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Förord
Det här arbetet har gett mig viktiga insikter om tillgänglighetsproblematiken. När jag
påbörjade arbetet trodde jag inte att detta var en så komplexfråga som jag nu i efterhand
inser att det är. Den involverar och påverkar flera aktörer, fastighetsägare, näringsidkare,
kommunala tjänstemän och funktionsnedsatta som alla har sina intressen och perspektiv.
Vidare har jag insett vikten av kunskap och förståelse för funktionsnedsatta när man arbetar
med tillgänglighetsfrågor. Det är en sak att läsa om mått och rekommendationer i lagstiftning
och en helt annan att förstå vilka behov som finns för att personer med
funktionsnedsättningar ska kunna använda sig av tillgänglighetsanpassningen. Ofta handlar
det om små detaljer och marginaler som avgör om anpassningen underlättar för
funktionsnedsatta. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Catharina Nord för stöd och
uppmuntran under arbetets gång och för givande diskussioner. Vidare vill jag tacka alla som
deltagit i min undersökning och bidragit med viktig information och nya perspektiv som gett
mig mer kunskap och förståelse för tillgänglighetsanpassning. Utan er hade det inte blivit
någon undersökning. Till sist vill jag tacka mina vänner, nära och kära för all uppmuntran
och stöd under arbetet.

Sammanfattning
I Sverige finns det lagar och föreskrifter som syftar till att förbättra den fysiska
tillgängligheten så att funktionsnedsatta ska kunna tillgodose sig samhällets utbud och
service på lika villkor som personer utan funktionsnedsättningar. Men det finns även
undantagsregler och intressekonflikter som gör att befintliga miljöer inte tillgänglighets
anpassas, vilket påverkar möjligheten för funktionsnedsatta att ta del av samhället. I det
studerade fallet visar det sig att en vanlig avvägning görs mellan att bevara kulturhistoriskt
intressanta byggnader och att uppfylla kraven på tillgänglighet. Det studerade fallet ligger i
en stad som finns med på UNESCOs världsarvslista, vilket kan vara en anledning till att ovan
nämnda avvägning är vanligt förekommande.
Vid en utvärdering av kommunernas tillämpning av föreskriften lätt avhjälpta hinder, vars
syfte är att retroaktivt åtgärda bristande tillgänglighet, fann länsstyrelserna att över hälften
av kommunerna har svårigheter att praktisera föreskriften på grund av resurs- och tidsbrist
(Boverket, 2012). Fallet som studerats i den här uppsatsen är inget undantag, lätt avhjälpta
hinder tillämpas vid kommunalägda, publika fastigheter men i nuläget har kommunen inte
resurser till egeninitierade inventering av privatägda, publika fastigheter. Det här tyder på att
lätt avhjälpta hinder är en svag föreskrift i praktiken och att den inte fungerar som den var
tänkt. Den uteblivna tillsynen av HIN3 syns i det studerade fallet, som utgörs av en
shoppinggata, där flertalet hinder som kan klassas som lätt avhjälpta finns kvar och bidrar till
att funktionsnedsatta inte kan ta del av all service och utbud längs shoppinggatan.
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1. Inledning
Har du någon gång funderat på hur ditt liv skulle se ut om du satt i rullstol? Tror du att du
skulle kunna leva ungefär på samma sätt som innan, och kunna ta del av samhället i lika stor
utsträckning som du gör idag? För många av oss är detta något som vi sällan reflekterar över,
så ta tillfället i akt och fundera på om du skulle kunna besöka de restauranger, butiker eller
annan service som du brukar göra, om du satt i rullstol. Hur ser entrén ut? Skulle du kunna ta
dig över trottoarkanten? När man bli medveten om fysisk tillgänglighet för rörelsenedsatta
och börjar tittar sig runt omkring i samhället så kommer man upptäcka att rörelsenedsatta
förmodligen inte kan ta del av samhällets utbud i lika stor utsträckning som personer utan
funktionedsättning. I grund och botten handlar ett tillgängligt samhälle om mänskliga
rättigheter och demokrati. Svensk lagstiftning har en hög ambitionsnivå när det gäller att
förbättra den fysiska tillgängligheten för funktionsnedsatta. Trots detta känner sig
funktionsnedsatta diskriminerande i Sverige (DO & MFD 2014: 24). Lätt avhjälpta hinder
(HIN3) syftar till att retroaktivt åtgärda bristande tillgänglighet i den byggda miljön.
Föreskriften innehåller undantagsregler som handlar om att skydda fastighetsägare och
näringsidkare mot betungade utgifter. Kommunerna som har en stor del av ansvaret för att
tillgänglighetsanpassa samhället har inte tillräckligt med resurser att tillämpa HIN3. Vidare
måste plan - och bygglagens regler mot förvanskning av kulturhistoriskt intressanta
byggnader tas i beaktning vid tillgänglighetsanpassning vilket gör att det i vissa situationer
uppstår en konflikt mellan olika intressen. Alla dessa faktorer påverkar arbetet med att
tillgänganpassa samhället.

Mitt intresse för ämne väcktes när jag arbetade inom äldreomsorgen och som personlig
assistent. Jag har själv sett att exempelvis rörelsehindrade inte kan tadel av samhället på lika
villkor som personer utan funktionsnedsättning. Utöver mina arbetserfarenheter påbörjade
jag en utbildning till arbetsterapeut och gjorde klart halva utbildningen. Genom studierna har
jag fått en förståelse för hur den fysiska miljön påverkar, och i många fall avgör
funktionsnedsatta deltagande i samhället och deras livskvalité. Vidare anser jag att ämnet är
viktigt att lyfta inom fysisk planering eftersom vår profession arbetar med att utforma den
fysiska miljön. Ämnet är även viktigt att lyfta då detta inte har diskuterats under mina fem år
på utbildningen, varken på kandidat- eller masternnivå. Vidare kan man fråga sig om
anpassning av befintlig miljö handlar om att tillfredsställa en minoritets behov. En anpassad
miljö gynnar även familjer med barnvagn, äldre som använder rullator eller rullstol och
individer som drabbas av en tillfällig skada med en tidsbegränsad funktionsnedsättning Det
innebär att vi alla någon gång i livet med stor sannolikhet kommer gynnas av en
tillgänglighetsanpassad miljö.
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Disposition
Kapitel 1 Inledning
I inledningen presenteras uppsatsens problemområde, vilken behandlar arbetet med att
retroaktivt tillgänglighetsanpassa befintliga miljöer i Sverige. Vidare presenteras
uppsatsens syfte och forskningsfrågor.

Kapitel 2 Bakgrund
I detta kapitel görs en tillbakablick till 1960-talet och framåt. Det ges en beskrivning av hur
synen på begreppet handikapp förändrats, viktiga utredningar som påverkat
handikappolitiken samt FNs påverka på dagens handikapps politik. Vidare ges en inblick i
dagens tillgänglighetsproblematik.

Kapitel 3 Teori
I detta kapitel förklaras vad rörelsenedsättning innebär, på vilket sätt funktionsnedsatta
diskrimineras av samhället, enligt en författare som heter Brandon Gleeson. Vidare
förklaras de teoretiska begrepp som kommer användas i analysdelen i uppsatsen.

Kapitel 4 Metod
I detta kapitel redovisas forskningsdesignen och vilka metoder som använts för att samla in
data. Forskningsdesignen är en fallstudie, metoderna systematisk observationen och
intervjuer har används. Vidare redogörs för hur metoderna använts och hur det insamlade
materialet analyserats.

Kapitel 5 Analys och resultat
I det här kapitlet redogörs för analysen av insamlad data. I analysen har de teoretiska
begreppen kopplats till empirin.

Kapitel 6 Slutsatser
I detta kapitel redovisas uppsatsens slutsatser. Föreskriften HIN3 kan anses vara en svag
föreskrift i praktiken då flertalet kommuner har svårigheter att tillämpa HIN3. Vidare är
arbetet med att tillgänglighetsanpassa samhället ett tidskrävande och komplext arbete som
är i behov av mer kunskap om tillgänglighetsanpassning och funktionsnedsättningar samt
kunskap om varsam tillgänglighet.

Kapitel 7 Diskussion
I detta kapitel görs en jämförelse med analysen utifrån fallstudien med resultat från
tidigare forskning inom området. Vidare besvaras och diskuteras forskningsfrågorna.
Avslutningsvis redogörs för reflektioner och behov av vidare forskning.
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1.1 Problemställning

I Sverige finns föreskriften lätt avhjälpta hinder (HIN3) som Boverket skrivit för att
förtydliga en lagparagraf i PBL. Föreskriften har höga ambitioner om att förbättra den fysiska
tillgängligheten i samhället genom att retroaktivt anpassa befintliga miljöer med bristande
tillgänglighet. I lätt avhjälpta hinder (HIN3) finns undantagsregler som handlar om att
skydda fastighetsägare från ekonomiskt betungande utgifter. Vidare finns
förvanskningsförbundet i PBL vilket gör att det finns en intressekonflikt mellan att bevara
historiskt intressanta byggnader och att tillgodose kraven på tillgänglighet. Tillägget i
diskrimineringslagen som kom i januari 2015, innebär att bristande tillgänglighet kan ses
som diskriminerande men även i denna lag finns det undantagsregler. Dessa innebär att
verksamheter som har mindre än tio anställda inte kan fällas för diskriminering om lokalen
där de drivs en verksamhet har bristande tillgänglighet. De olika intressena och
undantagsreglerna i förordningen och lagstiftning gör att delar av den befintliga miljön inte
tillgänglighetsanpassas med stöd i förordningen och lagstiftningen. Mindre företag med
otillgängliga miljöer anses inte diskriminera i lagens mening. Detta bidrar till att
funktionsnedsatta inte kan ta del av samhällets utbud och service på lika villkor som personer
utan funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att undersöka hur lätt avhjälpta hinder
tillämpas och vad det får för konsekvenser för funktionsnedsatta.

1.2 Syfte
Syftet är att undersöka hur föreskriften lätt avhjälpta hinder (HIN3) tillämpas och vad det får
för konsekvenser för funktionsnedsatta. Vidare är syftet att undersöka hur kommunen
hanterar avvägningar mellan olika intressen när HIN3 tillämpas samt att undersöka hur olika
aktörer som påverkas av tillgänglighetsarbetet agerar.

1.3 Forskningsfråga
• Hur tillämpas föreskriften lätt avhjälpta hinder HIN3?
• Vilka avvägningar görs mellan olika intressen då beslut om lätt avhjälpta hinder tas?
• Vad får tillämpningen av HIN3 för konsekvenser för funktionsnedsatta?
• Hur agerar aktörer som påverkas av tillgänglighetsanpassningen?

1.4 Avgränsning
Undersökningen har avgränsats till att behandla tillgänglighet för rörelsenedsatta eftersom
undersökningen blir för omfattade om alla aspekter av tillgänglighetsanspassningen
inkluderas. Vidare har rörelsenedsättning valts som aspekt eftersom jag som författare har
mest arbetserfarenhet och förförståelse av rörelsenedsatta. Det gör att jag har lättare att sätta
mig in i, och förstå problematiken vid bristande tillgänglighet. Vidare har undersökningen
avgränsats till en central shoppinggata eftersom ett större undersökningsområde hade blivit
för omfattande med tanke på undersökningens tidsram. Undersökningen har även begränsats
till att behandla entréer eftersom det är för tidskrävande att även undersöka markbeläggning,
trafiklösningar (övergångsställen, trottoarkanter m.m.) och allmänna platser. Det bör dock
tilläggas att dessa aspekter är mycket viktiga och bör ses tillsammans med entréer för att få en
helhetsbild av tillgängligheten i stadsrummet.
8

2. Bakgrund
2.1 En tillbakablick

Föreskriften Lätt avhjälpta hinder (HIN3) och diskrimineringslagstiftningen är central i den
här uppsatsen och därför är det viktigt att få en förståelse för vad som ligger till grund för
förordningen och lagen och hur de” vuxit” fram. Vidare är det viktigt att få en förståelse för
hur synen på funktionsnedsatta har utvecklats, hur FN har påverkat Sverige i arbetet med
funktionsnedsatta och vilka insatser som Sverige gjort för att komma fram till dagens
funktionshinderpolitik. De är även viktigt att få en förståelse för att problematiken kring, och
arbetet med tillgänglighetsanpassning av miljön är något som pågått under mer än ett halvt
sekel. Nästa avsitt ger en kort, övergripande tillbakablick över de senaste 50-60 åren.

Fram till 1960- talet ansågs fysiska och psykiska handikapp vara en problematik som låg hos
individen själv, det var på grund av individens nedsättning som de inte kunde ta del av
samhället. Detta synsätt grundar sig i en medicinsk förklaringsmodell av
funktionsnedsättningar där funktionshindret ses som en brist hos individen och som en
avvikelse från normaliteten. Insatser som gjordes då var medicinska och funktionsnedsatta
placerades på institution för att skyddas från samhälle. En annan vanlig förklaringsmodell är
den sociala modellen som ser barriärer och brister i samhället som förklaring till
funktionshinder. Individers funktionsnedsättning ses inte som orsak till funktionshinder
utan det är en otillgänglig miljö som orsakar funktionshinder. Modellen behandlar inte
funktionsnedsättningen utan endast den befintliga miljön (DO & MFD 2014:19). Under 1960talet började synsättet på funktionsnedsatta stegvis förändras genom strävan efter jämlikhet.
Vid denna tid etablerades den miljörelativa funktionshinderdefinitionen, vilken innebär att
funktionshinder handlar om mötet mellan en funktionsnedsättning och en otillgänglig miljö
d.v.s. det är relationen mellan en individ med funktionsnedsättning och en barriär i samhället
som orsakar funktionshindret. En funktionsnedsättning i sig behöver inte innebära att en
individ är funktionshindrad (DO & MFD 2014:20).

Viktiga utredningar
Två utredningar anses vara tongivande för vår tids handikappolitik. En av dem är en
utredning som gjordes av Socialpolitiska kommittén (Prop.1999/2000:79, 11). De behandlade
frågor som rör omvårdnad av funktionsnedsatta, så som bostäder, vård och service i hemmet
och rekreation. I deras utredning Social omvårdnad av handikappade (SOU 1964:43) togs
flera principer fram som säger att hänsyn måste tas till funktionsnedsatta på alla
samhällsområden - i samhällsplaneringen och bostadsbyggandet, inom utbildningsväsendet,
på arbetsmarknaden, inom socialförsäkringen och inom kulturlivet. En viktig princip som
även bestämdes av Socialpolitiska kommittén var att hjälpen till funktionsnedsatta skulle
behandlas som en rättighet. Vidare innehöll utredningen även förslag på ansvarsfördelning
mellan stat, landsting och kommun (Prop.1999/2000:79, 12). Den andra utredningen som
varit tongivande är 1966 års handikappolitiska utredning, vilken hade i uppdrag att utvärdera
hur bra stat, kommun och landsting hade utfört de åtgärder som föreslagits av den
socialpolitiska kommittén. Utredningen fick stor betydelse och en rad åtgärder infördes så
som bostadsanpassningsbidrag, kommunala handikappråd bildades, statligt bidrag till
färdtjänst och handikappinstitutet bildades (Prop.1999/2000:79, 12). Vidare bidrog
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utredningen till det miljöorienterade handikapperspektivet som exemplifieras i “Kultur åt
alla (SOU 1976:20)
"Ordet handikapp används i olika betydelser. Vi använder ordet handikappad för att
beteckna en person som av fysiska eller psykiska skäl har mer betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen. I denna beskrivning ligger att ett handikapp påverkas av den
enskildes livsvillkor, av samhällets utformning. En blind kan ha en skada på
synnerven, en utvecklingsstörd kan vara hjärnskadad och en rullstolsbunden kan ha
blivit skadad i en trafikolycka. Men det är inte själva skadan som vi främst tänker på
när vi använder ordet handikapp, utan de följder som skadan kan medföra. Skillnaden
är väsentlig: skadan är något som ständigt finns – antingen är en person skadad eller
också är han det inte. En funktionsnedsättning, däremot, föreligger i vissa situationer.
Vid andra tillfällen finns inget handikapp i denna mening även om skadan är
oförändrad. Man kan således vara handikappad i en situation eller funktion, men är
det inte i en annan." (SOU 1976:20, 47,49-50)

Det förändrade synsättet på funktionsnedsatta innebar en rad olika förändringar, i början av
60-talet skulle funktionsnedsatta barn inte längre undervisas på anstalter utan det var
kommunens ansvar att besörja för deras skolgång. I mitten på 70-talet och 80-talet gjordes
lagändringar som berörde arbetsmarknaden för att öka funktionsnedsattas möjlighet att
arbeta. I 1989 års handikappolitiska utredning fastslås att stödet för funktionsnedsatta är
bristfällig både i omfattning och innehåll men även möjligheten att bestämma och planera
sitt liv. Utredningen bidrog till LASS som bland annat innebar laglig rätt till personlig
assistent (Prop.1999/2000:79, 15-16).

Mänskliga rättigheter som grund
Under 1980- och 1990-talet började handikappolitiken ha sin utgångspunkt i mänskliga
rättigheter, vilket grundar sig på FNs konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen
säger att alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, att erkännas som person i lagens
mening och att ta del av sitt lands styrelse. Alla har också rätt till arbete, undervisning,
kulturliv, att bilda familj m.m. (FN 2016: 3,6,8-9). 1993 tog FN fram standardregler för att
försäkra att individer med funktionsnedsättning behandlas jämlikt och är delaktiga i
samhället. (Prop.1999/2000:79, 18) Standardreglerna innefattade bl.a. vikten av
tillgänglighet inom alla områden och att medlemsstaterna ska införa en handlingsplan för
tillgänglighet av den fysiska miljön, vilket även innebär tillgänglighet till information och
kommunikation. (Prop.1999/2000:79, 22) FNs konvention om rättigheter för
funktionsnedsatta innehåller 50 artiklar som berör funktionsnedsattas rätt till
levnadsstandard, rehabilitering, vård, utbildning, bostad, arbete m.m. I den här uppsatsen
tas artiklar upp som berör tillgänglighet i den fysiska miljön. Artikel 9 behandlar
tillgänglighet och medlemsstaterna sak sammanfattningsvis införa åtgärder som säkerställer
att funktionsnedsatta personer får tillgång till den fysiska miljön på samma villkor som
personer utan funktionsnedsättning. Det gäller miljöer så som byggnader, vägar, transporter,
övriga anläggningar inom- och utomhus bl.a. skolor, bostäder, vårdinrättningar och
arbetsplatser. (Ds 2008:23,45) Konventionsstaterna ska utveckla och kontrollera
miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till publika lokaler. Vidare har
funktionnedsatta rätt till att leva självständigt och att delta i samhället, vilket innebär att alla
personer med funktionsnedsättning har rätt att leva i samhället med lika valmöjligheter som
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andra personer (Ds 2008:23,46) 1998 gör diskrimineringsombudsmannen en bedömning av
hur Sverige lever upp FNs standardregler och DO konstatera att Sverige är ett föregångsland
vad det avser Lagen om personlig assistent samt lagen om förbud mot diskriminering på
arbetsmarknaden. Men DO konstaterar även att Sverige brister vad det gäller tillgänglighet,
kunskap om barns funktionsnedsättning och domstolstrots (Prop.1999/2000:97, 22-23).

Prioriterade områden inom funktionshinderpolitiken
Under mitten av 90-talet utkristalliseras prioriterad områden inom funktionshinderpolitiken
som har stor betydelse för föreskrifter och lagar som tagits fram undre 2000-talet. Bland
annat Lätt avhjälpta hinder och Diskrimineringslagen med bristande tillgänglighet som
diskrimineringsgrund. De prioriterade områdena som tas fram 1997 av regeringen var; att se
till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt
samhälle, samt att förbättra bemötandet. (Prop.1999/2000:79,27,29) 1999 ger regeringen
förslag på nationella mål för handikappolitiken med syftet att ta bort alla hinder som står i
vägen för att funktionsnedsatta ska kunna vara delaktiga i samhället. De nationella målen
behandlar att handikappolitik är en fråga om demokrati, jämställdhetsperspektiv, en
samhällsgemenskap med mångfald som grund, jämlikhet i levnadsförhållanden och
delaktighet, att riva hindren, bekämpa diskriminering samt öka självbestämmandet. Att riva
hindren handlar om att göra samhället och den omkringliggande miljön tillgänglig för
funktionsnedsatta och möjliggöra för funktionsnedsatta att kunna utföra sina rättigheter och
skyldigheter på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning. Tillgängligheter
innefattar inte bara den fysiska miljön utan även tillgång till vård, stöd,
kulturfritidsaktiviteter, service, arbetsmarknaden, utbildning, tillgänglig information samt
tillgängliga transporter. (Prop.1999/2000:79,26) 1999 införs även en
diskrimineringslagstiftning som innebär ett förbud mot att diskriminera funktionsnedsatta
på arbetsmarknaden (Prop.1999/2000:79, 18)

Processen från 60-talet fram till idag med reformer inom funktionshinderpolitiken har även
satt sina spår i bygglagstiftningen. Nedan följer en kort genomgång av denna.
Första gången som tillgänglighet behandlas i en bygglagstiftning är i Svensk byggnorm (SBN)
1967. Övergripande krav på tillgänglighet för rörelsenedsatta ställdes på hotell, skolor och
vårdlokaler. Vidare fanns mer detaljerade krav på ytmått och utformning för toaletter och
hissar, utformning av trappor och ledstänger samt krav på ramper och hur mycket dessa får
lov att luta. (Slotte, J, 2013:20) Tillgänglighetskraven höjs i SBN 1975 och innefattar även
nedsatt orienteringsförmåga samt detaljerade krav på höjd- och sidledsmått på dörrar,
trösklar och inredning samt mått på lutning av kommunikationsutrymmen inomhus,
gångvägar utomhus och vid entréer. I SNB 1980 tillkom ytterligare krav på tillgänglighet i
bostadshus. (Slotte, J, 2013:21) Till Plan - och Bygglagen (PBL) som trädde i kraft 1987
bifogades Nybyggnadsregler (NR) 1989-1994. Dessa regler var föreskrifter och allmänna råd
som ersatte tidigare detaljstyrda krav på tillgänglighet i (SBN) med funktionskrav som var
öppen för tolkning (Slotte, J, 2013:24). I slutet på 1980-talet började utredningar behandla
retroaktiva insatser för att göra offentliga platser mer tillgängligt. Både 1988 års
handikapputredning och 1992 års Plan- och byggutredning tog upp behovet av retroaktiva
insatser. Boverket fick i uppdrag av regeringen att definiera Enkelt avhjälpta hinder. 2003
kom Boverket ut med HIN som är råd och föreskrifter. 2004 kom ALM som är råd och
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föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser. 2008 inkluderades HIN och ALM i
Boverkets Byggregler (BBR) (Slotte, J, 2013:27–28).
Ovanstående avsnitt visar på funktionshinderpolitikens utveckling och vilka förbättringar
som gjorts. På 56 år har funktionsnedsattas situation i samhället förändrats från att ha
isolerats från samhället och placerats på anstalter till att anses vara en likvärdig medborgare
med personer utan funktionsnedsättning. Vad är då problemet, varför upplever
funktionsnedsatta att de i vissa situationer diskrimineras? (DO & MFD 2014:24). I nästa
avsnitt görs ett försök att rama in problematiken med föreskriften HIN och
diskrimineringslagen, vilka påverkar arbetet med att göra samhället tillgänglighetsanpassas.

2.2Tillgänglighetsproblematik
Föreskriften Enkelt avhjälpta hinder (HIN1) som syftar till att arbeta bort fysiska hinder i den
byggda miljön trädde ikraft 2003 och 2015 gjordes ett tillägg i diskrimineringslagstiftningen
som innebär att bristande tillgänglighet är grund för diskriminering. Regeringens ambitiösa
mål var att Sverige skulle vara anpassat för funktionsnedsatta 2010 (Boverket, 2012).
Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet gjorde en undersökning av
anmälningar till DO från 2012, d.v.s. innan föreskriften om bristande tillgänglighet fanns.
Syftet med undersökningen var att ta reda på vanliga anmälningsgrunder och hur anmälaren
upplever diskriminering (DO & MFD 2014: 24). Majoriteten av anmälningar som kom in till
DO 2012 handlar om bristande tillgänglighet och berörde otillgänglig offentliga miljöer för
personer som sitter i rullstol eller toaletter där rullstolar inte går att använda och trappsteg
som gör att det inte går att ta sig in på caféer eller barer (DO & MFD 2014:35).

Dagens politiska insatser bygger på det miljörelaterade perspektivet på funktionshinder,
vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning blir funktionshindrad i mötet med
en miljö som inte är utformad med hänsyn till funktionsnedsatta (DO & MFD 2014: 20).
Vidare bygger de politiska insatserna på FNs konvention om rättigheter för
funktionsnedsatta. Konventionen innebär att funktionsnedsatta ska få tillgång, på samma
villkor som andra, till den fysiska miljön samt att personer med funktionsnedsättning ska få
leva självständigt och delta i samhället. I HIN och diskrimineringslagen finns undantag som
gör att en del befintliga miljöer inte behöver anpassas eller att en miljö inte anses
diskriminera i lagens mening, vilket gör att delar av stadsrummen inte
tillgänglighetsanpassas. Konsekvensen av detta är att funktionsnedsatta exkluderas från delar
av samhället med stöd av föreskriften. Undantagsreglerna har ett ekonomiskt perspektiv, i
HIN står följande. “Hinder ska tas bort om de inte är orimligt med hänsyn till de praktiska
omständigheterna och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska konsekvenserna får
inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren” (HIN
3 BFS 2013:9) och i diskrimineringslagen innefattas undantagen kortfattat av företag som
sysselsätter färre än 10 arbetstagare. (SFS, 2008:567, Kap 2 § 12c) Undantagsreglerna i
föreskriften och diskrimineringslagen handlar om att skydda fastighetsägare och mindre
företag mot betungande ekonomiska konsekvenser. Det finns således en intressekonflikt
mellan att skydda fastighetsägare och småföretagare och att förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta. Tillsynen av tillgängligheten utifrån HIN ska göras av kommunen enligt 11
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kap 1 § PBL. Det är även kommunens uppgift att bedöma huruvida en anpassning enligt HIN
är ekonomisk och praktisk rimlig. Om kommunen anser att anpassning av en fastighet ska
göras och ägaren inte gör det kan kommunen enligt 11 kap 1 § PBL, förelägga ägaren att
åtgärda sin fastighet inom en viss tid. Kommunen har även rätt enligt 11 kap 1 § PBL att
samtidigt utdela ett vite eller låta byggnadsnämnden åtgärda problemet på ägarens
bekostnad. (Boverket 2005:26–27, PBL (SFS 2010:900) Ytterligare bestämmelser som
påverka tillgänglighetsanpassning är 8 kap 13-14 § PBL som innebär att byggnader eller
platser som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser inte får
förvanskas. Även om en byggnad inte omfattas av skyddsbestämmelser ska byggnadsteknik,
historia och kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas och tas tillvara
på vid en förändring av byggnaden. Det handlar således om att tillgodose kraven som finns på
att bevara byggnaden eller platsen och kraven på tillgänglighet (Boverket 2005:37–38). Krav
på exempelvis brandskydd går sällan att dölja helt och detta är accepterade och självklara
åtgärder, vilket även borde gälla för tillgänglighetskraven enligt Boverket. (Boverket
2005:37,39).

År 2014 följde Länsstyrelserna upp och utvärderade kommunernas tillsynsarbete
(tillämpning av HIN3) genom en enkät som skickades ut till alla byggnadsnämnder i Sverige.
Totalt svarade 215 av 290 kommuner. Utifrån enkäterna framgår att ca 55 % av
byggnadsnämnderna inte har någon tjänsteman som har ett uttalat ansvar för
tillgänglighetsfrågor. 70 % anger att de har ett funktionshinderråd eller liknande i
kommunen. Vid bedömning av tillgänglighet är det vanligast att byggnadsnämnderna
säkerställer kompetens genom en arkitekt eller byggnadsingenjör. I enkäten angav 22
kommuner att de har tillräckligt med resurser för att hantera tillsynen av lätt avhjälpta
hinder, 103 kommuner angav att de inte hinner med allt som ska göras och 80 angav att de
inte har resurser för att arbeta med frågan. 21 kommuner har utifrån inventeringarna gjort en
åtgärdsplan för när bristerna ska vara åtgärdade. 19 % av kommunerna har tagit beslut om att
ta fram en policy om tillgänglighet och lätt avhjälpta hinder (Boverket, 2012). Detta tyder på
att det finns stora brister vad det avser tillämpningen av HIN3 i Sveriges kommuner.

Internationell utvärdering
Tillgänglighetsarbetet i Sverige har även utvärderats internationellt. FNs kommitté CRPD är
kritiska till Sveriges arbete med FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. (I uppsatsen tas endast de artiklar upp som berör tillgänglighet.) FNs
kommitté är kritiska till undantagsreglerna i det nya lagförslaget som innebär att bristande
tillgänglighet är skälig grund för diskriminering. Undantagsreglerna innebär att företag som
har färre än 10 anställda inte kan fällas för bristande tillgänglighet. (CRDP 2014:10)
Regeringen rekommenderas att se över lagförslaget och att tillsätta lämpliga åtgärder för att
säkra att skälig anpassning gäller i hela samhället, både i offentliga som yrkesmässiga
sammanhang. Vidare rekommenderas regeringen även att ta fram en juridisk definition av
skälig anpassning som förs in i alla relevanta författningar (CRDP 2014:2-3) Kommittén är
kritiska till att regler som gäller tillgänglighet i byggnader inte följs, och anmärker på att
offentlig upphandling inte används för att i full utsträckning främja tillgänglighet (CRDP
2014:26). Regeringen rekommenderas att se till att kommuner och lokala myndigheter
uppmärksammar principen om tillgänglighet för att anpassa relevanta lokala och regionala
regelverk, så att det uppfyller kraven på fysisk tillgänglighet. Kommittén rekommenderar
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även att det finns nödvändiga medel och vägledning att följa upp, utvärdera och säkra full
tillgänglighet till byggnader för kommuner och myndigheter samt att skälig anpassning för
personer med funktionsnedsättning integreras i den kommunala planeringen. Till sist
rekommenderas regeringen att krav på tillgänglighet inkluderas systematiskt i alla avtal om
offentliga upphandlingar (CRDP 2014:4).

Denna genomgång av problematiken kring undantagsregler, intressekonflikter i föreskriften
och lagstiftning, bristande resurser hos kommunen och FNs kritik av svenska lagstiftning ger
en insikt av komplexiteten i tillgänglighetsfrågor. Ovanstående genomgång är en viktig
bakgrund till dagens tillgänglighetsproblematik och kan till viss del ge svar på varför
tillgänglighetsproblematiken ser ut som den gör idag. I näste stycke kommer
rörelsenedsättning att beskrivas, vilket är viktigt för att förstå behoven som kan finns bland
de funktionsnedsatta som studien fokuserar på.

2.3.Rörelsenedsättning
I den här uppsatsen har undersökningen avgränsats till att undersöka tillgänglighet utifrån
rörelsenedsattas behov. Det är därför viktigt att få en förståelse för vad rörelsenedsättningar
innebär. Personer med rörelsenedsättning kan ha skador eller sjukdomar på rörelseorganen
men rörelsenedsättning kan även orsakas av balansrubbningar, nedsatt koordination, smärta
eller nedsatt ork som kan vara en följd av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom (Svensson 2015:31).
För personer med gångsvårigheter är det besvärligt att gå långa sträckor, i trappor, på halkigt
och ojämnt underlag. Små hinder så som trösklar eller kanter innebär en riska för att snubbla.
För att underlätta för personer med gångsvårigheter använder de ofta gånghjälpmedel så som
rullator, käpp, kryckor eller rullstol. Genom att de använder hjälpmedel blir det ofta enhänta
eftersom de måste hålla i sitt hjälpmedel med en hand. För personer som använder rullator
kan en låg kant och en tung dörr utgöra barriärer som inte går att komma över. För personer
som använder rullstol behövs rymliga utrymmen, breda passager, jämnt underlag och att
trappor kompletteras med ramp eller hiss för att de ska kunna ta sig fram (Svensson 2015:31).
Ca 8 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 år är rörelsenedsatta, vilket motsvarar ca 500
000 personer. Att vara rörelsehindrad innebär att en individ inte kan gå upp för ett trappsteg
utan besvär, gå kortare promenader i rask takt (promenad på ca 5 min) eller att individ
behöver hjälpmedel av något slag (Svensson 2015:32).

2.4. Användning av begrepp
Tidigare i uppsatsen har bristande tillgänglighet nämnts som orsak till att funktionsnedsatta
inte kan ta del av samhället i lika stor utsträckning som personer utan funktionsnedsättning.
Detta har benämnts med olika begrepp så som exkludering, diskriminering och i kommande
delar av uppsatsen kommer även begreppet förtryck att användas. Nationalencyklopedin(NE)
definierar begreppen på följande vis; Exkludera innebär att utesluta. Diskriminering innebär
“särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika
fall skall behandlas lika”. Förtryck innebär hårda åtgärder mot (viss grupp av) personer i syfte
att hålla dem i ett tillstånd av maktlöshet (NE, 2016). Det är inte självklart att veta vilka av
begreppen som bör användas. Diskriminering har exempelvis både en språklig innebörd men
även en juridisk. Detta kommer att tas upp senare under uppsatsens diskussionsdel.
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2.5. Litteratur- och Forskningsöversikt
I forskningsöversikten tas två artiklar som behandlar undersökningar som liknar fallstudien i
den här uppsatsen. Det har varit väldigt svårt att hitta tidigare forskning som berör ämnet på
ett likande sätt som den här uppsatsen. Det tyder på att det finns ett stort behov av mer
forskning på området.

Disability Discrimination Act
Tio år efter att” Disability Discrimination Act” infördes i stor Britannien 1995 gjordes en
fallstudie i Swansea stadscentrum, vilket är ett regionalt shoppingcenter. Det gjordes
djupintervjuer med 120 rullstolsburna för att identifiera vilka förändringar som krävs för att
försäkra att centrumet erbjuder inkluderande miljöer för alla. (Bromley m.fl. 2006: 229,232)
Vidare var studiens syfte att undersöka vilken effekt” Disability Discrimination Act” hade på
tillgängligheten och vilka problem som fortfarande fanns kvar. Av de 120 personerna som
blev intervjuade handlade 88 personer regelbundet i shopping centrumet och av dessa
handlade 51 personer minst en gång i veckan (Bromley m.fl. 2006:232). Intervjuerna handlar
om rullstolsburnas perspektiv på stadscentrumet, både resan till centrum, förflyttning runt
omkring centrumet samt användandet av affärerna. 76 % reste till centrum med bil, 15 % med
taxi och resterande tog sig till centrum via trottoarerna. 90 % ansåg att det var svårt att åka
med kollektivtrafiken. I artikeln nämns att Sverige är ett av de länder som har anpassat
kollektivtrafiken så att personer som sitter i rullstol kan resa (Bromley m.fl. 2006:233)
Eftersom majoriteten tog sig till centrum med egen bil är parkeringsplatser viktiga. Ungefär
hälften av dem ansåg att det var lätt att hitta parkeringsplats, ca 20 % ansåg att det var ok och
24 % tycket att det var svårt att hitta parkeringsplats (Bromley m.fl. 2006:234).

Av de 83 personerna som var medvetna om” Disability Discrimination Act” ansåg 32 % att
tillgängligheten förbättrats mycket och 10 % ansåg att det inte skett någon förbättring. Trots
att många upplevde att tillgängligheten förbättrats ansåg de att de blev hindrade när de skulle
ta sig fram med rullstol. 60 % ansåg att de mest problematiska och vanligaste hindren var
människor på trottoaren, att ta sig in i affärer och bristen på avfasade trottoarkanter. Andra
vanliga hinder som ansågs väldigt problematiska är höga trottoarkanter, trappor och ojämn
markbeläggning (även markbeläggning som var planerad och hel). Många av respondenterna
hade god kunskap om var de kunde ta sig fram lättast, vilket ofta innebar att de fick ta
omvägar (Bromley m.fl. 2006:234). Det framkom även att respondenterna valde att handla
när det inte var så mycket folk ute eftersom det är svårt att ta sig fram på trottoaren när det
var mycket folk där. Respondenterna upplevde att det var mer tillgängligt i centrum än i de
mer perifera handelsgatorna (Bromley m.fl. 2006:235). Undersökningen visar att det
fortfarande finns brister i tillgängligheten trots det gått 10 år efter att” Disability
Discrimination Act” infördes i stor Britannien. Respondenternas uppfattning om vad deras
svårigheter att röra sig i stadscentrumet berodde på höll ca 60 % med om att det berodde på
miljöns utformning och design, ca 50 % höll med om att det berodde på hur de behandlades
av samhället, ca 40 % höll med om att det berodde på deras funktionsnedsättning och 10 %
höll med om att det berodde på vilket sätt service tillhandahålls (Bromley m.fl. 2006:237).
När respondenterna fick svara på vilka förbättringar de föreslog för att göra Swansea
stadscentrum mer tillgängligt angav 21 % avfasade trottoarkanter, ca 13 % förbättringar av
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trottoarerna, 11 % angav övergripande tillgänglighet, 10 % fler parkeringsplatser för
funktionsnedsatta, 6,5 % ta bort trappor (Bromley m.fl. 2006:238).

Vanliga attityder bland rullstolsburna
1999 gjordes en studie på universitetet i Cambridge, England. Syftet med studien var att
identifiera vanliga attityder bland rullstolsburna om miljön i stadens centrum samt att
utforma kartor som visar tillgänglighet och hinder. Tillgänglighet har oftast handlat om
byggnader men utrymmena mellan byggnaderna är minst lika viktiga för att rullstolsburna
ska kunna röra sig fritt i staden och kunna transportera sig från en plats till en annan. Likaså
är kartor ofta utformade för personer som inte har någon funktionsnedsättning. Deltagarna i
undersökningen bestod av 10 rullstolsburna 5 av dem var kvinnor och resten var män. I
undersökningen deltog även 10 lokala geografstudenter. Deltagarna var i åldrarna 18-58 år.
Projektet delades i tre delar, första delen handlade om den personliga geografin. Steg två var
en urban kartläggningsövning och steg tre handlade om att ta fram kartsymboler som
representerade rullstolsburnas sätt att se på urbana platser (Matthews, 1994:1 070, 10721073).

Första delen innebar att alla deltagarna skulle ta sig från en plats till en annan och sedan rita
upp en karta och rita vilken väg de tagit. De skulle även markera vilka delar av rutten som var
tillgänglig respektive inte tillgängliga. Sedan skulle de även göra en inventering av barriärerna
som utgjorde ett hinder för framkomligheten. Undersökningen visade att de rullstolsburna
åkte en längre sträcka på ca 300 meter för att ta sig från en plats till en annan i jämförelse
med de som inte satt i rullstol. Undersökningen visade även att följande hinder i rangordning
angavs av hälften av de rullstolsburna; höga trottoarkanter, branta sluttningar, ojämn
markbeläggning, grov yta eller kullersten, hal yta, små trottoarer, gatumöbler som var dåligt
placerade och mycket folk på trottoarerna (Matthews 1994:1 073, 1075).

Del två i undersökningen innebar att försöka ta fram en karta som kombinera de
rullstolsburnas perception av den urbana miljön och en generell vy. De kom fram till att
kartan skulle ha flertalet funktioner. Exempelvis skulle användaren kunna göra ett medvetet
val av rutt utifrån kartans information, kartan skulle visa barriärer kopplat till förflyttning
samt visa service som var tillgängliga för rullstolsburna (Matthews 1994: 1076). Del tre i
undersökningen innebar att de skulle utveckla ett rörlighetsindex och symboler som
informerade om rörlighet och tillgänglighet. För att ta fram rörlighetsindex så fick deltagarna
rangordna de 8 mest nämnda hindren från del 1 utifrån vad de ansåg vara det svåraste
hindret. Rörlighetsindex visade att de svåraste hindren var i rangordning; grov yta eller
kullersten, små trottoarer, mycket folk på trottoarerna, höga trottoarkanter, branta
sluttningar eller ramper, hal yta, ojämn markbeläggning, gatumöbler som är dåligt placerade.
Rörelseindex användes för att konstruera en karta som visar hur rullstolsburna ser den
urbana miljön, vilket är en viktig information som planerare oftast inte har. Kartan visade att
shoppingstråken rankades lägre i index än de historiska delarna av staden (Matthews
1994:1077–1078) Vidare togs tre olika symboltyper fram för att representera symbolerna med
information på kartan. En med en rullstollssymbol, en abstrakt symbol och en konceptsymbol
(Matthews 1994:1 081)
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Varsam tillgänglighet
Elena Siré har skrivit boken” Varsam tillgänglighet vid ändring av byggnader och byggd
miljö” som behandlar bevarandekarven på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kraven
på tillgänglighet. Dessa två intressen står ofta mot varandra när den befintliga miljön ska
anpassas efter kraven på tillgänglighet. Sirén (2001:34) menar att tillgänglighetskravet borde
vara lika självklart som det varit att sätta in elektricitet, vattentoaletter och centralvärme i
kulturhistoriska byggnader. Genom bevarandet av äldre byggnader och stadsmiljöer finns
historien närvarande och ger oss möjligheter att förstå hur tidigare generationer levde. Men
dessa byggnader och stadsmiljöer måste även anpassas efter det moderna samhället.
Människans levnadssätt förändras och många gånger utgör fysiska strukturer ett hinder när
nya behov och värderingar växer fram i samhället. Siré (Siré 2001:16, 24) menar att kraven på
tillgänglighet är både är kostsam och svår, vilket gör att det behövs både kunskap om
varsamhetskravet och tillgänglighet.

Varsamhet innebär att vid förändringar av en byggnad tas hänsyn till byggnadens karaktär
och värde. Vidare innebär det att välja en åtgärd som tar hänsyn till den unika byggnadens
tekniska, historiska, miljömässiga och konstnärliga förutsättningar. Det kulturhistoriska
värdet varierar men om mångfalden ska behållas måste även det mer anspråkslösa och
vardagliga bevaras. Vården av kulturvärden kräver helhetssyn som omfattar både helhet och
detaljer eftersom begreppet kulturhistoriskt värde har en bred innebörd där äldre byggnader
men även yngre bebyggelse, helhetsmiljö och kvalitéer bidrar till mångfald och en känsla av
historisk förankring. (Siré 2001: 42,46). Vid tillgänglighetanpassning av en miljö är det två
aspekter som behöver tas hänsyn till. Dels tillgängligheten som innebär att kunna ta sig fram i
en miljö och dels användbarheten som innebär att kunna vistas och använda en miljö på det
sätt den är avsedd för. Siré (Siré 2001: 54) menar att hinder behöver identifieras och tas bort
för att kunna skapa tillgängliga och användbara utemiljöer och byggd miljö. För att uppnå
detta krävs kunskap om funktionsnedsattas behov och förutsättningar.

Siré (2001: 48) menar att svensk handikappolitik kan sammanfattas med begreppen
normalisering och integrering, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ska
kunna ta del av samhället på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. Vidare
menar Siré att alla människors lika värde måste finnas i praktiken och inte bara finns
nedskrivet på ett papper.” För att individen ska kunna upprätthålla sin värdighet i den
fysiska miljön krävs en utformning som är öppen och inbjudande för alla” (Siré 2001: 48).
I byggnader med högt bevarandevärde kan det vara svårt att tillgänglighetsanpassa
huvudentréer. I dessa fall måste det göras en varsam kompromiss mellan tillgänglighet och
bevarande. Tillgängligheten måste i dessa situationer ha kvalitéer som sätter individens rätt i
centrum.” Ingen ska behöva bli hjälpt in i en byggnad eller behöva använda en bakdörr eller
ett varuintag” (Siré 2001:52).

Elena Siré ₁ är arkitekt SRA och forskare vid Kungl. Tekniska Högskolan. Boken är ett samarbete mellan
Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR, De Handikappades Riksförbund DHR, Kungl. Tekniska Högskolan
KTH och European Institute for Design and Disability i Sverige (EIDD).
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I boken finns flera exempel på byggnader med höga kulturhistoriska värden som
tillgänglighetsanpassats. Några av exemplen visas nedan:

Figur 1: visar exempel på byggnader med bevarandevärde som gjorts tillgängliga. Till vänster är
Louvren, Paris och till höger är Lunds central. Bilderna har publicerats med tillåtelse från
bokförlaget. Bildkälla: Siré, L, (2001) Varsam tillgänglighet vid ändring av byggnader och byggd
miljö. Oskarshamn: AB Svensk Byggtjänst (sidorna 70, 129).

3. Teori
I det här kapitlet presenteras de teoretiska begreppen som kommer användas i uppsatsen.
De teoretiska begreppen skrivs kursivt. Vidare kommer diskrimineringen av
funktionsnedsatta beskrivas. Kapitlet avslutas med källkritik.

3.1. Synen på funktionshinder
Den miljörelativa funktionshinderdefinitionen innebär att funktionshinder handlar om mötet
mellan en funktionsnedsättning och en otillgänglig miljö d.v.s. det är relationen mellan en
individ med funktionsnedsättning och en otillgänglig miljö som orsakar funktionshindret
(Diskrimineringsombudsmannen [DO] & Myndigheten för delaktighet [MFD] 2014:20).
Begreppet är uppsatsens utgångspunkt eftersom begreppets innebörd speglar en gängse syn
på funktionshinder inom Svensk politik och internationellt genom FN. Definitionen ligger till
grund för föreskriften Lätt avhjälpta hinder och Diskrimineringslagen och används även som
definition av funktionshinder av flertalet myndigheter i Sverige, exempelvis Socialstyrelsen
och Diskrimineringsombudsmannen (Socialstyrelsen, 2016, DO 2016) Begreppet ses som ett
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paraplybegrepp över resterande teoretiska begrepp och kommer användas för att analysera
och diskutera tillgänglighet på en abstrakt nivå.

3.2. Urbant förtryck
En författare som belyser ämnet i den stora skalan är Brendon Gleeson. Han använder
begreppet Urban Oppression (urbant förtryck) vilket inkluderar fysisk otillgänglighet och
socio-rumslig exkludering. Med fysisk otillgänglighet menas den fysiska layouten på en stad
som inkluderar både mönster/strukturer från markanvändning på makronivå till invändig
design på byggnader. Diskriminering av funktionsnedsatta innebär att det inte tas hänsyn till
funktionsnedsattas krav. Det gäller fysiska barriärer som hindrar rörelse för
funktionsnedsatta, vilket inkluderar trasiga markytor så som trottoarer och gator, vilket
försvårar framkomligheten. Byggnader med exkluderande entré för människor som inte kan
använda trappor eller manuell dörröppnare. Offentlig transport som förutsätter att
passagerare och förare inte är funktionsnedsatta och offentlig information som presenteras
på sätt som förutsätter normal syn och fonetik (Gleeson 2001:137–138). Socio-rumslig
exkludering innebär att funktionsnedsatta har svårigheter att exempelvis välja lämpliga
bostäder, särskilt i förhållande till aktiviteter och arbete. Samt att särskilda boende för
funktionsnedsatta många gånger placeras i områden som inte är integrerade i samhället.
Diskriminerande design d.v.s. design som inte är tillgänglig för funktionsnedsatta skapar
även ett socialt förtryck (social oppression) eftersom de reducerar funktionsnedsattas
möjlighet att delta fullt ut i det urbana livet (Gleeson 2001:138). Gleeson refererar till Oliver
som menar att otillgänglighet ofta innebär att funktionsnedsatta inte kan delta i vanlig eller
“mainstream” konsumtion. Det gäller varor och service som inkluderar den huvudsakliga
urbana konsumtionen, boende, utbildning och transporter (Gleeson 2001:38). Vidare
refererar Gleeson till Fraser som förklarar förtryck som ett spektrum av orättvisa, där ena
sidan av orättvisa handlar om en ojämn fördelning av medel som upprätthålls inom politik
och ekonomi och den andra sidan handlar om icke erkännande av kulturer som har sina
rötter i kulturella värderingsstrukturer (Gleeson 2001:131).

3.3. Exkluderingsprocesser
Diskrimineringen av funktionsnedsatta sker och upprätthålls således både av politiska och
ekonomiska strukturer, av kulturella föreställningar och av fysiska barriärer enigt Glesson.
En annan författare, Kitchin menar att fysiska rumsligheter spelar en viktig roll i
återskapandet och bevarandet av exkluderingsprocesser. Kitchin refererar till Gleeson som
menar att rumsligheter kan förstås som aktiva komponent av sociala relationer och att urbana
och rurala landskap har formats av människor och tillskrivits kulturell betydelse (Kitchin,
1998:334). Utifrån detta resonemang menar Imri (Kitchin, 1998:345) att rumsligheter, vilka
är socialt producerade, exkluderar funktionsnedsatta på två sätt; genom rumsligheters
organisering och genom att” rummen” kommunicerar att funktionsnedsatta är” på fel ställe”.
Miljöer som exkluderar funktionsnedsatta är vanligtvis producerade av människor i
kombinerat med statlig policy, byggnadsregler, arkitektur- och planeringspraktik. Planerare,
arkitekter, byggnadskontroller är skyldiga till att konstruera rumsligheter som stänger ute
funktionsnedsatta människor. Imrie (Kitchin 1998:347) menar att det går att prata om en
slags design- apartheid. Kitchin refererar till Duncan & Lay som menar att människa lär sig
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att reagera på olika miljöer genom social och kulturell övning. Dessa processer gör att vi blir
indoktrinerade att bevara platsen/rumslighetens mening (Kitchin, 1998:349). Cresswell
(Kitchin 1998:350) förklarar hur platsers betydelse reproduceras och associeras till som
naturlig och självklar. Exempelvis så är de flesta tysta i en kyrka eftersom det anses vara
korrekt att beter sig så där. Genom att vara tyst när man besöker en kyrka upprätthålls
uppfattningen om att det är ett korrekt beteende. Dessa kulturella normer är ett historiskt arv
vilket gör att samhället reproduceras och bibehålls. Cresswell (Kitchin 1998:351) menar att
otillgängliga miljöer är något som omedvetet reproduceras och som anses vara utformade på
ett självklart och korrekt sätt. Det innebär att socio-rumsliga system reproduceras och sällan
förändras.

3.4. Interaktion mellan miljön och människan
Ovan nämns att diskrimineringen sker på olika nivåer i samhället och att
diskrimineringsprocesser upprätthålls av rumsligheter och av kulturella, politiska och
ekonomiska normer. För att få en större förståelse för de olika dimensionerna av
diskrimineringen behöver även samspelet mellan miljö och människan studeras, vilket
belyser ämnet i den lilla skalan. Model Of Human Occupation (MOHO) är en modell
som används inom den arbetsterapeutiska professionen och publicerades i sin första version
1980. Modellen används för att förstå och kartlägga en individs förmågor, motivation, vilja,
och hur de integrerar med både den sociala och fysiska miljön. Modellen har prövats i över
100 studier som stärker dess användbarhet (Kielhofner 2012:10). I den här uppsatsen
kommer inte modellen presenteras i sin helhet eftersom delar av modellen saknar relevans för
uppsatsen. De delar av modellen som används i uppsatsen handlar om hur miljön, i den här
uppsatsen en shoppinggata, påverkar människans beteende och val av aktiviteter. Innan
relationen mellan miljö och aktivitet beskrivs närmare ska begreppet miljö förklaras utifrån
hur Kielhofner, skaparen bakom MOHO, ser på begreppet.
”Miljön innefattas av alla platser och rum där människor vistas, de föremål vi
använder och de människor vi integrerar med” (Kielnhofner 2012:23)
Miljöns betydelse och interaktionen mellan människa och miljö utifrån modellen beskrivas
närmare för att ge en förståelse för hur människor påverkas av den fysiska miljön. För dem
allra flesta människor innebär livet att tillhöra flera kontexter så som familjen, skolan,
arbetsplatsen och fritiden. Dessa kontexter innehåller olika fysiska rum, föremål, människor
och möjligheter att göra saker. Dessa kontexter påverkas av övergripande kultur, ekonomiska
viljor och politik, vilket i sin tur indirekt påverkar människors aktivitetsutövande (det en
individ gör) (Kielnhofner 2012:86). Miljön påverkar människans aktiviteter på olika sätt
beroende på individens kognitiva och fysiska förmåga men även beroende på hur individen
tolkar miljön. Miljöns inverkan innebär interaktionen mellan miljöns egenskaper och
individens unika egenskaper. Begreppet kommer att användas för att analysera hur
otillgängliga miljöer påverkar funktionsnedsatta. Individens värderingar, intressen och
uppfattning om sin egen förmåga påverkar hur individen uppfattar en miljö. På vilket sätt en
miljö uppfattas är således subjektiv (Kielnhofner 2012:87–88).
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3.5. “Görandets” kontext
Kielnhofner beskriver rum som fysiska kontexter, vilka är utformade på ett sätt som påverkar
vad människan gör i dem. Dessa fysiska kontexter kan både vara konstruerade av människan
och finnas naturligt. I dessa rum eller fysiska kontexter finns föremål, vilka också är en
konstruerad produkt eller som kan finnas naturligt. Konstruerade miljöer är arrangerade av
människan, vilka föremål som finns och hur de placeras beror generellt på rummets syfte och
kulturell konvention (Kielhofner 2012:89). En aktivitetsmiljö är en kombination av rum,
föremål, aktivitetsformer (det en människa gör) och sociala grupper som utgör ett
sammanhang och en meningsfull kontext för aktivitetsutförande. Vanliga aktivitetsmiljöer är
hemmet, arbetsplatsen och fritids- och mötesplatser så som restauranger, pub, affärer,
bibliotek, gym, klubbar, stränder m.m. En och samma miljö kan utgöra olika aktivitetsmiljöer
för individer beroende på vad individen gör där. Ett badhus är en arbetsplats för badvakten
men en rekreations- och mötesplats för badgästen. Det vardagliga livet innebär för de flesta
människor förflyttningar mellan olika aktivitetsrum. När vi förflyttas från en miljö till en
annan förser de olika rummen, föremålen, sociala grupper och aktivitetsformerna oss med
möjligheter, resurser, krav och begränsningar. Omgivningens egenskaper påverkar vad vi
väljer att göra och hur vi väljer att utföra handlingen. Aktivitetsmiljön är även starkt påverkad
av de kulturella och sociala villkoren. (Kielhofner 2012:96). Begreppet, aktivitetsmiljö,
kommer användas för att analysera hur framförallt fysiska miljöer men även hur personens
bemötande påverkarfunktionsnedsattas aktivitetsutförande dvs. vad en individ gör så som att
läsa, dricka en kopp kaffe, betala för en vara, umgås med vänner m.m. Genom att koppla
empirin till begreppet aktivitetsmiljö kan det ges en förståelse för konsekvenserna av
bristande tillgänglighet på en individnivå. Vidare kommer begreppet att användas för att
analysera vilka faktorer som bidrar till att tillgängliggöra eller otillgängliggöra olika miljöer (i
den här studien en shoppinggata) för funktionsnedsatta.

Figur 2: Visar hur begreppet aktivitetsmiljö kan kopplas till en shoppinggata. Foto:
Johanna Schönberg.
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Sammanfattning
Kielhofner försöker genom begreppet aktivitetsmiljö fånga hela skalan från fysiska föremål,
kontexter, sociala grupper och kulturer till politisk och socioekonomisk påverkan på
människans beteenden och aktiviteter. Politiska och socioekonomiska krafter i ett samhälle
har en indirekt men ändå omfattande inverkan på människors aktiviteter. Politiska och
socioekonomiska beslut får konsekvenser för människor och kan påverka tillgång till resurser,
möjligheten att flytta, eller arbeta. Kielhofner refererar till Albrecht & Bury samt Longmore &
Goldberg som menar att politiska och socioekonomiska villkor har haft särskilt stor inverkan
på aktivitetsformer för personer med funktionsnedsättningar eftersom många länder har en
ekonomisk filosofi och politik som ser funktionsnedsatta som en negativ faktor på den
ekonomiska marknaden. Konsekvenserna av dessa politiska system är en form av socialt
förtryck som ger sämre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning vad det
gäller arbete, bostad, transport, utbildning och medborgerlig delaktighet (Kielhofner
2012:95). Begreppet kommer användas för att undersöka politisk och ekonomisk påverkan på
tillgänglighetsanpassning i empirin.

Genom MOHO ges en förståelse för hur komplex samspelet mellan miljö och människan är
och hur stor inverkan miljön och föremål har på människans aktiviteter. Vidare ges en
förståelse för hur kulturen påverkar och formar miljöer och föremål. Cresswells förklaring av
hur en plats betydelse återskapas och upprätthålls av människan och hur otillgängliga miljöer
omedvetet produceras som korrekta. Detta kan ge en förståelse för att återskapandet och
bevarandet av exkluderingsprocesser tar tid att bryta. Detta går att se i det historiska avsnittet
i uppsatsen som tar upp att synen på funktionshinder förändrades till att inkludera miljöns
betydelse i början på 1960-talet. Detta märktes succesivt i bygglagstiftningen i slutet på 1960talet. Men det är inte förens på 80 och 90- talet det börjar diskuteras om retroaktiva krav på
tillgänglighetsanpassning och först 2003 kommer Boverket ut med föreskriften Lätt avhjälpta
hinder (HIN). Det har alltså passerat ca 50 år från att den fysiska miljön började ses som en
orsak till funktionshinder till att det lagstadgats om en retroaktiv anpassning av den befintliga
miljön.

Hur samhället ska komma tillrätta med diskrimineringen av funktionsnedsatta är en svår
fråga som berör både ekonomi, politik, demokrati, mänskliga rättigheter, intressekonflikter i
föreskrifter och lagstiftning m.m. Nedan kommer några idéer om hur
tillgänglighetsproblematiken kan hanteras. I det första stycket hanteras problematiken på en
mer abstrakt nivå, Universell Design däremot är mer praktiskt inriktad. Gleeson refererar till
Fraser och Young som menar att rättvisa endast kan uppnås om “individer och grupper har
möjlighet att delta i det integrerade sociala livet på ett meningsfullt sätt, delta betyder mer
än att bara tillfredsställa materiella behov. Kulturellt inflytande är en nödvändig
förutsättning för social delaktighet” (Gleeson 2001:147). Utifrån detta perspektiv på rättvisa
använder sig Gleeson av begreppet enabling justice, vilket innefattar både materiell
tillfredställelse d.v.s. tillgång till mat, husrum, personliga föremål som definieras med
genomsnittliga, sociala konsumtionsmönster, och sociokulturellt deltagande d.v.s., att
funktionsnedsatta har möjlighet att vara politiskt integrerade och uppleva kulturell respekt
(Gleeson 2001:147).
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3.6. Universell design
Universell Design (UD) består av sju designprinciper som kan användas som en guide i
designprocessen. (Se bilaga 3 )Dessa koncept utvecklades på Centret för Universal Design på
universitetet i North Carolina. Skaparna bakom UD definierar begreppet som designa av
produkter och miljöer som kan användas och upplevas av människor i alla åldrar och
förmågor. UD konceptet innebär att en produkt designas för att kunna användas av så många
målgrupper som möjligt oavsett ålder, psykiska och fysiska förmåga. Skaparna bakom UD
menar att istället för att anpassa befintliga produkter så att personer med nedsatt förmåga
ska kunna använda dem så kan en produkt från börja skapas så den är användarvänlig även
för funktionsnedsatta. Idag så tillverkas produkter specifikt för personer med nedsatt
funktion, så kallad” tillgänglig design” eller” anpassad design”. Den här typen av design möter
förskrivna kodkrav för funktionsnedsatta och blir en separat design som skiljer sig från design
som riktar sig till normen. Separat design för funktionsnedsatta är vanligt, vilket medverkar
till att segregera funktionsnedsatta. Vidare känner sig många funktionsnedsatta “utpekade”
eller obekväma när de hänvisas till anpassad design som även är kostsamma och kan fungera
stigmatiserande. Anpassad design är ofta en efterhandskonstruktion i slutet av
designprocessen, vilket kan ses som ett uttryck för designers misslyckande att ta hänsyn till
funktionsnedsättningar i designprocessen (Follette 1998:4).

Anpassad design innebär att standarddesignen modifieras med syftet att gör den tillgänglig
för funktionsnedsatta. UD är alltid tillgängliga eftersom de inkluderar tillgänglighet från
början i designprocessen, vilket gör att tillgängligheten i designuttrycket inte är lika märkbar
som i anpassad design (Follette 1998:4). UD utgår från att förändra den byggda miljön, vilket
inkluderar vardagliga produkter, utomhusmiljöer och byggnader. Målet är att göra produkter
och miljöer så användbar som möjligt för alla och att minska behovet av att förändra
människor samt anpassningar av produkter och miljöer (Follette 1998:5). Grunden till
designprinciperna togs fram i ett pilotprojekt som involverade arkitekter, landskapsarkitekter
och grafiska designer. De genomförde en serie av utvärderingar av konsumentprodukter,
arkitektoniska utrymmen och byggnadselement. Utvärderingarna involverade besök,
fokusgrupper, observationer och personliga intervjuer. Syftet med utvärderingarna var att
bestämma optimal prestanda och använda funktioner som gör att produkter och miljöer kan
användas av en mångfald av människor (Follette 1998:7). Universell Design kommer
användas för att analysera tillgängligheten av entréer längs shoppinggatan i fallstudien. Några
bra och mindre bra exempel kommer väljas ut och tas med i uppsatsen.

3.7. Makt
Ytterligare två teoretiskt begrepp kommer användas för att belysa maktperspektiven vid
tillgänglighetsanpassning av befintlig miljö. Tvingande makt är en maktteknik som sätter
personer i situationer där de inte har något val, eller mycket begränsat handlingsutrymme.
Det kan handla om subtilt tvång som att stå i kö till kassan för att kunna betala. Eller att
människan agerar på ett visst sätt för att undvika något negativt (Börjesson & Rhen 2011:14–
13) Mikromakt kan ses som en slags motstånd mot makten. Alla människor har i någon mån
makt i en relation. Exempelvis så kan åhörare med sitt kroppsspråk visa sitt ointresse eller
missnöje för föreläsningen genom att surfa/sova/se uttråkad ut. Detta kan påverka
föreläsaren att göra en mer intressant föreläsning (Börjesson & Rhen 2011:25).
Maktbegreppen kommer användas för att analysera vilka aktörer som använder sig av makt
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och vem som utsätts för makt. Vidare kommer maktbegreppen även användas för att
analysera huruvida den fysiska miljön utövar makt.

Sammanfattning av teoretiska begrepp
För att förtydliga vilka teoretiska begrepp som kommer användas och hur de kommer
tillämpas görs en sammanfattning nedan. Begreppen kan även ses i en hierarkis ordning där
den miljörelativa funktionshinderdefinitionen fungerar som ett paraplybegrepp över
resterande teoretiska begrepp. Begreppet fångar hela problematiken med
tillgänglighetsanpassningen av samhället. Det är miljön som utgör hindret och måste
anpassas så att funktionnedsatta inte diskrimineras. Näst i hierarkin är begreppet
aktivitetsmiljö som delar upp miljön i olika beståndsdelar (rum, föremål, sociala grupper,
aktiviteter) vilket ger en förståelse för hur olika faktorer i (aktivitets)miljön kan påverka
tillgängligheten. Miljöns inverkan kan anses vara på samma hierarkiska nivå som
aktivitetsmiljö eftersom begreppet handlar om hur miljön påverkar människors aktiviteter.
Längst ned i hierarkin hamnar universell design eftersom det handlar om hur föremål är
utformade. Maktbegreppen är svår att placerade i den här begreppshierarkin eftersom det
främst handlar om människors ageranden. Men på ett vis utövar även den fysiska miljön en
form av makt, vilket i så fall skulle placera maktbegreppet på samma hierarkiska nivå som
aktivitetsmiljö och miljöns inverkan. Nedan följer sammanfattningen av begreppen;

Den miljörelativa funktionshinderdefinitionen kommer användas för att analysera och
diskutera uppsatsens ämne på en abstrakt nivå.
Aktivitetsmiljö kommer att användas för att analysera vilka faktorer som bidrar till att
tillgängliggöra eller otillgängliggöra olika miljöer (i den här studien en shoppinggata) för
funktionsnedsatta.
Politiska och socioekonomiska krafter kommer användas för att analysera om det finns
kopplingar till politiska och socioekonomiska krafter i arbetet med att tillgänglighetsanpassas
samhället.
Miljöns inverkan kommer att användas för att analysera hur otillgängliga miljöer påverkar
funktionsnedsatta.
Maktbegreppen kommer användas för att analysera vilka aktörer som använder sig av makt
och vem som utsätts för makt. Vidare kommer maktbegreppen användas för att analysera
huruvida den fysiska miljön utövar makt.
Universell Design kommer användas för att analysera tillgängligheten av entréer längs
shoppinggatan i fallstudien. Några bra och mindre bra exempel kommer väljas ut och tas med
i uppsatsen.

3.8. Källkritik

Författarna kan kritiseras för att bara lyfta problematiken utifrån funktionnedsatta
perspektiv. Model Of Human Occupation av Kielhofner är framtagen med syftet att försöka
förstå funktionsnedsatta och är avsedd att användas inom en arbetsterapeutisk profession.
Därför finns det förmodligen inte någon annans perspektiv med i modellen. Många miljöer
som finns idag skapades i kontexter då det fanns en annan syn på funktionsnedsatta. Dessa
miljöer och byggnader finns kvar idag och används. För att anpassa dessa byggnader och
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miljöer krävs det ekonomiska medel, det finns kulturvärden att ta hänsyn till och
anpassningen påverkar andra aktörer så som fastighetsägare och butiksägare m.m. dessa
bitar tas inte Gleeson upp. Ovan nämnda aspekter hade bidragit till en mer nyanserad bild av
tillgänglighetsproblematiken.

4. Metod
4.1. Fallstudie
I den här undersökningen har en fallstudie använts som forskningsdesign eftersom syftet är
att undersöka valt ämne på djupet, vilket är syftet med en fallstudie (Denscombe 2009:62,
Yin 2007: 31). Centrala delar för en fallstudie är att belysa beslut, varför de fattades, hur de
genomfördes och vad konsekvenserna av besluten blev (Yin 2007:30). I den här fallstudien
undersöks bland annat hur avvägningar görs mellan olika intressen när beslut utifrån HIN3
fattas och vad det får för konsekvenser för funktionnedsatta. Vidare används fallstudier i
verkliga miljöer d.v.s. det görs en undersökning i en existerande miljö och målet är ofta att
förklara komplexa situationer (Denscombe 2009:62, Yin 2007: 31). Observationen som är en
del av fallstudien sker på en shoppinggata, vilket utgör en verklig miljö. I fallstudien har ett
fall undersökts eftersom det varit för omfattande att ta med mer än ett fall med tanke på
tidsramen och på det sätt fallstudien genomfördes. När endast ett fall undersöks väljs det ut
efter fallets karaktär som kan vara exempelvis generellt, unikt, avslöjande (Yin 2007:61–63).
Fallet som valts i den här studien är ett generellt fall med avseende till att den valda
shoppinggatan representerar en shoppinggata i en mindre stad med blandat utbud av service
och butiker. Det finns både butikskedjor och ett lokalt utbud. Stadskärnan utgörs mestadels
av äldre bebyggelse. Det bör dock nämnas att fallet ur vissa aspekter kan ses som unikt då
staden finns med på UNESCOs världsarvslista. I den här fallstudien har metoderna
observation och intervjuer använts för att samla in data. Enligt Yin (2007:62) bygger
fallstudien på att flera källor används för att ta fram empiriska belägg och det är därför en
fördel att använda flera metoder. Vanliga metoder för att samla in data är genom dokument,
arkivmaterial, intervju, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter (Yin
2007:112).

Beskrivning av valt fall
Fallstudie i den här uppsatsen utgörs av en central shoppinggata som ligger i Karlskrona,
vilket är en mindre svensk stad som ligger i en kommun med ca 65 000 invånare (Karlskrona
kommun, 2015). Shoppinggatan består till stor del av en gågata och längs gatan finns ett
blandat utbud av service och butiker som erbjuder ”mainstream” konsumtion. Butikerna
består både av etablerade butikskedjor men det finns även andra mindre butiker.
Serviceutbudet består av klädbutiker, gym, fik, pub/restaurang, hotell, smyckesbutik,
delikatessbutik, biograf m.m. Stråket ligger i en kuperade terräng och längs med stråket finns
historiskt intressanta byggnader med bevarandevärde. Karlskrona ingår i UNESCO:s₁ lista
över världsarv.
UNESCO ₁ är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. År 1972 antog UNESCO:s generalkonferens en
konvention om skydd för världens kultur-och naturarv. Sverige skrev på konventionen 1985 och har där med tagit på
sig att skydda och bevara värdefulla kulturarv till kommande generationer. Karlskrona skrev in på världsarvslistan
1998 Karlskrona är ett exempel på en europeiskt planerad örlogsstad, vilka spelade en viktig roll under de
århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande i europeisk politik. Karlskrona är de örlogsstad
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Figur 3: Visar centrala Karlskrona och Ronnebygatan, som utgör fallet i fallstudien. Ronnebygatan
är orangemarkerad. Kartan är ursprungligen hämtad från Googlemaps och har omarbetats av
Johanna Schönberg.

4.2 Observation
Observation har valts som metod eftersom den är användbar när naturliga miljöer studeras
samt att metoden möjliggör en inventering av en befintlig miljö där vissa utvalda aspekter
studeras. (Bryman 2009:263) För att minimera risken för att forskarens perceptionsförmåga
påverkar observationen negativt gjordes ett observationsschema, vilken specificerar vilka
aspekter som ska observeras och vad som faller inom ramen för aspekterna (Bryman
2009:256, Denscombe 2009:271–272). Observationsschemat måste ha ett tydligt fokus för
att kunna belysa den avsedda frågeställningen (Bryman 2009:267). Det som observeras i
observationsschema måste gå att observera och mäta samt vara påtagliga så de inte går och
tolka på massa olika sätt (Denscombe 2009:276–277 Byman 269). Observationsschemat som
användes i den här studien utgår från föreskriften HIN3 och från rörelsenedsattas behov (Se
bilaga 1). Det som observerades var antal trappsteg, ledstänger, ramper, automatiska
dörröppnare, trösklar, dörrmattor, kanter, skrapgaller och manöverdon så som dörröppnare.
Observationen genomfördes den 8 och 9/4 2016. Vidare fotograferades delar av fältet för att
kunna användas i uppsatsen med syftet att förtydliga viktiga iakttagelser. Observationen i den
här fallstudien gjorts efter de att butikerna stängts för att minska uppmärksamheten kring
inventeringen och för att underlätta mätning och fotografering. Enligt (Bryman 2009:270–
271) behöver forskaren ta fler saker i beaktning vid en observation så som urval av tidsperiod
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för observationen. Fördelarna med observationer är att det är en direkt datainsamling som är
effektiv då en stor mängd för kodad data kan smalas in på kort tid (Denscombe 2009: 280).

4.2 Intervju
Respondenterna bestod av två kommunala tjänstemän, en representant från ett
handelsnätverk (en kollega tillkommer efter att intervjun påbörjats, så det är delvis två
representanter) och tre representanter från en organisation för rörelsenedsatta. Från början
var tanken att intervjuerna med medlemmarna från organisationen för rörelsenedsatta skulle
vara individuella. När kontakten med ordföranden för organisationen gjordes ville hen att alla
medlemmar som deltagit i organisationens egen inventering av tillgängligheten i centrala
delar av staden skulle få vara med och samtala om tillgänglighetsfrågor och att intervjuerna
kunde ske efteråt. Vid besöket i deras lokaler gjordes ett snabbt övervägande, de individuella
intervjuerna byttes ut mot en gruppintervju. De tre respondenterna hade reda påverkats av
den allmänna diskussionen som ägde rum tidigare. Ytterligare en anledning till att de
individuella intervjuerna valdes bort grundar sig på att lokalen bestod av ett stort rum, vilket
gjorde det omöjligt att genomföra individuella intervjuer utan att de andra respondenterna
satt med under intervjun. Vidare var tanken att undersökningen även skulle inkludera
intervjuer med någon fastighetsägare men dessvärre lyckats jag att få tag på någon som vill
ställa upp i undersökning.

I fallstudien valdes intervju som en utav metoderna eftersom intervjuer är en viktig
informationskälla då studien involverar människor. Personer som är insatta i en situation kan
ge viktig information och infallsvinklar till fallstudien (Yin 2007:119). Vidare valdes intervju
som metod eftersom det ofta genererar djupgående data, vilket lämpar sig i en fallstudie
(Denscombe 2009:267). Personerna som intervjuades var nyckelpersoner med viktig kunskap
och inblick i uppsatsens valda ämne. Yin (2007:119) menar att forskaren måste vara
medveten om den mänskliga faktorn vid intervjuer. Informanten kan ha svårt att
minnas eller uttrycka känslor och upplevelser. En del av empirin som samlades in under
intervjuerna kunde kontrolleras genom att jämföra respondenternas svar. Intervjuerna med
tjänstemän på kommunens samhällsbyggnadsavdelning och tillgänglighetsförvaltningen
skedde den 18/4 2016. Intervjun med en representant från ett handelsnätverk i kommunen
skedde den 20/4 2016 och gruppintervjun med tre medlemmar från en
handikapporganisation skedde den 26/4 2016. Första kontakten gjordes via mail där
undersökningen presenterades i korthet och respondenterna blev tillfrågade om de ville ställa
upp på en intervju och om de i så fall var okej att intervjun spelades in. I mailet framgick
även att de kunde vara anonyma i uppsatsen. Innan intervjuerna genomfördes skrevs frågor
ner till respektive intervju (Se bilaga 2).

Intervjuerna i den här uppsatsen är halvstrukturerade, vilket innebär att färdigformulerade
frågor har ställts i en viss följd men ibland mer flexibelt beroende på situation. (Lantz
2013:64, Denscombe 2009:234). Det har även funnits en viss flexibilitet under intervjun då
det kommit upp något intressant så har detta fångats upp med följdfrågor. Alla
respondenterna utom representanterna från handikapporganisationen fick frågorna skickade
till sig via mail innan intervjun så att de kunde förbereda sig. Anledningen till att
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respondenterna från handikapporganisationen inte fick se frågorna innan intervjun var dels
för att de inte skulle parata ihop sig (tanken från början var att göra enskilda intervjuer) och
dels för att jag inte visste vilka personer som skulle ställa upp på intervjun, kontakten sköttes
via ordföranden i organisationen. För att genomföra intervjuerna besöktes respondenternas
arbetsplats eller samlingslokal. Alla intervjuerna spelades in och transkriberades eftersom det
ger en mer fullständig intervju än om forskaren antecknar, enligt Yin (2007: 119) Intervjuerna
behandlar hur respondenterna arbetar med tillgänglighetsfrågor inom det område som
respondenterna representerar. Vidare handlar frågorna om hur de ser på föreskriften lätt
avhjälpta hinder och diskrimineringslagen som har bristande tillgänglighet som
diskrimineringsgrund. Intervjuerna behandlar även olika intressen mellan att skydda
fastighetsägare från ekonomiskt betungande utgifter, bevarande av kulturvärden och att
bemöta kraven på tillgänglighet. Fördelen med enskilda intervjuer enligt Denscombe
(2009:235) är att de ofta är lätta att arrangera. Två personer bestämmer tid och plats för
intervjun. Vidare är det en fördel att all data kommer från en källa vilket även underlättar
transkriberingen och analysen av data eftersom det bara är en intervjuperson att hålla reda
på. Fördelen med en gruppintervju är att de kan öka kvaliteten på så vis att en
gruppdiskussion kan vara mer belysande. Under en gruppintervju ges möjlighet för
respondenterna att lyssna till andras synpunkter och de kan ge stöd för dessa eller ifrågasätta
dem (Denscombe 2009:237). Nackdelar med intervjuer som metod är att de framför allt är
tidskrävande och att intervjuaren påverkar intervjun och även analyseringen av data.
Intervjuer är därmed svåra att göra objektiva (Denscombe 2009:268).

Inför varje intervju presenterade jag mig själv, ålder, utbildning, arbetserfarenhet av
funktionshinder och mitt intresse för ämnet. Min erfarenhet av att arbeta med
funktionsnedsatta kan har påverkat intervjun med medlemmarna från
handikapporganisationen positivt genom att min erfarenhet kan ha påverkat medlemmarnas
förtroende för mig. Vidare kan intervjun med en tjänsteman påverkats positivt eftersom hen i
grunden var utbildad arbetsterapeut, vilket kan ha påverkat hur hen valde att svara på
frågorna. Min erfaren het kan även ha påverkat undersökningen negativt genom att mina
förutfattade meningar eller uppfattningar kan ha påverkat hur insamlat material tolkats.
Enligt Denscombe och Lantz (Denscombe 2009:224–225, Lantz 2013:84) sker det en
påverkan mellan intervjuaren och respondenten, detta brukar benämnas som
intervjuareffekten. Intervjuarens kön, ålder, etniska ursprung, sätt att klä sig och även yrket
påverkar respondenternas uppfattning om intervjuaren och påverkar således hur mycket
information respondenten ger och hur ärliga de är i sina svar.

4.3 Etiska principer
Grundläggande etiska principer som gäller för forskning i Sverige är principerna om
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet handlar om att forskaren ska redogöra för forskningens syfte och vilka
delar som ingår i undersökningen. Vidare ska deltagarna vara medvetna om att deltagandet är
frivilligt (Bryman 2008:131). I fallstudien informerades deltagarna om ovanstående i
samband med den först mailkontakten då förfrågan om att delta framfördes Samtyckeskravet
innebär att deltagandet i undersökningen sker på deltagarens villkor. Om det finns delar av
undersökningen som deltagaren inte vill ställa upp på behöver de inte göra det. Under
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intervjuerna upplevdes inte någon sådan situation men om det hade gjort det så hade
deltagna inte behövt svara på de frågor som de inte velat svara på. Konfidentialitetskravet
innebär att uppgifter om deltagarna ska hanteras med stor försiktighet. I undersökning har
deltagarna erbjudits möjligheten att vara anonyma, vilket alla är i uppsatsen. Vidare har
personuppgifter inte varit relevanta för undersökningen och har därför inte efterfrågats.
Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in och som bygger på empiri från
deltagarna endast kommer användas till forskningsändamålet (Bryma 2008:152).
Informationen som samlat in om deltagarna har enbart användas i uppsatsen.

4. 4 Analysmetod
Alla intervjuer har transkriberats och sedan kodats och kategoriserats. Först har det gjorts en
noggrann genomläsning av insamlad data. Kodningen har tagits fram utifrån innehållet i data
genom att ord och textstycken strukits under för att sedan benämnas med en kod. Koden är
ett ord som uttrycker innehållet i nyckelbegrepp eller textstycken. Koderna har sedan samlats
under större kategorier, vilka är följande; Hinder i aktivitetsmiljön, Tillämpning av HIN3 och
Aktör som utgör en del av aktivitetsmiljö. Denna typ av innehållsanalys är en induktiv metod
(Seale, 2012:368, Hsieh & Shannon 2005:1 279) Vid en sådan process kan kodningen bestå av
ord, delar av meningar eller hela textstycken (Seale, 2012:370). Vidare har de teoretiska
begreppen kopplats till empirin. I analysen har resultat från observationen vävts in
fortlöpande i texten. Data som samlats in under observationen finns i observationsschemat
(Se bilaga 3). Vidare kommer entréer från inventeringen analyseras utifrån inklusive design.
Nedan visas vilka koder som hör ihop med vilken kategori.
Kategorin Tillämpning av HIN bygger på intervjuerna med tjänstemännen på kommunen.
De kodord som identifierats under ovanstående kategori är arbetsprocessen som beskriver hur
kommunen arbetat när de tillämpat föreskriften HIN3. Under kodordet resurser har
respondenternas uppfattning om kommunens resurser vad det avser tillämpning av HIN3
diskuterats. Under kodordet uppfattning om föreskriften har respondenternas uppfattning
om HIN3 och deras upplevelse av att tillämpa den diskuterats. Under koden avvägningar av
aspekter har respondenterna beskrivit vilka avvägningar som görs när HIN3 tillämpas. Under
kodordet samarbete beskrivs kommunens samarbete med andra aktörer vid
tillgänglighetsarbetet. Under kodordet respons har respondenternas upplevelse av responsen
från medarbetare och andra aktörer i samband med tillgänglighetsarbetet diskuterats och
under kodordet förbättringar har respondenterna diskuterat vilka förbättringar de anser behövs
för att samhället ska bli mer tillgängligt.

Kategorin Hinder i aktivitetsmiljön bygger på intervjuer med medlemmar från en
Handikapporganisation. Under kategorin återfinns följande kodord; Upplevda hinder där
respondenterna beskriver vad de känner och tänker när de möter ett hinder och vilka hinder
de anser är vanligast. Under kodordet bemötande beskriver respondenterna hur de upplever
att de blir bemötta i olika situationer. Under kodordet möjligheter att påverka beskriver
respondenterna hur de upplever sina möjligheter att påverka sina intressen och under
kodordet förbättringar diskuterar respondenterna vad de anser behöver göras för att
samhället ska bli mer tillgängligt.
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Kategorin Aktör som utgör en del av aktivitetsmiljön bygger på intervjuer med
respondenterna som representerar Handelsnätverket. Kategorin bygger på följande kodord;
möjligheter att påverka som beskriver respondenternas upplevelse av att påverka sina
intressen. Kodordet tillgänglighetsfrågor beskriver hur respondenterna och deras verksamhet
arbetar med tillgänglighetsfrågor. Kodordet respons beskriver respondenternas upplevelse av
resons från medarbetare och nätverkets medlemmar och kodordet samarbete beskriver
handelsnätverkets samarbete med andra aktörer vid tillgänglighetsarbete.

5. Analys och resultat
I det här kapitlet kommer insamlad och analyserad data presenteras utifrån uppsatsens
forskningsfrågor. Vidare kommer materialet kopplas till de teoretiska begreppen som används
i uppsatsen.

5.1. Tillämpning av föreskriften lätt avhjälpta hinder

Avsnittet bygger på intervjuer med tjänstemän på kommunen. När lätt avhjälpta hinder
tillämpas sker arbetsprocessen på olika sätt beroende på om det är en kommunal fastighet
eller en privatägd. De kommunala, publika fastigheterna och allmänna platser har inventerats
av två tjänstemän från kommunen. Det gjordes mellan 2002 och 2005. När åtgärderna skulle
prioriteras samarbetade kommunen med handikapporganisationer som gav sin syn på vad
som behövde åtgärdas för att lokalen eller platsen skulle bli tillgängliga för dem eller deras
grupp. De organisationer som var representerade var följande; De Handikappades
Riksförbund DHR, Neuroförbundet NHR, astma och allergi, synskadades förening,
hörselskadade och Blekinge döva. Vidare var det även ett samarbete mellan nämnderna på
kommunen. Själva processen med att åtgärda bristerna kunde kommunen göra först 2007 då
det fanns ekonomiska medel avsatta i budgeten för det ändamål.

När det kommer till de privatägda, publika fastigheterna så behandlas tillgänglighetsfrågor
ofta i samband med ett bygglov. Det förekommer att bygglovssidan får in en anmälan om
bristande tillgänglighet även om det är sällsynt. I en sådan situation kontaktas den som är
ansvarig för byggnaden eller platsen så att de får tillfälle att göra något åt bristen. Görs inte
det så kan kommunen skriva föreläggande om att åtgärder ska vitas. Vidare så ser kommunen
oftast till att göra så många åtgärder som möjligt när ett ingrepp görs i stadsmiljön och då
kommer även tillgänglighetsfrågorna med. Tillgänglighetsfrågor som sker i samband med ett
bygglov eller när det görs ett ingrepp i stadsmiljön styrs av PBL, BBR och BBF som kräver att
byggnader eller allmän plats är tillgängliga. Bygglovssidan har som åtagande enligt PBL (11
kap 1 §) att utföra inventering av de publika, privatägda fastigheterna utifrån HIN3 men
kommunen har inga resurser i nuläget att utföra detta.
”Det finns ju en särskild tillsynsprocess också, som det är idag så har vi bristande resurser för att
jobba med egeninitierad tillsyn” (I det här sammanhanget avses egeninitierad inventering utifrån
HIN3 av privata fastigheter) Tjänsteman 2
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Vad det gäller resurser för att hantera HIN3 så anser båda tjänstemännen att det finns
tillräckligt med kunskap och att det finns råd från sakkunniga att få i situationer där det finns
oklarheter. De kommunalägda fastigheterna är så gott som inventerade och
tillgänglighetsanpassade, enligt tjänsteman 1. Båda tjänstemännen menar att med mer pengar
hade kommunen kunnat åtgärda bristerna fortare. Den stora resursbristen är hanteringen av
kommunens inventering av privatägda, publika fastigheter. Tjänsteman 1 tycker att
förordningen lätt avhjälpta hinder är svår eftersom den är så förhandlingsbar. Hen menar att
vad som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder i en kommun behöver inte vara det i en annan.
Det är även en skillnad i svårighetsgraden när lätt avhjälpta hinder ska åtgärdas. I en
kommun med en relativt ny stadskärna där det inte finns kulturhistoriska byggnader att
bevara och där terrängen är platt så är det inte svårt att tillämpa förordningen men i andra
städer med andra förutsättningar kan det vara mycket svårare.

5.2. Avvägningar mellan olika intressen
Avsnittet bygger på intervjuer med tjänstemän på kommunen. De kommunala tjänstemännen
som intervjuats har i uppgift att tolka och tillämpa föreskriften lätt avhjälpta hinder. De ska
även göra avvägningar mellan olika intressen så som att bevara kulturhistoriskt intressanta
byggnader och att tillgodose kraven på tillgänglighet. Vidare ska de även väga in de
ekonomiska och praktiska aspekterna. En tillgänglighetsåtgärd får inte vara betungande för
fastighetsägaren eller näringsidkaren, enligt HIN3 (HIN3 BFS 2013:9) När det kommer till de
kommunala fastigheterna har kommunen lagt nivån högt när det gäller vad de avser är ett
enkelt avhjälpt hinder. De har i vissa fall installerat plattformshissar och ansett att det har
varit enkelt avhjälpt, vilket det inte är enligt tjänsteman 1. Vidare gick kommunen ut tidigt
med tillgänglighetsarbetet som startade 2002. Kommunen ville visa att de gjorde något åt
sina egna fastigheter och inte bara påpeka att privata fastighetsägare hade brister i sina
fastigheter. När det kommer till privatägda fastigheter så görs det en avvägning mellan
ekonomiska- praktiska- och bevarande aspekter i det unika fallet med dess unika
förutsättningar.
Båda tjänstemännen tycker att det är svårt att göra de avvägningar som föreskriften och PBL
kräver. I den här fallstudien tycks det vara avvägningen mellan att bevara kulturmärkta
byggnader och att tillgodose kraven på tillgänglighet som är den vanligaste avvägningen.
Tjänstemännen menar att det stöter de på det nästa hela tiden. Tjänsteman 2 nämner ett
lyckat projekt de gjorde i Fredrikskyrkan som finns med på UNESCO:s världsarvslista
(Örlogsstaden Karlskrona, 2016). Ett annat projekt som liksom Fredrikskyrkan står med på
UNESCO:s världsarvslista och ligger utanför fallstudiens geografiska avgränsning men som är
värd att nämna i det här sammanhanget är Rådhuset. Idag fungerar Rådhuset som tingsrätt
och vid entrén finns en mindre hiss som kan användas av funktionsnedsatta (Egna
observationer, 2016-05-20).
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Figur 3: Visar byggnader med bevarandevärde som anpassats i Karlskrona. Till vänster är Rådhuset
som kompletterats med hiss, framifrån och från sidan. Till Höger är Fredrikskyrkan som
kompletterats med en ramp. Foto: Johanna Schönberg

Tjänsteman 1 berättar om när delar av shoppinggatan gjordes om till gågata där kulturvärdet
ställdes mot kraven på tillgänglighet;
”drift och servis den tekniska sidan hade velat höja gatan lite till på en del hus men då stötte man på
patrull därför att då kom man åt delar av husgrunderna på en del av de gamla husen som man inte
fick täcka för. Så där på den delen så kommer det vara en del av entréerna som kommer ha ett
trappsteg kvar. Man minskar visserligen antalet trappsteg eller man minskar höjden på trappstegen
men det kommer vara trappsteg kvar” Tjänsteman 1

Kopplingar till teoretiska begrepp
Politiska och socioekonomiska krafter tas upp i den teoretiska inramningen och går att
koppla till hur HIN3 tillämpas. Till att börja med är förordningen framtagen i en politisk
kontext och det finns politisk beslut som ligger bakom förordningen så som att Sverige skrivit
på FNs konvention om rättigheter för funktionsnedsatta och politiska beslut som tagits fram i
Prop.1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken. I denna proposition är ett tydligt mål att den fysiska miljön ska
tillgänglighetsanpassas. Kommunens arbete med att åtgärda publika kommunalägda
fastigheter går att koppla till ekonomiska resurser. Fastigheterna var inventerade 2005 men
kommunen kunde först åtgärda bristerna 2007 då det fanns budgetmedel avsatta för detta
ändamål. Kommunens syn på vad de ansåg vara ett enkelt avhjälpt hinder går också att
koppla till ekonomi. Eftersom kommunen installerade plattformshissar och ansåg att det var
ett enkelt avhjälpt hinder. I jämförelse med att ta bort en tröskel är förmodligen en
installation av en plattformshiss mycket kostsam. Vidare går även den uteblivna
inventeringen av publika, privatägda fastigheter att koppla till politiska och ekonomisk
krafter. Vad resursbristen beror på framkommer inte i det här fallet. Det kan handla om att
det inte finns ekonomiska medel men även om att andra frågor prioriteras före
tillgänglighetsfrågor.
Kommunen har genom lagstiftningen möjlighet att utöva tvingande makt gentemot
fastighetsägare. I ett bygglovsärende får fastighetsägaren inte bygglov om de inte följer kraven
på tillgänglighet. Kommunen låter även bli att utöva tvingande makt gentemot
fastighetsägare eftersom de inte har resurser att tillämpa HIN3 vad det avser privatägda,
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publika fastigheter. Förordningen HIN3 har en indirekt påverkan på aktivitetsmiljön längs
shoppinggatan som undersökts i fallstudien. Om och hur förordningen HIN3 tillämpas avgör
vilka aktivitetsmiljöer funktionnedsatta kan ta del av. De föremål i aktivitetsmiljön som utgör
ett hinder (trösklar, mattor, skrapgaller, bristen på dörröppnare m.m.) är tänkt att tas bort
med hjälp av föreskriften HIN3. I fallstudien tillämpas inte förordningen i någon större
utsträckning vad det avser privatägda publika fastigheter, vilket utgör majoriteten av
fastigheterna längs med shoppinggatan (Kommunikation med tjänsteman på kommunen
2016-04-07). Konsekvensen blir att flera föremål som utgör ett hinder finns kvar längs
shoppinggatan.
En relevant fråga att ställa utifrån den Miljörelativ funktionshinderdefinition är huruvida
kommunen kan anses bidra till att göra funktionsnedsatta funktionshindrade i mötet med
otillgängliga miljöer då kommunen inte tillämpar förordningen lättavhjälpta hinder vad det
avser privatägda, publika fastigheter. Eller är det lagstiftningens utformning med dess
undantagsregler som bidrar till att göra funktionsnedsatta funktionshindrade i mötet med
otillgängliga miljöer? Det här är relevanta frågor att fundera på och kommer diskuteras vidare
under diskussionsdelen.

5.3. Konsekvenser för funktionsnedsatta
Avsnittet bygger på intervjuerna med medlemmar från handikapporganisationen och
tjänstemän på kommunen samt observationen. Utifrån observationen som gjordes av
shoppinggatan visar det sig att av alla undersökta entréer ligger 31 i marknivå och 33 är
entréer med trappsteg. Av de 31 entréer i marknivå visar det sig att 21 stycken har någon form
av hinder, eller som skulle kunna utgöra ett hinder. I bedömningen av vad som kan utgöra ett
hinder har allmänna råden för HIN använts. Där räknas hinder upp som trösklar, mindre
nivåskillnader, mattor, skrapgaller, felplacerade manöverdon samt brister av balansstöd.
Dessa 21 hinder som identifierats på entréer i markplan kan i många fall ses som enkelt
avhjälpta enligt tjänstemän på kommunen.
”alltså en tröskel behöver ju inte kosta så mycket det beror ju på lite grann vad har man för krav
[..]och en ledstång behöver ju inte kosta så mycket om man smäller upp någon vanlig enkel, men nu
har ju vårt stadsmiljöprogram satt en nivå på hur en ledstång får se ut och då ska det ju var smides ..
så då blir det ju lite dyrare” Tjänsteman 1
”Tröskel är ju en liten åtgärd, den är ju nästan försumbar om man inte måste byta ut dörrar och
sådant. Däremot dörröppnare är hanterbart, det går ju oftast. Det är ju värre om man ska sätta in
hissar då börjar det ju bli stor kostnader som kan gå på flera hundra tusen kronor” Tjänsteman 2
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Figur 4 Visar exempel på hinder som finns längs shoppinggatan. Till vänster är en liten kant på ett par
centimeter och till höger är en kant på ca 5 cm samt ett skrapgaller. Båda entréerna saknar dörröppnare. Foto:
Johanna Schönberg

Respondenterna från handikapporganisationen menar att de vanligaste hindren de stöter på
är trottoarkanter, ojämnt underlag/ kullersten övergångsställen och att gående och cyklister
samsas på GC- vägar. Dessa aspekter har inte tagits med i observationen eftersom det skulle
bli en för omfattande undersökning. Det som kan sägas är att i det flesta fall handlar om
allmän plats och faller på kommunens ansvar att åtgärda. Andra hinder som respondenterna
från handikapporganisationen tar upp under intervjun är kulturmärkta hus som inte är
tillgängliga, nybyggen som är dålig planerade, butiker som inte går att komma in i, tunga
dörrar som inte går att öppna eftersom det saknas dörröppnare, uteserveringar där det inte
går att komma in i restaurangen för att beställa eller betala. Det finns även en ovilja hos en del
butiksägare som inte vill sätta upp en ringklocka utanför butiken. Ringklockan underlättar för
funktionsnedsatta att påkalla personalens uppmärksamhet för att få hjälp med att ta sig in i
butiken eller få hjälp att hämta och betala för en vara. Respondenterna poängterar dock att
personalen i de flesta butiker är mycket hjälpsamma och bemöter dem väl. Både
observationen och intervjuerna med de rörelsenedsatta visar på att det finns en hel del hinder
längs med shoppinggatan.

Respondenterna från handikapporganisationen är alla överens om att det som krävs för att
samhället ska bli mer tillgängligt är kunskap och förståelse för funktionsnedsatta. De menar
att det behöver vara någon med i arbetet som själv är funktionshindrad som förstår
problematiken eftersom det är svårt att sätta sig in i hur det är att leva med funktionshinder.
En respondent berättar om en situation där det saknas förståelse;
”jag har parkeringstillstånd och då är det ju rutor (handikapparkeringar) där framme, de har tagit
bort rätt många men det är tre rutor tror jag .. är det vinter och så då ska man gå och hämta en
vagn (kundvagn) på andra sidan..hur går detta till? Alltså jag kan inte gå och hämta någon vagn.
Då är det ju bättre att parkera vid vagnarna så kan man ju luta sig mot vagnen när man går .. och
det har jag påtalat men det händer inte så mycket … det tycker bara att man är allmänt gnällig”

Respondent 2
”Ja det har jag sagt till om.. det är ju helt vansinnigt.. så dumt!” Respondent 1

”Ja, verkligen då ska jag ta och prata med X” Respondent3
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”Varför ska en handikappad parkera vid ingången om de inte kan få tag i en vagn? I så fall skulle de
väl haft ett skåp för vagnar vid handikapparkeringen .. men visst då hade väl folk plockat dem”

Respondent 1
Ytterligare ett exempel på där tillgänglighetsåtgärden inte räcker hela vägen upptäcktes vid
inventeringen. En entré till en butik har både ramp, trappor och en ledstång men dörren
saknar dörröppnare. Detta gör att rörelsenedsatta kan komma upp för entrén men har svårt
eller kan inte komma in i butiken eftersom det är svårt att öppna en dörr. En del har inte
möjlighet att använda båda händerna vilket försvårar det ytterligare.

Figur 5 Visar exempel på insatser som gjort men där det saknas en åtgärd som försvårar eller
förhindrar rörelsenedsatta att komma in i butikerna. Båda dörrarna saknar dörröppnare. Foto:
Johanna Schönberg

Kopplingar till teoretiska begrepp
Aktivitetsmiljö som tas upp i uppsatsens teoretiska inramning, går att applicera på
shoppinggatan. Själva gatan kan ses som en aktivitetsmiljö med olika rum, föremål och
sociala grupper som utgör en kontext för aktivitetsutövande (någonting en individ gör).
Uteserveringar kan ses som olika rum, föremålen i rummen och aktivitetsmiljön kan
exempelvis vara trottoaren, trottoarkanter, utemöbler, träd, skylta, parkerade cyklar m.m.
Vidare kan entréerna ses som ett föremål som utgör en länk till andra aktivitetsmiljöer d.v.s.
butikerna. Utifrån observationen går att konstatera att personer med rörelsenedsättning har
färre aktivitetsmiljöer att tadel av än personer utan funktionsnedsättning. Respondenterna
räknar upp flera fysiska hinder, vilka kan ses som föremål i aktivitetsmiljön, de nämner att de
inte kan äta på en del uteserveringar eftersom de inte kommer in på restaurangen, vilket kan
ses som ett rum i aktivitetsmiljön. Vidare blir respondenterna både hindrade och hjälpta av
personal i butiker, vilket går att koppla till sociala grupper i aktivitetsmiljön. Genom att
applicera det teoretiska begreppet aktivitetsmiljö på respondenternas upplevelser av att vistas
i en stadsmiljö ges en förståelse för hur olika delar av stadsrummet påverkar
funktionsnedsatta möjligheter att ta del av stadsrummen och vad som utgör ett hinder såväl
fysiska som sociala.
Miljöns inverkan är också ett begrepp som tas upp i den teoretiska inramningen och innebär
interaktionen mellan miljöns egenskaper och individens unika egenskaper. Under intervjun
beskriver respondenterna från handikapporganisationen hur de känner och reagerar när de
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stöter på hinder, vilket beskriver miljöns inverkan på dem. Respondenterna berättar att de
brukar säga till när de möter ett hinder eller att deras assistenter påpekar det för dem som
driver en verksamhet där tillgängligheten inte är så bra. När de inte kommer förbi ett hinder
vänder de ofta och känner både irritation och ilska. Vidare påverkas de även av rykten från
andra funktionsnedsatta, om de hört av andra att exempelvis en restaurang inte är tillgänglig
så går de inte dit. Det blir tydligt att vissa miljöer påverkar funktionnedsatta trots att de
personligen inte varit där. En av respondenterna berättar om en situation där miljöns
inverkan får allvarliga konsekvenser.
”Det finn en restaurang på X där ett politiskt parti har sina fredagsmöten och det är inte heller
tillgängligt, och då säger de såhär att om det kommer någon som är rullstolsburen så kan vi sitta där
nere. Det är inte så det ska vara, då blir man ju utpekad” Respondent 2
Jag frågar vad respondenten känner i en sådan situation:
”Det är diskriminering ” Respondent 1
”Det är diskriminering tycker jag” Respondent 2

I det här fallet framgår det inte om personen i fråga avstår från att delta eftersom hen känner
sig diskriminerad. Konsekvenserna av den här situationen är allvarlig eftersom det handlar
om att rätten att få delta och engagera sig i ett politiskt parti. Medlemmarna i
handikapporganisationen vill inte riktigt kännas vid begreppet exkludering och de upplever
inte att de är exkluderade av samhället. Däremot använder de begreppet diskriminering.
Miljöer eller föremål som utgör ett hinder för funktionnedsatta har också en form av
maktpåverkan. Tvingande makt är ett av de teoretiska begreppen som innebär att individer
hamnar i en situation där de inte har något val eller väldigt begränsat handlingsutrymme. När
respondenterna möter ett hinder som de inte kommer förbi har det inget annat val än att
vända eller om det handlar om att de inte kommer in i en butik så får det välja en annan butik
med liknande sortiment där de kommer in istället.

5.4. Aktörers agerande
Respondenterna från handikapporganisationen tala ofta om när det inte tycker att en
verksamhet är tillgänglig, vilket kan påverka hur personalen för verksamheten hanterar
och bemöter funktionsnedsatta vid ett senare tillfälle. Vidare så håller
handikapporganisationen på att göra egna inverteringar av tillgängligheten i staden med
omnejd. De ska sammanställa inventeringarna och tanken är att de ska träffa kommunen,
näringsidkare, fastighetsägare och media (tidningen). De inventerar både butiker,
restauranger och caféer och trafiklösningar så som övergångsställen och trottoarer vilket
är ett sätt att försöka påverka och att visa sitt missnöje. De upplever att de blir väl
bemötta av de flesta när de gör inventeringen och de får ofta positiv respons av
butiksägare. Däremot upplever de inte att de har så stora möjligheter att påverka arbetet
med att tillgängliggöra samhället. De menar att de har en åsikt som de för fram men att de
inte vet hur många som tar till sig den. De har dock exempel på där de har kunnat påverka, en
av respondenterna berättar:
”När jag var ute och gick en stadsvandring med en som har hand om byggnationen och parkeringar
och allt sådant i Karlskrona då pratade vi om att här uppför denna trottoarkant kommer man verken

36

nerför eller uppför … det tog alltså två dagar så hade han fixat det. Då låg det asfalt så det gick jättebra
att köra upp med permobilen … får man det gehöret då är man jättenöjd” Respondent 1

Representanterna från handelsnätverket anser inte att de har någon möjlighet att påverka
fastighetsägarna att tillgänglighetsanpassa butiksloklaren eftersom de inte tror att
fastighetsägarna skulle lyssna på dem. Även om alla butiksägare skulle gå samman och
argumentera för att den bristande tillgängligheten påverkar deras verksamhet och kunder så
tror handelsnätverket inte att de kan påverka. Därför agerar de heller inte i frågan.
De menar att det måste komma från butiksägarna själva samt att butiksägarna upplever att
det är ett problem med att funktionsnedsatta inte kommer in i deras butik. Vidare menar
respondenterna att de troligtvis måste visa att det finns en efterfrågan på
tillgänglighetsanpassade butiker för att fastighetsägarna ska kunna se vinsten med att
tillgänglighetsanpassa även om det handlar om små utgifter. Representanterna från
handelsnätverket håller med om att tillgänglighetsanpassning gynnar fler än
funktionsnedsatta som exempelvis familjer med barnvagn. Eftersom handelsnätverket inte
tror att de har möjlighet att påverka agerar de inte i för att påverka
tillgänglighetsanpassningen av butikslokaler.

Kopplingar till teoretiska begrepp
Respondenterna från handikapporganisationen tycker att det är bra att diskrimineringslagen
finns men samtidigt tycker de att den är svår att använda på grund av undantagsregel som
säger att företag med mindre än 10 anställda inte kan anmälas för diskriminering.
Respondenterna från handikapporganisationen står dock inte maktlösa utan de utövar en
form av mikromakt som är ett av de teoretiska begreppen. Det innebär att varje individ har
någon form av makt i en relation/möte. Genom att respondenterna säger till butikspersonal
när de upplever att tillgängligheten är bristfällig samt att de gör egna inventeringar av
centrum med omnejd som de ska sammanställa och visa för kommunen, näringsidkare och
media agerar de och utövar mikromakt.

Handelsnätverkets arbete med att hantera tillfälliga skyltar och marschaller påverkar
aktivitetsmiljön. Handelsnätverket väljer att inte använda sig av Mikromakt genom att de
inte försöka påverka fastighetsägare att tillgänglighetsanpassa butikslokalerna.
Konsekvenserna av detta handlande är svårt att kommentera eftersom det i det här fallet inte
säger något om vad handelsnätverket hade kunnat åstadkomma genom påtryckningar.
Vad det avser diskrimineringslagen anser handelsnätverket att undantagsreglerna finns för
att ge mindre företag en chans att överleva. Utan undantagsreglerna anser respondenterna att
hela centrum skulle dö ut. I en mailkontakt med en jurist på DO angavs att det inte finns
något fall som prövats vad det avser om undantagsregeln om tio anställda gäller för en butik
som ingår i en större butikskedja. Butiken i sig kan ha färre än tio anställda men butikskedjan
kan ju ha 300 anställda i Sverige (Kommunikation 2016-04-05).
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5.5. Universell design

Figur 6 visar bilder som ska analyseras utifrån universell design. Bilden till vänster är bild 1, mitten
bild 2 och bilden till höger bild 3. Foto: Johanna Schönberg

Bild 1 är ett bra exempel utifrån universell design. Designen är användbar för människor med
olika förmågor (princip 1) dock borde det finns ledstänger på båda sidorna av rampen och
trappan för personer som har en sida av kroppen som fungera sämre. Vidare borde det
funnits kontrasmarkeringar för synskadade. Det syns inte på bilden men butiken har
automatisk dörröppnare. Designen möjliggör en flexibel användning (2) Designen är lätt att
förstå och tolka (3) Designen kommunicerar nödvändig information för användning (4)
Tolerans för fel (5) är svårbedömt i det här fallet. Det kan ju medföra negativa konsekvenser
om en barnvagn råkar rulla ner för rampen eller trappan. Designen kan användas effektivt
och med liten fysisk ansträngning (6)
Bild 2 togs med för att visa på skillnaden mellan anpassad design och universell design.
Anpassad design sticker ofta ut och är inte anpassad i sin design till omgivande kontext. Bild 1
ser ut att vara en del av gaturummets utformning och anpassningen sticker inte ut på samma
sätt som i bild 2. I Många funktionsnedsatta känner sig utpekade och obekväma när de
använder anpassad design (Follette 1998:4).
Bild 3 togs med för att visa på motsatsen till universell design. Den här entrén uppfyller väl
princip 3 och 4 som innebär att designen är enkel att förstå och tolka samt att den
kommunicerar nödvändig information för användning.

6. Slutsatser
Vanliga hinder och problematisk tillämpning
Den här undersökningen och tidigare forskning tyder på att vanliga hinder för
rörelsenedsatta är ojämnt underlag/markbeläggning, kullersten och trottoarkanter.
Observationen visar att mindre hinder så som trösklar, kanter, mattor och skrapgaller finns
kvar längs den inventerade shoppinggatan. Detta är troligtvis en följd av att kommunen inte
har resurser att tillämpa förordningen lättavhjälpta hinder på privatägda, publika fastigheter.
Länsstyrelsens utvärdering visar på att över hälften av Sveriges kommuner inte har resurser
eller tid att tillämpa förordningen. Det tyder på att tillämpningen av lätt avhjälpta hinder är
problematisk och kan anses ha en svag ställning i praktiken eftersom den inte fungerar som
det var tänkt. Detta bidrar till att samhället fortfarande brister vad det avser fysisk
tillgänglighet, vilket bidrar till att funktionsnedsatta blir diskriminerade.
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Tidskrävande och komplext
Tillgänglighetsanpassning är tidskrävande och komplex. Den historiska genomgången av
synen på handikapp och framväxten av dagens handikappolitik har tagit mer än ett halvt
sekel från de att miljön började ses som en del av handikapproblematiken på 1960- talet,
fram tills idag, då befintliga miljöer retroaktivt tillgänglighetsanpassas. Dessvärre visar
föregående slutsats att anpassningen fortsätter att ta lång tid då den bromsas upp av
bristande resurser ute bland kommunerna. Vidare är tillgänglighetsanpassningen komplex
eftersom avvägningar mellan olika intressen måste göras i varje enskilt fall. För att
tillmötesgå båda intressena mellan att bevara värdefull bebyggelse och att uppfylla kraven på
tillgänglighet krävs både kunskap om bevarandefrågor och funktionsnedsättningar, tekniskt
kunnande och ekonomiska medel.

Helhetssyn och kunskap
Tillgänglighetsfrågor måste ses i en helhet som innefattar både den stora och lilla skalan där
förståelsen och kunskapen om funktionsnedsattas förutsättningar och behov står i centrum.
Observationen och intervjun med medlemmar från handikapporganisationen tyder på att det
finns bristande kunskap om funktionsnedsattas förutsättningar och behov. I analysdelen ges
exempel på tillgänglighetsanpassningar som inte fungerar eller är svåra att använda p.g.a. att
det saknas en detalj i tillgänglighetsanpassningen. Detta är situationer som skulle kunna
undvikas om det fanns mer kunskap och medvetenhet kring tillgänglighetsanpassning och
funktionsnedsättningar.

7. Diskussion
I detta kapitel kommer fallstudiens resultat att jämföras med resultaten från tidigare
forskning, som går att läsa under rubriken litteratur och forskningsöversikt. Vidare kommer
forskningsfrågorna besvaras och diskuteras. Kapitlet avslutas med reflektioner som dykt upp
under arbetets gång samt behov av ytterligare forskning inom området.

Jämförelse med tidigare forskning
I fallstudien som gjorts i denna uppsats framgår det att vanliga hinder för funktionsnedsatta
är ojämnt underlag/markbeläggning, kullersten och trottoarkanter enligt respondenterna
från handikapporganisationen. Utifrån observationen framgår det även att hinder i form av
trösklar, kanter, skrapgaller och mattor finns i flera entréer längs den studerade
shoppinggatan. Vidare visar fallstudien att det tar tid att tillgänglighetsanpassa samhället.
Fallstudien genomfördes 13 år efter att föreskriften lättavhjälpta hinder infördes. Dessa
resultat kan jämföras med undersökningen som beskrivs i artikeln ” City center accessibility
for wheelchair user: perspective and the planning implications” Undersökningen av
tillgängligheten i ett handelscentrum görs 10 år efter att” Disability Discrimination Act”
infördes i Stor Britannien. Undersökningen syftade till att ta reda på vilken effekt
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lagstiftningen hade haft på tillgängligheten och vilka hinder som fortfarande fanns kvar.
Resultaten av studien visade att majoriteten av respondenterna upplevde att tillgängligheten
hade förbättrats. Men många ansåg att de fortfarande blev hindrade när de skulle ta sig fram
med rullstol. De mest problematiska och vanligaste hindren ansågs vara
människor på trottoaren, att ta sig in i affärer och bristen på avfasade trottoarkanter. Andra
vanliga hinder som ansågs väldigt problematiska var höga trottoarkanter, trappor och ojämn
markbeläggning. (Bromley m.fl. 2007:234).

I artikeln” Private worlds and public places: mapping the environmental values of
wheelchair user” Beskrivs en undersökning som gjordes 1993 på universitetet i Cambrigde,
England. Syftet med studien var att identifiera vanliga attityder bland rullstolsburna om
miljön i stadens centrum samt att utforma kartor som visar tillgänglighet och hinder.
Undersökningen visade att följande hinder i rangordning angavs av hälften av de
rullstolsburna; höga trottoarkanter, branta sluttningar, ojämn markbeläggning, grov yta eller
kullersten, hal yta, små trottoarer, gatumöbler som var dåligt placerade och mycket folk på
trottoarerna (Matthews 1994:1073, 1075).

I jämförelsen med de andra studierna som utfördes för 17 år respektive 9 år sedan i England
kan det konstateras att hinder så som ojämnt underlag/markbeläggning, kullersten
trottoarkanter och att inte kunna ta sig in i butiker fortfarande är ett problem i en svensk
kommun (och troligtvis flera kommuner i Sverige) 2016. Analysen av observationen visar att
det finns en hel del hinder i entréerna till butikerna. Detta kan kopplas ihop med att
kommunen inte genomför egeninitierade inventeringar av lätt avhjälpta hinder av publika,
privatägda fastigheter och att majoriteten av fastigheterna längs med shoppinggatan är
privatägda. Detta kan även kopplas till att många av byggnaderna är gamla och tillkom när
det inte fanns några tillgänglighetskrav, att terrängen delvis är kuperad och det faktum att
Karlskrona står med på UNESCOs Världsarvslista. Dessa förutsättningar försvårar
tillgänglighetsarbetet och avvägningar måste göras mellan att bevara kulturhistoriskt
intressanta byggnader och tillgodose kraven på tillgänglighet.

Tillämpning av HIN
Vad det gäller tillämpningen av HIN3 i kommunala fastigheter så är i majoriteten av alla
fastigheter inventerade och åtgärdade, enligt tjänsteman 1. Det tyder på att föreskriften HIN3
fyllt sitt syfte och fungerat väl i tillämpningen. Tillämpningen av lätt avhjälpta hinder på
privatägda, publika fastigheter är problematisk, eftersom kommunen i den här fallstudien
inte har resurser att tillämpa föreskriften. Dessvärre är detta inte unikt för den här
kommunen. Över hälften av Sveriges kommuner har inte resurser att hantera föreskriften lätt
avhjälpta hinder, vilket tyder på att detta är ett utbrett problem och att föreskriften inte
fungerar som den var tänkt. HIN framstår som en svag föreskrift med låg ställning i
praktiken. Det innebär inte att själva föreskriftens innehåll och utformning inte fungerar utan
det är praktiserandet av föreskriften som brister. Varför kommunen i fallstudien eller så
många andra kommuner inte har resurser att hantera tillsynen av HIN kan den här
uppsatsen inte svara på. Det skulle kunna handla om bristen på ekonomiska medel, tidsbrist
eller att andra frågor prioriteras före tillgänglighetsfrågor.
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Observationen och intervjuerna i fallstudien visar på exempel där tillgänglighetsinsattser
gjorts men där det saknas åtgärder för att anpassningen ska fungera i praktiken. Anledningen
till att det ser ut så är svårt att svara på men det skulle kunna handla om att det saknas
förståelse för tillgänglighetsproblematiken. Insatsen som gjorts har inte setts i sin kontext
eller att det helt enkelt inte reflekterats över att det saknas en del för att anpassningen ska
kunna användas av funktionsnedsatta. En annan rimlig förklaring kan vara att det handlar
om olika ansvarsområden. I exemplet som tas upp i analysen ligger rampen och trapporna på
allmän plats och faller under kommunens ansvar. En dörröppnare, om den funnits, sitter på
fastigheten och hamnar på fastighetsägarens ansvar.

Avvägningar av intressen
Vad det avser avvägningar av undantagsregler i de kommunalägda fastigheterna, har
kommunen haft en hög ambition på vad de ansett varit ett lätt avhjälpt hinder. Kommunen
har till och med installerat plattformshissar och ansett att de är ett lätt avhjälpt hinder. Det
här tyder på att tillgänglighetskraven har stått över undantagsreglerna HIN3 när föreskriften
tillämpats. Dessvärre har studien inte kunnat kontrollera anpassningen av kommunala
fastigheter eftersom det hamnade utanför fallstudiens ram. När det gäller avvägningar av
privatägda, publika fastigheter görs det sällan eftersom kommunen inte har resurser att
tillämpa HIN3. I de fall HIN3 tillämpas görs avvägningar i det unika fallet med hänsyn till
dess unika situation.

En vanlig avvägning som görs i fallstudien är mellan att bevara byggnader med kulturvärden
och att möta kraven på tillgänglighet. Detta tas upp av Siré som förespråkar varsam
tillgänglighetsanpassning som förenar bevarandet av kulturvärden och kraven på
tillgänglighet. Under analysdelen tas Fredrikskyrkan och Rådhuset i Karlskrona upp som
exempel där kulturarvet bevarats och kraven på tillgänglighet tillgodosetts. Dessa två
byggnader fyller viktiga samhällsfunktioner. Kyrkan är en byggnad som används vid olika
ceremonier som dop, bröllop och begravningar. Rådhuset fungerar idag som tingsrätt och
fyller på så sätt en viktig samhällsfunktion. Byggnader med kulturvärden längs shoppinggatan
kan inte anses fylla samma samhällsfunktion. Under intervjuerna med tjänstemän på
kommunen framkom det att några situationer stod bevarandevärdet över kraven på
tillgänglighet. Det skulle kunna vara så att det görs skillnad på byggnader med
kulturhistoriska värden som fyller viktiga samhällsfunktioner och byggnader som är
bevarande värda, men som inte fyller en avgörande samhällsfunktion och därför inte
tillgänglighetsanpassas i lika stor utsträckning. Andra aspekter som också kan påverka
tillgänglighetsanpassningen är vem som äger fastigheten. Fredrikskyrkan antar jag ägs av
Svenska kyrkan och Rådhuset av Staten. Vidare tar både Siré och Boverket upp att vissa
anpassningar så som brandskydd, vattentoaletter och elektricitet ses som självklara
anpassningar i byggnader med bevarandevärde, vilket är intressant eftersom det då görs
skillnad på dessa nämnda anpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Vad det beror på har
den här uppsatsen inget svar på. Men det skulle kunna ha att göra med statusen på
anpassningen att göra.
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Konsekvenser för funktionsnedsatta

I fallstudiens observation framgår att entréerna i markplan har 21 av 31 ett mindre hinder
eller något som skulle kunna utgöra ett hinder så som en tröskel, kant, skrapgaller eller
mattor. Utav entréerna i markplan har 15 stycken dörrar som öppnas manuellt, vilket är svårt
för en person som sitter i rullstol att öppna. Alla dessa hinder kan i många fall anses vara lätt
avhjälpta och de är inte en betungande utgift för fastighetsägaren att åtgärda, enligt de två
tjänstemän på kommunen som intervjuats. För personer som är funktionsnedsatta har dessa
hinder en avgörande betydelse för om de kan ta del av utbudet längs shoppinggatan.
Konsekvenserna av att det fortfarande finns hinder i stadsmiljön innebär att
funktionsnedsatta inte kan ta del av samhället på lika villkor som personer utan
funktionsnedsättning. Det kan kopplas till socialt förtryck, vilket innebär att
funktionsnedsatta begränsas i möjligheten att ta del av konsumtion av olika slag. Detta tas
upp av både Gleeson och Kielhofner . Hinder som identifierats i den här studien (trösklar,
trottoarkanter, övergångsställen en trappa) kan tyckas vara små. Men om hindren ses i en
större geografisk skala d.v.s. hela Karlskronas stad, utgör dessa små hinder tillsammans med
socio-rumsligt diskriminering ett Urbant förtryck. Det innebär att utformningen av urbana
miljöer innehåller faktorer som förtrycker funktionsnedsatta enligt Gleeson. Begreppet
aktivitetsmiljön förklarar diskrimineringen av funktionsnedsatta i den lila skalan medan
urbant förtryck förklarar diskrimineringen i den stora skalan. Båda dessa skalor behövs för
att förstå hur funktionsnedsatta drabbas av en bristande tillgänglighet.
Både Kielhofner och Gleeson tar upp att politik och ekonomi påverkar möjligheterna för
funktionsnedsatta att delta i samhället. I resultatdelen görs kopplingar från empirin till
politiska och socioekonomiska aspekter, från empirin till aktivitetsmiljöer och till miljöns
inverkan på individer i ett försök att belysa tillgänglighetsfrågors komplexitet och dess vidd.
Tillgänglighetproblematiken sträcker sig från politiska och ekonomiska beslut, tillämpning av
föreskriften, utformning av stadsrum, föremål som utgör hinder, till individer som i slutändan
inte kan ta sig förbi dessa hinder och därmed inte ges samma möjligheter att ta del av
samhället. Gleeson använder begreppet urbant förtryck. Förtryck innebär hård åtstramning i
syftet att göra grupper av individer maktlösa, vilket inte är fallet i en Svensk kontext. De
svenska handikappolitiska åtgärderna syftar till att integrera funktionsnedsatta i samhällets
olika delar. Därför är det lämpligare att använda uttrycket Urban diskriminering när
bristande tillgänglighet diskuteras i den stora skalan.
I fallstudien av shoppinggatan går det att hävda att det är frågan om diskriminering av
funktionsnedsatta . Det har uppstått en situation där tillgänglighetsanpassningen har hamnat
i ett låst läge. Kommunen har inte har resurser att tillämpa HIN3, vilket gör att små hinder
finns kvar samtidigt som funktionsnedsatta har väldigt små möjligheter att använda sig av
diskrimineringslagen eftersom de flesta butikerna har färre än 10 anställda. I den här
diskussionen bör nämnas att kommunen tillsammans med fastighetsägare gjort om delar av
shoppinggatan till gågata och arbetat med att tillgänglighetsanpassa miljön. Det har bidragit
till en tillgängligare miljö men observationen visar att även i dessa delar finns små hinder
kvar som kan anses vara lätt avhjälpta.
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Aktörers agerande

Vad det gäller maktaspekterna visar fallstudien att funktionsnedsatta har en begränsad makt
juridiskt p.g.a. undantagsreglerna i diskrimineringslagen. Däremot utövar de mikromakt när
de påpekar att det finns hinder för exempelvis butikspersonal och även genom deras egen
inventering av stadskärna med omnejd. Handelsnätverket avstår från att använda mikromakt
eftersom de anser att fastighetsägarna ändå inte skulle lyssna på dem. Dessa två aktörer
hanterar tillgänglighetsproblematiken olika, organisationen för rörelsenedsatta agera genom
att försöka påverka medan handelsnätverket är passiva. På ett sätt drabbas handelsnätverket
av bristande tillgänglighet eftersom deras medlemmar, butiksägarna, påverkas av att deras
butiker inte är tillgängliga och på så vis drabbar deras kunder. Under intervjuerna
framkommer det att butiksägarna och personalen är mycket hjälpsamma och tillmötesgående
när funktionsnedsatta får problem på grund av bristande tillgänglighet. Det visar på att
många butiksägare är måna om att ge god service, vilket kan tyckas vara ett skäl till att
handelsnätverket tar upp frågan och tillsmans för fram krav och önskemål till
fastighetsägarna.

Kompletterande verktyg
Universell design är ett ”verktyg” som skulle kunna fugerad som ett komplement vid
tillgänglighetsanpassning av befintliga byggnader och miljöer. Konceptet hanterar både
funktion, användning och design, vilket skulle kunna bidra till att miljöer kan göras
tillgängliga för majoriteten av befolkningen och samtidigt passa in i miljöns kontext och
formspråk.

7. 1. Avslutande reflektioner
Görs funktionsnedsatta funktionshindrade?
Ett centralt begrepp för uppsatsen är den miljörelativa funktionshinderdefinitionen som
förklaras i uppsatsens teoretiska inramning. Begreppet ligger till grund för synen på
funktionshinder och påverkar vilka politiska insatser som görs. En del av dessa insatser är
tillkomsten av föreskriften HIN3 som ska tillämpas av Sveriges kommuner. Som uppsatsen
tagit upp tidigare brister kommuner i sitt tillämpningsansvar och en relevant fråga att ställa
sig utifrån den miljörelativa funktionshinderdefinitionen är huruvida kommunen kan anses
bidra till att göra funktionsnedsatta funktionshindrade i mötet med otillgängliga miljöer.
Eller kan föreskriftens utformning med dess undantagsregler ses som bidragande till att göra
funktionsnedsatta funktionshindrade i mötet med otillgängliga miljöer? På en
akademisk/filosofisk nivå kan föreskriften HIN3 anses bidra till att göra funktionsnedsatta
funktionshindrade i mötet med en otillgänglig miljö eftersom HIN3 innehåller
undantagsregler som gör att delar av den fysiska miljön inte tillgänglighetsanpassas. Vidare
har föreskriften tagits fram i en politisk kontext där funktionshinder definieras utifrån den
miljörelativa funktionshinderdefinitionen, vilket också bidrar till ovanstående ståndpunkt.
När HIN3 praktiseras i en verklig kontext är det inte lika övertygande att HIN3 bidrar till att
göra funktionsnedsatta funktionshindrade i mötet med en otillgänglig miljö. I praktiserandet
finns många faktorer i kontexten som påverkar utfallet så som ekonomi, tekniska krav,
bevarandevädra byggnader, terräng m.m. På frågan om kommuner som inte tillämpar HIN3
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på grund av bristande resurser kan anses bidrar till ovanstående resonemang är svårt att
svara på eftersom resursbristen inom kommunen inte undersökts vidare.

Begreppsanvändning
I uppsatsen har begreppen förtryck, diskriminering och exkludering använts för att beskriva
situationen för funktionsnedsatta. Det är inte enkelt och veta vilket begrepp som bör
användas. Gleeson använder sig av förtryck som enligt NE innebär hårda åtgärder mot viss
grupp av personer med syftet att göra dem maktlösa. Exkludera innebär att utesluta, ta bort
en viss grupp och diskriminering betyder enligt NE att individer eller grupper särbehandlas
vilket innebär att avsteg görs från principen att lika fall skall behandlas lika. I en svensk
kontext kan förtryck anses vara ett för kraftigt uttryck eftersom politiska åtgärder som finns
inte har som syfte att göra funktionnedsatta maktlösa. Begreppet exkludera kan tyckas
beskriver situationen för funktionsnedsatta eftersom konsekvensen av att samhället inte är
tillgänglighetsanapassat gör att funktionsnedsatta stängs ute från delar av samhället.
Problematiken med att använda detta begrepp är att representanterna från
handikapporganisationen inte riktigt ville kännas vid begreppet och de ansåg sig inte vara
exkluderade av samhället. Diskriminering är problematiskt att använda eftersom det både har
en juridisk definition och en språklig. Vidare är det väldigt få situationer där
funktionsnedsatta kan ses som diskriminerade i juridisk mening. Den här uppsatsen har inget
bra svar på vilket begrepp som bör användas, syftet var att belysa problematiken, vilken
skulle behöva diskuteras och studeras i vidare forskning.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen med bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund har väkt en hel
del frågor som den här uppsatsen inte har kunnat svara på. Tillexempel; hur fungerar
diskrimineringslagen vid bristande tillgänglighet i en butik (med färre än 10 anställda) som
ingår i en kedja som har tillexempel 300 anställda i Sverige? I mailkontakt med en jurist på
DO var det korta svaret att ett sådant fall ännu inte prövats. Enligt handelsnätverket utgörs
majoriteten av butikerna längs shoppinggatan av butiker med mindre än 10 anställda. Detta
innebär att funktionsnedsatta personer har små möjligheter att anmäla bristande
tillgänglighet i butikerna längs shoppinggatan. I fallstudien framstår det som att
diskrimineringslagen snarare skyddar mindre företag från ekonomiska utgifter än att verka
för att funktionsnedsatta inte ska diskrimineras. Det kan vara så att lagstiftningen fungerar
bättre i andra sammanhang som exempelvis bristande tillgänglig vid transporter, eftersom
transportföretag (kollektivtrafik) förmodligen är fler än 10 anställda. Diskrimineringslagen
väcker ytterligare frågor, varför är det företaget eller näringsidkaren som anmälas till DO för
bristande tillgänglighet och inte fastighetsägaren? I fallstudien framgår det att det är
fastighetsägaren som äger sin fastighet och de företag eller näringsidkare som hyr en lokal i
en fastighet har inte möjlighet att påverka anpassningen av tillgängligheten utan det är
fastighetsägaren som bestämmer det.
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Fortsatt forskning
Tillämpningen av HIN3 är något som skulle behöva undersökas vidare i forskning, likaså
tillgänglighetaanpassning över lag. Varför har kommunerna inte resurser att hantera HIN3?
Vad fungerar i praktiken och vad fungerar mindre bra när HIN3 tillämpas?, Hur påverkar
den praktiska tillämpningen funktionsnedsatta? Hur påverkas andra intressen som att
bevara kulturvärden, skydda fastighetsägare och näringsidkare från betungande utgifter?
Varför ses vissa anpassningar som självklara i bevarande värda byggnader till skillnad från
tillgänglighetsanpassning? Vad behövs göras för att tillgänglighetsanpassningen av samhället
ska fungera bättre? Vidare behöver även begreppsanvändningen diskuteras och studeras
vidare i forskning.
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9. Bilagor
Bilaga 1 Observationsschema
Observationsschemat utgår ifrån vad som står i HIN3 vad det avser tillgänglighet för
rörelsenedsatta. I HIN står följande;” För publika lokaler (§6) gäller att lätt avhjälpta hinder så
som mindre nivåskillnader, tunga dörrar samt olämpligt utformade eller placerade manöverdon ska
åtgärdas. Enligt de allmänna råden bör: trösklar tas bort, mindre nivåskillnader bör överbryggas
med exempelvisen ramp. (Lutningen får inte vara brantare än 1:12 dock bör en lutning på 1:20
eftersträvas, rampen bör vara minst 1,3 meter bred och ha en jämn och halkfri yta samt en
avåkningsyta), dörrmattor och skrapgaller tas bort, olämpligt placerade porttelefoner eller
manöverdon bör flyttas. (Bör placeras 80cm från marken och minst 70 cm men helst 100 cm från
hörn eller dörrbladets framkant. Vid automatiska dörröppnare är det viktigt att ytan där dörren slås
upp markeras i golvet). Vid brist på, och bristande utformning av balansstöd ska de åtgärdas (§11)
Vid en trappa eller ramp där det saknas ledstång eller endast finns på en sida bör det kompletteras så
det finns ledstång på båda sidor. Ledstången bör sitta på 0,9 m höjd, löpa oavbrutet och förbi
trappen eller rampens början och slut med 30 cm” (HIN 3 § 6, § 11)

Några undantag från HIN3 gjordes för att förenkla inventeringen. Tunga dörrar, lutning och
avåkningsyta på ramper, avståndet mellan manöverdon och hörn/dörrblad, markerat golv vid
dörröppnare samt avsluten på ledstänger togs inte med i inventeringen.

Några exempel från observationsschemat visar hur det ska läsas.

Verksamhet 1 har en entré med fyra trappsteg, ingen ramp, en ledstång som sitter 90 cm
ovanför marken och det finns ingen dörröppnare. Verksamhet 2 har en entré med två
trappsteg, en ramp som är 140 cm bred, en ledstång som sitter 90 cm ovanför marken och det
finns en automatisk dörröppnare. Verksamhet 3 har en entré i markplan, det finns ingen
dörröppnare och det finns en kant som är 14 cm hög och en tröskel som är 5 cm hög.
Verksamhet 2 har en entré i markplan och en dörröppnare som sitter 72 cm ovanför marken
och marken vid entrén lutar.
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Bilaga 2 Intervjufrågor

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Frågor; Kommunala tjänstemän
Berätta kort om ditt arbete
Hur ser du på begreppen tillgänglighet, funktionshinder och exkludering?
Hur arbetar kommunen med tillgänglighetsfrågor?
Hur går processen till när lätt avhjälpta hinder tillämpas? (Från inventering till beslut, vilken
befattning har tjänstemännen som är med och tar beslut i processen?)
Träffar ni representanter från handeln och handikapporganisationer i samband med att ni
arbetar med tillgänglighetsfrågor?
Vad diskuterar ni?
Berätta om tillgänglighetsguiden som finna på kommunens hemsida.
Hur har den tagits fram? Vad är den grundad på? (endast tjänsteman 1)
Hur stor andel av kommunens/privata fastigheter är inventerade?
Hur stor del av kommunens/privata fastigheter är tillgängliga?
Har ni några fall där privata fastighetsägare blivit ålagda att tillgänglighetsanpassa sin
fastighet?

-

Vad anser du om lätt avhjälpta hinder?
Vad fyller den för syfte?
Hur upplever du att den är att praktisera?
Hur ser du på intressekonflikten mellan att skydda fastighetsägare/verksamheter från
ekonomiskt betungande kostnader och att tillgodose tillgänglighetskraven för
funktionsnedsatta?
Hur hanterar du den?
Hur görs avvägningarna mellan ekonomiskt-, praktiskt- och tillgänglighetsperspektiv utifrån
lätt avhjälpta hinder?
Har ni någon policy som ni följer vid avvägningar?

x
x

Vad kostar åtgärderna på ett ungefär? Ta bort en tröskel, sätta ditt en dörröppnare?
Upplever du att kommunen har tillräckligt med resurser och kompetens att tillämpa HIN3?

x

Vad tror du behöver göras för att komma tillrätta med att tillgänglighetsanpassa samhället?

x
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Frågor; Handikapporganisation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hur ser du på begreppen tillgänglighet, funktionshinder och exkludering?
Hur arbetar ni som organisation med tillgänglighetsfrågor?
Har ni gjort några insatser i Karlskrona? (demonstrationer, namnunderskrifter eller
liknande)?
Har ni möten med kommunen och/eller representanter för näringslivet/handeln där ni
diskuterar tillgänglighetsfrågor?
Inventering av kommunala fastigheter – flera handikapporganisationer var med. 2002-2003
Har du sett tillgänglighetsguiden som finns på kommunens hemsida? Vad tycker du om den?
Upplever du att er organisation kan påverka era intressen när det kommer till
tillgänglighetsanpassning? På vilket sätt och i vilken utsträckning?
Vad behöver göras för att komma tillrätta med tillgänglighetsanpassningen av samhället?
Vems/vilka är ansvaret för att tillgänglighetsanpassa?
Hur ser ni på lätt avhjälpta hinder och diskrimineringslagen som har bristande tillgänglighet
som diskrimineringsgrund?
Vad tycker du att föreskriften/lagen fyller för syfte?
Hur ser ni på intressekonflikten mellan handel/fastighetsägare och
tillgänglighetsanpassning?
Vad känner och tänker du när du möter ett hinder?
Hur påverkar bristande tillgänglighet din vardag?
Vad är det vanligast hinder du möter?

52

Frågor; Handelsnätverk
x

Hur ser du på begreppen tillgänglighet, funktionshinder och exkludering?

x
x
x

Förs det diskussioner om tillgänglighets frågor bland era medlemmar? Vad pratar ni om?
Arbetar ert nätverk med att tillgängliggöra handeln för funktionsnedsatta? På vilket sätt?
Har ni möten med kommunen och/eller representanter för funktionshinderorganisationer
där ni diskuterar tillgänglighetsfrågor?
Flika in intervju med tjänstemän på kommunen, diskussioner om placering av tillfälliga
skyltar, marschaller och uteserveringar i gaturummet. Är det något du känner igen?

x

Hur ser du på att tillgänglighetsanpassning är bra även för andra konsumenter så som
föräldrar med barnvagn, äldre med rullator eller någon som tillfälligt sitter i rullstol?

x

Om handeln gick ihop och diskuterade med fastighetsägare om små åtgärder så som att
jämna ut en tröskel, kanske byta en dörr eller sätta upp en dörröppnare. Tror du inte att ni
skulle kunna påverka fastighetsägaren att åtgärda detta?

x

Upplever du att handeln kan påverka sina intressen när det kommer till
tillgänglighetsanpassning? På vilket sätt och i vilken utsträckning?
Vad behöver göras för att komma tillrätta med tillgänglighetsanpassningen?

x
x
x
x

Hur ser ni på förordningen lätt avhjälpta hinder och diskrimineringslagen som har bristande
tillgänglighet som diskrimineringsgrund?
Vad tycker du att föreskriften/lagen fyller för syfte?
Hur ser ni på intressekonflikten mellan handel/fastighetsägare och
tillgänglighetsanpassning?
Har någon av fastighetsägarna eller butikerna blivit anvisade av kommunen att åtgärda ett
enkelt avhjälpt hinder? Vad blev konsekvenserna för denne?
Har någon av fastighetsägarna eller butikerna anmälts DO?
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Bilaga 3
Universell design
De sju principerna
1. Designen är användbar och säljbar till människor med olika förmågor.
2. Flexibilitet i användning - designen rymmer ett brett utbud av individuella preferenser och
förmågor.
3. Enkel och intuitiv användning- designen är lätt att förstå, oavsett användarens erfarenhet,
kunskap, språkkunskaper eller nuvarande koncentrationsnivå.
4. Förnimbar information- designen kommunicerar nödvändig information på ett effektivt
sätt för användaren, oavsett omgivningsförhållanden eller användarens sensoriska förmågor.
5. Tolerans för fel- minimerar risker och de negativa konsekvenserna av oavsiktligt
felanvändning.
6. Låg fysisk ansträngning- designen kan användas effektivt och bekvämt samt med liten
fysisk ansträngning. (Follette 1998:5).
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