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SAMMANFATTNING  
Ämnet för den här uppstatsen är att undersöka vilka föreställningar det finns om tillgänglighet 
och hur samhälleliga strukturer påverkar arbetet med att öka tillgängligheten i samhället och 
vilka konsekvenser det har för berörda. Följande frågor har ställts för att kunna utreda detta.                            

o Vilken roll har de statliga intentionerna i arbetet för att öka tillgängligheten i samhället och vilken roll 
har andra aktörer i samhället för hur dessa implementeras? 

o Vilka faktorer påverkar den fysiska planeringens förmåga att hantera tillgänglighet i den fysiska miljön?  

Uppsatsen utgår från de tre teoretiska perspektiven normalitet, makt och demokrati i relation 
till fysisk planering och tillgänglighet. Den egna undersökningen baserar sig på empiriskt 
material i form av kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 
innehållsanalysen är utförd på tre politiska dokument, varav två av dem utgår från 
funktionshinderspolitiken, medan det tredje är förarbetet till Plan- och bygglagen (2010:900) 
och har därför en tydligare anknytning till fysisk planering. Genom att analysera dessa har jag 
kunnat se hur dessa politiska dokument bland annat förhåller sig till personer med 
funktionsnedsättning och vilka insatser dokumenten menar behövs för ett mer fysiskt 
tillgängligt samhälle. De tre kvalitativa intervjuerna i arbetet är genomförda med aktörer vilka 
representerar olika nivåer i samhället. Genom detta kan jag i förhållande till den teoretiska 
genomgången och till innehållsanalysen av de politiska dokumenten undersöka de olika 
aktörernas roll i arbetet för att förbättra tillgängligheten i samhället. Resultatet av 
innehållsanalysen och intervjuerna har sedan legat till grund för att tolka de olika aktörernas 
intentioner och roller, samt strukturer och faktorer som påverkar integreringen av 
tillgänglighetsperspektivet i fysisk planering.  

Undersökningen visar att det finns en hög politisk ambition om att samhället ska bli mer 
tillgängligt. Analysen visar dock att funktionshindersperspektivet inte integreras i planeringen 
i önskvärd utsträckning och att tillämpningen av lagstiftningen gällande tillgänglighet hittills 
inte varit tillräcklig för att frågan ska uppmärksammas då befintliga strukturer och 
traditionella tankesätt inte alltid påverkas av dessa. Utifrån detta är det svårt att peka på någon 
enskild ansvarig aktör som kan stå till svars för varför samhället inte är tillgängligt för alla. 
Genom att handikappolitiken inte lyckas realiseras i de forum där beslut tas är slutsatsen att 
det, enligt Youngs (1990) teorier, finns en form av maktutövning där dominanta synsätt 
reproduceras, utan vidare reflektion, på grund av medvetna eller omedvetna handlingar som 
finns etablerade inom bland annat verksamheter. Detta utspelar sig exempelvis i relation till 
deltagande i planprocesser där handikapporganisationer och personer med 
funktionsnedsättning inte alltid får möjlighet att yttra sina behov vilket gör att tillgänglighet 
inte prioriteras i den omfattning som behövs för att beakta individers behov i ett kollektiv. 
Ytterligare en slutsats är att begreppet tillgänglighet inte har någon tydlig definition vilket gör 
att det fylls med tolkningar om hur ett tillgängligt samhälle ska utformas. Med dessa slutsatser 
i åtanke kan det konstateras att det i framtiden krävs mer kompentensutveckling, ytterligare 
samarbete, samt strukturella förändringar och starkare myndighetsutövning för att den 
nationella retoriken om ett samhälle för alla ska realiseras.    
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1. INLEDNING  
 

Jag är en ovanligt onormal person. […] Så brukar jag presentera mig. 

          (Sahar Moslehs, 2012) 

I citatet ovan är det aktivisten Sahar Moslehs, som självironsikt kommenterar sin situation och 
sig själv. Uttalandet är självdistanserat och på grund av Sahars funktionsnedsättning väcker 
det tankar om hur hon, men framför allt hur andra personer i hennes omgivning uppfattar och 
ser på henne. Ofta bestäms normalitet av någon utomstående baserat på en persons psykiska 
eller fysiska attribut, vilket får konsekvenser då personen i fråga ses som annorlunda. 
Normalitet berör även funktioner och aktiviteter i samhället då dessa ofta är utformade efter 
normen och anpassade efter den dominerande gruppen i samhället. För Sahar innebär detta att 
hon inte har fått arbete inom det hon är utbildad till och att hon ständigt måste kämpa för sina 
rättigheter för att inte bli, som hon säger ”överkörd av samhället”. Sahar verkar outtröttlig, 
men även hon har en gräns. Sahar är trött på att ständigt kämpa och att möta motgångar på 
grund av att hon skiljer sig från den normativa synen på hur en människa ska vara och se ut.  

För många är det en självklarhet att utefter egen vilja och förmåga kunna vara en del av 
samhället, för andra är detta inte alls lika självklart. Ofta reflekterar du inte över att du kan gå 
upp för en trappa, passera ett övergångsställe eller öppna en dörr, reflektionen sker först när 
du upptäcker att du själv har svårigheter att genomföra detta. Tillgänglighet och 
framkomlighet i samhället avspeglar sig därmed i den fysiska miljön, men inte enbart här. 
Tillgänglighet handlar även om attityder i samhället och en central del för att öka 
tillgängligheten i samhället berör kunskapsförmedling och kommunikation då det är väsentligt 
att alla får sin röst hörd, får uttrycka sina behov och att får ta plats.  

Tillgänglighet i den fysiska miljön är inte enbart till nytta för de personer som har nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, tillgänglighet underlättar för alla. Vi behöver inse att vår 
fysiska och psykiska förmåga inte är statisk och att saker och ting förändras vilket gör att 
förutsättningarna också måste göra det. 

I bilaga 1 görs en begreppsdefinition vilken kan vara till hjälp under läsningen av detta arbete.  

1.1 BAKGRUND  
 

Inclusion of more and varied groups of people into the public sphere has only 
been won through constant social struggle. 

           (Mitchell, 1995:116) 

Citatet ovan belyser att vissa grupper har fått kämpa för att få vara en del av samhället på lika 
premisser som den övriga befolkningen. Denna kamp om en plats i samhället är fortfarande 
aktuell för personer med funktionsnedsättning, då dessa möter fysiska såväl som sociala 
hinder på vägen mot att vara fullt delaktiga i samhället. Detta är en fråga om demokrati.  
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Sedan funktionshinderspolitikens brytpunkt i Sverige under 1960-talet har vissa 
förutsättningar förändrats. Tidigare var det individens psykiska eller fysiska nedsättning som 
ansågs orsaka svårigheter för individerna och inte samhällets struktur. På grund av denna 
dominerande samhällssyn gjordes det främst medicinska insatser framför samhälleliga 
(Förhammar & Nelson, 2004). Detta kom alltså att förändras. Under 1960-talet stärktes 
handikappförbundens roll genom att flera förbund gick samman och arbetade aktivt för hur 
samhälleliga strukturer skapade funktionshinder. Därmed blev handikappförbunden en 
politisk maktfaktor att räkna med (Förhammar & Nelson, 2004). Handikappförbunden 
arbetade fram programmet Ett samhälle för alla vilket resulterade i att frågor gällande 
funktionshinder fick en mer politisk status än tidigare (Prop. 1999/2000:79). Under 1960-talet 
tillsatte riksdagen två politiska utredningar, dessa resulterade i att frågan gällande samhällets 
struktur och dess inverkan på funktionshindrades liv fick ett större utrymme.  

I och med denna politiska utveckling inom funktionshinderspolitiken kom definitionen av 
begreppet handikapp att förändras till att uppfattas som ett samhällsproblem istället för ett 
individproblem då miljöns struktur uppmärksammades ha en stor inverkan för individers 
livssituation (Förhammar & Nelson, 2004). I och med denna miljörelativa definition 
förändrades den politiska inriktningen och allt sedan dess har inriktningen varit att förbättra 
tillgängligheten i den fysiska miljön. Detta har bidragit till att personer som tidigare ansågs 
vara avvikare och som skulle skyddas från och av samhället, numera har fler rättigheter än 
tidigare. Trots detta finns det fortfarande fysiska såväl som sociala hinder i samhället vilket 
visar att samhället inte är tillgängligt för alla.  

Inom svensk planering har fysiska insatser präglat arbetet för att öka tillgängligheten och för 
den svenska målformuleringen har den miljörelativa definitionen haft stort inflytande (Calais 
von Stokkom & Kebbon, 2000). I och med det har den sociala miljön och vad den kan ha för 
konsekvenser för att öka tillgängligheten inte uppmärksammats. Den sociala miljön har 
betydelse då det i denna bland annat finns förväntningar och värderingar och dessa är mer 
svåråtkomliga än de som finns i den fysiska miljön och är därför viktiga att uppmärksamma 
vid arbetet för att öka tillgängligheten (Calais von Stokkom & Kebbon, 2000). Under slutet 
1990-talet lyfte svensk funktionshinderspolitik fram bemötande som ett fokusområde, dock 
uteblev ett reellt genomslag i debatten (Burman, 2009).  
Sedan lång tid tillbaka finns krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga i lagstiftningen (Förhammar & Nelson, 2004, Müller, 
2012). Dessa krav finns med ibland annat med i Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. Förutom detta finns det sedan 2003 retroaktiva krav i 
form av föreskrifter om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i den fysiska miljön, på 
allmänna platser såväl som i offentliga lokaler (Müller, 2012).  

År 2011 skedde förändringar gällande dessa lagar och författningar då både en ny PBL 
(2010:900) och en ny PBF började gälla. Gällande tillgänglighet i den fysiska miljön innebär 
de nya regleringarna att tillgänglighetsaspekterna ska granskas i samband med bygglovet och 
inte enbart, som tidigare i samband med samrådet för detaljplan (Müller, 2012). Även 
översiktsplanen har fått en tydligare strategisk roll, vilket även innefattar arbetet med 
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tillgänglighet i den fysiska miljön (prop.2009/10:170). Därmed har lagstiftningen i relation till 
att göra samhället mer fysiskt tillgängligt förstärkts, vilken effekt detta ger är för tidigt att 
säga, men en fråga som behöver ställas är vad denna tillgänglighet innebär och hur begreppet 
tolkas.  

Handikapprörelsen menar att tillgänglighetsbegreppet präglas av en otydlig definition, vilket 
enligt dem leder till att olika aktörer tolkar begreppet olika vilket skapar miljöer som inte är 
fullt tillgängliga (Handikappförbunden, 2006). För att motverka detta och för att underlätta 
kommunikationen med omvärlden har handikapprörelsen formulerat en intressepolitisk 
definition av begreppet tillgänglighet. Denna utgår från begreppen fysisk tillgänglighet, 
kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet och social tillgänglighet vilka alla 
används inom handikapprörelsen. Huruvida denna definition får genomslag inom planeringen 
återstår att se, men genom att ta hänsyn till denna beskrivning av tillgänglighet kan det skapas 
samsyn om vad begreppet innebär. En viktig del är att definitionen är formulerad av personer 
med reell insyn i problematiken vilket ökar chansen att gamla tankemönster och vanor inte 
reproduceras inom planeringen. Ytterligare en aspekt av arbetet med att främja 
tillgängligheten i samhället är att det inte sällan, inom kommuner och byggsektorn, främst 
uppfattas som en kostnad, vilket får konsekvenser för i vilken utsträckning åtgärder utförs 
(Müller, 2012).  
 
Det har således skett förändringar i förhållande till synen på tillgänglighet, både inom 
funktionshinderspolitiken, begreppsanvändningen av termer som berör personer med 
funktioinsnedsättning och den fysiska planeringen. Diskussionen har lämnat den dominerande 
medicinska inriktningen till fördel för diskussioner om samhällets struktur och utformning. 
Likt citatet i inledningen av detta avsnitt är det uppenbart att personer med 
funktionsnedsättning i allra högsta grad har varit delaktiga i kampen om sin rätt i samhället, 
men också att denna kamp ännu inte är över. Generellt sett kan det konstateras att det finns en 
politisk vilja för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för personer med 
funktionsnedsättning, men att detta inte realiseras i tillräcklig utsträckning. Att visioner och 
mål inte uppfylls i önskvärd utsträckning är ett tecken på att det finns strukturer och faktorer i 
vårt samhälle som påverkar detta. Vissa människor och frågor har mer inflytande över 
utvecklingen än andra och genom att studera detta utifrån bland annat ett maktperspektiv kan 
orsaker till detta belysas.  

1.2 PROBLEMFORMULERING  
Ovanstående problematik belyser att det finns en normativ föreställning om samhällets 
uppbyggnad och dess medborgare. Det visar också att vissa grupper oftare än andra kommer 
till tals vilket visar på dels maktstrukturer i samhället, men även brist på demokrati och 
inflytande. Genom att relatera detta till fysisk planering kan jag diskutera planeringens roll i 
arbetet mot ett mer fysiskt tillgängligt samhälle och även diskutera förekomsten och 
uppkomsten av samhälleliga strukturer, vilka bidrar till att samhället inte är tillgängligt för 
alla.  
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Det handlar därmed om att ifrågasätta rådande strukturer i samhället och i vilken utsträckning 
dessa bidrar till att samhället är tillgängligt för vissa mer än andra. Sedan 1960-talet har 
svensk funktionshinderspolitik utvecklats och sedan dess har ett antal politiska 
handlingsprogram och regleringar formulerats för att göra samhället mer tillgängligt. Trots 
detta konstaterar olika forskare och medborgare att samhället inte är tillgängligt för alla. 
Begränsad tillgänglighet leder till att alla inte kan delta i samhället på samma villkor som 
andra. Att inte kunna utnyttja sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter är en fråga om 
mänskliga rättigheter och demokrati, vilket är en fråga för den ensskilda individen likväl som 
för samhället.  

För att nyansera denna problematik studeras och analyseras textmaterial, samt intervjuas 
aktörer vilka representerar olika nivåer i samhället för att få olika perspektiv. Hur uppfattas 
tillgänglighet och av vem? Vilken roll har den fysiska planeringen för att öka 
tillgängligheten? Genom att applicera de tre perspektiven normalitet, makt och demokrati på 
fysisk planering och tillgänglighet belyser jag en del av denna problematik.  

Undersökningen utgår från problematiken kring befintliga fysiska såväl som sociala strukturer 
och faktorer som finns i samhället och vilka konsekvenser dessa har för berörda och för 
skapandet av ett tillgängligt samhälle.    

1.3 SYFTE 
Ämnet för den här uppsatsen är tillgänglighet i den fysiska miljön och faktorer i samhället 
som påverkar denna. Syftet är att utifrån ett teoretiskt perspektiv undersöka vilka 
föreställningar det finns om tillgänglighet och hur samhälleliga strukturer påverkar 
tillgänglighet i samhället och vilka konsekvenser det har för berörda.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
o Vilken roll har de statliga intentionerna i arbetet för att öka den fysiska 

tillgängligheten i samhället och vilken roll har andra aktörer i samhället för hur dessa 
implementeras? 

o Vilka faktorer påverkar den fysiska planeringens förmåga att hantera tillgänglighet i 
den fysiska miljön?  

1.5 DISPOSITION  
Uppsatsen har disponerats enligt följande: i kapitel 2 diskuteras de teoretiska perspektiven 
normalitet, makt och demokrati, samt fysisk planering, tillgänglighet och personer med 
funktionsnedsättning. I kapitel 3 redogörs för metodval vilket följs av kapitel 4 och analysen 
av det empiriska materialet vilket består av kvalitativ innehållsanalys och kvalitativa 
intervjuer. Avslutningsvis förs en diskussion som följs av slutsatser i kapitel 5.    
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
Kapitlet teoretiska perspektiv har som syfte att belysa strukturer och föreställningar som finns 
i vårt samhälle och hur dessa kan belysa varför den fysiska tillgängligheten i samhället 
varierar. Kapitlet är uppdelat i två huvudsakliga delar. Inledningsvis diskuterar jag tillgången 
till staden och dess offentliga rum, vilket relaterar till de tre teoretiska perspektiven 
normalitet, makt och demokrati. Perspektiven behandlas sedan på en översiktlig nivå för att 
undersöka om det finns bakomliggande faktorer, föreställningar och strukturer i samhället 
som kan tänkas bidra till att samhället är utformat så som det är. Därefter diskuteras 

perspektiven i relation till fysisk planering och tillgänglighet och vilken roll den fysiska 
planeringen har för att påverka tillgängligheten i samhället.  Denna diskussion nyanserar 
bilden av ett tillgängligt samhälle på ett sätt som är relevant för min fortsatta studie och den 
skapar en grund för fortsatta studier gällande olika aktörers roll för att öka tillgängligheten i 
samhället.  

2.1 TILLTRÄDE TILL STADEN, RUMSLIGA STRUKTURER 
OCH EXKLUSION 
Historiskt sett har staden och de offentliga rummen spelat en viktig roll i demokratiska 
samhällen i form av mötesplatser. I det antika samhället var offentliga platser i huvudsak till 
för fria män, detta har med tiden förändrats, vilket kan förklaras genom att marginaliserade 
grupper har kämpat för sin plats inom den offentliga sfären och de offentliga rummen 
(Mitchell, 1995). Trots detta är det i dag människor som fortfarande utestängs från de 
offentliga rummen på grund av sin livssituation, intressen eller kroppsliga förmåga. Offentliga 
rum är fortfarande inte alltid offentliga och tillgängliga för alla och därmed inte en 
demokratisk plats som alla har tillträde till (Mitchell, 1995, van Leishout & Aarts, 2008, 
Zukin, 1995). Mitchell påpekar att de som genom historien har mötts och de som i dag möts i 
de offentliga rummen är speciellt utvalda och består av en homogen grupp människor 
(Mitchell, 1995). Denna homogena grupp faller inom ramen för normen för vilka som främst 
representeras i och av samhället, det vill säga de dominerande grupperna (Young, 2010). I 
offentliga rum möts vi, enligt Mitchell, av en begränsad diversitet och dessa möten med det 
okända är inte sällan planerade under strikta former (Mitchell, 1995). Detta kan till viss del 
förklaras genom att de offentliga rummen blir allt mer privatiserade och genom detta 
kontrolleras vilka som har tillträde till dessa rum (Zukin, 1995).  

Ytterligare en aspekt av bristande tillgång till staden och offentliga rum är att det enligt 
Németh (2006) bidrar till att ifrågasätta medborgarskapet. Medborgarskap kan beskrivas som 
”the right to be considered in the range of forums, alliances and nodes which constitutes 
governance” (Németh, 2006). Att uteslutas från de offentliga rummen är därmed ett 
förnekande av någons medborgarskap (Németh, 2006). Detta är motsägelsefullt då grunden i 
en demokrati är tanken om människors lika värde och rätt i samhället (Müller, 2012). Även 
om denna rådande ordning ibland utmanas av vissa grupper kvarstår faktum att alla inte har 
tillträde till vissa platser, vilket leder till att homogeniseringen av offentliga rum fortsätter 
(Mitchell, 1995).  
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Listerborn (2005) å andra sidan anser att det inte är så enkelt att generalisera att offentliga 
rum i dag är mindre inkluderande. Listerborn påpekar att det inte finns en ’point zero’ inom 
de offentliga rummens historia då dessa var tillgängliga för alla (Listerborn, 2005). Hon 
menar att det ofta dras snabba slutsatser huruvida offentliga rum är inkluderande eller 
exkluderande, vilket i sig kan leda till att vissa grupper blir ignorerade. Listerborn påvisar att 
det behövs ytterligare kunskap om hur offentliga rum används i dag (Listerborn, 2005).  

Sett från ett utifrånperspektiv och liksom Listerborn menar, bör man vara försiktig med att 
generalisera huruvida ett offentligt rum är exkluderande eller inkluderande, men för 
användarna kan det vara betydligt tydligare om ett rum är menat att exkludera eller inkludera 
vissa medborgare. Detta är något som teoretikerna van Leishout & Aarts uppmärksammar då 
de bland annat talar om oskrivna lagar i offentliga rum:  

In many public spots, unwritten and informal rules apply that determine how 
things work and who is and who is not welcome here. 

             (van Leishout & Aarts, 2008:506)  

I likhet med van Leishout & Aarts är det flertalet teoretiker som i sin forskning belyser hur 
städer, dess struktur och rumsliga manifestationer påverkar människors liv (Kitchin, 1998, 
Prince, 2008 m.fl.). Teoretikern Michael J Prince (2008) har tolkat Foucault och säger att 
staden är en plats med socialt och kulturellt konstruerade barriärer vilka skapar exklusion och 
hindrar människor från att delta i samhället fullt ut (Prince 2008). Förutom dessa barriärer 
menar Madanipour (1998) att en kombination av formella regler och informella koder och 
symboler bidrar till att kontrollera vårt rumsliga beteende och antyder begränsningar och 
tillgänglighet (Madanipour, 1998). Németh (2006) menar att begräsningar till och inom 
offentliga rum är en del av ett pågående kontrollutövande gällande vilka som anses vara 
olämpliga besökare och ”out of place” i offentliga rum (Németh, 2006). Kontrollutövandet 
och dess implikationer visar enligt Németh att det finns en normativ syn på offentliga rum, 
hur dessa ska representeras och vem som är avsedd att använda dem. På grund av detta kan 
exkludering av vissa grupper förklaras genom att de inte använder rummet som planerat 
(Németh, 2006).  

Det är ett uttryck för bristande demokrati likväl som för maktutövning vilket innebär att den 
dominerande gruppen och deras intressen premieras och lyfts fram som normen. Detta innebär 
att de offentliga rummen utformas utefter en viss grupps behov och att exklusion i form av 
fysiska och sociala strukturer medvetet eller omedvetet reproduceras och talar om att vissa 
grupper inte är välkomna, då normer och dessa sällan ifrågasätts (Kitchin, 1998, Young, 
1990). Barton (1993) menar dock att dessa strukturer inte alltid är avsedda till att verka 
exkluderande, de har istället kommit att bli en naturlig del av planeringen och samhället som 
helhet (Barton, 1993).  

2.2 NORMALITET 
Den som inte kan utföra aktiviteter på ett sätt som kan anses vara normalt har en 
funktionsnedsättning enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (Förhammar & Nelson, 2004). 
WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och samordna internationellt 
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hälsoarbete och en viktig samarbetsorganisation för Sveriges utvecklingssamarbete på 
hälsoområdet (Regeringskansliet, 2012). WHO:s definition av ”normalt” kan därför antas ha 
betydelse även för svenska förhållanden. Den fråga man kan ställa sig är då om det finns ett 
”normalt sätt” att utföra aktiviteter på och vem som avgör det? Förhammar menar att WHO i 
sin definition antyder, utan att ifrågasätta dessa, att det finns normer och värderingar inom den 
dominerande gruppen i samhället vilka avgör om en aktivitet kan utföras på ett normalt sätt 
(Förhammar & Nelson, 2004). 

Normalitet är ett svårdefinierat begrepp och har definierats på olika sätt genom historien och 
utifrån olika skolor. Detta har inneburit att människor har identifierats som normala och 
onormala utifrån olika förutsättningar beroende på vem som definierat och under vilken 
tidsperiod det skett (Förhammar & Nelson, 2004). Inom psykiatrin och klinisk psykologi 
betyder normal ”avsaknad av psykisk sjukdom”, därmed ses normalitet som god psykisk hälsa 
(Levesque, 2012). Ett annat sätt att definiera normalitet grundar sig i att normalitet avspeglar 
det genomsnittliga beteendet inom populationen, detta innebär att de personer som inte följer 
det genomsnittliga beteende ses som onormala (Levesque, 2012). Olsson (2004) förklarar 
detta fenomen med att betraktaren genom att definiera det avvikande definierar sig själv och 
gränsen till det icke-mänskliga (Olsson, 2004).   

Även kulturella representationer och myter påverkar synen av normalitet (Kitchin, 1998:351). 
Genom detta framstår vissa grupper eller personer som avvikare vilket kan leda till att 
fenomenet ’othering’ kan uppstå vilket exkluderar personer som upplevs vara annorlunda. 
Begreppet och fenomenet ’othering’ har olika innebörd och kan förklaras på olika sätt 
beroende på vilken vetenskaplig utgångspunkt som används. Genom psykoanalysen förklaras 
’othering’ genom att alla människor har en inbyggd rädsla och motvilja mot ’other’. Detta 
beror på en persons vilja att skydda sig från det som är annorlunda, vilket leder till att 
människor med gemensamma drag och likheter drar sig till varandra (Kitchin, 1998:344). 
Genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt förklaras ’othering’, till skillnad från 
psykoanalysens biologiska förklaring, att vi genom vårt kulturella arv lär oss att kategorisera 
oss med liknande människor och att vi genom det skapar oss en bild av vad som är normalt 
eller inte (Kitchin, 1998:344). 

Normalitet kan alltså ses som både ett psykiskt och fysiskt attribut. På 1940-talet skrev 
läkaren Ira Wile (1940) i sin artikel What constitutes abnormality? att vad som ses som 
onormalt beror på vad vi tycker är normalt och påpekade att synen på normalitet kan variera 
mellan olika kulturer och tidsepoker. Ett beteende som vi tidigare tyckte var normalt kan 
alltså i dag ses som onormalt och tvärtom.  

Normality and abnormality are based upon prevailing concepts concerning 
physical, intellectual, ethical and moral elements with judgments concerning 
their social, asocial or anti-social implications.  

                (Wile, 1940:218) 
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Inte sällan är det någon utomstående som definierar vad som avses med normalt och 
onormalt. En kritik mot detta är att de som berörs inte hörs och att dessa inte haft något direkt 
inflytande över hur de representeras (Barton, 1993, Olsson, 2004).  

En viktig aktör i förmedlingen av normalitet är media. Enligt Wendell visar media upp en 
idealiserad bild av vad som anses vara normalt och förmedlar också en kulturell bild av en 
ung och stark kropp som eftersträvandsvärd (Wendell, 1989). Detta är enligt Wendell en 
statisk kroppsyn, vilken inte ändras utefter våra individuella förutsättningar.  Media har också 
inflytande genom att ofta lyfta fram och förstärka föreställningar om hur vissa grupper har 
diverse brister, vilket kan leda till stigmatisering och stereotypa bilder av dessa. (Barton, 1993, 
Kitchin, 1998). Även Young (2010) behandlar detta fenomen och menar att ett sådant 
utpekande av vissa grupper bör ses som allvarligt. Men producenterna av dessa bilder som 
förmedlas, hävdar att folk i allmänhet inte tar dessa seriöst och dessutom att ingen tar skada 
eftersom alla vet att det inte har en verklig anknytning (Young, 2010). Därmed är det någon 
utomstående, i detta fall medierna, som definierar och ”vet” att ingen tar skada utan att i 
själva verket tala med de utpekade. Media påverkar även genom att de skapar ideal om en 
normal kropp vilken få människor har möjlighet att leva upp till (Wendell, 1998). 

Michel Foucault (1975) är kritisk till hur personer ofta blir bedömda utifrån en normativ grund 
uppförd av utomstående personer och han ifrågasätter den rådande betoningen på det 
”normala”, vilket enligt honom tillämpas på allt fler privata delar av våra liv och i sin bok 
Discipline & Punish skriver han att: 

The judges of normality are present everywhere. We are in the society of 
teacher-judge, the doctor-judge, the educator-judge, the ‘social-worker’-
judge; it is on them that the universal reign of the normative is based; and 
each individual, wherever he may find himself, subjects to it his body, his 
gestures, his behavior, his aptitudes, his achievements. 

                                                    (Foucault, 1975:304) 

Studier vilka utgår från ett maktperspektiv visar, liksom Foucault ovan, att särskilda 
professioner, politiker och intresseföreningar under 1900-talets andra hälft har kämpat om 
tolkningsföreträde för begreppen normalt (Olsson, 2004). Genom historien har exempelvis 
läkarnas makt varit stor och tilltron till deras kunskap har varit hög och genom detta har de 
haft ett väsentligt inflytande över kategoriseringen av vad som ansågs vara normalt och 
onormalt (Olsson, 2004).  

Personer tillskrivs attribut utifrån det vi önskar att de är, normalitet blir därmed en form av 
önsvärda attribut utifrån personliga referenser (Wile, 1940). Gällande den kroppsliga 
uppfattningen av vad som är normalt avses ofta ”able-bodiedness”, vilket innebär att du har en 
funktionell kropp (Barton, 1993). Campell (2008) säger följande gällande uppfattningen om 
en normal kropp ”we know what the normal body of the citizen is by knowing what it is not: 
not confusing or misrecognizable” (Campbell, 2008).  Detta är enligt Wendell (1989) en 
social konstruktion som förtrycker de som inte är ”normala”.   
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The idea that there is some universal, perhaps biologically or medically-
describable paradigm of human physical ability is an illusion. 

       (Wendell, 1989:107) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns en universell syn på normalitet, då 
det enligt ovanstående skildringar kan utgöra både psykisk eller fysisk hälsa, en funktionell 
kropp, ett beteende, en önskning från en utomstående eller en social konstruktion. Normalitet 
har präglat och präglar vårt samhälle än i dag. På grund av normer och värderingar vilka utgår 
från den dominerande gruppen i samhället gällande normalitet och om hur aktiviteter i 
samhället ska utföras finns det en risk att detta åskådliggörs i den fysiska miljön. Planeringen 
av den fysiska miljön utgår inte sällan från en normativ grund och den dominerande gruppen i 
samhället, vilket bland annat bidrar till utanförskap och att vissa grupper inte får eller kan 
delta i samhället (Matthews, M.H.; Vujakovic, P, 1995, Kitchin, 1998, Prince, 2008). Att 
vissa människor på grund av sina fysiska eller psykiska förutsättningar inte ges chansen att 
delta fullt ut i samhället, kan ses som maktutövning av den dominerande befolkningen. I 
nästföljande avsnitt diskuteras detta med utgångspunkt i processer och strukturer i samhället 
vilket leder till att vissa grupper och deras frågor negligeras.   

2.3 MAKT 
Young menar att samhället är konstruerat för att upprätthålla vissa strukturer och att dessa 
strukturer kan härledas till ett maktutövande från den dominanta befolkningen (de som ses 
som normen) över bland andra homosexuella, invandrare eller personer med 
funktionsnedsättning (Young, 2010). Young riktar kritik mot att det inom både forskning och 
utanför denna finns en utbredd syn om den vite europeiska mannen som norm vilket leder till 
förtryck och utanförskap av de som inte innefattas av denna. Därmed upprätthålls 
maktstrukturer med hjälp av att den dominanta befolkningen är normen och där personer som 
inte följer dessa beskrivs som avvikare (Kitchin, 1998, Young, 1990).  

The ideal of a civic public, I have argued, excludes women and the groups 
defined as different because its rational and universal status derives from its 
opposition to affectivity, particularity, and the body.  

             (Young, 1990:117) 

Detta leder till förtryck av vissa grupper vilket är ”a structured phenomena that immobilize or 
diminish a group” (Young, 2010). En grupp är, enligt Young, ett kollektiv av människor som 
skiljer sig från andra genom bland annat dess kultur eller dess livsstil (Young, 2010).  

Young menar att förtryck och maktrelationer utspelar sig i samhället genom: exploatering, 
marginalisering, maktlöshet, kulturimperialism och våld. De olika perspektiven och 
maktrelationerna belyser hur vissa grupper utestängs från att inta politiska mandat, inte har 
tillgång till sociala aktiviteter eller placeras på institutioner. Enligt Young räcker det att ett av 
de ovanstående perspektiven uppfylls för att en grupp ska vara förtryckt (Young, 2010). Dessa 
relationer och strukturer utspelar sig dagligen då de tillämpas inom våra ekonomiska, 
kulturella och politiska institutioner och reproduceras genom att normer, vanor och symboler 
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inte ifrågasätts (Förhammar & Nelson, 2004, Young, 1990). Genom detta är befintliga 
strukturer djupt rotade och på grund av traditionella tankesätt och en etablerad tankeordning 
är dessa, enligt Young, inte möjliga att få bort enbart med hjälp av lagar och policies (Young, 
2010).  

Youngs förhållningssätt till makt är inte det enda, makt är ett komplicerat begrepp vilket flera 
teoretiker diskuterat (Yukl, 2012). Enligt Lindgren (2003) är Foucaults förhållningssätt till 
makt att det är en elementär kraft som är inneboende i alla sociala relationer, vilket påminner 
om det förhållningssätt Young har. Detta innebär att makt alltid är närvarande i processer och 
strukturer i samhället (Lindgren, 2003). Foucault menar att makt förstås bäst utifrån hur den 
uttrycks inom exempelvis utbildning, inom den byråkratiska administrationen och hur 
produktion och distribueringen av varor och tjänster sker i samhället (Lindgren, 2003). Young 
(2010) tolkar Foucault förhållningssätt i relation till detta att det dagligen sker maktutövning 
och att denna omedvetet utförs av personer som exempelvis utför sitt arbete, men vilka genom 
detta bidrar till att maktstrukturer upprätthålls och att vissa människor blir förtryckta och 
dominerade. Därmed är makt dolt och inkluderat i strukturer vilka utövas av alla i form av 
medvetna eller omedvetna handlingar. Då maktutövningen enligt detta synsätt sker i relation 
till våra vardagliga handlingar och bäst förstås genom de former och tekniker som de uttrycks 
i, går det inte att peka på någon särskild aktör. Ibland framkommer kritik mot dessa teorier då 
de fråntar individens roll som aktör och istället hänvisar till relationer och strukturer i 
samhället (Förhammar & Nelson, 2004).  

Ett sätt att belysa ett aktörsperspektiv är genom Lukes (2004) tre dimensioner av makt. Lukes 
ser makt som en förmåga vilken innehas av aktörer. Med utgångspunkt i den första 
dimensionen är makten synlig och består i att kunna genomdriva sin vilja framför någon 
annans, denna uttrycks när exempelvis ett politiskt beslut ska fattas och en opposition tvingas 
vika sig (Bergström & Boréus, 2012, Lukes, 2004). Den andra dimensionen av makt 
innefattar förmågan att utesluta vissa frågor som är viktiga för en bestämd grupp. Den tredje 
dimensionen innebär att ha ’makten över tanken’ och genom det definiera verkligheten och 
prägla andra människors önskningar (Bergström & Boréus, 2012, Lukes, 2004) Synsättet på 
makt handlar således främst om aktörens roll och fokuserar främst på hur aktörer får de 
dominerade att foga sig och inte på hur makt utspelar sig i relationer och strukturer i 
samhället. Lukes påpekar också att uppmärksamhet bör riktas mot maktaspekter som inte är 
direkt synliga, då han menar att makt fungerar effektivast när den är som minst märkbar 
(Lukes, 2004).  

Maktutövning kan alltså beroende på teoretisk utgångspunkt, relateras till både strukturer, 
processer, aktörer och förtryck på grund av olika grupptillhörigheter. Oavsett resulterar det i 
att vissa grupper blir förtryckta vilket skapar utanförskap och maktlöshet. Med utgångspunkt i 
Youngs teorier gällande att samhället ofta utgår från den dominerande gruppens perspektiv 
och att det sker omedveten maktutövning genom relationer och processer i samhället, behöver 
förändringar enligt henne, ske på en djupare strukturell nivå, vilka kan påverka traditionella 
tankesätt och den etablerade tankeordningen som finns inom våra politiska, kulturella och 
ekonomiska institutioner. Young menar att det behöver riktas uppmärksamhet åt vissa grupper 



FM 2531 Masterarbete i Fysisk Planering   Hanna Faming 
2013-08-30 
 

17 
 

och deras behov för att få bort normer och föreställningar som bidrar till att förtryck och 
maktrelationer utspelar sig i samhället (Young, 2010). I och med detta är det viktigt att väga 
in aspekter så som deltagande och inflytande över sin egen livssituation såväl som över 
samhällets generella utveckling.  

2.4 DEMOKRATI 
Det är sällan alla får eller ges möjlighet att yttra sig, detta beror enligt Fainstein (2010) på 
rådande strukturer inom samhället där vissa har mer inflytande än andra. Det kan bland annat 
förklaras genom att strukturer i samhället reproduceras utan vidare reflektion, vilket leder till 
att den dominerande gruppen i samhället representeras i större utsträckning då de, vilket 
diskuteras ovan, framhålls som norm (Fainstein, 2010, Young, 1990). Young menar att en 
demokratisk politik bör utgå från att det finns platser och forum dit alla har tillgång till att 
tala, lyssna och medverka och hon talar om den ideala staden, vilken präglas av acceptans och 
”being together with strangers” (Young, 1990:237). För att främja inkludering och deltagande 
behöver, enligt Young, förståelsen av befolkningens mångfald och heterogenitet öka. Detta 
kan enligt henne bidra till att olikheter blir belysta, erkända och respekterade, även om de inte 
alltid får förståelse (Young, 2010). Samtidigt menar hon att de strukturer som medvetet eller 
omedvetet ingår i processer och utvecklingsarbete i dag, vilka bidrar till vissa människor 
sällan kommer till tals eller får samma utrymme i samhället som övriga medborgare måste 
uppmärksammas (Young, 2010). 

Enligt Collste (2010) påverkar vår människosyn våra handlingar och den motiverar ofta en 
viss strategi för människors och samhällets utveckling (Collste, 2010). Enligt FN-
deklarationen gällande de mänskliga rättigheterna är ”Alla människor födda fria och i lika 
värde och rättigheter” (FN, 2012). Detta kan ses i samband med människors egenvärde vilket 
innebär att varje människa har lika människovärde och att nedvärdering av en människa på 
grund av egenskaper de inte kan påverka inte får ske (Collste, 2010). Trots detta framgår det i 
den tidigare diskussionen att alla människor inte värderas lika och att vissa nedvärderas på 
grund av sina egenskaper och att vissa röster sällan representeras i samhället. Detta är en brist 
på demokrati och inflytande som resulterar i en ojämn fördelning av resurser (R, Imrie och M, 
Kumar, 1998). Förklaringen kan vara att värderingar är djupt rotade och reflekteras i vårt 
beteende då våra attityder och sociala normer återspeglar sig genom intentioner och handling 
(Olofsson, 2005). Människors värderingar är enligt Olofsson mer svårföränderliga än attityder 
och beteende och för förändring behövs det ett långsiktigt arbete (Olofsson, 2005). 

En annan förklaring kan vara att det finns en underliggande struktur och föreställning inom 
bland annat samhällsplaneringen och den fysiska planeringen om att alla människor är 
likadana och har samma förutsättningar, vilket inte sällan leder till att den dominanta 
gruppens intressen som lyfts fram vilket innebär att många människors olika förutsättningar 
jämställs med varandra (Matthews, M.H.; Vujakovic, P, 1995, Kitchin, 1998, Prince, 2008). 
För att motverka detta har både forskningen och planeringen en viktig roll i att fånga upp och 
uppmärksamma att det finns många olika sociala grupper i vårt samhälle som ställer olika 
krav och har olika behov (Johansson & Khakee, 2008:13, Prince, 2008).  
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Den moderna, allt mer differentierade, staden och planeringen av den, där 
olika grupper av människor har olika behov, väcker frågor om etik och socialt 
rättfärdig stadsplanering. Det gäller att planera för det individuella i det 
kollektiva.    

          (Johansson & Khakee, 2008:23) 

Inom den svenska kommunala planeringen har medborgarna förutom sin lagda röst till 
kommunfullmäktige även chans till deltagande under planprocessen (Nyström, 2003). 
Medborgardeltagande sker främst under detaljplaneprocessen i samband med samråd, vars 
syfte är att bland annat öka kunskapen innan beslut fattas genom att medborgarna får insyn 
och möjlighet att påverka utformningen av ett förslag (Müller, 2012). Förutom deltagande i 
samråd finns det andra sätt för medborgarna att integreras i planprocessen.  

Medborgardeltagande uppfattas vanligen som satsningar som görs för att 
involvera människor i offentliga policyprocesser.  

          (Johansson & Khakee, 2008:55) 

Medborgardeltagande kan ske utifrån medborgarnas egna initiativ för att påverka kollektiva 
beslut, men det kan även vara ett politiskt initiativ för att på så sätt öka demokratin i 
planprocesser (Johansson & Khakee, 2008).  Deltagandet inom planeringen varierar och inte 
sällan kritiseras normativa modeller för medborgardeltagande för att de inte fungerar och inte 
leder till reellt inflytande över processen (Fainstein, 2010). Studier visar att inflytande är 
väsentligt för att människor ska engagera sig i planprocessen och inte sällan är skälet för 
deltagande grundat i chansen att kunna påverka ett specifikt beslut av personligt intresse 
(Henecke & Khan, 2002:1, Johansson & Khakee, 2008). Samtidigt visar andra studier att 
deltagande inte alltid resulterar i inflytande och Fainstein (2010) menar att 
medborgardeltagande i flera fall enbart används för att legitimera planprocesser utan att 
utmana det rådande styret eller ge medborgarna något egentligt inflytande, men vid reellt 
inflytande ökar chansen att planeringen leder till förbättring för vissa grupper.  

Sett utifrån planerarens perspektiv är det viktigt att vara medveten om i vilken omfattning 
medborgarnas deltagande ska påverka planeringen och hur önskemål som framkommer ska 
hanteras (Johansson & Khakee, 2008). På grund av att planerare måste beakta maktrelationer 
inom olika planeringssituationer och även bestämma i vilken utsträckning 
medborgardeltagandet ska erkännas, kan de enligt Johansson & Khakee (2008) ha en 
mångtydig inställning till medborgardeltagande. Inte sällan ser planerare att 
medborgardeltagande påverkar effektiviteten i planeringen, samtidigt finns det en 
medvetenhet om att medborgardeltagande bland annat skapar legitimitet och politiskt stöd, 
samt åstadkommer förståelse för allmänintressen i förhållande till privata intressen (Johansson 
& Khakee, 2008). En viktig del av planerarens ansvar är att lyfta fram olika människors 
villkor och behov för att beslutsfattare därigenom ska kunna fatta beslut vilka gynnar 
allmänintresset (Johansson & Khakee, 2008).     

En brittisk studie visar att vissa grupper och personer ofta är frånvarande i planprocessen 
(Barton, 1993). Orsakerna till detta är inte helt tydliga, men maktstrukturer och 
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normföreställningar kan vara bidragande faktorer. Förutom att det är ett demokratiskt problem 
bidrar det även till att vissa frågor inte får uppmärksamhet då vissa gruppers perspektiv sällan 
får genomslag. Vidare orsakar uteslutning av vissa grupper inom planprocessen att det inte 
finns tillräcklig information gällande problem i samhället och att det förekommer felaktiga 
föreställningar om faktiska problem och behov (Young, 2010). Detta skulle, enligt bland 
andra Fainstein, kunna motverkas med hjälp av medborgardeltagande, vilket ofta bidrar till en 
utökad lokal och personlig kunskap om behov (Fainstein, 2010, Müller, 2012). Vidare 
framhålls ett utökat fokus i form av bottom-up planering som ett alternativ för att förändra 
situationen då användaren är i fokus framför ett top-down perspektiv där staten eller 
kommunen är den som bestämmer behoven, vilket Young menar ofta sker i förhållande till 
marginaliserade grupper (Barton, 1993, Manley, 1998, Young, 1990).  

2.5 FYSISK PLANERING & TILLGÄNGLIGHET 
Det finns djupt rotade maktstrukturer inom våra ekonomiska, kulturella och politiska 
institutioner vilka utövas medvetet eller omedvetet. Dessa påverkas i sin tur av synen på 
normalitet och uttrycker en brist på demokrati då vissa grupper utesluts på grund av en 
egenskap de inte kan påverka eller inte ges chansen att delta i samhället på samma premisser 
som den övriga befolkningen.  

Med utgångspunkt i den översiktliga teoretiska genomgång av normalitet, makt och demokrati 
kommer jag nedan att diskutera samhällets struktur och vilken roll fysisk planering har i 
skapandet av ett tillgängligt samhälle.  

2.5.1 DELTAGANDE & INFLYTANDE 
Förutom minskad möjlighet till politiskt deltagande visar studier att personer med 
funktionsnedsättning sällan deltar i planprocesser. Barton (1993) tydliggör att det inte beror 
på att de inte har något att säga utan att det beror på att de inte ges möjligheten till att delta 
fullt ut, vilket är ett demokratiskt problem (Barton, 1993). Enligt Barton beror detta på att det 
finns en utbredd syn om att personer med funktionsnedsättning har en ofullständig kropp och 
intellekt vilket gör att andra måste uttala deras behov (Barton, 1993).  En förklaring till 
ovanstående kan finnas i den andra maktdimensionen Lukes talar om, vilken innebär 
förmågan att utesluta vissa frågor som är viktiga för en bestämd grupp (Lukes, 2004). Andra 
orsaker till uteslutning av en grupp kan förklaras genom att det inte sällan är någon 
utomstående, inom statens eller kommunens verksamhet som bestämmer och utvecklar behov 
för de som är i behov av stöd (Young, 2010). Young menar att personer med 
funktionsnedsättning ofta utsätts och drabbas av marginalisering, vilket innebär att en hel 
kategori av människor utesluts från deltagande (Young, 2010). Ett vanligt problem, enligt 
Young, är att de marginaliserade, vilka är i beroendeställning till andra, så som stat eller 
kommun, sällan kommer till tals då professionen eller politiker ”vet” vad de behöver och 
konstruerar därefter behoven (Young, 2010). De marginaliserade grupperna, hamnar därmed i 
en situation av maktlöshet då de är i behov av stöd, men stödet konstrueras av utomstående 
vilka inte har tillräcklig kunskap. Detta är även ett demokratiskt problem då exempelvis 
personer med funktionsnedsättning inte kan påverka sin egen situation och få uttrycka sina 
behov. Linton (1998) menar att det är viktigt att, i relation till personer med 
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funktionsnedsättningar, fokusera på sociala förhållanden och politik, genom detta blir det, 
enligt Linton, även möjligt att fånga upp personer med funktionsnedsättning och deras 
erfarenheter, vilket är en förutsättning för att samhället ska anpassas efter deras behov 
(Linton, 1998). Det är därmed viktigt att uppmärksamma att alla har olika förutsättningar och 
ofta har personer med funktionsnedsättning det sociala förtrycket gemensamt, medan deras 
fysiska förmåga varierar i stor utsträckning (Wendell, 1989). Wendell menar att det 
exempelvis inom planeringen finns föreställningar om funktionshinder och vad dessa innebär 
både psykiskt och fysiskt, vilket leder till att insatser och åtgärder sker onyanserat (Wendell, 
1989). Den mest utbredda föreställningen är den om att de flesta personer med 
funktionsnedsättning är rullstolsburna, vilket är en stereotyp bild som inte fångar 
verklighetens behov. Gruppen funktionshindrade präglas av mångfald där olika 
funktionsnedsättningar påverkar levnadssättet (Manley, 1998). Barton belyser även att 
handikapprörelsen tenderar att uppmärksamma vissa funktionshinder mer än andra, då vissa 
grupper har lättare att föra sin talan än andra, vilket gör att vissa perspektiv inte får lika 
mycket uppmärksamhet (Barton, 1993). Förutom ovanstående problematik gällande 
maktstrukturer, deltagande och brist på inflytande bidrar detta även till generaliseringar och 
att vissa behov lyfts fram mer än andra (Manley, 1998). 

I Sverige finns en vilja att ge personer med funktionsnedsättning förutsättningar till att vara 
delaktiga i samhället (Handikappförbunden, 2005). I den kommundemokratiska utredningen 
(SOU:2001:48) konstateras att dessa mål inte uppfylls och att möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att delta aktivt på den politiska arenan är begränsad och svårare än för 
den övriga befolkningen. För planeringen innebär detta att tillgänglighet i samhället ofta 
förbises, då andra behov, enligt Müller, framställs som mer väsentliga att beakta (Müller, 
2012). Förutom att diskutera deltagande i form av medverkan i exempelvis politiken och i 
samhällsplaneringen är det även relevant att uppmärksamma deltagande utifrån en rumslig 
dimension. Inom plandebatten lyfts ofta mångfald fram som ett planeringsideal för att öka 
tillträdet till staden och skapa en mer blandad och inkluderande stad (Bradley et al.2005). 
Inom forskning och planering relaterar ofta mångfald till ursprung, ålder, social klass eller 
kön, medan personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet till offentliga rum sällan 
blir belyst (Bradley et al.2005). Detta kan förklaras genom att tillgänglighet ses som ett 
intresse för minoriteter, vilket bidrar till att frågan får litet utrymme (Manley, 1998). Bradley 
et al. efterlyser ett system som främjar olika uttryck och levnadsformer, vilket ger alla grupper 
tillgång till exempelvis offentliga rum (Bradley et al. 2005).  

The primary meaning of public is what is open and accessible. The public is 
in principle not exclusionary. 

             (Young, 1990:119) 

Young menar alltså att den offentliga sfären ska vara öppen för alla, dock visar forskning att 
detta inte alltid förverkligas. Enligt Kitchin (1998) är det i den fysiska miljön högst påtagligt 
om en person är välkommen eller inte. Kitchin riktar sin forskning mot personer med 
funktionsnedsättning i relation till offentliga rum och utifrån denna kritiserar han hur personer 
med funktionsnedsättning ofta nekas tillträde eller avisas från vissa platser (Kitchin, 1998). 
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Kitchin menar att till skillnad från den tidigare segregationen av personer med 
funktionsnedsättningar på institutioner finns det i dag en informell rumslig exklusion där 
stadens utformning påverkar människors deltagande (Kitchin, 1998). Kitchins forskning riktar 
sig mot förhållanden i Storbritannien och därmed även ett annat plansystem än det som finns i 
exempelvis Sverige, det går därmed inte att generalisera studien till andra förhållanden. 
Kitchin påpekar också att det finns alltför lite forskning om rummets konstruktion av 
funktionshinder, men genom att han undersöker exkludering i den fysiska miljön utifrån andra 
parametrar än de som, enligt honom, vanligen används kan perspektiven vidgas. Kitchin 
menar att funktionshinder i den fysiska miljön bäst förstås genom en kombination av en 
rumslig politisk ekonomi och socialkonstruktivism. Detta synsätt erkänner maktens centrala 
roll i form av de flera sätt och motiv det finns för socio-spatial exkludering av personer med 
funktionshinder, men också genom komplexiteten av befintlig dominans och motstånd i 
sociala relationer (Kitchin, 1998:343):  

o Spaces are currently organized to keep disabled people ’in their place’; 
o Spaces are social texts that convey to disabled people that they are ‘out of place’ 

   
Detta menar Kitchin bidrar till att maktstrukturer i samhället bevaras och reproduceras 
(Kitchin, 1998:343):  

… Space, as well as time, is instrumental in reproducing and sustaining 
disablist practices. 

Genom detta synsätt är, enligt svenska forskare, (Grönvik & Söder, 2008) funktionshinder det 
förtryck som majoritetsamhället bygger upp genom att den fysiska miljön inte är tillgänglig. 
Grönvik och Söder kritiserar detta synsätt på grund av att det inte finns tillräcklig forskning 
om hur och varför den fysiska miljön har skapats på ett sådant sätt att den exkluderar personer 
med funktionsnedsättning. Grönvik och Söder uppmärksammar också att denna modell inte 
tydliggör vem som förtrycker och att det därför saknas delar i förståelsen till varför 
funktionshindrande mekanismer förekommer i den fysiska miljön (Grönvik & Söder, 2008). 
Detta påpekar även Kitchin då han menar att forskningen enbart har börjat studera socio-
spatiala processer i relation till funktionshinder, förtryck och motstånd (Kitchin, 1998). 

2.5.2 PLANERING & TILLGÄNGLIGHET 
Internationellt sett finns det en uppfattning bland vissa arkitekter, planerare, politiker samt 
förespråkare av olika stadsideal om att fysiska insatser kan lösa sociala problem i samhället 
(Charter of the New Urbanism 1996, Ford, 1999, Lund 2003, Talen, 1999). Denna uppfattning 
ifrågasätts av bland annat Ford (1999) då han kritiserar den arkitektoniska determinismen om 
att den fysiska strukturen kan bidra till bland annat gemenskap och menar att konceptet ”if 
you build, they will socialize” inte går att stödja i någon forskning (Ford, 1999). Även Gans 
(2002) kritiserar denna inriktning om att samhället kan förändras genom enbart förändringar i 
stadens fysiska miljö. Gans menar att det inte alltid finns ett automatiskt orsakssamband, utan 
menar att orsakssambanden ofta är indirekta (Gans, 2002).  

Thus, space almost never has total and direct causal power, and then 
functions as an intervening causal variable. 
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                  (Gans, 2002:330) 

Gans visar i sin studie att det är fler effekter som påverkar och bidrar till förändringar och att 
den fysiska miljön aldrig har ensam makt att påverka att förändringar sker i den tilltänkta 
riktningen (Gans, 2002). Utifrån Gans perspektiv har de fysiska strukturerna alltså en 
inverkan på förändringar i den fysiska miljön, men inte i så stor utsträckning vilket de som 
förspråkar arkitektonisk determinism hävdar (Gans, 2002). Detta, men också i relation till 
föregående avsnitt, illustrerar att den fysiska miljön är komplex och att förändringar i den är 
beroende av att flera parametrar vägs in och att flera nivåer i samhället samverkar med 
varandra. Det kan i relation till detta finnas ett värde för den fysiska planeringen att utvidga 
synen på tillgänglighet gällande föreställningar om att just fysiska förändringar krävs för att 
skapa ett tillgängligt samhälle (Manley, 1998). 

En förklaring till varför de hittills utförda åtgärderna för att öka tillgängligheten inte har nått 
ända fram kan bero på att det inte finns någon entydlig definition av begreppet tillgänglighet. 
Vidare finns det som sagts tidigare en utbredd föreställning om att tillgänglighet åstadkoms 
genom insatser som berör rullstolsburna, vilka representerar en liten del av personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga (Manley, 1998). Orsakerna kan vara att behoven, 
som nämns innan, konstrueras av någon utomstående, men även att det att det inte finns en 
samsyn av vad begreppet tillgänglighet innebär. Ytterligare en orsak kan vara att det finns en 
underliggande struktur och föreställning inom planeringen om att alla människor är likadana 
och har samma förutsättningar, vilket leder till att den dominanta gruppens intressen lyfts 
fram och att många människors olika förutsättningar jämställs med varandra (Matthews, 
M.H.; Vujakovic, P, 1995, Kitchin, 1998, Prince, 2008). En kritik som ofta framkommer 
gentemot planerare, arkitekter och byggherrar är att de skapar platser som utestänger personer 
med funktionsnedsättningar och att de inte sällan prioriterar den dominerade gruppen 
människor istället (Kitchin, 1998). Ofta utgår planerare, enligt Müller och Fainstein, från sin 
egen verklighet och den sociala grupp de kommer ifrån och kan därför vara oförstående inför 
andra människors behov (Müller, 2012, Fainstein, 2010).   

Ytterligare en kritik gällande arbetet med att förbättra tillgänglighet i den fysiska miljön är, 
enligt Müller (2012), att regleringarna gällande denna har ett allt för präglat fokus på detaljer. 
Müller menar att detta inte nödvändigtvis leder till ökad tillgänglighet då exempelvis en 
förändrad markbeläggning eller en ramp inte gör någon skillnad om inte den resterande 
omgivningen inte är tillgänglig (Müller, 2012). Müller menar därmed att tillgänglighet 
behöver integreras utifrån ett helhetsperspektiv där hela samhället involveras i processen, 
vilket innebär att det behövs mer kunskap och förmåga att samarbeta över gränser (Müller, 
2012). Detta betyder i sin tur att behoven för stöd behöver formuleras hos dem med kunskap 
och erfarenhet och inte som i dag, hos de med begränsad insyn över bristerna i samhället 
(Young, 2010). En annan kritik gentemot tillgänglighetslagstiftningen är att denna lämnar 
utrymme för egen tolkning (Müller, 2012). Det innebär att måluppfyllelsen är svår att nå, då 
den från statligt perspektiv avser vissa åtgärder, medan de som ska implementera målen tolkar 
dessa annorlunda och utifrån sina egna värderingar (Handikappförbunden, 2006, Müller, 
2012). Müller menar att detta ofta leder till att det enklaste och billigaste alternativet väljs, 
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vilket i sin tur gör att tillgänglighet i den fysiska miljön, som Manley påpekar, kvarstår som 
ett intresse för minoriteter som får litet inflytande inom planeringen (Müller, 2012, Manley, 
1998). Därmed krävs det att planeraren har professionell medvetenhet om allmänna intressen 
och hanterar planeringsdilemman utefter detta (Johansson & Khakee, 2008).   

2.6 SUMMERING AV TEORETISKA PERSPEKTIV 
Tillgänglighet i den fysiska miljön är en del av något större och det går inte enbart att studera 
detta utifrån fysiska förutsättningar. Utifrån diskussionen ovan framgår det att tillgänglighet i 
den fysiska miljön är ett komplext ämne som inte enbart går att skapa med hjälp av lagar och 
policies eller med uteslutande fysiska förändringar. Bakomliggande maktstrukturer, chans till 
deltagande och föreställningar om och i samhället är minst lika viktigt att uppmärksamma. 
Nedan görs en kort summering av de olika perspektiven och hur dessa kan användas för att 
studera tillgänglighet i samhället.  

I genomgången av synen på normalitet framgår det att normalitet inte sällan har och 
fortfarande definieras av någon utomstående, vilket skapar komplikationer för de berörda, 
både socialt och fysiskt. Aktörer som bedömer normalitet finns enligt Foucault (1975) överallt 
i samhället, vilket leder till stereotypering och stigmatisering av dem som skiljer sig från 
normen. På grund av detta är det relevant att diskutera maktrelationer vilket görs med 
utgångspunkt i Youngs teorier gällande förtryck och maktrelationer (Young, 2010). Youngs 
teori utgår från att det finns en dominerande grupp i samhället, vilken är normen, samt att 
förtryck och maktutövning sker i relationer och processer i samhället vilka genom detta djupt 
är rotade och svåra att förändra. På grund av detta är Young restriktiv till införandet av lagar 
och policies när det handlar om att förändra tillståndet för utsatta grupper i samhället och 
menar att förändringar måste ske mer strukturellt. Utifrån Youngs förhållningssätt går det inte 
att urskilja någon specifik aktör, utan makt utövas av alla omedvetet eller medvetet.  

Genom att diskutera normalitet och makt, uppmärksammas att det inte sällan handlar om 
bristande deltagande och inflytande i samhället, vilket belyser vikten av att relatera 
diskussionen till demokrati och medborgardeltagande. I den diskussionen framkommer det att 
chansen till deltagande i samhället varierar och att deltagande inte alltid leder till inflytande, 
utan används för att legitimera politiska processer. En viktig del av planerarens ansvar är att 
lyfta fram olika människors villkor och behov för att beslutsfattare därigenom ska kunna fatta 
beslut vilka gynnar allmänintresset (Johansson & Khakee, 2008). Matthews och Vujakovic 
menar att det finns en underliggande struktur och föreställning inom den fysiska planeringen 
att alla människor är likadana och har lika förutsättningar. Detta leder till att den normativa 
och dominanta gruppens intressen oftast lyfts fram, vilket bidrar till att platser utformas efter 
deras behov och därmed exkluderar vissa grupper (Matthews, M.H.; Vujakovic, P, 1995). I 
relation till personer med funktionsnedsättning och deras deltagande i den offentliga miljön 
hävdar Kitchin att ’space’ är konstruerat för att exkludera dessa, vilket bidrar till att 
maktstrukturer bevaras och befästs. Dock påpekar andra teoretiker att detta inte alltid utförs 
avsiktligt, utan har istället kommit att bli en naturlig del av planeringen och samhället som 
helhet, vilket uttrycker makt i form av processer och relationer vilka inte ifrågasätts. Samtidigt 
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påpekar andra forskare att det inte har forskats tillräckligt i hur och varför den fysiska miljön 
har skapats på ett sådant sätt att den exkluderar personer med funktionsnedsättning. 

Inte sällan implementeras insatser för att öka tillgängligheten i samhället i den fysiska miljön. 
Dessa insatser och behov är ofta konstruerade av utomstående personer, vilket enligt Young 
(1990) leder till att bristande insatser implementeras och att maktstrukturen bland den 
dominerande gruppen fastställs och reproduceras. Bland andra Ford och Gans kritiserar den 
arkitektoniska determinism gällande att enbart fysiska insatser kan förändra samhället som 
helhet. Gans menar även att den fysiska miljön inte har ensam makt att påverka att 
förändringar sker i den tilltänkta riktningen, utan den är en del av ett större sammanhang. 
Detta går att härleda till samspelet mellan den bristande kunskap om behov och de attityder 
som finns i vårt samhälle, vilka kan visa sig i den rumsliga strukturen. Problematiken kan till 
viss del även förklaras genom att det inte finns någon tydlig definition om vad ett tillgängligt 
samhälle innebär. Även om tillgänglighet är ett allmänintresse är det sällan tillgänglighet ses 
som en grundkvalité i plansammanhang och när det väl uppmärksammas finns det en utbredd 
föreställning om vad detta innebär och vilka behov det finns. Genom att förespråka 
medborgardeltagande och ett bottom-up perspektiv med brukaren i centrum framför ett top-
down perspektiv där tillhandahållaren är den som bestämmer behoven kan förståelsen över 
tillgänglighet i den fysiska miljön öka.  
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3. METOD & MATERIAL  
I arbetet har två metoder använts, kvalitativ innehållsanalys, samt kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. De två metoderna kompletterar varandra genom att 
innehållsanalysen, vilken utförs först, förhåller sig främst till fakta, medan intervjuerna kan 
lyfta fram känslor, upplevelser och erfarenheter från de olika aktörerna. Valet av att använda 
dessa metoder motiveras mer utförligt nedan.   

3.1 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
Bergström och Boréus (2012) menar att man genom innehållsanalys kan studera i vilken 
utsträckning uppmärksamhet ges till ett visst ämne, hur något värderas eller vilken den 
allmänna uppfattningen i samhället är (Bergström & Boréus, 2012). Innehållsanalysen är i 
grunden en kvantitativ metod som går ut på att räkna förekomsten av exempelvis vissa ord 
eller begrepp, men den går även att använda i kvalitativt syfte (Denscombe, 2009). För min 
studie kommer en kvalitativ ansats att användas. Denna karaktäriseras av att ingenting räknas 
eller mäts, men i vissa fall kan dock kvalitativa innehållsanalyser innehålla viss kvantifiering, 
ansatsen innebär emellertid att det görs en mer utförlig tolkning av materialet och dess 
kontext än vid en kvantitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2012). Med utgångspunkt 
i denna kvalitativa ansats och med utgångspunkt i mina teoretiska perspektiv kan jag se hur 
det utvalda materialet exempelvis riktar uppmärksamhet och värderar vissa frågor, hur detta 
görs och i vilken kontext. Texternas innebördsaspekt är således i fokus (Bergström & Boréus, 
2012).  

3.1.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Det första steget i en innehållsanalys är att välja ett textavsnitt att analysera, det andra steget 
är att bryta ner de utvalda texterna i mindre enheter och det tredje steget är att formulera 
begrepp, vilka är aktuella för den specifika genomgången (Denscombe, 2009). Enligt 
Denscombe (2009) ska det finnas en tydlig föreställning om kategorier, frågor och idéer som 
är intressanta för studiens syfte (Denscombe, 2009). Begreppen kan enligt Bergström och 
Boréus vara ord, uttryck, eller argument och exemplifieras genom att man studerar uttryck för 
vissa idéer eller omnämnande av vissa företeelser i texterna (Bergström & Boréus, 2012). 
Därefter kan begreppens förekomst och i vilken kontext de återfinns analyseras (Denscombe, 
2009).      
 
Metoden innehållsanalys appliceras i detta fall på tre dokument. Studien är uppdelad i två 
delar, varav den första utgår från två dokument, vilka under slutet av 1900-talet och i början 
av 2000-talet haft stor inverkan på den svenska funktionshinderspolitiken, för att på så sätt 
kunna studera utvecklingen av denna i relation till tillgänglighet och fysisk planering. Den 
andra studien utgår från förarbetet till den nya Plan- och bygglagen (2010:900) där 
tillgänglighet är en av många frågor som ska hanteras genom fysisk planering. Nedan 
presenterades de två innehållsanalyserna var för sig.  
 
För att tillämpa steg ett i min innehållsanalys har jag valt ut på två politiska dokument: SOU 
1982:46, Handlingsprogram i handikappfrågor och prop. 1999/2000:79 Från patient till 
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medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Orsaken till att två dokument 
i olika utredningsskeden har valts är att SOU 1982:46 uppges i prop. 1999/2000:79 haft en 
stor principiell betydelse för den svenska handikappolitiken, vilket är varför jag anser att 
denna är relevant i min studie för att undersöka de statliga intentionerna i arbetet för att öka 
tillgängligheten i samhället. Programmet, SOU 1982:46, togs fram i anslutning till FN:s 
internationella handikappår, då FN rekommenderade medlemsländerna att utarbeta ett 
nationellt långsiktigt handlingsprogram för handikappområdet. Bakom förslaget till 
handlingsprogrammet stod ett enigt programutskott där alla riksdagens partier samt 
representanter från handikapprörelsen var representerade. Programmet var tänkt att fungera 
som riktlinje för handikappolitiken under 1980-talet och Handikapputredningen föreslog en 
ny rättighetslagstiftning delvis baserad på denna (Larsson, 2008). Programmet gör inte 
anspråk på att vara fullständigt och påpekar att vissa förändringar kräver lång tid för sitt 
genomförande (SOU 1982:46).  Propositionen 1999/2000:79 föregås av Lindqvists nia – nio 
vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 1999:21).  Valet att 
inte analysera detta dokument beror på att det i stor utsträckning inte relaterar till fysisk 
planering i den bemärkelsen så som propositionen 1999/2000:79 gör. I propositionen föreslog 
den socialdemokratiska regeringen nationella mål och inriktning för handikappolitiken mellan 
åren 2000-2010 (1999/2000:79).  
 
Dokumenten valdes alltså ut eftersom SOU 1982:46 anses ha haft stor betydelse för 
handikappolitiken och eftersom propositionen 1999/2000:79 är det grundläggande 
dokumentet för funktionshinderspolitiken i Sverige i dag (Handisam, 2012). Med 
utgångspunkt i mina teoretiska perspektiv normalitet, makt och demokrati, vilka jag menar är 
väsentliga att diskutera i relation till fysisk planering och tillgänglighet i samhället, kan dessa 
dokument belysa det statliga perspektivet och dess intentioner gällande 
funktionshinderspolitiken.  

Det andra steget i innehållsanalysen är att bryta ner de utvalda texterna i mindre enheter 
(Denscombe, 2009). Min analys berör frågor om funktionshindersperspektivet och 
tillgänglighet i samhället och för att ha bäring i ämnet fysisk planering har jag valt ut 
textavsnitt vilka anknyter till detta.  I SOU 1982:46 har avsnitten Allmänna utgångspunkter, 
Demokrati och inflytande, samhällsplanering och bostäder valts ut. I prop. 1999/2000:79 har 
avsnitten: Propositionens huvudsakliga innehåll, En nationell handikappolitik för demokrati 
och full delaktighet, samt delar av kapitlet Ett tillgängligare Sverige. Valet att enbart 
analysera vissa delar av kapitlet Ett tillgängligare Sverige grundar sig på att dessa är mest 
relevanta för min studie och lyfter fram det fokus jag har i min uppsats, nämligen 
tillgänglighet i den fysiska miljön och är även jämförbart med det textavsnitt som valts ut i 
SOU 1982:46.  Genom att använda mig av avsnitt med liknande rubriker kan likheter och 
skillnader i innehållet analyseras för att vidga förståelsen om eventuella förändringar i 
förhållningsättet mellan texterna. De avsnitt som har valts bort berör bland annat vård och 
omsorg, skola, samt kultur och media.  
 
Det tredje steget i en innehållsanalys är att identifiera begrepp vilka är aktuella för den 
specifika undersökningen. De identifierade begreppen är handikapp, handikappad, 
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funktionshinder, funktionsnedsättning, tillgänglighet, användbarhet, behov, fysisk miljö, 
offentliga platser, allmänna platser, deltagande, delaktighet och inflytande. För att 
relatera till den teoretiska genomgången och fysisk planering har begreppen anknytning till 
hur ett tillgängligt samhälle framställs och av vem, hur personer med funktionsnedsättning 
framställs, hur maktförhållanden framställs och hur deltagande och inflytande yttrar sig i 
dokumenten. 
 
Innehållsanalysen av de två dokumenten SOU 1982:46 och propositionen 1999/2000:79 är 
alltså central för att analysera statens syn på funktionshinder, tillgänglighet i den fysiska 
miljön under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. För att studera tillgänglighet och 
fysisk planering i en mer nutida kontext, med fokus på sakinnehållet, har ytterligare ett 
politiskt dokument valts ut för innehållsanalys. Sedan 2 maj 2011 har Sverige en ny Plan- och 
bygglag (2010:900), vilken är ett styrande dokument för den fysiska miljöns utformning. I och 
med detta har jag även valt att göra en begränsad innehållsanalys av förarbetet till denna. För 
innehållsanalysen har kapitlet Allmänna och enskilda intressen samt Översiktplan valts ut 
vilket grundar sig på att dessa är mest relevanta för min studie och lyfter fram det fokus jag 
har, nämligen tillgänglighet i den fysiska miljön. Den begränsade innehållsanalysen av Prop. 
2009/10:79 Enklare Plan- och bygglag är avgränsad till hur dokumentet behandlar och 
förhåller sig till begreppet tillgänglighet. Denna begränsade innehållsanalys motiveras genom 
att propositionen för den nya Plan- och bygglagen, till skillnad från de två andra dokumenten, 
inte enbart fokuserar på frågor gällande personer med funktionsnedsättning, utan på planering 
på en generell nivå. Genom att undersöka och analysera i vilken kontext begreppet 
tillgänglighet framkommer i Prop. 2009/10:170 kan jag därmed se hur det nya regelverket 
förhåller sig till tillgänglighet i fysisk planering och vilka intentioner staten lyfter fram.   

3.1.2 FÖRDELAR & NACKDELAR MED INNEHÅLLSANALYS 
Fördelen med att utföra innehållsanslys är att metoden är enkel för andra forskare att upprepa 
(Denscombe, 2009). Inte heller riskerar undersökningen att peka ut någon deltagare då studien 
enbart utförs på textmaterial, att studien utförs utan deltagare innebär också att forskarens 
påverkan av resultatet kan minimeras (Bryman, 2002).     

De nackdelar som finns är att enbart vissa utvalda begrepp finns med vilket begränsar 
sökningen, detta innebär att viss information riskerar att uteslutas. Då jag utför min 
innehållsanalys manuellt kan jag ta del av texten och helheten i en vidare bemärkelse än om 
jag enbart haft sökord i datorn.  Vidare innebär metoden att det inte kan ske några 
förändringar av upplägget under studiens gång, då detta är resurskrävande och innebär att 
samtliga analysdokument måste analyseras igen utefter den nya ansatsen (Bergström & 
Boréus, 2012, Denscombe, 2009).  

Enligt Bryman (2002) ska utvalda texter bedömas utifrån deras trovärdighet, äkthet och 
representativitet (Bryman, 2002). I detta fall menar jag att de utvalda texterna uppfyller alla 
dessa krav och genom en medvetenhet om i vilken kontext de framkommit är de även 
representativa för syftet.  
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3.2 KVALITATIVA SEMISTRUKLTURERADE INTERVJUER 
De utvalda intervjupersonerna representerar tre olika samhällsinstanser och nivåer i samhället. 
Genom att intervjua representanter från Boverket, en kommun samt det nationella 
Handikappförbundet kan bland annat de olika aktörernas syn på och arbete med 
tillgänglighetsfrågorna uppmärksammas. Intervjuerna är ett komplement till textanalyserna 
och fäster mer vikt på känslor, upplevelser och erfarenheter från de olika aktörerna 
(Denscombe, 2010).  

… Interviews are actually something more than just a conversation. 

             (Denscombe, 2010:187) 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer en vanlig form av metod (Bryman, 2002). I kvalitativa 
intervjuer är det inledningsvis fokus på det generella i frågeställningarna och det viktiga är 
intervjupersonens egen uppfattning. Intresset är således riktat mot intervjupersonens synsätt 
och inte av forskarens egen intressen (Bryman, 2002). Inom kvalitativa intervjumetoder kan 
intervjuer utformas som ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman, 2002). I denna 
situation där jag söker information gällande hur aktörer på olika nivåer i samhället arbetar 
med funktionshindersperspektivet och ser på tillgänglighet i samhället, är det relevant att 
använda mig av semistrukturerade intervjuer. Dessa utgår från en struktur med specifika 
teman och där frågorna utgår från en förutbestämd guide, vilken i sig är flexibel under 
intervjun (Bryman, 2002). Under en semistrukturerad intervju ska intervjuaren vara inställd på 
att vara flexibel och låta intervjupersonen vara den som i större grad får utveckla samtalet 
(Denscombe, 2009).  

3.2.1 URVAL AKTÖRER & INTERVJUPERSONER 
För att få en väl underbyggd och nyanserad diskussion i min uppsats är det viktigt att välja ut 
aktörer och intervjupersoner som kan bidra till detta. Forskningsmetodik behandlar två 
huvudsakliga former av urval: sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. Det första 
baseras på ett slumpmässigt urval, medan det senare baserar sig på ett subjektivt urval eller ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009, Holme & Solvang, 1997). I mitt fall baseras urvalet 
på ett subjektivt urval då jag redan har en viss kännedom om de aktörer och företeelser som 
jag ska undersöka och kan därmed ställa följande fråga:  

Mot bakgrunden av det jag redan vet om undersökningstemat och de 
människor eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt 
ge den bästa informationen?  

       (Denscombe, 2009:37) 

Fördelen med ett subjektivt urval är enligt Denscombe att det tillåter undersökaren att närma 
sig människor eller företeelser som denna anser vara avgörande för undersökningen 
(Denscombe, 2009). Det subjektiva urval jag har gjort grundar sig i att de teoretiska 
utgångspunkterna detta arbete utgår från ska nyanseras genom att de utvalda aktörerna 
representerar olika nivåer i samhället. Representanterna är relevanta då jag anser att deras 
inflytande, påverkan och relation till funktionshinderspolitiken och utvecklingen av ett 
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tillgängligt i samhället ger förutsättningar till att nyansera diskussionen i relation till mina 
teoretiska perspektiv. Mitt urval utgår således från att det för mitt ämnesområde är viktigt att 
få en uppfattning om hur olika parter upplever samma situation för att fånga upp skiftningar 
och mångfald (Dalen, 2004).  

I detta sammanhang då funktionshindersperspektivet och tillgänglighet i samhället undersöks 
i relation till fysisk planering representeras staten av Boverket. Boverket är ansvarig 
myndighet för samhällsplanering, byggande och boende i Sverige, vilket är varför 
myndigheten valdes ut (Boverket, 2013). Då ansvaret för arbetet med tillgänglighet är delat 
inom verket intervjuas två personer. Den ena intervjupersonen är samordnare för Boverkets 
samrådsorgan med handikappförbunden och den andra intervjupersonen är jurist, samt delvis 
ansvarig för två av delmålen i regeringens strategi En strategi för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken 2011–2016.  

För att belysa det kommunala aktörsperspektivet har en kommun valts ut. Den utvalda 
kommunen har valts ut genom snöbollseffekten, vilket innebär att en person hänvisar till nästa 
(Denscombe, 2009). I detta fall är det Boverket som hänvisade mig till den utvalda 
kommunen då denna är ett av de exempel som lyfts fram av Boverket som en kommun som 
arbetar aktivt med tillgängligheten i den fysiska planeringen. Mitt val föll på just denna 
kommun då denna trots sin ringa storlek uppges arbeta aktivt med tillgänglighetsfrågorna i sin 
översiktsplan. Kommunens representant är planarkitekt hos kommunen sedan cirka två 
tillbaka och är utbildad till landskapsarkitekt med inriktning mot planering.  

Den tredje aktören som har valts ut är Handikappförbunden. Handikappförbunden består av 
38 medlemsförbund och representerar således flertalet kvinnor och män, flickor och pojkar 
med funktionsnedsättning. Valet att intervjua en centralt placerad nyckelperson från 
Handikappförbunden grundar sig i ett subjektivt urval. Genom detta urval anser jag att jag kan 
få värdefull och relevant information i relation till mina teoretiska utgångspunkter.  

Med denna representation från olika nivåer i samhället kan jag belysa deras perspektiv och 
diskutera deras syn på funktionshindersperspektivet och tillgänglighet i samhället i relation till 
mina teoretiska perspektiv. 

3.2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Alla intervjuerna är semistrukturerade, dock kommer antalet personer som närvarar under 
intervjun variera. Intervjun med Boverket kommer vara en gruppintervju på grund av att 
intervjupersonerna påpekade att deras kunskaper kompletterade varandra. Det finns både för- 
och nackdelar med gruppintervjuer (Denscombe, 2010). Den främsta nackdelen är att 
informationen från flera deltagare kan vara svår att summera, medan fördelarna är att det 
genom en gruppintervju kan komma fram flera åsikter och perspektiv gällande ämnet som 
diskuteras (Denscombe, 2010). Intervjun på Boverket berör två personer med varierad 
kunskap inom ämnet och genom att intervjua dem båda samtidigt kan erfarenheter och nya 
upplysningar tillkomma. Denna intervju är även den enda som sker genom ett personligt 
möte, vilket gör att både jag och intervjupersonerna kan påverkas mer av våra personligheter 
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och eventuellt kroppsspråk samtidigt som ett personligt möte i vissa fall kan underlätta för 
båda parter (Denscombe, 2010).  

De övriga intervjuerna i detta arbete utförs ”one-to-one”, detta innebär att intervjun sker 
mellan mig och den utvalda intervjupersonen (Denscombe, 2010). Fördelen med denna typ av 
intervju är att informationen endast kommer från en person vilket gör att informationen lätt 
kan härledas till en specifik person (Denscombe, 2010). Förutom detta menar Denscombe att 
denna typ av intervju är lättare för mig som intervjuar att kontrollera, då jag enbart har en 
persons tankar att förhålla mig till (Denscombe, 2010). Vidare sker dessa intervjuer via 
telefon och till skillnad från personliga intervjuer är den personliga uppfattningen inte lika 
påtaglig, dock påpekar Denscombe att det kan påverka intervjupersonens vilja att dela med 
sig information (Denscombe, 2010).  

3.2.3 TEMA & INTERVJUGUIDE 
Genom att sätta in ämnet i en kontext baserat på olika teman vilka berör problemställningen 
och frågeställningen för uppsatsen ökar chansen till att intervjun ger det material som 
forskaren söker (Dalen, 2004). Ämnen så som exempelvis tillgänglighet, deltagande och 
funktionshinderperspektivet sätts således in i en referensram vilka relaterar till mina tre 
teoretiska perspektiv: normalitet, makt och demokrati. Detta kan i sin tur leda till att det 
framkommer att exempelvis olika ämnen intresserar vissa aktörer mer än andra vilket utvidgar 
min förståelse utifrån mina perspektiv (Dalen, 2005, Denscombe, 2010).  

Mina intervjuer är baserade på en intervjuguide. Denna guide ska omsätta 
problemformulering till konkreta teman med relevanta frågor (Dalen, 2004). Intervjuerna i 
mitt fall är riktade mot olika informanter, detta påverkar dock inte intervjuguidens 
utformning. Intervjuguiden är utformad efter en generell struktur vilken belyser frågor vilka 
alla informanter ska besvara. Denna strategi bidrar till att jag tydligare kan finna likheter och 
skillnader mellan de olika aktörernas perspektiv och åsikter. Se bilaga 2 för intervjuguide.  

3.2.4 SVÅRIGHETER VID INTERVJUER  
En svårighet vid intervjuer är att informanten kan påverkas av undersökaren. Det är därför 
viktigt att undersökaren intar en neutral hållning och även är neutral till de svar som ges under 
intervjun (Denscombe, 2009).  

Vid analysen och presentationen av de utförda intervjuerna viktigt att beakta att de har utförts 
i olika format, genom att vara vaksam på detta kan jag i min analys och presentation av data 
ge en mer rättvis bild av den insamlade data. En viktig del i att använda sig av intervjuer som 
metod är att kunna klargöra att den erhållna informationen från informanterna stämmer 
(Denscombe, 2010). Genom att kontrollera den erhållna informationen med andra data kan 
informationen verifieras, vidare kan data säkras genom att informanten får se ett utkast av 
intervjun och därmed ges chansen att ändra felaktiga uppgifter (Denscombe, 2010). Detta har 
gjorts och intervjuerna har korrigerats och godkänts av intervjupersonerna för att utesluta 
eventuella tolkningsfel.  
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3.3 AVGRÄNSNING AV DET TEORETISKA OCH 
EMPIRISKA MATERIALET 
Det här arbetet är en studie av hur tillgänglighet i den fysiska miljön i samhället praktiseras. 
Arbetets teoretiska del är avgränsat till en forskningsgenomgång vilken baseras på normalitet, 
makt och demokrati. Därigenom framkommer uppfattningar om samhällsstrukturer och 
faktorer vilka kan relateras till fysisk planering och påverka hanteringen av tillgänglighet i 
den fysiska miljön, vilket är utgångspunkten vid studien av det empiriska materialet. Den 
empiriska undersökningen avgränsar sig till en analys av tre politiska textdokument samt tre 
intervjuer. Två av textanalyserna är mer omfattande vilket grundar sig i att de båda 
dokumenten framställts vara av principiell betydelse för funktionshinderspolitikens 
utveckling, samt att de har publicerats med 20 års mellanrum vilket skapar förutsättningar för 
att se tendenser i utvecklingen. Vidare är de relevanta för min studie då de påvisar det statliga 
perspektivet i arbetet mot ett mer tillgängligt samhälle. Den tredje textanalysen är mer 
begränsad och analysen belyser tillgänglighet utifrån den nutida lagstiftningen som fysisk 
planering förhåller sig till.  

Intervjuerna är avgränsade till att representera tre olika nivåer i samhället. Genom denna 
avgränsning kan jag få insyn i bland annat hur de olika aktörerna tolkar sin och andras roller i 
arbetet mot ett mer tillgängligt samhälle och relatera detta till mina tre teoretiska perspektiv 
normalitet, makt och demokrati.  

3.4 ETIK I METODEN & KÄLLKRITIK  
Eftersom jag i min undersökning kommer att komma i kontakt med empiriskt material i form 
av både politiska dokument och människor är det viktigt att jag agerar utifrån ett etiskt 
förhållningssätt. Både Bryman, Dalen och Denscombe nämner några principer att beakta: att 
informationen som ges återspeglas på ett korrekt vis, att deltagarna respekteras, och att 
deltagarna samtycker om deltagande (Bryman, 2002, Dalen, 2004, Denscombe, 2009). 

Intervjupersonerna har informerats om syftet och i vilken utsträckning informationen kommer 
användas. Intervjuerna berör inte privata angelägenheter och är därmed inte känslig 
information för den enskilde parten. Dock är det viktigt att, om intervjupersonen önskar, 
kunna delge materialet utan att röja personliga uppgifter (Denscombe, 2010). Det har även 
tagits hänsyn till att intervjupersonerna kan ha påverkats av sin lojalitet till sin arbetsgivare. 
Intervjupersonerna var dock i flera fall självkritiska till sitt och verksamhetens arbete vilket 
antyder att detta inte har varit en styrande faktor under intervjutillfället. Det bör även påpekas 
att all återgivning av empirisk data har tolkats av mig som undersökare, vilket kan innebära 
risk för missuppfattningar, detta har begränsats genom att intervjupersonerna har godkänt 
intervjusammanfattningarna. Eftersom intervjupersonerna är utvalda utifrån ett subjektivt 
urval är det således jag som valt ut dem baserat på deras kunskap och på deras professionella 
situation. Antalet intervjuer är totalt tre, vilket är för få för att generalisera informationen, fler 
intervjuer med kommunala planarkitekter hade kunnat göras för att på så sätt få en djupare 
insyn i det praktiska arbetet med tillgänglighetsfrågorna inom kommunal verksamhet.  
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De utvalda politiska dokumenten är upprättade utifrån ett politiskt perspektiv och förhåller sig 
till den politik som bedrevs under den tiden, därmed är dokumenten subjektiva och genom att 
vara medveten om detta kan jag i min analys förhålla mig till det. 
 
Ovanstående bekräftar vetskapen om eventuella brister i uppsatsens källor. Vetskapen om 
dessa förutsätter att både läsare och undersökare därför har en rimlig inställning till 
slutsatserna som framkommer i detta arbete.  
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4. ANALYSEN AV DET EMPIRISKA 
MATERIALET 

I det här kapitlet redovisas analysen av det empiriska materialet. Materialet består av tre 
textanalyser och tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilka har tolkats i förhållande till 
den teoretiska diskussionen. Textanalysen är utförd på dokumenten SOU:1982:46 
Handlingsprogram i handikappfrågor och propositionen 1999/2000:79 Från patient till 
medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken för att genom detta kunna 
uttyda de politiska intentionerna för funktionshinderspolitiken i Sverige under en tidsperiod i 
slutet av 1900-talet. En analys är även gjord på dokumentet Prop. 2009/10:170 En enklare 
Plan- och bygglag för att i en nutida kontext anlysera den fysiska planeringens förhållande till 
tillgänglighet.  Valet att intervjua tre aktörer från tre olika nivåer i samhället grundar sig i att 
jag i förhållande till den teoretiska genomgången och till textanalysen av de politiska 
dokumenten vill undersöka de olika aktörernas roll i arbetet för tillgängligheten i samhället.  

4.1 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS  
Den kvalitativa innehållsanalysen består av två delar. Först analyseras dokumenten 
SOU:1982:46 Handlingsprogram i handikappfrågor och propositionen 1999/2000:79 Från 
patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken, vilket följs av en 
analys av propositionen 2009/10:170 En enklare Plan- och bygglag.  

4.1.1 ANALYS AV SOU:1982:46 & PROPOSITIONEN 1999/2000:79  
I följande avsnitt är fokus på hur de båda dokumenten använder sig av de identifierade 
begreppen från den teoretiska genomgången, vidare analyseras i vilken kontext de 
förekommer utifrån de teoretiska perspektiven normalitet, makt och demokrati. 
Avslutningsvis diskuterar jag begrepp som har utelämnats i texterna.  
 
De identifierade begreppen är: handikapp, handikappad, funktionshinder, 
funktionsnedsättning, tillgänglighet, användbarhet, behov, fysisk miljö, offentliga platser, 
allmänna platser, deltagande, delaktighet och inflytande. För att tyda politiska intentioner görs 
det en jämförelse mellan de båda dokumenten gällande hur väl de båda dokumenten förhåller 
sig till dessa identifierade begrepp.  

Handikappbegreppet 
Det har skett en förändring över tiden av vilka begrepp som används i relation till personer 
med funktionsnedsättning och funktionsnedsättningar, vilket illustreras genom vilka begrepp 
som används i de båda dokumenten. I SOU 1982:46 används begreppen funktionsnedsättning, 
handikapp och handikappade, medan propositionen utesluter begreppen handikapp och 
handikappade till förmån för begreppen personer med funktionshinder, funktionshindrade och 
funktionsnedsättning. I SOU 1982:46 definieras funktionsnedsättning som ”… den 
begränsning i individens funktionsförmåga som är en följd av skadan eller sjukdomen” och 
handikapp är ”de negativa följder som uppstår i relationen mellan en individ med en 
funktionsnedsättning och omgivningen i vid bemärkelse på dess krav på viss 
funktionsförmåga” (SOU 1982:46, s 10). Handikappade beskrivs på följande sätt i SOU 
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1982:46 ”… människor som har en varaktig funktionsnedsättning och som till följd av denna 
och bristfälligheter i samhället möter mera betydande svårigheter” (SOU 1982:46, s. 10). I 
propositionen görs inga tydliga definitioner av begreppen som används, utan det framhävs att 
funktionsnedsättning är ”en av flera naturliga variationer hos en befolkning” (Prop. 
1999/2000:79, s. 25) och att människovärdet inte ska förändras i och med förekomsten av ett 
funktionshinder. För att benämna flera personer med funktionshinder används begreppet 
funktionshindrade i texten. I de båda dokumentens begreppsdefiniering är det miljörelativa 
synsättet integrerat. Dock har det sedan dessa båda dokumentens publicering skett 
förändringar i vilka begrepp och definitioner som används. År 2007 formulerade 
Socialstyrelsens termbank nya definitioner för att förtydliga hur begreppen funktionshinder 
och funktionsnedsättning skulle användas och begreppet handikapp togs bort ur termbanken 
(Socialstyrelsen, 2012). I den fortsatta analysen kommer jag att fokusera på i vilken kontext 
begreppen förekommer. 

Användning av begrepp i kapitlen Allmänna utgångspunkter och Propositionens 
huvudsakliga innehåll 
I SOU 1982:46 används begreppen: handikappade, funktionsnedsättning, handikapp, behov, 
tillgänglighet, delaktighet och inflytande. I prop. 1999/2000:79 används begreppen: 
funktionshinder, tillgänglighet och allmän plats. Den största skillnaden mellan dokumenten är 
att SOU 1982:46 gör en begreppsdefiniering av begreppen handikappade och 
funktionsnedsättning, vilket redovisas ovan, medan prop. 1999/2000:79 inte gör det i samma 
utsträckning. Jag tolkar propositionens formuleringar mer vaga i förhållande till 
SOU:1982:46. Vidare är det även relevant att det först i PBL 1987:10, vilken ersatte bland 
annat byggnadslagen från 1947, fanns krav om att tillgänglighet på allmän plats skulle 
tillgodoses med skälig tillämpning (Prop.1985/86:1), vilket betyder att det vid SOU 1982:46 
framtagande inte var lagstadgat om tillgänglighet på allmänna platser.  

I SOU 1982:46 uppmärksammas att det är missvisande, att i enlighet med dåvarande 
definitionen, tala om handikappade istället för funktionsnedsatta. Trots det används begreppet 
handikappade genom hela texten med hänvisning till att begreppet är djupt rotat i det svenska 
språkbruket och att tiden får utvisa dess eventuella ersättning (SOU 1982:46, s. 10). Min 
tolkning av detta är att det finns en medvetenhet, men en viss tröghet inom systemet, då den 
nya definitionen och uppfattningen inte fick genomslag.  

Tillgänglighet uttrycks i SOU 1982:46 i form av att begreppen tillgängligt och tillgängliga 
används. Det finns ingen definition av dessa, utan de används för att beskriva att ”Betydande 
insatser har gjorts under de senaste årtiondena för att öppna samhället och göra det tillgängligt 
för handikappade” (SOU 1982:46, s 7). I prop. 1999/2000:79 är ”Ett tillgängligt samhälle” ett 
av målen för propositionen och det nämns i relation till att verksamhet, information och 
lokaler ska vara tillgängliga, även allmänna platser, kultur och kollektivtrafiken ska vara 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (Prop. 1999/2000:79, s.1). Arbetet för att 
öka tillgängligheten har således pågått under flera år, men då det inte finns någon definition 
eller tydlig förklaring av vad det innebär är det svårt att se vilka effekter detta har haft för de 
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berörda. Vidare är målen i propositionen otydliga och lämnar därför utrymme till egen 
tolkning.  

Nedan redovisas de begrepp som enbart identifierats i SOU 1982:46.  

Begreppet behov förekommer då texten uppmärksammar att det först är under senare tid som 
handikappades behov har uppmärksammats och begreppet används också för att beskriva att 
”… alla människors behov är lika angelägna att tillgodose” (SOU 1982:46,s 8-9). Detta tyder 
på framflyttade positioner och att individens behov har uppmärksammats i formuleringen av 
programmet.  

När begreppet delaktighet används talas det också om tillgänglighet. Delaktighet i samhället 
för handikappade skapas ”… genom att miljö och verksamhet utformas på ett sådant sätt att 
de blir tillgängliga för handikappade”. Delaktighet benämns i relation till vikten av full 
delaktighet vilket innebär att ”handikappade skall ha möjlighet att delta i 
samhällsgemenskapen och leva på ett sätt som är likvärdigt andras” (SOU 1982:46, s 9).  
Begreppet inflytande används då full delaktighet förutsätter att ”handikappade har inflytande 
över sin egen situation och kan påverka utvecklingen i samhället” (SOU 1982:46, s 13). Ett 
reellt inflytande i samhället för handikappade framställs som ett krav (SOU 1982:46, s 13). 
Att SOU 1982:46 påpekar att deltagande ska leda till inflytande är viktigt. Deltagande ses ofta 
som ett sätt för att legitimera planprocesser, men genom att uppmärksamma att deltagande ska 
leda till inflytande ökar chansen till fördjupade kunskaper och utmanande av det rådande 
styret uppfylls vilket Fainstein (2010) menar är betydelsefullt för planeringen. Johansson och 
Khakee (2008) lyfter också fram medborgardeltagande som en viktig del i den svenska 
planeringen och de påpekar att planerarna måste vara medvetna om och förmedla i vilken 
utsträckning deltagande leder till inflytande, då detta är en betydelsefull aspekt för 
medborgarna som deltar i planprocesser (Johansson & Khakee, 2008). 

Användning av begrepp i kapitlen Demokrati och inflytande och En nationell 
handikappolitik för demokrati och full delaktighet 
Avsnittet Demokrati och inflytande i SOU 1982:46 innehåller begreppen: handikappade, 
funktionsnedsättning, tillgänglighet, inflytande, delaktighet och behov. I avsnittet En nationell 
handikappolitik för demokrati och full delaktighet i propositionen 1999/2000:79 nämns 
begreppen: funktionshinder, funktionsnedsättning, funktionshindrade, tillgänglighet, behov, 
fysisk miljö, användbarhet, delaktighet och inflytande. Det finns flera likheter mellan 
dokumenten och de båda förtydligar att demokrati är en viktig aspekt av att göra samhället 
mer tillgängligt för alla.  

I SOU 1982:46 tydliggörs att handikappade har en väsentlig roll och att deras inflytande i 
samhället ska öka (SOU 1982:46, s 17). I prop. 1999/2000:79 framgår det tydligt att personer 
med funktionshinder ska betraktas som jämställda med övriga medborgare och har lika 
rättigheter och skyldigheter. I relation till detta påpekas att en funktionsnedsättning är ”en av 
flera naturliga variationer hos en befolkning” (Prop. 1999/2000:79, s. 25) och att 
människovärdet inte ska förändras i och med förekomsten av ett funktionshinder. För att 
benämna flera personer med funktionshinder används begreppet funktionshindrade i texten. 
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SOU 1982:46 lyfter fram vikten av tillgång till information och säger att tillgänglighet är mer 
än fysisk tillgänglighet ”Det gäller inte bara att göra t.ex. vallokaler samt politiska 
församlingars, myndigheters och organisationers lokaler tillgängliga i fysisk mening…” (SOU 
1982:46, s. 16) och senare i texten framhävs att information ska vara tillgänglig för alla (SOU 
1982:46, s. 16). I prop.1999/2000:79 uppges att tillgänglighet är en viktig demokratifråga och 
dokumentet uppmärksammar att tillgänglighetsfrågor inte enbart berör den fysiska miljön utan 
också information, service och att tillgängligheten för de med en dold funktionsnedsättning 
eller med flera funktionsnedsättningar behöver uppmärksammas (prop. 1999/2000:79, s. 26). 
Att propositionen uppmärksammar detta bidrar till ett bredare perspektiv gällande 
funktionsnedsättningar och att flera människors perspektiv kan lyftas fram inom och utanför 
den fysiska planeringen och bidra till att tillgänglighet i en än mer vidare bemärkelse 
uppmuntras.  
 
SOU 1982:46 uppmärksammar att inflytande har betydelse i en demokrati och det är viktigt 
att ta ”… hänsyn till minoriteters eller eftersatta gruppers åsikter och behov och människors 
rätt att ha inflytande över och kunna påverka den egna situationen” (SOU 1982:46, s. 15). 
Delaktighet nämns i relation till att olika samhällsektorer förutsätter ”den handikappades 
delaktighet” (SOU 1982:46, s. 16). I prop. 1999/2000:79 beskrivs att ”inflytande och 
delaktighet måste ges ökad betydelse” (prop. 1999/2000:79, s, 27). Vidare är det tydligt att det 
har skett en utveckling mellan åren SOU 1982:46 och prop. 1999:79 formulerades gällande 
jämlikhet- och jämställdhetsfrågor, då propositionen uppmärksammar skillnader mellan män 
och kvinnor gällande möjlighet och chans till delaktighet och inflytande (prop. 1999/2000:79, 
s. 24).  
 
I SOU 1982:46 används begreppet behov för att beskriva att det är viktigt att ta hänsyn till 
minoriteters eller eftersatta gruppers behov. Prop. 1999/2000:79 diskuterar handikappolitiken 
utifrån ett demokratiperspektiv, detta innebär att man ”försöker se människans skiftande 
behov och förväntningar” (prop. 1999/2000:79, s. 24) och uppmärksammar därmed att 
behoven kan variera och inte enbart handlar om vård och omsorg, propositionen framhåller att 
” människors olika behov är ett nyckelord” (prop. 1999/2000:79, s. 26).  
 
Det begrepp som enbart nämns i propositionen är användbarhet. Begreppet nämns i relation 
till att krav ska ställas på en plats utformning gällande tillgänglighet och användbarhet (prop. 
1999/2000:79, s. 31). Begreppet användbarhet är numera ett komplement i diskussionen 
gällande full delaktighet då forskare menar att tillgänglighet inte är tillräckligt, utan 
funktionen och användbarheten också måste inkluderas (Handikappförbunden, 2006). 

Användning av begreppen i kapitlen Samhällsplanering och bostäder och Ett tillgängligare 
Sverige 
I SOU 1982:46 innehåller avsnittet Samhällsplanering och bostäder begreppen: handikapp, 
handikappade och funktionsnedsättning vilka används med samma innebörd som beskrivs i 
föregående stycken. Förutom dessa används tillgänglighet och behov. I prop. 1999/2000:79 
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har kapitlet Ett tillgängligare Sverige har avsnittet 7.1 valts ut vilket behandlar offentlig miljö, 
samt 7.3 vilken behandlar konceptet Design för alla.  

På grund av att den dåvarande byggnadsstadgan år 1982 inte innehöll några bestämmelser 
angående den yttre miljöns tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utöver vad 
som stadgas om förflyttningsvägar på tomtmark, är det följaktligen fokus på bostädernas 
tillgänglighet i detta avsnitt i SOU 1982:46. Dock menar författarna att motsvarande regler 
som gäller för tillgängligheten på tomtmark bör gälla på gator, torg, parker och andra 
allmänna platser i tätortsbebyggelse (SOU:1982:46, s 56). Det finns en förståelse om att 
”tillgänglighet har en väsentligt vidare innebörd än som problem enbart för rörelsehindrade” 
(SOU 1982:46, s 55). Det tolkar jag som att det finns en medvetenhet om att det finns en 
diversitet av funktionshinder och funktionsnedsättningar, samt att tillgänglighet inte enbart är 
bra för dem med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, utan att tillgänglighet gynnar 
flera.  

I avsnitten Offentlig miljö och Design för alla i prop. 1999/2000:79 används begreppen: 
tillgänglighet, fysisk miljö, allmänna platser, användbarhet, behov, personer med 
funktionshinder och funktionshindrade. Flera av begreppen ingår i regeringens kortfattade 
bedömning vilken finns i inledningen av kapitlet: ”Enkelt åtgärdade hinder mot 
tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av år 2010 […] på befintliga allmänna 
platser” (prop. 1999/2000:79, s. 39). ”Boverket bör under de närmaste åren prioritera frågor 
om tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder” (prop. 1999/2000:79, s. 39). 
Propositionen förespråkar därmed att tillgängligheten och användbarheten, i enlighet med 
regleringar i PBL 1987:10, ska öka på allmänna platser och att tillgängligheten för personer 
med funktionshinder ska prioriteras. Jämfört med tillgängligheten i exempelvis lokaler 
framställs den i den yttre miljön vara mest påtaglig för de berörda och åtgärderna som 
presenteras antyder en detaljfokusering.  Tillgänglighet och användbarhet anges vara 
synonymer till begreppet design för alla (prop. 1999/2000:79, s. 47) och i relation till 
arkitektur, formgivning och design handlar ökad tillgänglighet om fysiska insatser.  

I SOU: 1982:46 används begreppet behov i form av att bostäder ska ”möta den enskilde 
handikappades personliga behov av anpassningsåtgärder” (SOU 1982:46, s 57). Individuella 
behov framställs som viktiga att belysa (SOU 1982:46, s 58). I propositionen 1999/2000:79 
används begreppet behov i samband med att propositionen uppmärksammar att 
handikapporganisationer framfört att ”det finns behov av att i utbildning och fortbildning för 
yrkesgrupper som på olika sätt medverkar till att utforma vår fysiska miljö och produkter öka 
inslagen av Design för alla, liksom andra aspekter av tillgänglighet och användbarhet” (prop. 
1999/2000:79, s. 48). Detta belyser att det finns en kunskapslucka bland dem som arbetar med 
frågor gällande tillgänglighet i den fysiska miljön och det är en väsentlig del att arbeta vidare 
med för att integrera tillgänglighet inom planeringen och andra verksamheter.  

Nedan har jag valt ut ett antal citat för analys, dessa lyfter fram viktiga ståndpunkter från SOU 
1982:46 och från Prop. 1999/2000:79. Med hjälp av de teoretiska perspektiven kan jag 
diskutera begreppens anknytning till fysisk planering och hur ett tillgängligt samhälle 
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framställs och av vem, hur personer med funktionsnedsättning framställs, vilken syn 
dokumenten har på normalitet, hur maktförhållanden framställs och hur deltagande och 
inflytande yttrar sig i dokumenten. 

Nedan har jag samlat några citat från de båda dokumenten, vilka faller inom ramen för 
betydelsen av attityder och föreställningar i samhället.  

Enskilda människor och inställningar till handikappade är ofta direkt 
avgörande för handikappades möjligheter till delaktighet och gemenskap i 
samhället.  

    (SOU 1982:46, s. 12) 

Det finns, säger många forskare, ett samband mellan attityd och bemötande 
[…] En gemensam slutsats är dock att personalens värderingar och 
erfarenheter spelar en avgörande roll och att ett grundläggande villkor för ett 
bra bemötande är att personen i fråga uppmärksammas som den hela person 
han eller hon är.  

           (Prop. 1999/2000:79, s. 32-33) 

Den teoretiska genomgången tyder på att förändringsarbete i mångt och mycket är beroende 
av människors attityder och människosyn. Young (2010) menar att lagar och policies inte är 
tillräckligt för att skapa förändringar, utan att det behövs förändringar på en djupare nivå. De 
två citaten ovan visar att dokumenten belyser vikten av att arbeta med attityder och 
inställningar till personer med funktionsnedsättningar. Anmärkningsbart är att det fortfarande 
i propositionen lyfts fram som ett problem inom myndigheter och annan verksamhet att 
personer med funktionsnedsättning bemöts annorlunda eller inte får det stöd som faktiskt 
behövs.  

Nedan har jag samlat ett antal citat från de båda dokumenten vilka belyser hur de båda 
dokumenten ser på tillgänglighet och vilken tillgänglighet som premieras i och med detta.  

Begreppet tillgänglighet har en väsentligt vidare innebörd än som problem 
för rörelsehindrade.  

    (SOU 1982:46, s. 55) 

Ökad tillgänglighet är inte bara en fråga om att förändra den fysiska miljön.  

               (Prop. 1999/2000:79, s 26) 

Av de både citaten ovan framgår det att tillgänglighet är ett brett begrepp som innefattar flera 
aspekter än den fysiska tillgängligheten. Detta är även något som forskningsöversikten har 
visat då tillgänglighet innefattar mycket mer än enbart fysisk tillgänglighet och är inbyggt i 
och påverkas av både politiska, kulturella och ekonomiska strukturer i dagens samhälle. 
Citaten nedan illusterar hur åtgärder implementeras och de visar att det finns ett fokus på den 
fysiska tillgängligheten. Utifrån vad som sägs i propositionen gällande att funktionshinder i 
första hand förknippas med personer som är rullstolsburna, synskadade eller har andra synliga 
funktionshinder (Prop. 1999/2000:79, s. 29), tolkar jag det som att det är därför åtgärder för 



FM 2531 Masterarbete i Fysisk Planering   Hanna Faming 
2013-08-30 
 

39 
 

att öka tillgängligheten i samhället främst återfinns i den fysiska miljön. Propositionen 
uppmärksammar att dessa föreställningar om vad funktionshinder innebär, grundar sig i 
exempelvis okunskap eller ovilja att vidga förståelsen (Prop. 1999/2000:79, s. 27).  

Diskussionen om tillgänglighet har ofta helt kommit att koncentreras till 
hisskravet.  

      (SOU 1982:46, s. 55) 

Det förekommer också att tillgängligheten uppfyller reglerna men i praktiken 
ändå inte fungerar bra.   

                                    (Prop. 1999/2000:79, s. 40) 

För butiker, restauranger och andra delar av näringslivet kan ökad 
tillgänglighet leda till ökat antal kunder.   

                     (Prop. 1999/2000:79, s 43)  

Forskning visar enligt Manley (1998) att det inte sällan finns föreställningar om att 
tillgänglighet berör främst fysiska insatser och att tillgänglighet åstadkoms främst genom 
insatser som berör rullstolsburna, vilka representerar en liten del av personer med 
funktionsnedsättning. Den fysiska strukturen har en stor inverkan på tillgängligheten och 
därmed deltagande, då den fysiska strukturen försvårar för framkomligheten och därigenom 
reproducerar befintliga maktstrukturer. Dock finns det enligt Müller (2012) ett alltför präglat 
fokus på detaljer för att skapa tillgänglighet och att föreställningar om funktionshinder och 
personer med funktionsnedsättningar, vilket gör att vissa hinder ändå kvarstår.  

År 1982 fanns det inga lagkrav, förutom på tomtmark, gällande tillgänglighet i den yttre 
miljön för personer med funktionsnedsättningar, men det uttrycks finnas ett behov av detta. I 
PBL 1987:10, vilken ersatte bland annat byggnadslagen från 1947, fanns senare krav om att 
tillgänglighet på allmän plats skulle tillgodoses med skälig tillämpning (Prop.1985/86:1) och i 
propositionen 1999/2000:79 uppmärksammas regleringar i den fysiska miljön. I Prop. 
1999/2000:79 konstateras det dock att det inte alltid är tillräckligt med reglering för att 
motverka otillgängliga strukturer i samhället och det åskådliggör att det är viktigt att 
uppmärksamma de behov som finns bland de berörda, samt att regler och lagar inte alltid kan 
påverka djupt rotade strukturer. Denna uppfattning har uppmärksammats inom forskningen av 
exempelvis Young (2010) som menar att attityder, politiska och kulturella strukturer 
reproduceras i samhället trots införandet av lagar och policies. Vidare är det värt att notera att 
propositionen lyfter fram ekonomiska intressen för att öka tillgängligheten, då tillgänglighet 
kan bidra till fler kunder för exempelvis butiker. Detta är ett incitament som inte används i 
SOU 1982:46 och jag tolkar det som ett sätt för regeringen att väcka intresset för 
tillgänglighetsfrågorna utifrån en annan dimension än den om exempelvis medborgerliga 
rättigheter.  

Nedan har jag valt ut ett antal citat vilka belyser de båda dokumentens syn på demokrati 
gällande deltagande, delaktighet och inflytande.  
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Handikappades delaktighet och gemenskap i samhället måste åstadkommas 
genom att miljö och verksamhet utformas på ett sådant sätt att de blir 
tillgängliga för handikappade.  

                                                    (SOU 1982:46, s. 13) 

Partierna behöver den sakkunskap och de erfarenheter som handikappade har. 
Detta är ett betydelsefullt skäl för att handikappade skall ges möjligheter att 
delta i de politiska partiernas arbete. 

                                             (SOU 1982:46, s 19-20) 

Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga – samhället måste byggas 
med insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma 
grundläggande behov och skall behandlas med samma respekt, att mångfald 
berikar, att varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för 
samhället.   

                      (Prop. 1999/2000:79, s 24) 

Regeringen anser också att det är viktigt att ta reda på om 
handikapporganisationerna på orten kan ges bättre möjligheter att lämna 
synpunkter på planer och ny- och ombyggnader. 

                      (Prop. 1999/2000:79, s. 44)  

Alltså belyser SOU 1982:46 återigen att kunskap ska komma från personer med egna 
erfarenheter. Citaten antyder att det finns ett värde i att ha ett utbyte mellan samhällsorganen 
och handikapprörelsen för att fånga upp kunskaper som kan bidra både till progression i det 
politiska arbetet och deltagande för personer med funktionsnedsättning. SOU 1982:46 har 
observerat vikten av att fånga upp och uppmärksamma olika gruppers behov och chans till 
deltagande. I SOU 1982:46 framgår att behov ska formuleras i form av ett bottom-up 
perspektiv och att deltagande är en självklarhet för att få tillgång till kunskaper och 
erfarenheter. Av den teoretiska genomgången framgår att behov ofta generaliseras och Barton 
(1993)  menar att vissa grupper i samhället och även inom handikapprörelsen får mer 
utrymme på andras bekostnad. I SOU 1982:46 finns en medvetenhet om att handikappolitiska 
intressen kan komma i skymundan av krav från andra grupper vilka har lättare att hävda sina 
intressen (SOU 1982:46, s 12). 

Prop. 1999/2000:79 utgår från att handikappolitiken är en demokratifråga vilket 
uppmärksammar medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Propositionen uppmärksammar 
vikten av full delaktighet och i denna bemärkelse handlar det om fysisk tillgänglighet såväl 
som tillgång till information. Propositionen påpekar möjligheten för handikapporganisationer 
att mer aktivt delta i planeringen, vilket de menar kan bidra till att fel kan motverkas och 
kostnader minska (Prop. 1999/2000:79, s. 44).  

Avslutningsvis har jag valt ut citat från de båda texterna vilka belyser maktperspektivet, 
aktörers roll och strukturer i samhället vilka genom den teoretiska genomgången visat sig vara 
väsentliga för arbetet mot ett mer tillgängligt samhälle.   
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Handikapprörelsen utgör en resurs som också framdeles bör tas till vara i det 
politiska arbetet och inom administration och förvaltning. Samhällsorganen 
måste stödja strävanden att öka handikappades inflytande i samhället.  

      (SOU 1982:46, s 17) 

De grundläggande värderingar som skall styra handikappolitiken tycks heller 
inte i tillräckligt hög omfattning nå fram till de forum där beslut som rör 
personer med funktionshinder fattas. 

                  (prop. 1999/2000:79, s. 28)  

Erfarenheterna visar dock att handikapperspektivet i dag inte integreras i 
planering och genomförande på det sätt som rimligen kan krävas. 

                     (prop. 1999/2000:79, s. 30) 

Citaten från SOU 1982:46 uttrycker att politiken och samhällsorganen i Sverige behöver 
använda sig av den kunskap som handikapprörelsen och personer med funktionsnedsättning 
har. Dock är det viktigt att vara medveten om de relationer och strukturer i samhället som kan 
påverka vilka som faktiskt kommer till tals. Detta uppmärksammas i SOU 1982:46 i form av 
att handikappolitiska intressen kan komma i skymundan av krav från andra grupper vilka har 
lättare att hävda sina intressen. Enligt Young (2010) går dessa strukturer att härleda till att det 
finns en dominerande grupp i samhället vilka i olika utsträckning sätter agendan. De citat som 
jag har valt ut från prop. 1999/2000:79 belyser just denna problematik. Det framgår att de 
grundläggande värderingarna om jämlikhet, allas rätt att uträtta sina medborgerliga 
skyldigheter och nyttja sina rättigheter inte uppfylls och att handikapperspektivet inte är 
integrerat i planeringen och genomförandeprocesser i önskad utsträckning.  

4.1.2 ANALYS AV PROPOSITIONEN. 2009/10:170  
I följande avsnitt är fokus på hur förarbetet prop. 2009/10:170 förhåller sig till begreppet 
tillgänglighet och vilken betydelse det har i formuleringen av den nya plan- och bygglagen 
2010:900. I prop. 2009/10:170 definieras inte begreppet tillgänglighet, utan tillgänglighet 
beskrivs utifrån de tekniska egenskapskrav som finns på byggnader och de regleringar det 
finns gällande tillgänglighet i den fysiska miljön (Prop. 2009/10:170, s. 153, 156).  

Användning av begreppet tillgänglighet i kapitlet Allmänna och enskilda intressen 
I Prop.2009/10:170 lyfts tillgänglighet fram som ett allmänt intresse: ”den goda livsmiljö som 
ska främjas ska vara tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper” (Prop. 2009/10:170, 
s. 156). I svaren från remissinstanserna framgår det att många är nöjda med att tillgänglighet 
lyfts fram som ett viktigt allmänintresse (Prop. 2009/10:170, s. 156). 

Vid genomgången av hur den tidigare Plan- och bygglagen fungerade framgår det att de 
tidigare materiella bestämmelserna i huvudsak i tillräcklig utsträckning speglade de 
grundläggande kraven på hänsyn till tillgänglighet för funktionshindrade, men att det fanns 
brister i hur bebyggelse bör utformas för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 
använda sig av den (Prop. 2009/10:170, s.163). Detta vittnar om att tekniska åtgärder inte 
alltid speglar hur väl en insats fungerar i verkligheten. Det visar även att fysisk tillgänglighet 
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är ett komplext ämne där flera parametrar behöver inkluderas i arbetet. Citatet illustrerar 
brister i tillämpning av lagstiftningen.  

Bebyggelsens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga är ett väsentligt samhällsintresse, som dock 
inte har fått fullt genomslag vid tillämpningen av bygglagstiftningen.   

                 (Prop. 2009/10:170, s.163) 

I likhet med propositionen 1999/2000:79 vittnar citatet om att de handikappolitiska 
värderingarna inte når fram i de forum där beslut fattas. Det finns således en politisk ambition, 
men denna ger sig inte i uttryck i tillämningen. 

Regeringen delar PBL-kommitténs bedömning att en förbättrad tillgänglighet 
främst handlar om en bättre tillämpning, men att tillämpningen behöver 
stödjas genom vissa förtydliganden i bestämmelserna om allmänna intressen.  

                 (Prop. 2009/10:170, s.163) 

Det uppges alltså inte finnas brister i lagens utformning, utan det är i hur den tillämpas som 
bristerna finns. Det finns därmed, enligt prop. 2009/10:170, aktörer i samhället som inte 
beaktar lagen i den mening som det är tänkt. På grund av detta fortsätter problematiken 
gällande otillgänglighet i samhället. Bristerna i tillämpningen kan relateras till Imrie och 
Kumars (1998) forskning gällande okunskap bland involverade aktörer, men även till Youngs 
teorier gällande maktstrukturer som produceras och reproduceras inom institutioner i 
samhället (Young, 2010).  

Utifrån de nya kunskaperna föreslog regeringen att hänsyn till tillgänglighet ska tas vid 
utformning av all bebyggelse och inte som tidigare, vid enbart sammanhållen bebyggelse. 
Prop. 2009/10:170 lyfte fram ett tydligare fokus på en god social livsmiljö för alla 
samhällsgrupper.  

Användning av begreppet tillgänglighet i kapitlet Översiktsplan 
I prop.2009/10:170 uppmärksammas att de tidigare kraven på översiktsplanen gällande 
redovisning av hur byggelsen ska utvecklas och bevaras är för snäv, istället framhäver 
prop.2009/10:170 att översiktsplanen också ska redovisa hur den byggda miljön ska användas 
(Prop. 2009/10:170, s.177).  

Genom en sådan ändring stärks översiktsplanens strategiska funktion och 
koppling till t.ex. frågor om tillgänglighet och användbarhet. 

                 (Prop. 2009/10:170, s.177) 

Genom att detta uppmärksammas i propositionen framställs tillgänglighet och användbarhet 
som viktiga frågor att beakta inom den kommunala planeringen. Dock är översiktsplanen inte 
är ett bindande dokument, men genom att översiktsplanen omfattar hela kommunen skapar det 
möjligheter för kommunens befolkning att engagera sig i planprocessen för denna. I och med 
detta förstärks det kommunala ansvaret ytterligare i frågorna gällande tillgänglighet i den 
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fysiska miljön, samtidigt som det ökar kommunens inflytande över andra aktörer, då de 
numera kan hänvisa till översiktsplanen och bestämmelserna kring denna.  

4.2 SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att analysen av SOU 1982:46 och prop. 1999/2000:79, 
vilka publicerats med cirka 20 års mellanrum tyder på att det genom åren har skett viss 
utveckling, men också att mycket av den problematik och de frågeställningar som fanns under 
1980-talet även fanns med i formuleringen av 2000-talets funktionshinderspolitik. En skillnad 
mellan dokumenten är att propositionen i större utsträckning talar om jämlikhet, jämställdhet 
och om alla medborgares rättigheter och skyldigheter.  

Gällande demokrati och aspekter så som delaktighet, deltagande och inflytande 
uppmärksammar de båda dokumenten värdet av att alla ska vara delaktiga i samhället. Efter 
att ha tagit del av de båda dokumenten ser jag dock att det finns vissa skillnader i hur dessa 
aspekter integreras. I SOU 1982:46 betonas delaktighet och deltagande i politiska processer 
och att det är viktigt att ha inflytande i dessa, det uttrycks flera normativa idéer i relation till 
hur deltagande, inflytande ska gå till och hur behov ska formuleras. Handikapprörelsen 
fastställs vara en viktig part i skapandet av ett tillgängligt samhälle. Detta tyder på att det 
finns en ambition att utnyttja varandras kunskaper och att de maktpositioner som finns 
utnyttjas för att bredda kunskapen. Vidare uppmärksammar SOU 1982:46 att attityder är 
väsentliga för att förändra den rådande situationen, dock är det inget som bearbetas vidare.  

Även i propositionen 1999/2000:79 uttrycks normativa idéer till hur deltagande och inflytande 
ska ske och hur behov ska formuleras. Propositionen påpekar behovet av att involvera 
handikapporganisationer för att få mer kunskap i arbetet mot att motverka brister i samhället. 
Vidare tycks fokus inte vara på deltagande och inflytande inom politiken och planeringen. 
Demokrati och full delaktighet beskrivs som en effekt av att tillgängligheten ökat och inte 
som en relevant del i att skapa den. Detta tyder på ett top-down perspektiv där staten beslutar 
och bestämmer behoven.  

Propositionen 1999/2000:79 framhäver att de handikappolitiska värderingarna inte får 
genomslag i de forum där beslut fattas och att det finns föreställningar om vilka behov det 
finns vilket leder till otillgänglighet. Detta tyder också på att det finns djupt rotade strukturer i 
samhället, vilka reproduceras och inte påverkas av att nya lagar införs. Även Prop. 
2009/10:170 uppmärksammar att det finns brister i tillämpningen av lagstiftningen gällande 
tillgänglighet. Det förefaller vara så att det inte är lagens utformning som brister utan 
tillämpningen av den.  Detta tyder på att införlivandet av tillgänglighet är ett komplext 
planeringsproblem som inte explicit handlar om fysiska insatser, utan om en helhet där bland 
annat aktörer, handikappförbund, attityder och kunskap spelar en viktig roll.   

En tydlig skillnad mellan de tre dokumenten som har analyserats är lagstiftningen gällande 
tillgänglighet i den fysiska miljön. Detta kan relateras till att det var först i PBL 1987/10 som 
tillgänglighet på allmänna platser uppmärksammades i lagtext och allteftersom har detta 
stärkts. När SOU 1982:46 publicerades var tillgänglighet i den yttre miljön inte lagstiftat.  I 
propositionen 1999/2000:79 lyfter regeringen fram att tillgänglighet för personer med nedsatt 



FM 2531 Masterarbete i Fysisk Planering   Hanna Faming 
2013-08-30 
 

44 
 

rörelse- eller orienteringsförmåga ska vara tillgodosedd på bland annat allmänna platser. I 
förarbetet till den nu gällande lagstiftningen PBL, Prop.2009/10:170, lyfts översiktsplanen 
fram som ett strategiskt dokument som i en vidare utsträckning ska tala om miljöns 
användning och där utvecklingen och bevarande av den sätts in i ett större sammanhang. I den 
nu gällande PBL (2010:900) finns tillgänglighet inskrivet som ett generellt krav då lagtexten 
säger att ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats alltid ska 
avhjälpas, med hänsyn till praktiska och ekonomiska förutsättningar (2010/900: kap 8,12 §). I 
och med detta har det kommunala ansvaret för tillämpningen stärkts, liksom 
myndighetsutövandet då kommunen kan kräva mer av exploatörer i relation till tillgänglighet, 
även om översiktsplanen inte är bindande.  

Till sist diskuterar jag de begrepp som jag hade identifierat men som inte förekommer i de 
textavsnitt som jag har valt ut. De ord som inte nämns i SOU 1982:46 är offentliga rum, 
användbarhet och i prop. 1999/2000:79 nämns inte handikapp, handikappad. Att offentliga 
rum inte lyfts fram i SOU 1982:46 kan bero på att det inte var reglerat om tillgänglighet i den 
yttre fysiska miljön när texten publicerades. Det kan tyckas anmärkningsvärt på grund av just 
detta och eftersom det för en proaktiv politik borde fått mer utrymme. Att inte orden 
handikapp och handikappad förekommer i propositionen tolkar jag som att det har skett 
utveckling och framsteg i användningen av begreppen som berör personer med 
funktionsnedsättning, då de inte längre finns med i politiska dokument.  

4.3 INTERVJUER 
I det här avsnittet presenteras och analyseras resultatet av de utförda intervjuerna. Analysen 
utgår från den teoretiska genomgången med fokus på perspektiven: normalitet, makt och 
demokrati i relation till fysisk planering och tillgänglighet.  

De tre intervjuerna representerar olika nivåer och intressen i samhället och kastar ljus på 
frågeställningen utifrån de tre aktörernas perspektiv. Intervjuerna är utförda för att illustera de 
olika aktörernas ingångar i arbetet för ett mer tillgängligt samhälle och för att belysa en del av 
den problematik som kan uppstå i detta arbete. Sammanställningen av innehållet i 
intervjuerna är gjord i form av återgivningar och citat.  
 
I sammanställningen av intervjuerna har följande benämningar använts för de olika 
deltagarna: 

BV = Boverket 

HF = Handikappförbunden 

PL = Planarkitekt i kommunal tjänst 

4.3.1 ROLLER 

Statens roll 
Vid samtalet med BV framkom att de uppfattar sin roll som att de ska sprida information, visa 
på goda exempel och inspirera kommunerna i sitt arbete. De påpekar också att det är viktigt 
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att myndigheten visar att frågorna är angelägna och att dess attityd och kommunikation mot 
andra aktörer visar detta. BV framhäver att funktionshindersperspektivet alltid borde vara en 
del av myndighetens arbete men påpekar att myndigheten och den egna personalen behöver 
bli mer informerande och upplysta om tillgänglighetsarbetet inom och utanför myndigheten. 

HF menar att det är statens uppgift att se till att samhället är tillgängligt genom att den har 
ansvar för lagstiftningen och att staten måste leva upp till FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter. Genom att konventionen inte följs menar HF att staten tillåter och accepterar 
diskriminering. Vid samtalet med PL framkom att de menar att staten har en viktig roll i att 
skapa riktlinjer och lagar vilka kommuner ska följa och förhålla sig till, PL påpekar att 
kommunerna kan sträva högre än de krav som ställs. 

Kommunernas roll 
BV anser att kommunerna utifrån lagstiftningen har mycket att säga till om, t.ex. gällande 
tillgänglighet vid bygglov och de framhåller att det är viktigt att denna reglering följs. BV 
menar dock att tillgänglighetsfrågorna inte prioriteras inom kommunerna eftersom det 
upplevs vara en kostnad. Enligt BV har kommunerna en dubbel roll i arbetet med regleringen 
gällande enkelt avhjälpta hinder då de dels ska röja hinder i egen verksamhet och samtidigt 
vara tillsynsansvarig. BV menar att det därmed är viktigt att kommunen visar på gott exempel 
för andra aktörer, vilket de menar inte alltid sker.  

BV: Ofta har kommunens egna verksamheter inte hållit måttet och då de är 
tillsynsansvariga för andra aktörer och verksamheter i frågorna är det bra om 
de sopar rent framför egen dörr först. 

Boverket är därmed både kritiska till sin insats inom och utanför myndigheten gällande 
arbetet med tillgänglighetsfrågorna, samtidigt är Boverkets representanter även kritiska till att 
kommuner i flera fall inte hanterar dessa. En intressant aspekt är att Boverket framhåller att 
kommunen ska ”sopa rent framför egen dörr”, samtidigt som de själva inte gör det innan de 
uppmanar kommunerna att hantera frågorna bättre.    

Vid samtalet med PL framkom att kommunens uppgift är att verkställa de krav som finns 
uppifrån och PL menar att det är bättre att tillgänglighet planeras från början för att slippa 
besvär och kostnader senare.  

HF menar att kommunerna är ansvariga för att se till att samhället är tillgängligt för alla och 
att de har ett ansvar gentemot alla sina invånare.  

Handikappförbunden har alltså en något mer tuffare inställning och kräver mer av både stat 
och kommun gällande tillgänglighetsarbetet. Detta kan förklaras genom att de är en 
intresseorganisation som är inriktad på ett antal frågor som de arbetar med och direkt 
ansvariga inför sina medlemmar, medan Boverket och kommunen arbetar med fler områden. 

Handikappförbundens roll 

Under de olika samtalen påpekade alla aktörerna att handikappförbunden ska vara med och 
bidra med sin kunskap och sina erfarenheter för att öka kunskapen om tillgänglighet i 
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samhället. BV påpekar att det är beklagligt att handikapporganisationerna alltid måste stå till 
svars för alla frågor gällande tillgänglighet. De menar att man istället för att tala om 
tillgänglighet borde tala om god kvalité och utformning vilket skulle göra att en grupp inte var 
tvungna att driva denna fråga själva, då tillgänglighet berör alla i samhället någon gång i livet. 
Genom denna utgångspunkt skulle uppmärksamhet, enligt BV, kunna riktas mot fler grupper 
och inte stereotypisera eller stigmatisera tillgänglighet till att det rör sig om en grupps 
perspektiv.  

Genom sitt arbete påpekar HF att de arbetar för ett samhälle som är tillgängligt för alla där 
alla kan vara delaktiga. 

HF: Vi ska se till att vi har ett samhälle som inte värderar 
funktionsnedsättningar, utan alla. 

Därmed arbetar Handikappförbunden inte enbart med tillgänglighetsfrågorna utefter sina 
behov, utan de har alla medborgare i åtanke. Detta bekräftar Boverkets tankar om att 
Handikappförbunden engagerar sig i en fråga som någon gång i livet berör alla.  

4.3.2 SAMARBETSFORMER MELLAN AKTÖRERNA 
I samtalen med de olika aktörerna framkom att det finns utvecklade samarbetsformer på olika 
nivåer och genom dessa är meningen att kunskaper, erfarenheter och information ska 
utväxlas.   

BV uppger att de årligen har tre samråd med representanter från olika handikappförbund och 
att tanken med dessa är att handikappförbunden ska få en inblick i Boverkets verksamhet och 
att deras perspektiv ska beaktas i olika projekt. 

BV: Det är ett dialogforum där vi ska komma fram till ett gemensamt 
ställningstagande, de som är med i detta samrådsorgan är mycket engagerade.  

BV påpekar dock att allt inte kan göras, men att det behövs ett samförstånd mellan de 
inblandade parterna om att samhället ska passa så många som möjligt.  Förutom detta arbete 
är tanken att tillgänglighetsfrågorna ska vara en integrerad del i hela Boverkets verksamhet 
och att det ska finnas med varje gång de träffar kommuner i olika former, detta sker dock inte 
och BV menar att det kan behövas en ny struktur för detta arbete.  

BV är återigen självkritiskt till delar av sitt arbetes struktur, men påpekar att det finns ett 
engagemang bland de som deltar i samråden. Dock framgår det inte huruvida detta 
engagemang från handikappförbunden bidrar till reellt inflytande i Boverkets verksamhet, 
samtidigt är det tydligt att engagemanget från Boverkets representanter inte avspeglar sig i 
verksamheten som helhet.  

HF uppger att de finns med på varje nivå där beslut fattas, från kommunal till statlig och 
internationell nivå. Samarbete sker bland annat med regeringen, Handisam och 
Socialstyrelsen. HF uppger att vissa av dessa möten är institutionaliserade och det står med i 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att det ska finnas 
samarbete mellan stat och handikappförbund. HF upplever att samråden ofta, men inte alltid, 
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är ensidiga, och att det istället för att vara ett dialogmöte ofta är en form av informationsmöte 
från regeringens sida.  

HF: Det finns ett behov från vår sida av att visa hur ett samråd ska se ut, för 
det verkar som om den kunskapen inte alltid finns. Det är viktigt att 
informationen och resultaten följs upp.  

Att HF deltar i möten, vilka är till för att utbyta erfarenheter och kunskap inte sällan innebär 
ett informationsmöte istället bekräftar teorin om att deltagande inte alltid leder till inflytande 
då Fainstein (2010) menar att deltagande ibland främst används för att legitimera 
planprocesser.  

Vidare berättar HF:s representant att Handikappförbunden är en brukarorganisation vilken har 
38 medlemsförbund och som bygger sin kunskap på medlemmarnas egna erfarenheter.  

HF: Det är en demokratisk organisation som samlar ihop denna erfarenhet 
som därmed omfattar flera perspektiv. Vår organisation har ett 
brukarperspektiv.  

Att Handikappförbunden lyfter fram ett brukarperspektiv är viktigt. Dock går det inte att 
utesluta att det inte finns någon inre konflikt dem emellan då olika grupper och 
funktionshinder har olika behov för tillgänglighetslösningar i den fysiska miljön. Enligt 
Barton, får vissa mer utrymme än andra, vilket bland annat beror på dessa gruppers förmåga 
att föra sin talan.  

I just detta fall uppger PL att det på kommunal nivå finns ett råd i frågor om 
funktionsnedsättning. PL berättar att kommunen medverkar i detta råd i form av en 
förtroendevald ordförande och sekreterare, men säger att samhällsbyggnadsavdelningen inte 
deltar regelbundet.  

PL: Kommunen medverkar redan i form av förtroendevald ordförande och 
sekreterare. Men vi ifrån samhällsbyggnadsavdelningen har inte varit med 
regelbundet. Kanske skulle man kunna ha en fast representant från varje 
avdelning, men det är naturligtvis en tid- och resursfråga. 

PL: Det hade varit bra om det alltid funnits en punkt på dagordningen för ett 
samtal mellan kommunen och rådet, för att vädra åsikter.  

Förutom att PL uppger att det skulle finnas en tydligare samverkan mellan rådet och 
kommunen menar PL också att rådet borde vara en fast remissinstans i alla planärenden, 
vilket de inte är för tillfället.  

Trots att planarkitekten i detta fall har en uppfattning om att information ska utbytas med dem 
som har egna kunskaper och erfarenheter uteblir den dialogen eftersom det inte finns något 
etablerat samarbete mellan det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och 
samhällsbyggnadsavdelningen. Det finns därmed vetskap om vikten av att integrera befintliga 
kunskaper och erfarenheter, men trots det uteblir dialogen, vilket antyder att det finns 
etablerade strukturer inom planeringen vilka inte ifrågasätts. Inte heller speglar det uttalandet 
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om att det är bättre att göra rätt från början då denna form av planering riskerar förbise viktiga 
perspektiv som kan komma att behövas rättas till i efterhand. 

4.3.3 IMPLEMENTERINGEN  
BV upplever att de har en viktig roll i arbetet av att implementera den nationella 
lagstiftningen och påpekar att verkets uppgift är att vända sig mot aktörerna som påverkar 
utformningen av samhället och att handikappförbunden ska vara delaktiga i detta arbete. BV 
menar att handikappförbunden själva inte ska behöva driva frågor om tillgänglighet. BV 
uppmärksammar att politiken har nått fram inom sektorer, men att alla fortfarande inte 
exempelvis kan rösta, gå på bio, arbeta eller transportera sig dit de vill.  

HF har ett kritiskt förhållningsätt till implementeringen av den nationella 
funktionshinderspolitiken och påpekar att den nationella funktionshinderspolitiken inte har 
nått fram. HF menar att politiken har en hög ambition, men att tillämpningen av den politiska 
retoriken brister. 

HF: Det sägs att det finns rättigheter, men de märks inte praktiskt. Det är 
svårt att arbeta som intressepolitisk organisation då. 

PL upplever att det finns rikligt med information för kommuner att ta del av från Boverket 
och Handisam1 gällande arbetet för tillgänglighet i samhället. PL berättar att det handlar 
mycket om att ha ett intresse för frågorna för att de ska uppmärksammas. PL framhäver också 
att webbseminarier och liknande för att nå ut till kommuner som inte kan delta på möten och 
konferenser i exempelvis Stockholm är ett positivt inslag för att få information.  

Detta tydliggör att det finns intentioner om att implementera funktionshinderspolitiken, men 
att det på grund av bland annat bristande information finns svårigheter med detta. Ytterligare 
en aspekt är att tillgänglighet är ett brett begrepp som tolkas olika av olika aktörer vilket kan 
bidra till svårigheter vid implementering.   

4.3.4 EXEMPEL PÅ HUR FUNKTIONSHINDERSPERSPEKTIVET 
INTEGRERAS I PLANERINGEN 
BV menar att verket integrerar funktionshinderspolitiken i många frågor som de arbetar med 
och nämner översynen gällande byggregler. Vidare framhåller BV att verket överlag behöver 
stärka sina ståndpunkter i arbetet för att öka tillgängligheten.   

BV: Det finns en ambition och en god tanke, men det lyfts inte fram i det 
arbete som vi utför och arbetet hade kunnat tydliggöras och integreras mer i 
vår verksamhet. 

Detta belyser att det finns svårigheter i att integrera tillgänglighetsperspektivet i den dagliga 
verksamheten. Det belyser också att det finns ambitioner, vilka dock inte återspeglar sig i 
verksamheten då det finns strukturella problem inom organisationen.  

                                                 
1 Handisam är myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna 
funktionshinderspolitiken i Sverige. http://www.handisam.se/Om-Handisam/ 2013-05-14.  
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Under intervjun med Handikappförbunden påpekas att det finns både bra och dåliga exempel 
på hur frågorna integreras i planeringen. Handikappförbunden eller andra organisationer är 
ofta med i olika planprocesser och kan därmed vara med och påverka dessa och resultatet. 
HF:s representant uppger att flera förbund var med när Uppsala byggde ett nytt resecentrum, 
och menar att även om det finns brister i utformningen, är det ett exempel på hur 
handikappförbund bjuds in i processen och kan påverka resultatet till det bättre. HF lyfter 
även fram ett exempel där integreringen av funktionshindersperspektivet har varit mindre bra 
och nämner de nya reglerna för parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. 
Den nya regleringen innebär att de som kan gå 200 meter inte ska ges ett parkeringstillstånd. 
HF är mycket kritiskt till detta och påpekar att det var flera perspektiv och aspekter som 
glömdes bort i den här processen på grund av att befintlig kunskap inte utnyttjades. 

HF: Hur ska de utan armar kunna betala i en betalautomat? Hur ska de med 
allvarlig astma eller allergi klara sig? Införandet av denna nya reglering är ett 
exempel på hur man inte har tagit tillvara på den kunskap som finns och man 
har inte lyssnat på människors egna erfarenheter. 

HF uppger att det inte skedde något samråd för denna process och att organisationen istället i 
efterhand har verkat opinionsbildande genom nyheter och annan media och att det just nu 
finns en samrådsgrupp som arbetar med ett förändringsförslag på regeln.  

Detta tydliggör att det fortfarande finns föreställningar och kunskapsbrister hos 
beslutsfattarna, vilka hade kunnat reduceras om berörda hade bjudits in i processen. Exemplet 
uttrycker att det finns strukturer och föreställningar vilka är djupt rotade i vårt samhälle och 
som medvetet eller omedvetet reproducerats och bidrar till att maktstrukturer upprätthålls och 
att vissa människor blir exkluderade. Exemplet uttrycker även maktutövning genom att en hel 
grupps perspektiv utesluts till förmån till någon annans, vilket är den andra dimensionen av 
Lukes (2004) maktperspektiv. 

Sedan den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 har den kommunala översiktsplanens 
strategiska roll stärkts då den ska redovisa för hur den byggda miljön ska användas och inte 
enbart, som tidigare, redovisa för utveckling och bevarande. I samtalet med den kommunala 
planeraren framgår det att denna i detta fall har varit med och utformat kommunens nya 
översiktsplan, vilken antogs under våren 2013. Översiktsplanen innehåller utförlig 
information om hur arbetet med tillgänglighetsperspektivet har integrerats och ska integreras i 
kommunens fortsatta arbete. PL berättar att arbetet främst är självständigt och integrerar 
tillgänglighetsperspektivet i planer utan influenser från någon utomstående, så som rådet för 
personer med funktionsnedsättning.  

PL: Jag funderar själv på hur det kan fungera. Jag försöker att tänka på 
funktionshinder utifrån olika perspektiv och applicera det i de planer jag 
arbetar med.  

I övrigt berättar PL att kommunen arbetar efter de riktlinjer och inventeringsmallar som finns 
för enkelt avhjälpta hinder och menar att det i det arbetet inte skett någon dialog med 
medborgarna. PL påpekar att inte sällan hamnar fokus på fysiska åtgärder som exempelvis 
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ramper och menar att taktila stråk och andra insatser som berör personer med 
funktionsnedsättningar också är viktiga att uppmärksamma. 

Samtidigt som planarkitekten således lyfter fram att tillgänglighetsfrågorna är viktiga är det 
denne som själv utefter egen förmåga integrerar perspektivet i sina planer. Det förutsätter att 
planeraren har god insyn över vilka de faktiska behoven är och att denna har förmågan att 
planera för det individuella i ett kollektivt sammanhang, vilket Johansson och Kahkee (2008) 
framhäver som viktigt inom planeringen. Det förutsätter också att de berörda ges en chans att 
kunna yttra sig i planprocessen och att deras perspektiv lyfts in under processens gång. 

PL uppger att även om det finns en risk att något glöms bort finns det flera chanser att rätta till 
det genom inkomna synpunkter under samråd, men påpekar dock att samråden inte är särskilt 
välbesökta. Vidare påpekar PL att det lokala rådet för personer med funktionsnedsättning inte 
är med som en fast remissinstans i planärenden och det framgår heller inte vara något som 
planeraren har reflekterat över fram till jag frågar varför, men hänvisar delvis till resurs- och 
tidsbrist. Detta exemplifierar hur invanda arbetsprocesser inte ifrågasätts och hur deltagande 
av dem med reell erfarenhet och kunskap utelämnas i processen, vilket också uttrycker en top-
down planering.  Dock är det viktigt att kommunen har integrerat tillgänglighet i sin nya 
översiktsplan, vilket är i enlighet med intentionerna gällande översiktsplanens roll i nya Plan- 
och bygglagen 2010:900.  

4.3.5 UTMANINGAR 
Aktörerna uppmärksammar att vissa delar av arbetet för att förbättra tillgängligheten i 
samhället har utvecklats, medan andra processer går mer långsamt.  

BV: Målet med enkelt avhjälpta hinder har inte fungerat och att arbetet går 
för långsamt. Att arbeta med fysisk planering är svårt eftersom det tar tid för 
förändringar att få genomslag. 

BV konstaterar under intervjun att personer med funktionsnedsättning eller arbetet för att öka 
tillgängligheten i samhället sällan ses som en resurs eller möjlighet då tillgänglighetsfrågan 
oftast ses som en kostnad inom kommun och byggsektorn.  

BV: Vi måste argumentera för tillgänglighet och ha starka argument mot 
byggsektorns påpekanden om att tillgänglighet innebär högre 
produktionskostnader. Det behövs ett bredare perspektiv inom byggsektorn 
gällande tillgänglighet. 

BV: Handikappförbunden är oroliga för att byggsektorn i mindre 
utsträckning ska prioritera tillgänglighet.  

Återigen påpekar BV att det är viktigt att gå ifrån tankesättet om funktioner och tillgänglighet 
och istället se till kvalitéer i samhället, inklusive god utformning.  

Detta bekräftar, i enlighet med Youngs teorier (1990) gällande att lagar och policies inte alltid 
är tillräckliga för att en förändring ska ske, då aspekter så som ekonomi är viktigt att 
uppmärksamma i relation till byggsektorn. Tankesätt och attityder är också viktiga frågor att 
uppmärksamma i relation till detta.  
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HF:s representant menar att det pågår olika processer i samhället. Dels finns det en politisk 
vilja och en retorik som uttrycker att samhället ska bli mer tillgängligt, men HF menar att 
politiken inte tar sitt ansvar och att det sker en viss tillbakagång i utvecklingen. En annan del 
som HF framhäver är den gällande ekonomi. 

HF: Det görs lustiga antaganden gällande tillgänglighet och det har inte gjorts 
beräkningar om vinster med tillgänglighet inom till exempel kollektivtrafiken 
eller för arbetsgivare. Detta gör att tillgänglighetsfrågorna riskerar att få låg 
prioritet. Det är viktigt att vinsterna räknas med.    

HF påpekar att, trots att regleringen om enkelt avhjälpta hinder inte har nått fram till önskat 
resultat har det satt igång processer i samhället, men att arbetet går för sakta. HF ser också en 
utmaning gällande diskrimineringslagen då konventionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning säger att alla länder ska lagstifta om diskriminering mot 
tillgänglighet, men att Sverige inte har gjort det. Ytterligare en utmaning som HF 
uppmärksammar är att det finns goda intentioner i diverse statliga rapporter, men att dessa 
brister genom att personer med funktionsnedsättning ofta framställs som objekt istället för 
subjekt. 

HF: Det är ett tungt arv från tiden då arbetet präglades av en 
välgörenhetstanke istället för tankar om rättigheter.  

PL upplever att tillgängligheten gällande kommunikationer och internet har blivit bättre, men 
att arbetet är eftersatt i andra delar. PL påpekar att man genom att applicera ett 
funktionshinderperspektiv på planeringen får andra perspektiv och att de åtgärder som utförs 
utefter tillgänglighetsprinciper gör det bättre för alla. PL uttrycker dock att detta inte alltid är 
ett allmänt synsätt inom planeringen och verksamheter i relation till denna.  

PL: Den största utmaningen är pengar och att det finns en förståelse hos 
politiker att det gäller att prioritera tillgänglighet och att insatser som ökar 
tillgängligheten är bra för alla. Det handlar om att upptäcka vad som kan 
hjälpa, sen går det inte att göra allt. […] Det handlar mycket om samarbete, 
men jag tycker att det finns en öppenhet för samarbetet i dag och att det finns 
ett genuint intresse för tillgänglighet bland nyutbildade som gör att frågorna 
kan stärkas inom planeringen. 

4.4 SAMMANFATTNING AV ANALYSER 
I både textanalysen och intervjuerna framkommer det att det finns en hög politisk ambition 
om att arbeta med funktionshindersperspektivet och tillgängligheten i samhället. Trots det har 
lagstiftningen inte fått det genomslag i kommuner och inom byggsektorn som behövs för att 
ambitionen ska förverkligas. För ett drygt decennium sedan uppmärksammade prop. 
1999/2000:79 detta och även Prop. 2009/2010:170 understryker att tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är ett väsentligt 
samhällsintresse som inte har fått önskvärt genomslag vid tillämpningen av 
bygglagstiftningen. I och med detta förtydligas att förbättrad tillgänglighet handlar om bättre 
tillämpning av de befintliga lagarna, vilket antyder att staten har ett kritiskt förhållningssätt 
till hur aktörer i samhället har agerat i förhållande till den befintliga lagstiftningen. 
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Lagstiftningen och visionerna har således inte fyllts med reellt innehåll och inte heller nått ut 
till samhället.  

Med informationen från intervjuerna går det också att konstatera att det trots en politisk, 
retorisk och teoretisk vilja om att integrera funktionshindersperspektivet och att ha en 
demokratisk process med de personer med bäst insyn och kunskap om vilka behoven är, inte 
sällan är det den som ska utföra åtgärden som också bestämmer behoven. Detta illusterar 
komplexiteten i arbetet med att skapa ett tillgängligt samhälle då det finns en god vilja, 
samtidigt som det är svårt att få igenom den politiska viljan i realiteten. Detta kan bero på 
bristande sanktioner vid utelämnande av tillgänglighetsperspektivet, men också på grund av 
att lagen om enkelt avhjälpta hinder tidigare angav nyttan med åtgärden som ett giltigt skäl att 
avstå insatsen. Detta är numera borttaget och för närvarande är enbart ekonomiska och 
praktiska förutsättningar giltiga skäl för att en åtgärd ska utebli.  

I både textanalysen av SOU 1982:46 och prop. 1999/2000:179, samt i intervjuerna 
uppmärksammas att tillgänglighet har en vidare innebörd och att det inte enbart är en fråga 
om att förändra den fysiska miljön. Det framkommer också att det är viktigt att samarbeta 
med handikappförbund och att information och kunskap ska framkomma genom dialog med 
de som har egna erfarenheter. Dock framgår det genom intervjuerna att kvalitén i dessa 
samarbeten varierar. Orsaker till detta framställs främst vara lågt intresse inom den egna 
verksamheten, kunskapsbrister, men också brister gällande ekonomiska resurser och tid. 
Vidare finns det exempel där handikappförbund har deltagit i planprocessen där resultatet har 
blivit bättre sett utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, vilket belyser vikten av deltagande och 
inflytande i planprocesser. Det är således viktigt att ambitioner inte stannar i visioner utan 
också får reellt genomslag och att deltagandet sker i form av en dialog där kunskap och 
erfarenheter byts och appliceras i planer.  

Ytterligare en aspekt är att tillgänglighetsfrågorna fortfarande i mångt och mycket uppfattas 
som en kostnadsfråga och enligt Boverket finns det motstånd inom byggsektorn att 
implementera åtgärder som främjar tillgänglighet på grund av att det är förknippat med 
kostnader.  Alla intervjuade parter påpekar att tillgänglighetsfrågorna prioriteras bort på grund 
av ekonomiska orsaker, då man bland annat inte räknar på vinster som kan uppkomma i och 
med ett mer tillgängligt samhälle.  

En intressant aspekt gällande tillgänglighet är att det samtidigt som det delvis i de politiska 
dokumenten, men främst i intervjuerna framkommer att samhället ska vara tillgängligt för 
alla, främst uppmärksammas i relation till personer med funktionsnedsättning.  I SOU 
1982:46 uppmärksammas tillgänglighetsfrågor i samband med handikappolitiken och vård 
och omsorg, vilket tyder på att tillgänglighet under denna tid var något som främst hörde till 
omvårdnad och inte i relation till det resterande samhället. I prop. 1999/2000:79 
uppmärksammas också att tillgänglighet i relation till personer med funktionsnedsättning och 
därmed fortsätter diskussionen att främst sättas i ett sammanhang som är begränsat till en viss 
grupp i samhället. Detta är ett gammalt etablerat tankesätt som bidrar till att tillgänglighet ses 
som ett intresse för minoriteter vilket gör att frågorna inte får det utrymme i planeringen som 
krävs. I prop. 2009/10:170 relateras tillgänglighet tydligare till den fysiska planeringen, dock 
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enbart i relation till personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gör att 
allmänintresset relateras till enbart en grupp människor, när tillgänglighet i samhället 
egentligen är en fråga som gynnar alla. Dock är det viktigt att notera att ekonomiska vinster 
inte alltid tillkommer de som utför åtgärden utifrån en företagsekonomisk kalkyl, utan den 
ekonomiska vinsten förefaller vara mer samhällsekonomisk.   

Att tillgänglighet ”gynnar alla” är något som uppmärksammas i intervjuerna då 
Handikappförbundens representant talar om ett tillgängligt samhälle för alla och inte enbart 
för dem med en funktionsnedsättning. Även den kommunala planeraren uppmärksammar 
detta genom att påpekat att ett integrerat funktionshindersperspektiv i planeringen gynnar alla. 
Vidare lyfter Boverket diskussionen om att tillgänglighet inte enbart handlar om en fråga som 
berör personer med funktionsnedsättning då de lyfter fram begreppen god kvalité och 
utformning.  

För att summera analysen kan jag konstatera att det finns uttalade ambitioner hos alla parter, 
men det framgår att dessa inte uppnås på grund av olika orsaker. Alla parter uppger att 
tillgänglighet är något som berör alla i samhället, dock är detta inte något som utövas i 
praktiken.  I flera fall går det inte att härleda bristande kommunikation eller struktur i arbetet 
till någon specifik aktör utan det framställs vara så att vissa strukturer inte ifrågasätts och 
därför reproduceras utan vidare eftertanke på grund av bland annat okunskap. 
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5. DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera de empiriska studierna i förhållande till de 
teoretiska perspektiven. Utifrån detta kan jag besvara min frågeställning och dra slutsatser av 
undersökningen. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.   

Den fysiska planeringen har i uppgift att planera för ett samhälle som är utformat med hänsyn 
till behovet hos personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (prop. 2009/10:179, 
s.163). Trots detta har den fysiska planeringen inte levt upp till detta och vår fysiska miljö 
präglas av att vissa människor inte har lika möjlighet att delta i samhällets aktiviteter på 
samma premisser som den övriga befolkningen.  

För att svara på vilken roll de statliga intentionerna har i arbetet för att öka tillgängligheten i 
samhället och vilken roll andra aktörer i samhället har för hur dessa implementeras, samt vilka 
faktorer som påverkar den fysiska planeringens förmåga att hantera tillgänglighet i den 
fysiska miljön, har två vägledande politiska dokument för funktionshinderspolitiken, samt 
förarbetet till Plan-och bygglagen (2010:900) analyserats. Dessutom har tre intervjuer med 
aktörer från olika nivåer i samhället utförts.  

5.1 STATEN & ÖVRIGA AKTÖRERS ROLL 
Genom att staten i samarbete med och på grund av påtryckningar från handikappförbunden 
sedan 1960-talet aktivt har arbetat med funktionshinderspolitiken har denna utvecklats och 
bidragit till att samhället är mer tillgängligt i dag än tidigare. Samtidigt påpekar 
Handikappförbunden att det finns flera statliga rapporter med goda intentioner, men vilka de 
menar objektifierar personer med funktionsnedsättning och lyfter fram begränsningar stället 
för att se personer med funktionsnedsättning som subjekt med kvalitéer. Detta sker således, 
trots goda intentioner, och kan ses som ett arv från tiden då välgörenhet gentemot personer 
med funktionsnedsättning präglade arbetet. I med detta kan politikens roll relaterat till 
begreppsutveckling och definitioner av begrepp som berör personer med funktionsnedsättning 
diskuteras. I analysen av de politiska dokumenten framkommer att det har skett en utveckling 
i användningen och definitionen av begreppen, samtidigt som de också vittnar om en viss 
tröghet i systemet. I SOU 1982:46 påpekas att begreppet handikappade är missvisande och att 
funktionsnedsatta istället skulle användas, trots det används begreppet handikappade genom 
hela dokumentet. Genom att det i detta fall inte gjordes ett tydligt ställningstagande för en ny 
begreppsanvändning levde begreppet handikappade kvar såväl inom politiken och i det 
allmänna språkbruket under en längre period. Numera används begreppen funktionshinder 
och funktionsnedsättning, medan begreppet handikappad är borttaget från Socialstyrelsens 
termbank. Ytterligare en aspekt är att staten inte har antagit lagen om diskriminering gentemot 
personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet, vilket kan påverka hur andra aktörer 
prioriterar frågan.   

I analysen framkommer dock att de statliga ambitionerna är höga. I både SOU 1982:46 och i 
prop. 1999/2000:79 finns uppfattningen att alla människor ska värderas lika och att alla ska 
vara delaktiga i samhället. Det är viktigt att påpeka är att det är en normativ bild av ett 
demokratiskt samhälle som förmedlas och att propositionen inte talar om i vilken utstäckning 
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människor faktiskt medverkar i den politiska processen såväl som har möjlighet att delta i 
vardagliga aktiviteter. Studier visar att det inte sällan finns ambitioner till deltagande och 
delaktighet, men att rådande strukturer i samhället reproducerar den dominerade gruppens 
intressen (Fainstein, 2010). Samtidigt som de statliga ambitionerna är höga framgår det i både 
intervjuerna och textanalysen att den politiska retoriken inte når fram till de forum där beslut 
fattas och att det kvarstår många hinder i samhället då alla exempelvis inte rösta eller åka 
kollektivt efter egen förmåga i dag. Denna problematik konstateras i prop. 1999/2000:79 då 
regeringen menar att funktionshindersperspektivet inte integrerats i planeringen på ett sätt 
som rimligen kan krävas, även i prop. 2009/10:170 konstateras att tillgänglighet, trots att det 
är ett allmänintresse, inte har fått gensomslag i tillämpningen av bygglagstiftningen. Det finns 
således två sidor av samma mynt, där handikappförbunden kritiserar staten för dess vaghet 
inför tillgänglighet i lagstiftningen, samtidigt som staten å andra sidan menar att de främsta 
bristerna inte finns i lagstiftningen, utan i hur denna tillämpas.  

Som lagstiftare har staten i detta fall den övergripande makten. Vidare har staten tilldelat 
kommunerna ett stort ansvar och makt relaterat till arbetet för att förbättra tillgängligheten i 
samhället, vilket innebär att kommunerna har en viktig roll i att göra samhället mer 
tillgängligt. Kommunerna är tillsynsansvariga gällande tillgänglighet för sitt såväl som för 
andras arbete och verksamhet i kommunen. Dock framgår det i den empiriska genomgången 
att kommuner inte alltid hanterar tillgänglighetsperspektivet i önskvärd utsträckning. Sedan 
införandet av PBL 2010:900 har den kommunala översiktsplanen fått en mer strategisk roll 
och ska beskriva användningen av miljön på ett tydligare sätt, därmed finns det krav på att 
inkludera tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön i översiktsplanen. I och med att 
översiktsplanens strategiska roll har stärkts ställer det krav, samtidigt som det möjliggör, för 
kommunen att i ett tidigt stadie av planprocessen utnyttja och integrera befintlig kunskap som 
finns för att kommunen ska bli mer tillgänglig. Vidare stärks även kommunens 
myndighetsutövande gentemot andra aktörer och genom detta kan kommunerna sätta press på 
andra aktörer genom att de kan hänvisa till intentioner i översiktsplanen. Kommunerna kan 
även reglera om och integrera tillgänglighet i planprocessen, vilket kan utnyttjas mot 
exempelvis byggsektorn, vilka i dag enligt analysen inte följer regleringarna gällande 
tillgänglighetsfrågorna i önskvärd utsträckning. Byggsektorn är också en viktig aktör gällande 
arbetet med att öka tillgängligheten, eftersom denna, om kommunen utnyttjar de regleringar 
som finns gällande tillgänglighet, ska leva upp till de kommunala intentionerna. Därför, 
liksom Boverket påpekar i intervjun, är det viktigt att kommunerna lever upp till kraven i sin 
egen verksamhet och visar på gott exempel inför andra aktörer. Boverket framhåller att det 
inte finns förståelse för att arbeta med tillgänglighet inom byggsektorn, den främsta orsaken 
till detta är enligt dem att tillgänglighet är förknippat med kostnader. En brist enligt 
Handikappförbunden är att vinsterna med tillgänglighet sällan räknas med.  

En viktig aspekt gällande de olika aktörernas roller och som uppmärksammas i både de 
politiska dokumenten och i intervjuerna är vikten av att ha utvecklade samarbetsformer med 
handikappförbund för att på så sätt samla in kunskap och information från dem med egna 
erfarenheter för att på så sätt öka förståelsen för tillgängligheten i samhället. 
Handikappförbund är därmed en av de aktörer i sammanhanget som kan bidra med mest 
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kunskap, samtidigt vittnar analysen om att de inte alltid får det inflytande som behövs. 
Samarbetena fungerar inte praktiskt, vilket leder till att det rådande styret inte utmanas genom 
reellt inflytande (Fainstein, 2010). Analysen bekräftar att andra aktörer lämnar 
Handikappförbundens deltagande därhän genom att dialogen uteblir, men också på grund av 
brister i samarbetets struktur och okunskap hos dem som arbetar med frågorna. Genom detta 
illustreras maktförhållanden genom att handikappförbund utesluts i planprocesser eller att de 
inte ges tillfälle att yttra sig, vilket kan relateras till Lukes (2004) andra dimensionen av makt 
vilken innefattar förmågan att utesluta vissa frågor som är viktiga för en bestämd grupp. Det 
kan även relateras till Youngs (1990) teorier om att detta sker på grund av invanda processer 
och strukturer som inte ifrågasätts. Det kan även härledas till att det finns föreställningar om 
att personer med funktionsnedsättning har ett ofullständigt intellekt vilket gör att andra 
behöver uttala deras behov (Barton, 1993). Även prioriteringar med ekonomiska medel gör att 
tillgänglighetsfrågorna får litet utrymme.  

5.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR TILLGÄNGLIGHETEN 
Först och främst kan det utifrån den teoretiska genomgången konstateras att tillgänglighet i 
samhället är en del av något större och att det inte enbart går att studera tillgänglighet utifrån 
fysiska förutsättningar. Den fysiska miljön har dock en högst påtaglig betydelse för 
människors deltagande i samhället och därmed har den fysiska planeringen en viktig roll. För 
att den fysiska planeringen ska kunna vara denna viktiga del i utvecklingen mot ett mer 
tillgängligt samhälle, behöver tendenser och strukturer som påverkar detta arbete belysas. I 
det empiriska materialet finns det en hel del gemensamma nämnare vilket tyder på att det 
finns en samsyn både inom politiken och hos de intervjuade aktörerna om att tillgänglighet i 
samhället är en viktig fråga att beakta, men att den på grund av olika orsaker inte får det 
genomslag inom den fysiska planeringen som skulle behövas.  

Orsaker till varför de statliga visionerna och intentionerna inte når fram inom den fysiska 
planeringen kan diskuteras utifrån flera aspekter. I grund och botten kan många av de brister 
som förekommer inom den fysiska planeringen i relation till arbetet med tillgänglighet 
relateras till bristfälligt deltagande och inflytande från handikapporganisationer och personer 
med funktionsnedsättning. En förklaring till detta är enligt Young (2010) att de 
marginaliserade, vilka är i beroendeställning till andra, så som stat eller kommun, sällan 
kommer till tals då professionen eller politiker ”vet” vad de behöver och konstruerar därefter 
behoven. I både de analyserade textdokumenten och i intervjuerna lyfts deltagande, inflytande 
och samarbete fram som viktiga aspekter för den fysiska planeringen och arbetet med 
tillgänglighet. Trots detta är det här som de främsta bristerna återfinns. På Boverkets hemsida 
har den utvalda kommunen för denna undersökning lyfts fram som ett gott exempel i hur ett 
kommunalt handikappförbund kan integreras i planeringen. Av mitt empiriska material 
framgår det att det i detta fall finns brister i hur det kommunala Rådet för personer med 
funktionsnedsättning integreras i planeringen. Skillnaderna mellan mitt och Boverkets resultat 
kan bero på skillnader i frågeställningen, men kan även variera beroende på intervjuperson. 
Av intervjuerna framgår det även att regleringar ibland har utformats utan deltagande från 
handikappförbund, vilket resulterat i att det har tagits bristande hänsyn till 
funktionshindersperspektivet eller att enbart vissa aspekter av nedsatt rörelse- eller 
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orienteringsförmåga har uppmärksammats. Detta bekräftar de teorier som Young (2010) har, 
samt antyder det även i likhet med Matthews och Vujakovic (1995) att det finns en 
underliggande struktur och föreställning inom den fysiska planeringen om att alla människor 
är likadana och har lika förutsättningar. Vidare finns det exempel där det har funnits ett 
etablerat samarbete genom planprocessen, vilket har resulterat i ett bättre resultat sett utifrån 
ett funktionshinderperspektiv, vilket bekräftar att medborgardeltagande ofta bidrar till en 
utökad lokal och personlig kunskap om behov (Fainstein, 2010, Müller, 2012).  

I prop. 1999/2000:79 framgår det att den politiska retoriken inte når fram i de forum där 
beslut fattas, men även att den fysiska miljön ibland inte är tillräckligt tillgänglig trots att 
regleringar har följts. I prop. 2009/10:170 uppmärksammas att tillämpningen av lagen brister 
vilket leder till otillgänglighet. Att propositionen från slutet av 1990-talet anmärker att även 
om regleringarna följs leder det ändå inte till tillräcklig tillgänglighet visar att det finns brister 
i hur regleringarna är utformade. Detta kan i sin tur härledas till att deltagandet från de med 
reell kunskap och erfarenheter om behov inte har involverats i regleringarnas utformning i 
önskvärd utsträckning, vilket uttrycker top-down planering där behov formuleras av någon 
utomstående (Manley, 1998, Young, 1990). I det senare fallet uppmärksammas istället brister 
i tillämpningen av lagstiftningen, vilket illusterar att det har skett en förändring i 
lagstiftningens mottagande, men att det fortfarande finns ett glapp mellan lagstiftningens 
intentioner och hur dessa fungerar i relation till fysisk planering.   

En annan viktig del av implementeringen av tillgänglighet i den fysiska planeringen är 
attityden och inställningen gentemot personer med funktionsnedsättning och 
tillgänglighetsfrågorna.  Samhället präglas av att det finns attityder och föreställningar vilket 
bidrar till att vissa frågor prioriteras mer än andra. Tillgänglighet anses vara ett intresse för 
minoriteter och ses därmed som en mindre viktig del i planeringen, samtidigt som det å andra 
sidan är ett ämne som framställs i både politiska dokument och i intervjuerna vara ett ämne 
som berör alla i samhället. I de analyserade textdokumenten uppmärksammas att attityder i 
stor utsträckning påverkar hur tillgänglighetsfrågorna uppmärksammas. Detta kan härledas till 
Olofssons (Olofsson, 2005) modell om att attityder och sociala normer återspeglar sig genom 
intentioner och handling, vilket innebär att människors attityd gentemot en fråga påverkar 
dess handlingar (Olofsson, 2005). Attityder kan relateras till kunskap, intresse och prioritet av 
frågor rörande tillgänglighet. I intervjuerna framkommer det att Boverket tillämpar 
tillgänglighetsperspektivet i bland annat de byggregler som de formulerar, men att det finns 
svårigheter i att integrera tillgänglighetsperspektivet i den egna verksamheten. Förklaringen 
uppges vara just att det inte finns tillräcklig kunskap eller intresse för frågorna, vilket i sin tur 
leder till att frågorna inte heller prioriteras i den omfattning som behövs.  

För planerare är det enligt Johansson och Khakee (2008) även viktig att bestämma i vilken 
utsträckning medborgardeltagandet ska erkännas. I detta fall integreras medborgare i liten 
utsträckning, samtidigt vittnar intervjuerna om att planarkitekten utifrån eget intresse 
integrerar funktionshindersperspektivet, vilket påvisar att attityden, det egna intresset och 
viljan är väsentlig för att funktionshindersperspektivet ska integreras i planeringen.  
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Under studien har det framkommit att det inte finns någon entydlig definition av vad 
tillgänglighet innebär. De politiska dokumenten ger inte någon uttömmande definition av 
begreppet utan menar att tillgänglighet är något ska prägla kollektivtrafiken, kulturen, 
allmänna platser, men också att tillgänglighet inte enbart berör den fysiska miljön. I och med 
dessa vaga formuleringar är det otydligt hur tillgänglighet faktiskt ska skapas och även om 
kommunernas ansvar och handikappsorganisationer deltagande lyfts fram, kvarstår 
otydligheten i begreppet, vilket kan påverka hur det implementeras i den fysiska planeringen. 
En annan aspekt är att tillgänglighet är ett allmänintresse och som i analysen framställs vara 
något som berör alla, trots detta skildras tillgänglighet oftast som ett problem relaterat till en 
liten grupp människor i samhället. Ansvaret har därmed, i likhet med vad studier enligt 
Manley (1998) visar, hamnat på en grupp vars intressen framställs vara för minoriteter. Detta 
gör att den dominerande gruppens intressen kvarstår i samhället och återspeglar sig inom 
planeringen, trots att tillgänglighet någon gång i livet gynnar alla. På grund av att 
tillgänglighet framställs vara ett intresse för minoriteter finns det i samhället generellt en 
negativ inställning till att arbeta med tillgänglighet då det är förknippat med höga kostnader 
och insatser som enbart gynnar en liten del av befolkningen. Den teoretiska genomgången och 
analysen visar att tillgänglighet och regleringar som berör denna har ofta en negativ klang i 
samhället (Müller, 2012). Boverket menar därför att begreppet tillgänglighet borde ersättas 
med begreppen god kvalité och utformning för att på så sätt kunna förändra inställningen till 
frågan och bredda ansvaret. Genom denna begreppsförändring skulle de negativa 
associationer som finns i dag gentemot tillgänglighetsbegreppet kunna försvinna, samtidigt 
som tillgänglighet skulle bli en självklarhet för arkitekter såväl som planerare, politiker och 
exploatörer.  

5.3 SLUTSATSER  
Utifrån den här uppsatsen är det tydligt att den politiska retoriken och de visioner som finns 
inte har fyllts med reellt innehåll och inte heller nått ut till aktörerna i samhället som ska 
verkställa dessa. Sedan Plan- och bygglagen infördes år 1987 finns det regleringar för 
tillgänglighet i den fysiska miljön och allt sedan dess har dessa stärkts för att förbättra 
tillgängligheten. Trots detta är samhället i dag inte tillgängligt för alla. Därmed kan det 
konstateras att införandet av lagar och policies, i enlighet med Youngs teorier, hittills inte 
räckt till för att förbättra tillgängligheten (Young, 2010). Handikappförbunden är mycket 
kritiska till den samhälleliga utvecklingen som helhet, dock bör det beaktas att det inom den 
fysiska planeringen har skett framsteg då den nya Plan- och bygglagen är tydligare gällande 
kommuners ansvar i sin planering, men även som myndighetsutövare i frågor om 
tillgänglighet. Trots detta finns det en oro, både från Boverket och Handikappförbunden 
gentemot byggsektorns agerande. I PBL 2010:900 har vikten av att integrera tillgänglighet i 
planeringen stärkts. Förutom att beakta bevarandet och utvecklingen av den fysiska miljön i 
översiktsplanen, ska kommunerna även beakta användbarheten av den. Dock återstår det att se 
hur de nya regleringarna i Plan- och bygglagen (2010:900) påverkar hur kommuner i 
framtiden väljer att hantera funktionshindersperspektivet i planeringen. Slutsatsen utifrån den 
här utförda studien blir därmed att lagstiftningen ger utökade möjligheter för att integrera 
tillgänglighetsperspektivet i planeringen tidigt i planprocessen, men att lagar och policies 
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hittills inte varit tillräckligt för att frågor om tillgänglighet ska uppmärksammas då befintliga 
strukturer och traditionella tankesätt inte alltid påverkas av dessa. Genom att 
handikappolitiken inte lyckas realiseras i de forum där beslut tas är slutsatsen även att det, 
enligt Youngs (1990) teorier, finns en form av maktutövning där dominanta synsätt 
reproduceras på grund av medvetna eller omedvetna handlingar som finns etablerade inom 
verksamheter utan vidare reflektion. Det krävs därmed något mer än lagar och policies för att 
tillgänglighet ska bli en mer attraktiv fråga att arbeta med. I de politiska dokumenten lyfts 
tillgängligghetsfrågorna fram i ljuset av samhällsekonomiska vinster, vilket kan ses som ett 
försök att etablera frågorna på ett annat sätt än utifrån ett rättighetsperspektiv. Inte desto 
mindre behövs det framför allt mer kunskap och information gällande tillgänglighet i den 
fysiska miljön, vem det är bra för och vilken nytta det faktiskt gör, vilket kan bidra till att 
gamla tankemönster och nutida strukturer ifrågasätts.  

Utifrån den här utförda studien och ovanstående slutsatser är det svårt att peka på någon 
enskild ansvarig aktör som kan stå till svars för varför samhället inte är tillgängligt för alla. I 
de politiska dokumenten, såväl som av de intervjuade aktörerna framgår att det finns goda 
intentioner och att alla vill väl, men att arbetet ändå inte når fram. Min slutsats är att därför 
att, i likhet med Youngs (1990) teorier, att den dominerande gruppens intressen i samhället 
leder till förtryck och maktutövning, vilken utspelar sig i relationer och processer genom att 
det finns invanda mönster i samhället som helhet, men också inom planeringen, vilka inte 
ifrågasätts. Den top-down planering som i flera fall pågår bygger på att strukturer och normer 
inte ifrågasätts och har genom det blivit en naturlig del av planeringen. Utifrån textanalysen 
eller intervjuerna går det heller inte att dra någon slutsats om huruvida den fysiska miljön 
medvetet är utformad för att exkludera vissa grupper. Klart är dock att samhälleliga strukturer, 
sociala såväl som fysiska, påverkar deltagande och inflytande och att de i mångt och mycket 
påverkar varandra och tillsammans upprätthåller det rådande tillståndet vilket leder till att 
vissa exkluderas. I denna studie framgår dessa handlingar främst handla om bristande 
okunskap, information och ekonomiska resurser samt att planer framställs vara mindre 
komplexa än vad de faktiskt är.  

I studien framgår det även att begreppet tillgänglighet inte har någon tydlig definition vilket 
gör att det fylls med tolkningar om hur ett tillgängligt samhälle ska utformas. Tillgänglighet 
framställs i det empiriska materialet vara bra för alla, trots det är det främst förknippat med 
personer med funktionsnedsättning, vilket gör att huvudansvaret för att uppmärksamma 
frågorna ligger hos dessa och hos handikappförbund. Detta borde innebära att personer med 
funktionsnedsättning skulle ha ett reellt inflytande i den fysiska planeringen i relation till 
tillgänglighetsfrågor. Men utifrån den här uppsatsen är läget i dag att personer med 
funktionsnedsättning och handikappförbund inte deltar och har inflytande över planprocesser i 
önskvärd utsträckning, vilket resulterar i att tillgänglighetsarbetet går sakta, men också att 
insatser i den fysiska miljön inte alltid leder till faktiska förbättringar. Enligt forskningen 
utgår planerare ofta från att alla människor har lika förutsättningar, vilket sedermera kan 
avspegla sig i den fysiska miljön (Matthews, M. H, Vujacovic, P. 1995).  Slutsatsen blir 
därför att bristande deltagande från handikappförbund i relation till den fysiska planeringen 
gör att tillgänglighet inte prioriteras i den omfattning som behövs för att beakta individers 
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behov i ett kollektiv. Ytterligare en slutsats är att tillgänglighet, på grund av att det främst 
uppmärksammas i relation till personer med funktionsnedsättning, kvarstår som ett intresse 
för en liten utpekad grupp och därför inte får det utrymme inom planeringen som behövs. I 
relation till detta är det även relevant att uppmärksamma tillfälliga rörelse- och 
orienteringssvårigheter som kan uppstå och kan drabba alla någon gång i livet, vilket gör att 
frågan berör fler än de i dag utpekade grupperna.   

Vidare påverkar människors handlingar av attityden gentemot en fråga. I intervjuerna 
framkommer att det finns tendenser bland nyutexaminerade arkitekter att de uppmärksammar 
och intresserar sig för tillgänglighetsfrågorna, om detta räcker för att tillgänglighet ska få mer 
utrymme inom planeringen återstår att se. Ett växande intresse för frågorna vittnar om att 
attityden gentemot tillgänglighetsfrågorna överlag är mer positiv i dag än tidigare, samtidigt 
som lagstiftningen i relation till tillgänglighet har stärkts, vilket i sig kan bidra till att 
tillgänglighet blir en mer aktuell fråga inom den fysiska planeringen. Tydligt är dock att det 
återstår mycket arbete för att samhället ska bli tillgängligt för alla och en aspekt att 
uppmärksamma i relation till detta om att det behövs en utvidgad syn inom planeringen och 
verksamheter som berör denna är att alla människor inte har lika förutsättningar. I framtiden 
krävs det därmed kompetensutveckling, ytterligare samarbete, samt djupare strukturella 
förändringar och starkare myndighetsutövning för att den nationella retoriken om ett samhälle 
för alla ska realiseras. 

Till sist vill jag förtydliga att eftersom studien i detta arbete har varit av kvalitativ karaktär 
kan de problem och upptäckter som framkommit inte generaliseras och kan därför inte 
representera alla planprocesser. Studien belyser några av de förutsättningar som finns och hur 
arbetet fortgår på olika nivåer i samhället och kan kasta ett ljus på varför vissa frågor, 
intressen eller vissa grupper får mer eller mindre utrymme inom planeringen än andra.  

5.4 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
En intressant ingång till fortsatta studier hade varit att studera en planprocess från 
översiktsplanens intentioner till färdig detaljplan för att därigenom kunna studera i vilken mån 
tillgänglighetsperspektivet integreras, när det görs, av vem och hur. Det hade även, utifrån ett 
normkritiskt perspektiv, varit intressant att undersöka i vilken utsträckning den fysiska miljön 
medvetet eller omedvetet har skapats för att exkludera personer med funktionsnedsättning. 
Avslutningsvis hade det även varit intressant att undersöka vilken effekt den förstärkta rollen 
av översiktsplanen, i relation till tillgänglighetsarbetet i kommunerna, har fått sedan 
införandet av PBL 2010:900.  
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Bilaga 1 Definitioner 

Användbarhet - omfattar människors egna värderingar av hur de kan utföra en aktivitet i en 
viss miljö. Till användbarhetsbegreppet tillkommer alltså aktivitetskomponenten 

(Handikappförbunden, 2006).  
 
Funktionsnedsättning: uppstår till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en 
medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av 
bestående eller av övergående natur (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen (Socialstyrelsen, 2013). 

Funktionshinderperspektivet: är en strategi för att riva hinder och för att utforma samhället så 
att alla kan delta. Perspektivet innebär att, i all planering och i allt genomförande, utgå från att 
människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. 
Funktionshindersperspektivet skiljer funktionshinder från funktionsnedsättning. En 
funktionsnedsättning är kopplat till en person och behöver inte innebära ett hinder för 
delaktighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är 
funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället (Handisam, 2013).   

Funktionshinderspolitiken: handlar bland annat om att samhället utformas så att människor 
med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. (Boverket, 2013).  

Tillgänglighet: är en förutsättning för full delaktighet i samhället för kvinnor, män, flickor 
och pojkar med funktionshinder. Bygget av ett tillgängligare samhälle är en del i processen 
för hållbar utveckling och syftar till att miljöer, produkter och tjänster ska vara användbara 
för personer med funktionshinder och följa konceptet Design för alla. Det betyder att 
samhället ska sträva efter att människors olika behov av kommunikation och information samt 
utformning av miljön ska byggas in i produkter och ordinarie verksamhet. 
För att skapa ett tillgängligare samhälle krävs att makthavare inom offentlig sektor och privat 
näringsliv antar ett förändrat förhållningssätt och accepterar ansvaret för att riva hinder för 
full delaktighet. Ansvaret antas genom att planera, kommunicera, genomföra, underhålla och 
följa upp aktiva åtgärder för ökad delaktighet. Vägen till ett förändrat förhållningssätt går via 
kompetensutveckling om medborgarskap, attityder och tillgänglighet, reglering av 
tillgänglighet samt framtagning av konkreta verktyg som kravspecifikationer i offentlig 
upphandling, standardisering och certifiering. Handikappförbundens medlemsförbund 
förmedlar konkreta beskrivningar av vad ett tillgängligare samhälle innebär för personer med 
olika funktionsnedsättningar, till exempel nedsatt syn och hörsel, dövhet, astma- och 
överkänslighet, olika medicinska funktionsnedsättningar, samt nedsatt kognitiv och psykisk 
funktionsförmåga (Handikappförbunden, 2006). 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjufrågor 

- Berätta gärna lite om dig själv och din roll inom den verksamhet du arbetar inom. 
 

1. Vilken roll upplever du att staten/Boverket, handikappförbunden och kommunerna har 
för att skapa ett mer tillgängligt samhälle?  

2. Hur samarbetar ni med dessa aktörer? Exemplifiera.  
3. Vad får ni era kunskaper för vilka behoven är? Hur används den kunskapen? 

Exemplifiera.  
4. I politiska dokument sägs att personer med funktionsnedsättning ska ses som en 

resurs, hur tas detta till vara?  
5. Tycker du att den nationella handikappolitiken når fram? Exemplifiera.  
6. Har du exempel på hur och när funktionshindersperspektivet integreras i planeringen? 
7. Upplever du att samhället blir mer tillgängligt? Exemplifiera.   
8. Vilka är de största utmaningarna gällande att öka tillgängligheten i samhället?  

 


