfullt företagande kan 
vara att erbjuda sina medarbetare utbildning, bidra till och sponsra goda ändamål i samhället 
samt att medverka i insatser för att värna om miljön.104 

Ett företag är beroende av både interna och externa relationer för att kunna utvecklas.105 När 
företag engagerar sig i närsamhället genom till exempel sponsring av idrottsklubbar och 
kulturarrangemang eller genom att hjälpa till att motverka arbetslöshet, får företaget även 
fördelar genom att bättre anseende hos samhälle, kunder och personal skapas. Genom att 
engagera sig i samhället får företaget även tillgång till nätverk och därigenom möjlighet att 
finna nya marknader, kunder, partners, inflytelserika personer med mera.106 

Det finns olika syn på vad CSR gör för ett företag. Ett synsätt är att det sker en byteshandel 
mellan CSR och finansiell framgång. Företag drar på sig kostnader genom socialt ansvar 
vilket sätter dem i ett mindre gynnsamt ekonomiskt läge till skillnad från företag som inte 
investerar i socialt ansvar. Andra anser att den direkta kostnaden för socialt ansvar är minimal 
och att företagen faktiskt kan dra fördel av socialt ansvarstagande genom bättre moral hos 
personalen och högre produktivitet. Ett tredje perspektiv anser att kostnader genom CSR är 
stora men vägs upp av reduktioner i andra kostnader för företaget.107 

De som anser att CSR är fördelaktigt för företaget, anser att socialt ansvar genererar ökad 
sympati för företaget från personal och konsumenter. Kunderna blir positivt inställda till 
företagets produkter.108 
 

4.4 The pyramid of corporate social responsibility 

CSR kan delas in i fyra delar som tillsammans skapar en pyramid som steg för steg visar vilka 
preferenser ett företag kan arbeta efter.109 Den grundläggande byggstenen är det ekonomiska 
ansvaret och nästa steg är att företaget måste följa lagar och regler. Detta följs av att företaget 
förväntas följa etiska normer och högst upp i pyramiden bidrar företaget till samhället genom 
ett filantropiskt ansvar.110  

Företagens huvudsakliga uppgift är att producera och sälja produkter som konsumenterna 
efterfrågar. Till detta hör att företaget tar ut största möjliga vinst. Företag ska skapa sig en 
stark konkurrenskraftig position samt utge sig för att vara ett företag som kontinuerligt gör 
vinst. Det ekonomiska ansvaret är den grundläggande byggstenen eftersom ett företag som 
inte går med vinst inte kommer att överleva och därmed skulle de övriga tre delarna i 
pyramiden bli överflödiga.111 

                                                 
103 Europeiska kommissionen, Introduktion till CSR för små och medelstora företag, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_sv.pdf (2009-04-07), s. 5 
104 Europeiska kommissionen, Introduktion till CSR för små och medelstora företag, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_sv.pdf (2009-04-07), s. 4 
105 Europeiska kommissionen, Ansvarsfulla företag – frågeformulär för den medvetenhetshöjande, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/questionaire_sv.pdf (2009-04-07), s. 8 
106 Europeiska kommissionen, Ansvarsfulla företag – frågeformulär för den medvetenhetshöjande, 
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/questionaire_sv.pdf (2009-04-07), s. 10 
107 McGuire. J. B, Schneeweis. T & Sundgren. A, 1988, http://www.jstor.org/pss/256342 (2009-04-22), s. 854 
108 McGuire. J. B, Schneeweis. T & Sundgren. A, 1988, http://www.jstor.org/pss/256342 (2009-04-22), s. 855 
109 Carroll. A. B, 1991, s. 40 
110 Carroll. A. B, 1991, s. 42 
111 Carroll. A. B, 1991, s.  40-41 



 16 

Företag kan inte enbart producera och sälja varor för att maximera sin vinst, företaget måste 
även följa lagar och regler. Samhället förväntar sig att företaget ska bedriva verksamhet inom 
lagarnas gränser. 112   

Företag bör inte endast se till det ekonomiska och legala ansvaret utan bör även eftersträva 
gott etiskt handlande eftersom detta är av stor vikt för företagens konsumenter, anställda och 
aktieägare. Det är viktigt för företaget att följa etiska och moraliska normer, trots att de inte är 
lagstadgade, eftersom samhället förväntar sig detta.113  

Enligt det filantropiska ansvaret ska företaget arbeta för att främja mänsklig välfärd. Det kan 
innebära att företaget gör en insats för till exempel utbildning eller samhället. Vad som skiljer 
det etiska och filantropiska ansvaret åt är att samhället förväntar sig att företaget följer de 
etiska normerna medan det inte finns några förväntningar från samhället att företaget ska 
agera filantropiskt.114 

 
CSR – pyramiden 115 

 

4.4.1 Relationen mellan de fyra stegen 

Enligt undersökningen “An empirical examination of the relationship between corporate 
social responsibility and profitability” som baserades på Carrols fyra element för CSR visade 
det sig att det fanns en relation mellan den ekonomiska och den etiska delen i CSR –
pyramiden. Om ett företag betonade den ena utav dessa delar, var det på bekostnad på någon 
utav de andra. Det visade sig att ju mer fokuserad på det ekonomiska ansvaret ett företag var, 
desto mindre intresse fanns för det etiska ansvaret. Den starkaste relationen fanns mellan 
ekonomiskt ansvar och etiskt ansvar.116 Undersökningen fastställde att företag som har en 
CSR – kommitté, inte skiljer sig från andra företag gällande lönsamhet.117 Studien visar att ju 

                                                 
112 Carroll. A. B, 1991, s. 41 
113 Carroll. A. B, 1991, s. 41 
114 Carroll. A. B, 1991, s.  42 
115 Egen figur med inspiration från Carroll. A. B, 1991, s. 42 
116 Aupperle. K. E, Carroll. A. B. & Hatfield. J. D, 1985, http://www.jstor.org/stable/pdfplus/256210.pdf (2009-
04-22), s. 457 
117 Aupperle. K. E, Carroll. A. B. & Hatfield. J. D, 1985, http://www.jstor.org/stable/pdfplus/256210.pdf (2009-
04-22), s. 460 
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mer ekonomiskt inriktad företaget är desto mindre tonvikt läggs på etiskt, legalt och 
filantropiskt ansvar.118  
 

4.5 Destinationen – marknadsföring, image och samverkan 

Turistprodukten är sammansatt av en rad olika verksamheter119, både kommersiella och icke 
kommersiella,120 och det är sammansättningen av dessa som skapar värde för turisten.121 
Varje individuell turist sätter samman sin egen unika turistprodukt utifrån de olika 
verksamheternas produkter. Eftersom turisten utnyttjar olika faciliteter och attraktioner på en 
destination innebär detta att varje enskild aktör får svårt att påverka turistens totala 
upplevelse.122 Dessutom är gästens samlade intryck av sin vistelse baserat på hela 
destinationen. Det är därför viktigt att alla aktörer på destinationen samverkar. Destinationens 
komplicerade sammansätting gör att aktörerna även måste samverka i fråga om 
marknadsföring, annars kan kunden uppleva destinationen som oenhetlig.123 Samverkan är 
nödvändigt eftersom destinationen ofta säljs till flera olika segment vid samma tillfälle, vilket 
innebär att samma faciliteter och fysiska platser säljs i olika syften. Destinationen kan alltså 
marknadsföras både för sin shopping och kulturhistoria samtidigt.124 I platsmarknadsföring 
finns olika aktörer som alla är av vikt för destinationens image men det är svårt att säga vilken 
enskild aktör som ansvarar för platsens marknadsföring. Det är dock viktigt att poängtera att 
aktörer inkluderas dels från nationell nivå, så som regering och regionala turistbyråer, men att 
fokus ligger på de lokala aktörerna som är de huvudsakliga drivkrafterna. Vid 
platsmarknadsföring gäller det alltså att tänka globalt men arbeta lokalt.125 Hotellens 
verksamhet är ofta det första och sista en gäst ser vid besök av en destination. Hotellens roll, 
genom god kommunikation och varma välkomnande, är därför avgörande för besökarens bild 
av destinationen. Om ett hotell har utmärkta faciliteter kan det ändock skadas av att hela 
destinationen har ett negativ rykte.126  

Platsmarknadsföring handlar inte endast om att göra reklam för destinationen. Det är lönlöst 
att marknadsföra en plats som inte har någonting att erbjuda. Det enda det då gör är att visa 
turisterna att det finns just ingenting. Platsmarknadsföring handlar därför om att skapa en 
plats som tillfredsställer behoven hos sina målgrupper. Detta uppnås när invånarna och 
företagarna på destinationen är nöjda med samhället och när förväntningarna hos besökarna 
tillfredsställs.127  

Stockholm har en positiv image och detta gör att olika verksamheter vill samarbeta med 
staden för att koppla ihop sitt varumärke med det positiva som är förknippat med staden.128 

                                                 
118 Aupperle. K. E, Carroll. A. B. & Hatfield. J. D, 1985, http://www.jstor.org/stable/pdfplus/256210.pdf (2009-
04-22), s. 461 
119 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 33 
120 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 38 
121 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 41 
122 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 33 
123 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 40 
124 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 33 
125 Asplund. C & Kotler. P, 2008, s. 66-67 
126 Asplund. C & Kotler. P, 2008, s. 70 
127 Asplund. C & Kotler. P, 2008, s. 125  
128 Asplund. C & Kotler. P, 2008, s. 52 
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Image är den bild som omvärlden har av verksamheten, det vill säga de inställningar och den 
kunskap som personer har om verksamheten. Många faktorer spelar in på imagen, några utav 
dessa är det som verksamheten producerar, visuella signaler, personalens uppförande, 
finansiell ställning, verksamhetens etiska ansvar med mera. Positiv image kan minska 
temporära negativa intryck av verksamheten. 129  

Det är vanligt att verksamheter använder sig av positionering för att visa var de önskar 
befinna sig på marknaden, de vill då visa sin plats gentemot andra verksamheter. Genom 
positionering kan verksamheten styra marknadsföringen för att uppfattas på ett visst sätt, till 
exempel att den har en hög tillgänglighetsgrad.130  

 
 

                                                 
129 Larsson. L, 2001, s. 96-99 
130 Larsson. L, 2001, s. 100 
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5. Undersökning av tillgänglighetsanpassning 

5.1 Innebörd och aktuell situation 

5.1.1 Begreppets innebörd 

Begreppet tillgänglighet kan ha olika innebörd och omfattning. För Margaretha Alfthan på 
SVB innebär tillgänglighet att alla ska känna sig välkomna, att alla kan resa till Stockholm, att 
det ska vara relativt nära mellan attraktionerna samt att alla ska kunna utnyttja dessa 
attraktioner.131 Carola Korhonen på SHR menar att tillgänglighet innebär att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna delta i en verksamhet eller i ett sammanhang på lika villkor 
som andra.132 För de enskilda hotellen handlar tillgänglighet inte endast om anpassning av 
verksamheten för funktionsnedsatta personer, utan även om att det inte ska finnas några 
svårigheter för gästerna överhuvudtaget, det vill säga att det ska vara enkelt att bo på 
hotellet.133 För Martin Åkesson på Nordic Light innebär tillgänglighet att hotellet ska vara rätt 
lokaliserat, centralt i Stockholm.134 Malin Hederstedt på Clarion anser att tillgänglighet 
innebär att en gäst som bor på Clarion inte ska behöva gå någon annanstans när de väl har 
checkat in på hotellet och hotellet ska vara tillgängligt för alla gäster oavsett 
funktionsnedsättning eller ej. Det ska även finnas bland annat bemanning 24 timmar om 
dygnet och närhet till allt.135 Tillänglighet ska finnas som en aspekt även för personalen på 
hotellen. Alla ska kunna arbeta på hotellen oavsett funktionsnedsättning.136 För Magnus 
Berglund på Scandic innebär tillgänglighet kort och gott att så många gäster som möjligt ska 
kunna bo och trivas på deras hotell.137 Anne Belfrage på Birger Jarl anser att god 
tillgänglighet innebär till exempel att en rullstolsburen inte ska behöva hänvisas till en 
sidoingång på grund av att huvudentrén inte är rullstolsvänlig.138 Martin Åkesson på Nordic 
Light och Magnus Berglund på Scandic påpekar att de inte ser gästen som funktionsnedsatt 
utan som vilken gäst som helst.139  
 

5.1.2 Aktörernas anpassningar för tillgänglighet 

Här besvaras frågor om hur verksamheternas tillgänglighetsanpassning är utformade idag, det 
vill säga vilka behov som tillfredsställs och vad som inte tillgodoses. Alla hotellrespondenter 
är överens om att de kan tillgodose i stort sett alla gäster och att allting går att ordna om 
gästen informerar om sin funktionsnedsättning i förväg. Anne Belfrage på Birger Jarl och 
Malin Hederstedt på Clarion ser inget problem med att ta emot enskilda funktionsnedsatta 
gäster men problem kan uppstå om ett större antal funktionsnedsatta gäster vill bo på hotellet 

                                                 
131 Alfthan. M (2009-04-27) 
132 Korhonen. C (2009-04-28) 
133 Belfrage. A (2009-04-24), Berglund. M (2009-04-29), Hederstedt. M (2009-04-23) & Åkesson. M (2009-04-
22) 
134 Åkesson. M (2009-04-22) 
135 Hederstedt. M (2009-04-23) 
136 Åkesson. M (2009-04-22) 
137 Berglund. M (2009-04-29) 
138 Belfrage. A (2009-04-24) 
139 Berglund. M (2009-04-29) & Åkesson. M (2009-04-22) 
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samtidigt eftersom de har ett begränsat antal handikappsanpassade rum.140 Magnus Berglund 
på Scandic anser att det är svårt att veta om någon kundgrupp har svårare att utnyttja Scandics 
faciliteter då de behöver veta vad varje enskild gäst behöver eftersom alla gäster har olika 
behov. Målet för Scandic är att vara tillgängligt för så många som möjligt eftersom det är 
svårt att vara tillgängligt för alla.141 Martin Åkesson har inte märkt att någon kundgrupp har 
svårare att bo på Nordic Light men han påpekar att systerhotellet Nordic Sea har fler 
handikappsanpassade rum eftersom handikappsorganisationer ofta bor där.142 Magnus 
Berglund på Scandic påpekar att de måste kompromissa för olika grupper av 
funktionsnedsatta gäster. Till exempel är heltäckningsmattor bra för hörselnedsatta medan det 
kan vara besvärande för rullstolsburna och allergiker.143  

Alla tillfrågade respondenter är medvetna om allergiproblematiken. Samtliga hotell har till 
exempel laktos- och glutenfria alternativ på frukosten samt rum utan heltäckningsmatta att 
tillgå. Clarion och Nordic Light har dunfria kuddar och täcken som standard och Birger Jarl 
har alltid laktosfria produkter i maten.144 

Samtliga hotell har handikappsanpassade rum, men i olika utsträckning. Scandic har som 
mål att tio procent av rummen ska vara handikappsanpassade.145 Birger Jarl har tre 
handikappsanpassade rum (av 235) men dessa kan vara svåra att utnyttja eftersom 
badrummen är små. Detta anser Anne Belfrage är svårt att åtgärda på grund av att hotellet är 
beläget i en gammal byggnad vilket försvårar ombyggnationer.146 

Alla hotellrespondenter uppger att deras hotell använder sig av vibrerande brandlarm för 
hörselskadade. Nordic Light har inte hörselslinga i sina lokaler medan Clarion och Birger Jarl 
har hörselslinga i sina konferenslokaler och Scandic har hörselslinga i både reception och 
konferenslokaler.147 

Scandic Anglais i Stockholm har syntolkats vilket innebär att blinda kan låna en cd med 
beskrivning av hotellets utformning (till exempel antal steg mellan entrén och receptionen).148 

Inför utdelning av S: t Julianpriset genomförs inga inventeringar utan allmänheten får ge 
förslag på privata aktörer som gjort någonting bra för tillgänglighet. Lars Cedergrund på 
Tillgänglighetsprojektet menar att det inte kommer in många förslag som berör hotell i 
Stockholm och han tror därför att nivån på tillgänglighetsanpassning generellt sett inte är så 
god.149  

Det är enligt Lars Cedergrund svårt att kontrollera om lagar och regler efterföljs eftersom 
Stadsbyggnadskontoret som ska kontrollera att enkelt avhjälpa hinder undanröjs inte har 
resurser till detta. Tillgänglighetsnivån kontrolleras därför främst genom att allmänheten och 
organisationer gör anmälningar om bristande tillgänglighet.150 

                                                 
140 Belfrage. A (2009-04-24) & Hederstedt. M (2009-04-23) 
141 Berglund. M (2009-04-29) 
142 Åkesson. M (2009-04-22) 
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144 Belfrage. A (2009-04-24), Hederstedt. M (2009-04-23) & Åkesson M (2009-04-22) 
145 Berglund. M (2009-04-29) 
146 Belfrage. A (2009-04-24) 
147 Belfrage. A (2009-04-24), Berglund. M (2009-04-29), Hederstedt. M (2009-04-23) & Åkesson. M (2009-04-
22) 
148 Berglund. M (2009-04-29) 
149 Cedergrund. L (2009-04-17) 
150 Cedergrund. L (2009-04-17) 
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Carola Korhonen på SHR tycker att många hotell idag arbetar med tillgänglighetsfrågor 
men att vissa hotell ännu inte har tagit till sig den aspekten.151 Margaretha Alfthan på SVB 
och Carola Korhonen tycker att det finns både bra och mindre bra exempel på hotell som är 
tillgänglighetsanpassade.152 Margaretha Alfthan menar att det bland annat beror på att 
Stockholm är en gammal stad med gamla byggnader som försvårar ombyggnationer.153  

Clarions och Nordic Lights verksamheter ligger i relativt nya byggnader (sex respektive nio 
år gamla) och detta innebär att tillgänglighetsanpassning fanns i åtanke redan vid 
nybyggnationen. Lagen har inte ändrats nämnvärt sedan dess menar både Malin Hederstedt 
och Martin Åkesson. Därför anser de att lokalerna redan är lättillgängliga och Malin 
Hederstedt tror att det hade varit annorlunda med en äldre byggnad.154 Detta håller Anne 
Belfrage på Birger Jarl med om. Hon tror nämligen att det är möjligt att göra byggnaderna 
mer tillgängliga och anpassade till funktionsnedsatta, vid en nybyggnation. Byggnaden som 
Birger Jarl ligger i är från 1974 och därför har hotellet inte den bästa 
tillgänglighetsanpassningen ur handikappssynpunkt eftersom äldre byggnader är svåra att 
bygga om.155  

Carola Korhonen påpekar att det idag inte finns någon symbol för tillgänglighetsanpassning, 
som det gör för till exempel miljöanpassning (Svanenmärkning), men hon tror att detta 
kommer att ändras i framtiden.156 Margaretha Alfthan på SVB och Anne Belfrage på Birger 
Jarl nämner att det skulle underlätta om det fanns någon form av standard eller certifiering för 
tillgänglighet, liknande som det finns för till exempel brandsäkerhet.157 Carola Korhonen 
anser också att det skulle underlätta om nödvändiga investeringar för ökad tillgänglighet till 
viss del kunde subventioneras från staten eftersom det kan handla om stora investeringsbelopp 
för främst småföretagare.158 
 

5.1.3 Aktörernas strategier för tillgänglighetsanpassning 

SHR har checklistor som innehåller tips till hotell och restauranger på hur de kan 
tillgänglighetsanpassa sina lokaler. Checklistorna är inte en effekt av Tillgänglighetsprojektet 
men grundar sig på lagen där ”enkelt avhjälpta hinder” ingår. SHR vill att checklistorna ska 
tillämpas i högre utsträckning än vad de gör idag. Carola Korhonen tror att SHR måste arbeta 
mer med att få ut information till sina medlemmar eftersom många företagare idag drar sig för 
att tillgänglighetsanpassa då de tror att det är dyrt och omständligt.159  

Endast Scandic har en konkret plan för tillgänglighetsarbete och enligt Magnus Berglund är 
Scandic det enda hotellföretag i Europa som driver ett tillgänglighetsprogram. Detta program 
går ut på att Scandic har en minimistandard som de vill kunna leva upp till gällande 
tillänglighetsfrågor. Standarden består av 93 punkter varav 77 är obligatoriska, resterande 16 
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punkter behandlar anpassningar som måste göras vid nybyggnationer och renoveringar. 
Scandic har också utvecklat ett utbildningsprogram för verksamhetens personal som ska 
informera om vad olika avdelningar kan göra för att bli mer tillgängliga samt hur personalen 
ska bemöta funktionsnedsatta gäster. Tillgänglighetsanpassning behöver inte endast handla 
om ombyggnationer utan till exempel att personalen är medveten om att kaffekopparna måste 
placeras nåbart för personer som sitter i rullstol. De flesta av idéerna för hur tillgängligheten 
kan förbättras kommer från Scandics egen personal. Utöver standarden pågår just nu ett test 
på 70 av Scandics hotell i Sverige där standardinformation (bland annat tider för frukost och 
utcheckning) är skrivna i punktskrift.160  

Anne Belfrage på Birger Jarl ska titta närmre på SHR: s checklista över förslag på åtgärder 
för att öka tillgängligheten. Hotellet ska bygga nya handikappsanpassade toaletter i 
anknytning till restaurangen för att öka tillgängligheten för rullstolsburna besökare samt se 
över den tekniska utrustningen som ska köpas in till konferensavdelningen.161 

SVB har ingen plan för tillgänglighetsanpassning i Stockholm som turistdestination men 
enligt Margaretha Alfthan på SVB finns det möjlighet att en sådan skapas. Om det finns 
många turistaktörer som arbetar med handikappsanpassning skulle tillgänglighet kunna bli ett 
projekt. Detta kan dock hindras av bristande ekonomiska resurser och en omprioritering av 
företagets ekonomiska resurser skulle därför behöva ske eftersom det enligt Margaretha 
Alfthan är så enkelt att SVB lägger resurserna på de projekt som genererar flest turister eller 
mest PR som på sikt genererar fler turister.162  
 

5.2 Motiv för och effekter av tillgänglighetsanpassning 

5.2.1 Lagbundenhet och frivillighet 

En utav intervjufrågorna behandlade huruvida respondenterna anser sig göra mer 
tillgänglighetsanpassningar än vad lagen kräver. Detta är någonting som Anne Belfrage på 
Birger Jarl samt Martin Åkesson på Nordic Light anser att de inte gör.163 För Anne Belfrage 
beror detta på att de inte kan göra mycket mer på grund av svårigheter i att göra om 
byggnaden. Hon anser att ombyggnationer hindras av den fysiska miljön snarare än 
ekonomiska begränsningar.164 Enligt Martin Åkesson på Nordic Light gör de inte större 
anpassningar än vad lagen kräver eftersom hotellet har ett designkoncept som måste 
genomlysa verksamheten. Han menar att hotellet inte gärna gör avkall på någonting för att 
bättre tillgodose gäster med funktionsnedsättning. De inte kan göra för stora anpassningar då 
omfattande förändringar kan förstöra den fysiska miljön vilket i sig påverkar 
designkonceptet.165 För Anne Belfrage på Birger Jarl däremot är det en självklarhet att de gör 
ändringar om de får in klagomål på till exempel att belysningen är för stark. Hon menar att de 
inte alltid kan göra ändringar från dag till dag men att ingenting är omöjligt eftersom de vill 
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tillgodose alla gästers önskemål. Enklare åtgärder kan göras direkt medan större och mer 
omfattande investeringar kan ta längre tid och måste stå i proportion till kostnaderna.166  

Malin Hederstedt på Clarion är inte direkt insatt i vad lagen säger om 
tillgänglighetsanpassning och hon vet därför inte om Clarion gör mer än vad lagen kräver. 
Clarion försöker alltid att tillgodose alla gäster, de kan till exempel sänka volymen på 
musiken om någon ber om det samt anpassa frukosten för en gäst som är väldigt allergisk. 
Hon tycker personligen att hotellet har en bra tillgänglighetsnivå och hon har inte upplevt att 
de har fått klagomål från kunderna kring detta. Dock är allting inte fullständigt vilket hon 
anser beror på att Clarion faktiskt är en affärsverksamhet och anpassningarna måste, som 
Anne Belfrage också anser, stå i proportion till kostnaderna. Det beror också på att det är svårt 
att tillgodose tusen gästers individuella önskemål. Clarion tillhör en kedja där det finns 
riktlinjer att följa och konceptet styrs uppifrån vilket gör att saker och ting måste vara på ett 
visst sätt. Till exempel ska det alltid finnas musik i lobbyn men som nämnt ovan kan hotellet 
se över detta om klagomål uppstår.167 Anne Belfrage tycker att de hotell hon ansvarar för inte 
har den bästa tillgängligheten, även om den inte är dålig. Hon har dock inte heller upplevt att 
gästerna är missnöjda med tillgängligheten.168  

Magnus Berglund på Scandic anser att de gör mer tillgänglighetsanpassningar än vad lagen 
kräver. Han menar att de gör tillgänglighetsanpassningar för gästernas skull och att 
anpassningarna kan vara bra för alla gäster. Hittills har Magnus Berglund inte upplevt att de 
har behövt göra avkall på någonting för ökad tillgänglighet eftersom de alltid vill tillmötesgå 
alla gästers behov. Magnus Berglund påpekar också att Scandic försöker inkludera 
tillgänglighetsaspekten i alla delar av företaget.169  
 

5.2.2 Tillgänglighetsanpassning som samhällsansvar 

Alla respondenter tycker att tillgänglighetsanpassningar på något sätt är att ta ett 
samhällsansvar.170 På organisationsnivå (Tillgänglighetsprojektet, SVB och SHR) påpekas det 
att tillgänglighet ligger i allas intresse och att det därför blir allas ansvar.171 Margaretha 
Alfthan på SVB menar att invånarna ska vara ambassadörer för destinationen och att det 
särskilt gäller personer som arbetar inom turism.172 Martin Åkesson på Nordic Light och 
Malin Hederstedt på Clarion menar att det är ett samhällsansvar att de följer de lagar och 
förordningar som finns.173 Malin Hederstedt påpekar dessutom att de tillgänglighetsanpassar 
för att de inte vill diskriminera någon och att det är en rättighet att alla ska kunna bo på 
Clarion.174 Magnus Berglund på Scandic menar att de lyfter tillgänglighetsfrågan även utanför 
företaget och detta anser han är bra eftersom det gör att frågan då uppmärksammas i 
samhället. Enligt Anne Belfrage på Birger Jarl är det viktigt att personer som jobbar inom 
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servicebranschen tillgodoser gästernas behov. Hon menar dessutom att hon själv gärna hjälper 
till ännu mer om en gäst har ett problem av något slag. Allting ska fungera enkelt för gästerna, 
till exempel kan det vara hotellets uppgift att tillhandahålla information som ligger utanför 
deras egentliga arbetsuppgifter.175 

 

5.2.3 Konkurrensfördelar och bredare kundunderlag 

Hotellrespondenterna upplever inte att deras verksamheter har några övergripande motiv för 
investeringar i tillgänglighet. Anne Belfrage på Birger Jarl påpekar till exempel att hennes 
hotell ska vara tillgängligt för alla oavsett om en gäst har en funktionsnedsättning eller inte.176 
Detta anser också Magnus Berglund på Scandic men konstaterar dock att alla investeringar de 
gör ska vara affärsdrivande samt vara bra för gästerna.177 Att investeringarna ska vara 
affärsdrivande påpekas, som tidigare nämnts i 5.2.1, även av Malin Hederstedt på Clarion och 
Anne Belfrage på Birger Jarl. Carola Korhonen på SHR upplever att hotell absolut har ett 
övergripande motiv till att investera i tillgänglighet. Hotellen får ett bredare kundunderlag 
genom att de skapar en tillgänglig miljö för funktionsnedsatta.178 Anne Belfrage på Birger Jarl 
menar att tillgänglighetsanpassningar först innebär en kostnad men att det sedan resulterar i 
att hotellet får nöjdare kunder vilket ger ökad förtjänst.179 Carola Korhonen på SHR menar att 
investeringen snart kommer att löna sig genom bland annat goodwill för företaget.180 Martin 
Åkesson på Nordic Light menar också att det kan generera goodwill som på sikt ger fler 
affärer.181 Malin Hederstedt på Clarion menar att dyrare investeringar inte görs såvida de inte 
är många gäster som upplevt samma problem eller om investeringen till exempel resulterar i 
att handikappsorganisationer förlägger återkommande konferenser på hotellet.182 

Trots att respondenterna generellt inte upplever att de har något övergripande motiv för 
tillgänglighetsanpassning är de alltså överens om att god tillgänglighet resulterar i förtjänst för 
hotellen eftersom de kan ta emot fler gäster.183 Magnus Berglund på Scandic menar, som 
nämnt ovan, att Scandic ser affärsmässigt på tillgänglighet och att målet med deras arbete för 
ökad tillgänglighet är att få fler kunder. Scandic har fått tusentals fler gäster sedan 
tillgänglighetsarbetet startade på företaget eftersom kunder med funktionsnedsättning väljer 
Scandic framför andra hotell. 184 Om hotellet inte är tillgänglighetsanpassat kan det förlora 
kunder eftersom gäster med särskilda behov vänder sig till andra hotell som tillgodoser 
detta.185 Genom intervjuerna framkommer det alltså att tillgänglighetsanpassning även ger 
konkurrensfördelar186 eftersom de kan ta emot till exempel grupper med funktionsnedsatta 
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personer.187 Hotellen erbjuder idag liknande produkter och de måste därför konkurrera på 
andra sätt.188 Carola Korhonen menar att det handlar om att bredda kundunderlaget genom att 
vara bättre än sina konkurrenter. Detta kan göras till exempel genom ökad tillgänglighet vilket 
möjliggör att fler kan besöka hotellet eller destinationen.189 Det är en konkurrensfördel om 
gästerna vet att de är välkomna menar Margaretha Alfthan på SVB.190 Det är vanligt att gäster 
som reser i grupp väljer att bo på ett hotell med bra tillgänglighet då en i sällskapet har en 
funktionsnedsättning. Personen med funktionsnedsättning har med andra ord ”makten” att 
styra över vart hela sällskapet ska bo.  

Magnus Berglund på Scandic menar att det i Europa finns 50 miljoner människor som har 
en funktionsnedsättning, vilket innebär att det är en enorm marknad eftersom alla människor 
reser oavsett funktionsnedsättning.191  
 

5.2.4 Att kommunicera tillgänglighet 

Alla fyra hotellrespondenter uppger att de på något sätt informerar om hotellets 
handikappsanpassning på sin hemsida. Malin Hederstedt på Clarion och Martin Åkesson på 
Nordic Light menar dock att det inte är någonting som de direkt förmedlar i sin reklam till 
kunderna. Magnus Berglund på Scandic menar däremot att Scandic försöker att lägga in 
tillgänglighetsfrågan i den vanliga marknadsföringen och kommunicerar även tillgängligheten 
genom nyhetsbrev, mässor och en broschyr som snart ska lanseras. Om den tekniska 
utrustningen blir anpassad för funktionsnedsatta personer när Birger Jarl ska köpa in ny, 
menar Anne Belfrage att de kommer att kommunicera detta i sin marknadsföring eftersom de 
då kommer att vara mer tillgängliga.  

Enligt merparten av respondenterna kan god tillgänglighet resultera i ett positivt ryckte som 
påverkar företagets image.192 Att inte ha god tillgänglighet kan påverka imagen negativt och 
negativ information sprids snabbare än positiv.193  

Carola Korhonen på SHR vet att vissa företag som satsar på samhällsfrågor, (till exempel 
ekologiskt) gärna kopplar ihop engagemanget med varumärket. Företaget ser till att deras 
arbete för samhällsfrågor påverkar imagen positivt oavsett vilken fråga de satsat på.194 

Martin Åkesson på Nordic Light går mot strömmen och menar att just tillgänglighet inte 
påverkar deras image eftersom han tror att kunder främst tänker på design och inte på 
tillgänglighet i samband med Nordic Light.195 
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5.3 ”Världens mest tillgängliga huvudstad” 

5.3.1 Om projektet 

Att mäta huruvida Stockholm är världens mest tillgängliga huvudstad är i dagsläget omöjligt 
eftersom det inte finns någon organisation som satt upp kriterier för att mäta tillgänglighet. 
Begreppet ”Världens mest tillgängliga huvudstad” är mer en ledstjärna och vision för 
Tillgänglighetsprojektet. Enligt Lars Cedergrund tycker dock många att Stockholm redan idag 
är bland de mest tillgängliga städerna i världen. Han tror att det är möjligt att uppnå målet att 
vara världens mest tillgängliga huvudstad, men inte till år 2010. Projektet skulle egentligen 
läggas ner år 2010 men är planerat att fortsätta minst två år efter detta. En anledning till att 
projektet inte hinner blir färdigt till år 2010 som planerat, är att ombyggnationer inte kan 
göras i den takt som önskas. Ombyggnationer, av till exempel övergångsställen, måste 
anpassas efter faktorer, så som evenemang, fasadrenoveringar med mera. Lars Cedergrund 
anser att projektet mest riktar sig till invånarna i Stockholm men att arbetet även gynnar 
resenärer. Han ser gärna att projektet ska ha en mer turistisk synvinkel, till exempel kan 
turistnäringen dra nytta av ett nuvarande projekt som behandlar bland annat att synskadade 
ska kunna få navigeringshjälp via GPS och mobiltelefon.196 

Generellt vet inte respondenterna mycket om projektet ”Världens mest tillängliga 
huvudstad” och respondenterna tycker att det är synd att det inte har kommit ut mer 
information kring detta.197 Genom att förmedla bättre information om projektet tror Anne 
Belfrage på Birger Jarl att engagemanget hade kunnat smitta av sig på privata aktörer. 
Projektet hade även kunnat ge tips på vad företag kan göra för att öka tillgängligheten. Hon 
tycker även att det är synd att det inte kommuniceras mer eftersom projektet krävt mycket 
ekonomiska resurser.198 

Magnus Berglund på Scandic är den enda av de fyra hotellrespondenterna som vet en del 
om projektet och han tycket att det är väldigt bra. Han tror dock att målet ligger långt borta 
eftersom han anser att det finns städer med bättre tillgänglighet än Stockholm.199 

Ingen av respondenternas verksamheter bidrar direkt till projektet200 men några av 
respondenterna menar att de bidrar indirekt eftersom de arbetar med 
tillgänglighetsanpassning.201 Carola Korhonen på SHR menar att de bidrar till projektet 
genom att de informerar sina medlemmar om att tillgänglighetsanpassning inte behöver vara 
en stor investering.202 
 

5.3.2 Fördelar och nackdelar med projektet 

Enligt respondenterna finns det fördelar för Stockholm med projektet ”Världens mest 
tillgänglig huvudstad”. Bland annat ger projektet Stockholm internationell publicitet. Tack 
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vare tillgänglighetsprojektet går arbetet för ökad tillgänglighet i Stockholm fortare.203 S: t 
Julianpriset bidrar till att uppmuntra näringslivet att bli tillgängliga.204 Likaså motiveras 
företagare att arbeta mer med tillgänglighet om kundunderlaget och efterfrågan på 
tillgänglighetsanpassade produkter och tjänster ökar.205 Respondenterna är oeniga om 
huruvida det finns nackdelar med konceptet. Margaretha Alfthan på SVB påpekar att även om 
Stockholms offentliga platser är tillgängliga krävs det att turistiska aktörer är tillgängliga 
eftersom Stockholm annars inte är tillgängligt ur ett turistiskt perspektiv.206 Lars Cedergrund 
på Tillgänglighetsprojektet menar att en del personer tycker att projektet är kostsamt och att 
tillgänglighetsarbetet borde integreras i det vanliga arbetet.207 Carola Korhonen på SHR ser 
inga nackdelar alls med projektet.208  

Lars Cedergrund påpekar att om en stad är väl tillgänglighetsanpassad påverkas turismen 
positivt genom att funktionsnedsatta turisterna kan röra sig på egen hand. Carola Korhonen på 
SHR menar att funktionsnedsatta personer undviker platser som är otillgängliga och om en 
plats är mer tillgänglig innebär det att fler kan besöka denna.209 

Carola Korhonen samt de fyra hotellrespondenterna är överens om att konceptet ”Världens 
mest tillängliga huvudstad” kan generera ett ökat resande till Stockholm genom att en 
tillgängligare stad kan ta emot fler och större evenemang och konferenser.210 Magnus 
Berglund på Scandic påpekar att många tror att Stockholm är mer tillgängligt än vad det 
egentligen är, han vet till exempel att organisationer idag väljer att förlägga konferenser i 
andra städer än Stockholm på grund av tillgängligheten.211 Om Stockholm skulle vara 
världens mest tillgängliga huvudstad är det väldigt bra för staden eftersom det alltid är bra att 
ligga i framkant. Det kan locka gäster utifrån om staden är lättillgänglig och folk vet att det är 
enkelt att röra sig och ta sig runt i staden. Ett ökat resande till staden genererar fler affärer för 
den enskilda företagaren.212 Martin Åkesson på Nordic Light tror dock inte att deras 
verksamhet kommer att påverkas av konceptet nämnvärt eftersom hotellet inte är 
förstahandsval för personer med funktionsnedsättning. Han menar att Nordic Light inte berörs 
av den frågan eftersom de kundsegment de marknadsför sig mot, inte består av grupper med 
funktionsnedsatta personer.213 Malin Hederstedt på Clarion och Carola Korhonen på SHR 
anser att Stockholm Stad måste marknadsföra konceptet om det ska ge effekt i resandet. 
Resenärer måste bli medvetna om att Stockholm är tillgängligt så att de väljer Stockholm före 
någon annan destination. Marknadsföringen måste ske internationellt, inte endast nationellt.214 
Lars Cedergrund på Tillgänglighetsprojektet tycker att det är en informationsfråga att 
förmedla budskapet och tror att det kan göras bland annat genom SVB.215 
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6.  Analys 

6.1 Lagbundet, samhällsansvar och imageskapande  

Samtliga respondenter anser att tillgänglighetsanpassning är att ta samhällansvar216 vilket 
innebär att tillgänglighetsanpassning kan anses vara ansvarsfullt företagande (Corporate 
Social Responsibility)217. Uppfattningarna i vilken utsträckning det är ett samhällsansvar 
skiljer sig dock åt mellan respondenterna. Det kan för vissa verksamheter ses som tillräckligt 
ansvarsfullt att följa lagen medan det för andra handlar om att göra mer eller mindre allt för 
god tillgänglighet och stödja människor med funktionsnedsättning extra mycket.218  

Uppfattningarna skiljer sig även gällande om verksamheter har något övergripande motiv 
för tillgänglighetsanpassningar. Alla hotellrespondenterna upplever att de inte har något 
övergripande motiv för sina investeringar219, men flera av respondenterna uppger dock att alla 
investeringar ska vara affärsdrivande och måste stå i proportion till kostnaderna.220 Som den 
teoretiska referensramen visar kommer alla investeringar i tillgänglighet som ett företag gör, i 
slutändan att löna sig eftersom företaget får ett bredare kundunderlag samt bättre rykte221 och 
just ryktet är avgörande för företagets framgång.222 Ryktet påverkas bland annat av att 
företaget tar socialt ansvar eftersom kunderna då får en positiv inställning till företaget.223 
Företaget bygger upp ett bra rykte bland annat genom att ta hänsyn till etiska aspekter, i detta 
fall tillgänglighet, vilket gör att investeringar i tillgänglighet kommer att löna sig då företagets 
image blir positiv. 224 Detta håller flera av respondenterna med om eftersom de anser att god 
tillgänglighet kan ge företaget positivt ryckte och påverka imagen.225 Dessutom kan en sämre 
tillgänglighet påverka imagen negativt vilket kan skada företaget eftersom negativ 
information sprids snabbare än positiv.226 Företag kopplar gärna ihop sitt samhällsansvar med 
varumärket för att påverka imagen.227 Alla respondenter är dock inte överens om att 
tillgänglighetsanpassning påverkar imagen positivt eftersom en verksamhets koncept inte 
alltid behöver förknippas med tillgänglighet. För mycket förändringar i den fysiska miljön kan 
istället påverka konceptet negativt.228 Hotell med speciella koncept kan med andra ord förlora 
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gäster genom att konceptet ändras men å andra sidan kan hotellet få nya kunder genom 
tillgänglighetsanpassning. Dessa två aspekter måste därför vägas samman för att utröna vilket 
som är mest lönsamt för hotellet.  

Det råder delade meningar om hotell anser sig göra mer för tillgänglighet än vad lagen 
kräver.229 Att hotellen inte gör mer än vad lagen kräver kan bland annat bero på svårigheter i 
att göra ombyggnationer eller att hotellet har ett speciellt koncept de vill bevara.230 
Respondenterna resonerar kring problematiken med hotell som är belägna i nya respektive 
äldre byggnader och menar att hotell som byggts relativt nyligen har en bra tillgänglighet 
eftersom aspekten fanns med vid byggnationen och att det är svårare att tillgänglighetsanpassa 
i äldre byggnader. 231 De hotellrespondenter som inte anser att deras verksamheter gör mer än 
vad lagen kräver, gör detta utan sin vetskap eftersom de bland annat erbjuder hörselslingor, 
alternativ för matallergiker samt brandlarm för hörselskadade, vilket inte är lagstadgat.232 Den 
teoretiska referensramen presenterade att anledningen till att det finns lagar och regler är för 
att det inte alltid är lönsamt att vara etisk. 233 Intervjuerna visar dock att så inte är fallet när det 
gäller tillgänglighetsanpassningar, eftersom de investeringar i tillgänglighet som hotellen gör, 
inte alltid är lagstadgade samt återfås, enligt respondenterna, i form av bredare kundunderlag 
och gott rykte. 
 

6.2 Ekonomiska aspekter 

Huruvida investeringarna blir en kostnad eller vinst för företaget234 anses alltså av 
respondenterna vara att investeringarna lönar sig i längden. Det är förvisso en kostnad vid det 
tillfället investeringen görs men denna kostnad återbetalas eftersom verksamheten får fler 
kunder.235  Investeringarna kan enligt den teoretiska referensramen även löna sig i form av 
bättre arbetsmoral inom företaget.236 Att det skapas en bättre arbetsmoral för personalen 
genom att företaget tillgänglighetsanpassar sin verksamhet är inget som någon av 
respondenterna reflekterar över. Det uppkommer dock reflektioner kring att alla människor 
ska kunna ha hotellen som arbetsplats oavsett funktionsnedsättning eller ej.237 En tillgänglig 
miljö gynnar med andra ord inte endast gästerna utan även hotellet internt. 

Det är intressant att notera att tillgänglighetsanpassningar inte alltid begränsas av 
ekonomiska faktorer. En respondent anser att ombyggnationer snarare hindras av den fysiska 
miljön än av ekonomiska begränsningar.238 En annan respondent påpekar att det finns vissa 
riktlinjer som styrs uppifrån då hotellet tillhör en kedja, och att dessa restriktioner kan hindra 
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eventuella förändringar i miljön.239 En tredje respondenten menar att hinder i deras arbete för 
tillgänglighetsanpassning snarare beror på att hotellet vill bevara ett unikt koncept som kan 
skadas av för mycket förändringar i den fysiska miljön. 240  

 

6.3 Tillgänglighet som konkurrensmedel  

Tillgänglighetsanpassning ger, enligt respondenterna, konkurrensfördelar för verksamheten.241 
Bland annat därför att hotellen idag erbjuder liknande produkter och därför måste hitta sätt att 
differentiera sig.242 Ett sätt att skilja verksamheten från mängden kan vara att visa på god 
tillgänglighet.243 Den teoretiska referensramen bekräftar att ett sätt att särskilja sig från 
konkurrenter är att positionera sig för att uppfattas på ett visst sätt, till exempel som ett företag 
med god tillgänglighet.244 Den teoretiska referensramen påpekar också att information om 
tillgänglighetsgrad är av stor vikt för funktionsnedsatta turister. Den funktionsnedsatta ska 
själv kunna avgöra om den aktuella faciliteten är tillgänglig för dem individuellt.245 Ett sätt att 
göra en differentiering möjlig är, som flera av respondenterna påpekade, att använda ett 
certifieringssystem eftersom förmedlingen av information om tillgänglighetsgrad skulle 
underlättas.246 Detta kan tolkas som att turistbranschen vill ha högre krav på tillgänglighet och 
att tillgänglighet kan ses som ett verktyg för att differentiera sin verksamhet gentemot 
konkurrenter. 

Genom intervjuerna framkommer det att konkurrensfördelarna främst kan bestå av att 
verksamheten får ett bredare kundunderlag eftersom de kan tillgodose fler gäster. För 
företagen finns en stor potentiell marknad att ta hänsyn till eftersom det i Europa finns 37 
miljoner människor med funktionsnedsättning.247 Som den teoretiska referensramen visar är 
funktionsnedsatta människor lojala kunder som ofta återkommer248 vilket kan bero på att 
kunderna på förhand måste veta att de kan bo på hotellet. Vet de då att det fungerar bra på ett 
speciellt hotell återkommer de vid nästa tillfälle.249  Om hotellet inte är tillgänglighetsanpassat 
kan det innebära att de förlorar kunder eftersom gäster med särskilda behov då vänder sig till 
andra hotell som tillgodoser detta.250 Att hotellen tillgänglighetsanpassar verksamheten 
betyder inte enbart att fler funktionsnedsatta gäster kan bo på hotellet. Det betyder också att 
hotellet får den funktionsnedsatta personens sällskap som kunder. Om hotellet däremot inte 
kan tillgodose en funktionsnedsatt persons behov så förlorar de inte bara den kunden utan hela 
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dess ressällskap. Personer med funktionsnedsättning väljer vissa hotell framför andra just för 
att de har god tillgänglighet.251  

Genom att företaget får ett ökat gott rykte resulterar detta i att företaget inte enbart lockar 
nya kunder utan även behåller de befintliga. Negativ ryktesspridning kan tvärtom göra att de 
förlorar kunder.252 Respondenternas åsikter överrensstämmer alltså med den teoretiska 
referensramen som menar att socialt ansvar ger organisationen större avkastning genom fler 
kunder och gott ryckte.253 Eftersom tillgänglighet kan anses vara ansvarsfullt företagande och 
ansvarsfullt företagande anses vara socialt ansvar bör tillgänglighetsanpassningar alltså på sikt 
ge större avkastning. En eventuell förlust skulle kunna vara resultatet av att en investering inte 
står i proportion till hur många fler affärer den genererar.  

Genom intervjuerna framkom det att turistiska aktörer inte alltid är medvetna om vad lagar 
gällande tillgänglighet innebär.254 Detta kan då resultera i att turistiska aktörer missar att följa 
lagstadgade krav. Det kan även, enligt Lars Cedergrund, vara svårt att kontrollera om lagen 
efterföljs255 vilket innebär att aktörerna potentiellt kan smita undan från kraven. Eftersom 
tillgänglighetsanpassningar ses som en konkurrensfördel borde det dock innebära att 
undvarande av lagstadgade tillgänglighetsanpassningar så småningom straffar sig genom 
dåligt rykte och färre kunder. 

 

6.4 Samverkan för att förmedla destinationens tillgänglighet 

Projektet ”Världens mest tillgängliga huvudstad” uppfattas av respondenterna som något 
positivt för staden och dess turism. Som den teoretiska referensramen presenterade gynnas 
alla i samhället av en tillgänglig miljö, till exempel föräldrar med barnvagnar, tillfälligt 
skadade personer samt resenärer med bagage. 256 Detta bekräftas av Lars Cedergrund som 
påpekar att projektet inte enbart riktar sig till invånarna i Stockholm utan även gynnar 
resenärer. 257 

För att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad räcker det inte med att 
Stockholms offentliga platser är tillgängliga eftersom det krävs att även turistiska aktörer är 
tillgängliga om staden ska vara tillgänglig ur ett turistiskt perspektiv.258 Det är, enligt den 
teoretiska referensramen, lönlöst att marknadsföra en destination som inte erbjuder det som 
utlovas.259 Stockholm kan med andra ord få svårt att marknadsföra sig som världens mest 
tillgängliga huvudstad om inte alla stadens aktörer bidrar till att uppfylla målet. Turister som 
kommer till Stockholm med antagandet att staden är världens mest tillgängliga huvudstad 
förväntar sig förmodligen att hela staden inklusive alla dess aktörer har god tillgänglighet. 
Detta kan då drabba en mindre tillgänglighetsanpassad enskild aktör eftersom de då kan få 
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klagomål om de inte uppfyller vissa förväntningar. Till motsats kan nämnas att verksamheter 
som istället har en god tillgänglighet kan drabbas negativt av att destinationen har rykte om 
sig att ha dålig tillgänglighetsanpassning.260 Om destinationen är känd för att vara 
otillgänglig, väljer resenärer ett annat resmål vilket drabbar den enskilda aktören som faktiskt 
är väl tillgänglighetsanpassat.  

Alla aktörer på en destination måste samverka eftersom gästens upplevelse baseras på 
destinationen som helhet.261 Bland annat är hotellens verksamheter det första och sista en 
besökare kommer i kontakt med på destinationen och dessa verksamheter är därför avgörande 
för kundens upplevelse av destinationen.262 För Stockholm är det därför viktigt att kommunen 
informerar om Tillgänglighetsprojektet så att privata aktörer kan bidra till att Stockholm 
enhetligt blir världens mest tillgängliga huvudstad, inte att endast de offentliga platserna blir 
det. Att göra aktörerna medvetna om att nya turister kan lockas genom att göra staden mer 
tillgänglig, kan bidra till att motivationen smittar av sig på privata aktörer.263 Om efterfrågan 
på tillgängliga produkter ökar, motiveras förhoppningsvis aktörer att arbeta mer aktivt med 
detta,264 vilket kan medföra att takten för tillgänglighetsarbete i staden ökar. Aktörerna 
behöver dock information om vad de praktiskt kan bidra med. Kommunikationen bör inte 
endast nå aktörerna i Stockholm utan måste även nå ut till potentiella turister eftersom en 
medvetenhet måste skapas hos besökarna att Stockholm är tillgängligt. Detta för att besökarna 
ska välja Stockholm före någon annan destination.265 

Samverkan kan ske mellan olika branscher för att underlätta för turister som besöker 
Stockholm. Som Lars Cedergrund påpekat kan turismbranschen dra nytta av den tekniska 
utrustningen som är framtagen för att navigera synskadade.266 Det innebär att bland annat 
turistnäringen och teknikbranschen kan samverka för att skapa hjälpmedel för turisterna. 

Trots att det inte går att mäta huruvida Stockholm blir världens mest tillgängliga 
huvudstad267 kan det vara bra för destinationen att visa att de ligger i framkant. 268 Om 
Stockholm kan visa upp sig som världens mest tillgängliga huvudstad kommer resandet till 
staden att öka eftersom folk blir medvetna om att det är en behändig stad att turista i. Ett ökat 
resande till en destination påverkar självfallet de enskilda aktörerna, 269 inte minst hotellen 
eftersom alla turister behöver någonstans att bo. Ett ökat resande till staden betyder fler 
gästnätter som ska fördelas på befintliga hotell. Det finns dock andra uppfattningar som 
menar att vissa hotell, som arbetar mindre aktivt med tillgänglighet för att det skulle påverka 
konceptet, inte berörs av Tillgänglighetsprojektet. Detta motiveras med att personer med 
funktionsnedsättning ändå inte har dessa hotell som förstahandsval. 270 Detta är intressant med 

                                                 
260 Asplund. C & Kotler. P, 2008, s. 70 
261 Von Friedrich Grängsjö. Y, 2001, s. 40 
262 Asplund. C & Kotler. P, 2008, s. 70 
263 Belfrage. A (2009-04-24) 
264 Korhonen. C (2009-04-28) 
265 Hederstedt. M (2009-04-23) & Korhonen. C (2009-04-28) 
266 Cedergrund. L (2009-04-17) 
267 Cedergrund. L (2009-04-17) 
268 Belfrage. A (2009-04-24) 
269 Belfrage. A (2009-04-24) 
270 Åkesson. M (2009-04-22) 



 33 

tanke på att cirka tio procent av befolkningen har en funktionsnedsättning,271 vilket potentiellt 
innebär att lika många turister är funktionsnedsatta.  
Det är därför anmärkningsvärt att det inte skulle anses intressant att ta tillvara på det ökande 
inresandet till Stockholm som skulle kunna bli resultatet av att staden blev världen mest 
tillgängliga huvudstad.  
 

6.5 CSR – pyramiden  

Enligt en artikel i den teoretiska referensramen, finns det delade meningar huruvida ekonomi 
och etik går att förena eller om de är skilda från varandra. Samma artikel diskuterar även att 
etiskt handlande och socialt ansvar inte alltid har ett helt osjälviskt motiv. 272 Detta bekräftas 
av undersökningen då alla respondenterna anser att tillgänglighet ger ekonomisk vinning 
samtidigt som de anser att tillgänglighetsanpassning är att ta ett samhällsansvar.273 Eftersom 
tillgänglighet till viss del är lagstadgat kan tillgänglighetsaspekten inrymmas i steget legalt 
ansvar i CSR – pyramiden. Tillgänglighetsaspekten kan rymmas även i steg tre i pyramiden, 
etiskt ansvar, eftersom alla respondenter anser att det är ett företags sociala ansvar att 
tillgänglighetsanpassa då det är allas rättighet att bo på hotell.274 Att företagen gör mer än 
lagen kräver kan kopplas dels till det etiska steget i pyramiden eftersom de anser att alla 
människor ska ha rätt att bo på hotell samt att det är ett samhällsansvar att 
tillgänglighetsanpassa. Det kan också kopplas tillbaka till det ekonomiska steget eftersom 
verksamheterna anser att investeringar i tillgänglighet ska stå i proportion till utgifterna samt 
vara affärsdrivande.275 På samma sätt anser respondenterna att investeringen ska stå i relation 
till i hur stor utsträckning som anpassningen efterfrågas.276 Investeringar i tillgänglighet kan 
inte placera sig i det filantropiska steget i pyramiden eftersom tillgänglighet hör dels till det 
legala och dels till det etiska steget eftersom det finns förväntningar på att anpassningar ska 
göras då alla människor ska ha lika rättigheter.277 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit genom analysen av den empiriska 
undersökningen. Avsnittet ämnar besvara studiens syfte samt frågeställningar vilka är 
formulerande enligt följande:  
 
Syftet är dels att beskriva vad tillgänglighetsanpassning har för påverkan för turismaktörer i 
Stockholm och dels att identifiera dessa aktörers inställning till, och motiv för 
tillgänglighetsanpassning. 
 
Frågeställningar 
– Hur påverkas turismaktörer i Stockholm av att staden har en god tillgänglighet? 
– På vilket sätt, och varför, arbetar turismaktörer för ökad tillgänglighet? Vad är 
motivationen?  
– Hur hänger den etiska och ekonomiska aspekten samman gällande 
tillgänglighetsanpassningar?  
 
 
Alla turistiska aktörer är skyldiga att följa lagen angående att göra miljön tillgänglig för alla, 
men utöver detta, skiljer sig arbetssättet för tillgänglighetsanpassning mellan olika aktörer. 
Det finns till exempel möjlighet att använda sig av interna tillgänglighetsstandarder eller 
checklistor för att öka tillgängligheten, alternativt helt enkelt se över lagar och regler och 
tillämpa dem i högre utsträckning än vad som krävs. Trots att aktörerna har olika sätt att 
arbeta med tillgänglighetsanpassning är de överens om att alla gästers behov är möjliga att 
tillgodose, bara gästen informerar om sitt behov i förväg.  

Tillgänglighet för funktionsnedsatta personer är, som sagt, till viss del lagstadgat men trots 
att flera respondenter uttrycker att de inte gör anpassningar utöver vad lagen kräver visar 
studien att samtliga respondenter gör mer än lagstadgade åtgärder, till exempel uppger 
samtliga hotellrespondenter att deras verksamheter serverar laktosfria alternativ på frukosten. 
Det kan dels betyda att turismföretag tar ett samhällsansvar när de gör 
tillgänglighetsanpassningar och dels att ökad tillgänglighet skapar konkurrensfördelar då 
aktörerna får ett bredare kundunderlag samt bättre rykte och image genom sina anpassningar. 

Eftersom de turistiska aktörerna inte alltid är medvetna om vad lagar och regler gällande 
tillgänglighet innebär, kan det medföra att aktörerna kan missa att följa lagen. Då det är svårt 
att kontrollera att lagar och regler efterföljs kan aktörerna tyvärr även strunta i att följa lagen 
gällande tillgänglighetsanpassning. Eftersom tillgänglighetsanpassning är en 
konkurrensfördel, bör detta dock straffa sig genom dåligt rykte och färre kunder.   

 Samtidigt som de turistiska aktörerna säger att de får konkurrensfördelar av 
tillgänglighetsanpassningar visar studien att respondenterna även anser att det endast ger 
fördelar till en viss gräns. Företagen vill vara etiska och tillgodose alla kunder, vilket 
inkluderar personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt vill de vara affärsdrivande, det vill 
säga investeringen måste stå i proportion till kostnaderna. Aktörerna gör alltså inte alltid 
anpassningar som innebär att de kan ta emot alla gäster, oavsett funktionsnedsättning eller ej, 
eftersom investeringen även måste ge större avkastning. Tillgänglighetsanpassningar behöver 
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inte endast hindras av ekonomiska aspekter utan även på grund av svårigheter i att göra 
ombyggnationer eller att företagen vill förhindra att koncept ändras.  

Utifrån CSR – pyramiden dras slutsatsen att det etiska steget hör samman med det 
ekonomiska steget när det gäller tillgänglighetsanpassningar för funktionsnedsatta personer. 
Dessa två delar går inte att separera från varandra då tillgänglighetsanpassning som 
samhällsansvar (etiskt ansvarstagande) sammanfogas med att anpassningarna ger ekonomiska 
fördelar. Trots att företag anser att de tar ett samhällsansvar genom att tillgänglighetsanpassa 
för funktionsnedsatta utgör tillgänglighetsanpassning en konkurrensfördel. Med andra ord, om 
investeringar i tillgänglighetsanpassning inte skulle generera tillräckligt stora fördelar, skulle 
företag inte tillgänglighetsanpassa mer än vad lagen kräver. Den etiska handlingen gällande 
tillgänglighetsanpassningar sker alltså inte alltid i osjälviskt syfte utan för att skapa 
ekonomiska fördelar genom gott rykte och bredare kundunderlag. 

En av uppsatsens frågeställningar lyder hur turismaktörerna i Stockholm påverkas av att 
staden har en god tillgänglighet? Som analysen visar skulle turismaktörerna i Stockholm 
gynnas av att staden blev världens mest tillgängliga huvudstad. Detta skulle resultera i att 
staden fick fler turister vilket i sin tur skulle ge fler affärstillfällen för de enskilda 
turismföretagen. Ett ökat antal besökare kommer utav att personer med funktionsnedsättning 
enklare tar sig runt på egen hand samt att de rent fysiskt kan ta sig till och nyttja platser och 
faciliteter. Ett ökat resande till staden kommer även utav att staden bygger upp ett gott rykte 
om sig att vara tillgänglig. Omvänt påverkar aktörerna även destinationen, eftersom de 
turistiska aktörerna är representanter för hela destinationen och därför måste samverka för att 
destinationen ska, dels rent fysiskt ha en god tillgänglighetsnivå, samt förmedla den goda 
tillgängligheten till potentiella gäster. 

Sammanfattningsvis visar studien att de turistiska aktörerna påverkas av staden grad av 
tillgänglighet. De enskilda aktörerna skulle få fler gäster om Stockholm blev känt som 
världens mest tillgängliga huvudstad eftersom det skulle bli ett ökat inresande till staden.  

Aktörer tillgänglighetsanpassar utöver vad lagen kräver eftersom det anses vara ett 
samhällsansvar men också för att det genererar större avkastning. Den främsta motivationen 
till att tillgänglighetsanpassa är att god tillgänglighet ger nöjdare kunder som i sin tur ger 
större avkastning och bättre rykte.  

Aktörernas tillgänglighetsarbete sker antingen utifrån lagar och regler vilka tillämpas i 
större utsträckning än vad som krävs eller så sker arbetet utifrån interna standarder och planer. 
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8. Avslutande reflektioner 

8.1 Rekommendation 

Några av respondenterna diskuterade huruvida tillgänglighet skulle kunna certifieras eller 
standardiseras. Detta låter intressant eftersom ett certifieringssystem för tillgänglighet 
förhoppningsvis skulle ge turismaktörer motivation att öka tillgänglighetsarbetet. Detta 
eftersom de genom att öka standarden får konkurrensfördelar gentemot de verksamheter som 
inte satsar på tillgänglighet. Ett specifikt system som visar vilken sorts tillgänglighet 
verksamheter tillgodoser skulle kunna underlätta för individen att själv göra en bedömning av 
huruvida han eller hon kan nyttja faciliteten ifråga. Alla människor, oavsett 
funktionsnedsättning eller ej, har individuella behov. Till exempel behöver vissa gäster veta 
om det går att besöka faciliteten med rullstol medan andra behöver veta om lokalen har 
hörselslinga. Dessutom kan personer ha flera olika funktionsnedsättningar som måste 
tillgodoses. Detta skulle kunna lösas genom internationella symboler, standarder eller 
certifieringar som visar en verksamhets tillgänglighetsnivå. En certifiering skulle kunna vara 
indelad i kategorier för att tydligt visa gästen vilka tillgänglighetsaspekter som tillgodoses, till 
exempel allergi, hörselslingor och rullstolsvänlighet.  
 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Det skulle i en vidare forskning vara intressant att närmare studera hur en eventuell 
certifiering av tillgänglighet skulle kunna se ut. Bland annat vilka kriterier som skulle kunna 
ingå och på vilket sätt tillgänglighet skulle kunna kontrolleras.  

Det skulle också vara intressant att jämföra tillgänglighetsanpassningen i Stockholm med 
andra huvudstäder. Detta för att utröna hur tillgängligheten ser ut i olika huvudstäder och 
därigenom se om Stockholm Stad kan leva upp till sin ledstjärna ”Världens mest tillgängliga 
huvudstad”.  

Ett tredje intressant område att undersöka är att göra en ekonomisk studie för att jämföra 
vilka praktiskt finansiella effekter tillgänglighetsanpassningar får. I denna uppsats har det 
framkommit att turistiska aktörer anser att det finns ekonomiska fördelar med att 
tillgänglighetsanpassa, men en uträkning av anpassningens effekter skulle styrka dessa 
påståenden. 
 

8.3 Avslutande kritik 

Etik är ett känsligt ämne som kan vara svårt att prata förbehållslöst om, särskilt då 
respondenterna är medvetna om att deras uttalanden kommer att publiceras i någon form. 
Resultatet kunde möjligen ha blivit annorlunda om respondenterna fått vara anonyma.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Om funktionsnedsättningar 

 
Som funktionsnedsättning räknas 

• Hörselnedsättning: Allt från lindrig hörselnedsättning till total dövhet (även tinnitus 
och ljudöverkänslighet). Människor med denna funktionsnedsättning använder främst 
synen för att kompensera.278 

• Kognitiv funktionsnedsättning: Till exempel utvecklingsstörning, hjärnskada, afasi 
och autism.279 

• Medicinska funktionsnedsättningar: Kan exempelvis vara överkänslighet (till exempel 
astma, allergi, eksem), stomier och inkontinens.280 

• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: Personen är impulsstyrd.281 
• Psykisk ohälsa: Personer med psykosociala problem och psykiska störningar. Viktigt 

med trygghet för dessa personer.282 
• Rörelsenedsättning: Till exempel svårigheter med att gå, balansrubbningar, nedsatt 

ork/uthållighet, nedsatt rörlighet och kraft. Rörelsenedsättning är en naturlig del i 
åldrandet. Plana underlag och korta avstånd är en förutsättning.283 

• Synnedsättning: Synsvaga eller blinda människor.284 
• 560 000 personer över 16 år är rörelsehindrade och ca 100 000 av dessa behöver 

rullstol.  
 

Snabbfakta om funktionsnedsättningar 
• En miljon har reumatiska sjukdomar.  

• 470 000 över 16 år har astma. 
• Två miljoner har någon form av allergi.  
• 165 000 är synskadade varav 23 000 blinda eller gravt synskadade. 

• 980 000 personer har nedsatt hörsel varav 150 000 över 16 år är helt döva eller gravt 
hörselskadade. 300 000 bär hörapparat.  

• 1 300 personer är dövblinda 

• Cirka 36 000 har en utvecklingsstörning 
• 16 procent av yrkesverksamma åker kollektivt till arbetet, för personer med 

funktionsnedsättning är siffran elva procent 
• Endast fem procent av funktionsnedsatta anser sig ha problem att ta sig fram i 

kollektivtrafiken. Buss anses vara mest problematiskt.285 

                                                 
278 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 9 
279 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 14 
280 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 10 
281 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 10 
282 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 11 
283 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 11 
284 Trafikkontoret Stockholm, 2008, s. 12 
285 Svenska kommunförbundet, 2003, s. 10-11 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor Cedergrund Lars (Tillänglighetsprojektet) 
• Hur mäts att staden är världens mest tillgängliga huvudstad? 

• Är målet med ”världens mest tillgängliga huvudstad år 2010” uppnåbart? Varför/varför 
inte?  

• Vad tror du att konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad” gör för Stockholm som 
destination? 

• Finns det fördelar med konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad”? 
• Finns det nackdelar med konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad”? 

• Hur påverkas turismen av stadens grad av anpassning till funktionsnedsatta personer? 
• Anser du att hotellen i Stockholm har en god tillgänglighet idag? 

• Anser du att en ökad tillgänglighet resulterar i en kostnad eller en förtjänst för hotell i 
Stockholm? På vilket sätt? 

• Anser du att det finns konkurrensfördelar, både på destinations- och företagsnivå, med en 
ökad tillgänglighet? På vilket sätt? Vad skulle i så fall dessa konkurrensfördelar kunna 
vara? 

• Anser du att det är att ta samhällsansvar när verksamheter anpassar sig för 
funktionsnedsatta personer? I så fall, hur och till vem? 

 

Intervjufrågor Alfthan Margaretha (Stockholm Visitors Board) 
• Vad är tillgänglighet för dig? 

• Vad tror du att konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad” gör för Stockholm som 
destination? 

• Finns det fördelar med konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad”? 

• Finns det nackdelar med konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad”? 
• Hur påverkas turismen av stadens grad av anpassning till funktionsnedsatta personer? 

• Har SVB någon plan för tillgänglighet för Stockholm som turistdestination? Finns det 
något SVB vill utveckla? Finns det någonting som hindrar eventuella åtgärder? 

• Anser du att hotellen i Stockholm har en god tillgänglighet idag?  

• Anser du att en ökad tillgänglighet resulterar i en kostnad eller en förtjänst för hotell i 
Stockholm? På vilket sätt? 

• Anser du att god tillgänglighet i staden och dess faciliteter påverkar destinationens image? 
Varför/varför inte? På vilket sätt? 

• Anser du att det finns konkurrensfördelar, både på destinations- och företagsnivå, med en 
ökad tillgänglighet? På vilket sätt? Vad skulle konkurrensfördelar kunna vara? 

• Anser du att tillgänglighet kan vara en form av samhällsansvar? Varför/varför inte? 
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Intervjufrågor Korhonen Carola (Sveriges Hotell och Restaurangföretagare) 
• Vad anser du är tillgänglighet? 
• Hur påverkas turismen av stadens grad av anpassning till funktionsnedsatta personer? 

• Anser du att hotellen i Stockholm har en god tillgänglighet idag? 
• Finns det något övergripande motiv till investeringar för tillgänglighet? Vad blir det för 

resultat av detta arbete? 

• Anser du att en ökad tillgänglighet resulterar i en kostnad eller en förtjänst för hotell i 
Stockholm? På vilket sätt? 

• Anser du att det finns konkurrensfördelar, både på destinations och företagsnivå, med en 
ökad tillgänglighet? På vilket sätt? Vad skulle dessa konkurrensfördelar kunna vara? 

• Anser du att hotellets grad av tillgänglighet påverkar bilden av företaget? 
• Anser du att tillgänglighet kan vara en form av samhällsansvar? Varför/varför inte? 

• Finns det något SHR själva vill utveckla? Finns det någonting som hindrar eventuella 
åtgärder? 

• Vad tror du att konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad” gör för Stockholm som 
destination? 

• Hur bidrar SHR till Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad? 
• Finns det, från hotellens synvinkel, fördelar med konceptet ”världens mest tillgängliga 

huvudstad”? 
• Finns det, från hotellens synvinkel, nackdelar med konceptet ”världens mest tillgängliga 

huvudstad”? 

 
Intervjufrågor Belfrage, Anne (Birger Jarl), Berglund, Magnus (Scandic), 
Hederstedt, Malin (Clarion Hotel Stockholm) & Åkesson, Martin (Nordic Light) 
• Bakgrund om företaget. Storlek (kedja/privat),  
• Vad innebär tillgänglighet för er? 
• Vilken sorts tillgänglighet tillgodoser ni? (rörelsehindrade, allergi, hörsel, syn osv.) 

• Vilka konkreta åtgärder gör ni inom detta område? 
• Har någon kundgrupp svårare att utnyttja era faciliteter? Vilken/vilka? Varför?  

• Kan ni uppfylla funktionsnedsatta kunders önskemål och krav? Varför?/Varför inte? Finns 
det något ni inte kan/väljer att tillgodose? 

• Finns det något som ni är beredda att göra avkall/inte göra avkall på för att öka 
tillgängligheten, exempelvis bakgrundsmusik i lobbyn, stämningsbelysning o.s.v.? 
Varför/varför inte? 

• Finns det en utarbetad plan för tillgänglighet i er verksamhet? Planerade åtgärder? Finns 
det något ni själva vill utveckla? Finns det någonting som hindrar eventuella åtgärder? 

• Gör ni större anpassningar än vad lagen kräver? Varför/varför inte?  
• Anser ni att ni tar ett samhällsansvar när ni anpassar er verksamhet för funktionsnedsatta 

personer? Varför/varför inte? Om ja, hur och till vem? 
• Finns det något övergripande motiv till era investeringar för tillgänglighet? Varför/varför 

inte? På vilket sätt? 
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• Anser ni att en ökad tillgänglighet resulterar i en kostnad eller en förtjänst för hotellet? 
Varför/varför inte? På vilket sätt? 

• Anser ni att det finns konkurrensfördelar med en ökad tillgänglighet? På vilket sätt? Vad 
skulle konkurrensfördelar kunna vara? 

• Kommunicerar ni er tillgänglighetsgrad i marknadsföringen? 
• Anser ni att god tillgänglighet påverkar företagets image? Varför/varför inte? 

• Vad vet ni om konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad”? 
• Bidrar ni till projektet ”världens mest tillgängliga huvudstad”? Varför/varför inte? I så fall 

hur? 

• Vad tror ni att konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad” gör för era affärer? 
• Vad tror ni att konceptet ”världens mest tillgängliga huvudstad” gör för Stockholm som 

destination? 


