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Förord
Arbetet med denna uppsats har varit intressant, och givit mig en större insikt i hur viktig 

tillgänglighet är för att alla ska få samma förutsättningar i samhället. Jag vill passa på att tacka 

de som hjälpt till med att göra denna uppsats möjlig att genomföra. Speciellt de som 

medverkat i intervjuerna som jag genomfört, för att få höra vad olika personer anser om 

ämnet tillgänglighet. Dessa är Fredrik Persson, ordförande Samhällsbyggnad, Gustav Nilsson, 

enhetschef Bygglov Stadsbyggnad, och Anders Karlsson, projektledare De Handikappades 

Riksförbund. Dessa personer har ställt upp och givit värdefulla synpunkter från skilda 

positioner i samhället. Min handledare Krister Persson har även bidragit till uppsatsen, med 

värdefulla tips och synpunkter.  
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska 

tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Jag utgår från tre frågor. 

Hur arbetar man politiskt när det gäller tillgänglighet i Örebro? Hur planerar man praktiskt 

inom Örebro kommun med frågor kring tillgänglighet i staden? Hur ser rullstolsburna på 

tillgängligheten i Örebro? För att besvara frågorna studerar jag litteratur och gällande lagar 

som behandlar ämnet tillgänglighet på olika sätt. Jag genomför även tre intervjuer som jag 

spelar in med en politiker, en tjänsteman samt en person som är rullstolsburen. Dessa 

inspelade intervjuer skriver jag rent för att kunna analysera i uppsatsen. 

Utifrån min analys och den litteratur jag studerat kommer jag till slut fram till att det i 

planeringen av Örebro finns ett samarbete mellan politiker, tjänstemän samt 

handikapporganisationer. Politiskt arbetas det med att ge direktiv till tjänstemän. Praktiskt 

handlar det om att tillämpa gällande lagstiftning samt genom praktiska demonstrationer visa 

hur verkligheten ser ut för handikappade. Rullstolsburna ser tillgänglighet som något som 

sakta men säkert blir bättre, även om det finns mycket som kan förbättras.    
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1 Inledning
Vi blir i dagens samhälle alltmer medvetna om att alla har rätt till att kunna förflytta sig 

obehindrat i offentliga miljöer oavsett fysiska begränsningar.  Det är lätt att inse att detta inte 

enbart är ett problem för de människor i vårt samhälle som lever med olika funktionshinder. 

Om vi själva skulle skada oss i en olycka och bli exempelvis beroende av en rullstol under en 

begränsad tid, inser vi antagligen ganska snabbt, att vi får problem att röra oss obehindrat i 

olika offentliga rum, som vi förut sett som självklara rum att besöka i våra dagliga göromål. 

Att vara rullstolsburen är något som de flesta kan relatera till, och därför väljer jag att i min 

uppsats studera detta funktionshinder. Vidare är det lätt att tänka sig att det som rullstolsburna 

är i behov av, även kan inkludera andra grupper i samhället. Om man har svårt att ta sig 

uppför eller nedför trappor, har man troligen hjälp av en rullstolsramp eller en hiss. Jag tänker 

mig att många människor som har svårt att röra sig av ett eller annat skäl även kan ha nytta av 

lösningar som rullstolsbundna är hjälpta av.  

Min uppsats inriktar sig på problematiken om att alla har samma rättighet att kunna vistas i 

offentliga rum och byggnader. Var går gränsen av vad alla ska ha tillgång till, och vad de med 

full rörlighet skall ha tillgång till? Det kan upplevas som orättvist att vissa människor i 

Sverige i praktiken inte har tillgång till offentliga platser och byggnader i samma utsträckning 

som andra. På vilket sätt arbetar man i Örebro kommun med dessa frågor? Hur ser man 

politiskt i Örebro på frågan om tillgänglighet för olika grupper av människor i staden? Hur 

planeras det rent praktiskt och hur upplever de som inte har tillgång till vissa platser att 

planeringen underlättar för dem? Är det ett stort problem att inte ha tillgång till olika platser, 

vad tycker de som är berörda av frågan? Detta är funderingar som alla ligger till grund för 

denna uppsats. 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning

Syftet med denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska 

tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Jag väljer att studera 

detta från tre olika håll, politiskt, praktiskt samt ur den enskilde individens perspektiv. Utifrån 

detta syfte formulerar jag följande frågeställningar:

• Hur arbetar man politiskt när det gäller tillgänglighet i Örebro? 
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• Hur planerar man praktiskt inom Örebro kommun med frågor kring tillgänglighet i 

staden?

• Hur ser rullstolsburna på tillgängligheten i Örebro?

Jag avgränsar mig till att studera Örebro kommun. Detta beror dels på att jag bor här och att 

en närhet till dem som skall intervjuas är praktiskt. Att studera ett större område bedömer jag 

även som en orimlighet inom ramen för den tid som kan tas i anspråk för en C-uppsats. Men 

min avgränsning blir mindre än hela Örebro kommun då jag väljer att djupare studera en 

relativt nybyggd byggnad, Conventum, som är en kongresshall byggd 2004, i de centrala 

delarna av Örebro. I huvudsak är det den offentliga miljön som jag studerar och speciellt 

offentliga byggnader. Jag genomför även ett begränsat antal intervjuer med hänsyn till den 

begränsade tiden. Jag väljer även att avgränsa mig till hur rullstolsburna upplever 

tillgängligheten och hur det planeras för just denna målgrupp.

1.2 Metod och källkritik

Jag börjar med att göra en litteraturstudie inom området fysisk planering, tillgänglighet och 

funktionshindrades problem och möjligheter, att ta sig fram i den byggda miljön. Jag utför 

även intervjuer med en politiker i Samhällsbyggnad, den nuvarande ordföranden. En intervju 

med en samhällsplanerare genomförs, samt med Anders Karlsson från De Handikappades 

Riksförbund (DHR). 

Urvalet av dessa personer har gjorts utifrån deras yrkesroller, samt även i att vara 

rullstolsburen, som i Anders Karlssons fall. En kvalitativ metod i denna uppsats har valts, som 

innebär en stor närhet till det som studeras. Anledningen till detta val är att jag vill veta vad de 

olika intervjuade anser om ämnet tillgänglighet. Om min avsikt hade varit att dra slutsatser 

utifrån statistik hade en kvantitativ metod varit att föredra. Intervjuerna utgår från en sorts 

intervjumanual som innehåller en rad öppna frågor. Denna intervjumanual är till stor del 

ostrukturerad, då den som blir intervjuad får tala relativt fritt utan att bli avbruten. Det 

förekommer även nya frågor samt följdfrågor under intervjuerna. (Holme, 1997)

Genom att intervjua människor med olika roller i samhället, vill jag visa på hur dessa kan ha 

olika syn på vad som är problem och vad som bör prioriteras. Från början var tanken att även 

intervjua en politiker från oppositionen, som skulle kunna ge en lite bredare bild av politiken. 
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Jag sökte denna politiker under flera veckor via telefon, e-post samt sms. När jag inte 

lyckades få kontakt skickade jag även e-post med intervjufrågor med förhoppning om att få 

ett skriftligt svar. När detta inte resulterade i något svar gav jag till slut upp, då uppsatsen var i 

sitt slutskede. Om jag intervjuat mer än en politiker så hade uppsatsen kunnat få ett mer 

varierat resultat samt en bredare bild av den politiska synen på tillgänglighet. 

Mina intervjuer genomförde jag genom att träffa den som skulle intervjuas och spelade då in 

intervjun med en bandspelare (på begäran lämnas av författaren inspelning av intervjuerna). 

Intervjuerna är semistrukturerad, det vill säga jag har ett antal öppna frågor men som under 

intervjun även kan leda till följdfrågor. Frågorna har jag innan intervjuerna skickat med e-post 

dagen innan så att de som intervjuas skall ha chans att titta på frågorna i förväg (se bilaga 1 

och 2). I efterhand har jag insett att det kanske varit lite för kort tid att skicka frågorna dagen 

innan, då flera av de intervjuade inte hade hunnit titta särskilt noga på frågorna. Efteråt har jag 

sedan skrivit ned vad som spelats in på banden för att kunna analysera vad de sagt, samt 

använda citat från intervjuobjekten (på begäran lämnas av författaren skriftlig 

sammanställning av intervjuerna). 

Alla intervjuade har gått med på att medverka med namn, varför dessa finns med i uppsatsen. 

Alla intervjuade har ställt upp i egenskap av offentlig person och ej som privatperson. Mina 

möten med Anders Karlsson från DHR, genomfördes under två tillfällen. Under det första 

tillfället den 24/4 träffades vi vid Conventum och tittade på tillgängligheten i denna byggnad. 

Anledningen till att det blev Conventum var att DHR varit med vid planeringen av denna 

byggnad, samt att den innehåller både en nybyggd, samt en äldre del. Vid vårt andra möte den 

7/5 träffades vi vid DHR:s lokal på Drottninggatan i Örebro. Där genomfördes själva 

intervjun med mina frågor, som bandades. 

När jag har läst olika dokument, har jag varit medveten om att författaren i många fall vinklat 

texten åt ett visst håll, även om det har varit oavsiktligt. Som en följd av detta har jag hela 

tiden varit kritisk till de dokument jag tagit del av i denna uppsats. Mina internetkällor har jag 

varit extra kritisk till. Om det funnits mera tid, är jag medveten om att det varit möjligt att 

studera betydligt mer som finns skrivet om tillgänglighet, och som hade kunnat ändra mina 

slutsatser i denna uppsats. En del av texterna är författade för ett flertal år sedan, även detta är 

något jag är medveten om, men då jag anser dessa texter vara relevanta för uppsatsen, har jag 

ändå valt att använda dem. 
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Min inställning till frågan om tillgänglighet är att i princip alla inom rimliga gränser bör ha 

samma tillgänglighet i samhället. Min uppfattning är troligtvis färgad av att jag läst om 

tillgänglighet inom ämnet Kulturgeografi och fått en viss förståelse för den problematik som 

det innebär att inte ha full tillgänglighet. I mitt möte med Anders Karlsson från DHR 

förstärktes även denna uppfattning då jag insåg hur lätt det är att i en rullstol tvingas till 

omvägar eller helt bli nekad tillgång till olika lokaler eller platser.

1.3 Bakgrund

Örebro kommun är landets sjunde största kommun med 127 770 personer, 2005-12-31 

(www.orebro.se (a)). I Örebro finns det skolor som är speciellt inriktade på ungdomar med 

olika handikapp. Bland annat finns här Riksgymnasiet för döva (RGD) som har funnits i 

Örebro sedan 1967, och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) som har funnits i Örebro 

sedan 1984. Dessa speciella inriktningar finns bara i Örebro (www.rgd-rgh.se). Jag väljer att 

titta på ett annat handikapp, nämligen att vara rullstolsburen. Sammantaget anser jag att vid 

planeringen av Örebro borde en medvetenhet om tillgänglighet på grund av de två skolornas 

existens i kommunen finnas med i planeringen på något sätt. Det blir som en följd av 

ovanstående speciellt intressant att se hur man hanterar tillgängligheten i Örebro.

1.4 Disposition

Jag börjar med att ta upp begreppsdefinitioner i kapitel 2, där jag redogör för begrepp som jag 

anser är relevanta för uppsatsen. Jag tar upp begreppen tillgänglighet, rullstolsburen, 

handikapp samt enkelt avhjälpta hinder. I kapitel 3 följer en litteratur och forskningsöversikt 

över ämnet tillgänglighet. Kapitel 4 tar upp tillgängligheten i Örebro. Här redogör jag för 

planer och policydokument, intervjuer med tre personer, som innefattar, tillgänglighet ur 

politiskt perspektiv, tillgänglighet i praktisk planering, samt tillgänglighet ur 

individperspektiv. Även ett avsnitt rörande tillgänglighet i praktiken, med kongresshallen 

Conventum finn här. I kapitel 5 följer sedan en analys, följt av kapitel 6 med resultat av 

uppsatsen. Efter kapitel 6 finns en litteratur och källförteckning, samt två stycken bilagor med 

intervjuguiderna som användes vid intervjuerna.    
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2 Begreppsdefinitioner
Jag börjar här med att redogöra för en del definitioner som jag anser är nödvändiga för att 

bättre förstå uppsatsen som helhet. Genom att här klargöra vad jag avser med vissa begrepp 

behöver det inte bli några tveksamheter vad dessa begrepp står för när de tas upp senare i 

uppsatsen.

Tillgänglighet

Jag vill belysa tillgänglighet utifrån två olika perspektiv, dels från de handikappades sida, dels 

från myndigheternas sida. Tillgänglighet är något som man på Handikappförbunden tar 

allvarligt på. Man skriver på sin hemsida följande:  

”Hela Sverige måste vara tillgängligt. Stat, landsting och kommuner måste fatta 
besluta om att skapa ett tillgängligt samhälle som innebär att alla medborgare på 
likvärdiga villkor kan:
- Ta sig till och från hem, arbete, skola och utbildning, vård och behandling samt 
fritidsaktiviteter.
- Ta sig till information om politiska frågor, medborgliga skyldigheter och 
rättigheter, arbete, skola och utbildning, vård och behandling, fritidsaktiviteter samt 
konsumtion av övriga tjänster och varor i samhället.
- Ta del av samhällets resurser och utbud av till exempel arbete, vård och omsorg, 
utbildning, kultur och fritidsaktiviteter.” (www.hso.se)  

Handikappförbunden menar, att man som handikappad ska ha samma tillgång till olika 

funktioner i samhället som alla andra personer som lever i Sverige. I texten Enklare utan 

hinder (Boverket, 2005) tar man upp tillgänglighet, och skriver i inledningen av texten att: 

”Ett tillgängligt samhälle är ett högt ställt, men nödvändigt och självklart, politiskt 
mål. Det innebär att alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande 
nivå ner i detalj, redan från början behöver ha tillgänglighet i åtanke. Det räcker 
alltså inte att enbart de som arbetar med tillgänglighetsbefrämjande åtgärder är med 
i processen, utan vi behöver gemensamt stadsplanera och bygga för en god 
tillgänglighet. Gör vi inte det uppstår hinder för människor som ska ta sig fram och 
använda t.ex. lokaler och allmänna platser. De stängs ute. Detta gäller särskilt barn, 
äldre och människor med olika funktionsnedsättningar. Resultatet blir då att vi 
efteråt måste lägga ner både resurser och tid på att avhjälpa dessa hinder. Det blir 
en tillgänglighetsplanering i efterhand.” (Boverket, 2005:9)

Boverket menar, att det är bättre att planera bra och tillgängligt från början så att man slipper 

rätta till saker i efterhand. Man sätter även ett tillgängligt samhälle som ett självklart mål att 

sträva mot. Min definition av tillgänglighet som jag använder i denna uppsats är att kunna ta 
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sig fram i sin vardag på samma villkor, oberoende av om du exempelvis sitter i en rullstol, 

eller går själv på dina ben utan svårigheter.

Rullstolsburen

I denna uppsats avser jag med rullstolsburna, personer som använder en rullstol permanent 

eller tillfälligt, som ett hjälpmedel för att kunna röra sig och leva sitt dagliga liv. 

Handikapp

När en person inte fungerar bra i den miljö hon befinner sig i uppstår ett handikapp. Det kan 

röra sig om att inte kunna komma in i en byggnad på grund av att dörröppningen är för smal. 

När man pratar om ett handikapp avser man en relation mellan en individ och den miljö hon 

befinner sig i. Om den omgivande miljön inte innebär något hinder finns det inget handikapp. 

En person är således handikappad endast i vissa specifika situationer. (Månsson, 2002:44-45) 

Enkelt avhjälpta hinder 

Det är relevant att precisera vad enkelt avhjälpta hinder innebär, då detta förekommer i flera 

olika sammanhang, senare i uppsatsen. Boverket skriver i sin text ”enklare utan hinder”

” Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av 
åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De 
ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, 
lokalhållaren eller näringsidkaren.” (Boverket, 2005)

Man betonar här att det måste finnas en rimlighet i att åtgärda hinder. De ekonomiska 

konsekvenserna får inte vara alltför stora. Exempel på enkelt avhjälpta hinder är att 

komplettera trappor med en ramp eller ta bort en hög tröskel (Boverket, 2006:5).  
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3 Litteratur och forskningsöversikt
Jag kommer här att behandla lite av det som finns skrivet om ämnet tillgänglighet i litteratur. 

Jag tar upp Plan och Bygglagen, olika artiklar, samt några böcker, för att ge en bild av hur 

tillgänglighet behandlas i litteraturen och forskningen.

3.1 Plan och bygglagen

Plan och bygglagen (PBL) infördes 1987 och är den lagstiftning som ger anvisningar för hur 

fysisk planering ska bedrivas i kommunerna. I denna lag samlas en stor del av den lagstiftning 

som behandlar kommunernas och statens roll i den fysiska planeringen. Det anges bland annat 

att planering av mark och vatten ska ske genom utarbetande av anvisningar i översiktsplan 

och i kommunens ställningstagande till lov för byggande och rivningar av anläggningar. 

(Nyström, 2003:144-149) I PBL infördes år 2001 tillägg till 17 kap 21a § som avser att sätta 

press på samhället att bygga bort enklare hinder. Det står i denna lag: 

”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och
på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag.” (Svensson, 2001:12) 

Utifrån denna lagändring har sedan föreskrifter arbetats fram som mera konkret visar på vad 

som avses med enkelt avhjälpta hinder. Det är Boverket som tagit fram dessa föreskrifter och 

dessa är betydligt mer detaljerade än lagtexten i PBL.

3.2 Övrig litteratur 

Boverket har gett ut flera olika publikationer som ger tips för hur enkelt avhjälpta hinder skall 

avhjälpas. Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- 

och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning, och för bostadsfrågor. Där arbetar bland 

andra arkitekter, civilingenjörer, jurister, planerare, beteendevetare och informatörer. 

(www.boverket.se) 

I ”Enklare utan hinder” (Boverket, 2005) ger man många handfasta tips på vad som är enkelt 

avhjälpta hinder och exempel på hur dessa kan byggas bort. Man menar bland annat att små 

hinder för vissa människor kan bli väldigt stora och kanske till och med göra att de tvingas 
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vända om och gå tillbaka den väg de kom. Man har även utifrån den nya paragraf i PBL som 

trädde i kraft 1 juli, 2001 (17 kap 21 § PBL) utarbetat nya föreskrifter. Dessa benämns 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i 

lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Dessa återfinns i slutet av 

Enklare utan hinder (Boverket, 2005). Om enkelt avhjälpta hinder ger man följande allmänt 

råd:

”Vid bedömningen av om ett hinder skall anses enkelt avhjälpt bör hänsyn tas till 
att ett hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. 
Exempelvis kan det vara enkelt att komplettera eller ersätta 2–3 trappsteg med en 
ramp om det finns tillräckligt med utrymme, medan det kan vara svårt att göra det i 
en trång miljö med smala trottoarer. Likaså kan i en viss situation, till exempel där 
en verksamhet är viktig för många människor och installation av automatisk 
dörröppnare är avgörande för tillgängligheten, investeringen anses rimlig i 
förhållande till nyttan för de besökande. I en annan situation kan investeringen 
bedömas vara för stor i förhållande till nyttan. Hänsyn bör även tas till nyttan för 
de besökande av en viss åtgärd i relation till andra angelägna 
tillgänglighetsskapande
åtgärder. I händelse av att en prioritering måste göras med hänsyn till exempelvis 
ekonomiska förutsättningar, bör således i första hand sådana hinder prioriteras vars 
undanröjande ger störst sammantagen effekt. Prioriteringen bör vara grundad på en 
plan som redovisar vilka skäl som finns för att inte undanröja ett enkelt avhjälpt 
hinder omedelbart. I planen bör anges när ett sådant hinder skall undanröjas. Vid 
bedömningen av vad som skall anses vara enkelt avhjälpta hinder bör man 
dessutom beakta de ekonomiska konsekvenserna för mindre näringsidkare, så att 
verksamheten inte äventyras.” (Boverket, 2005:223-224)

Liknande råd ges till publika lokaler, bland annat hur bristande kontrastmarkeringar och 

bristande varningsmarkering skall undanröjas där. Även allmänna platser får råd, bland annat 

hur hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas.    

Boverket har även författat en skrift som heter ”Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för 

fastighetsägare” (Boverket, 2006) och som främst vänder sig till fastighetsägare. Här visar 

man lite mera överskådligt och kortfattat hur fastighetsägare kan gå tillväga när de skall 

bygga om eller bygga nytt. Den förklarar med många bilder och förklarande exempel vad de 

nya reglerna om förbättrad tillgänglighet innebär för den som äger en lokal dit allmänheten 

har tillträde. (Boverket, 2006)  

Boverkets har en egen tidning som heter, Planera bygga bo. I denna tidning finns en artikel 

med rubriken ”Ny syn på tillgänglighet” i ett nummer från 2006, som börjar med orden:
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”Glöm klisterlappar och tillfälliga varningsskyltar som markerar trappsteg och 
nivåskillnader. Nu är det dags för tillgänglighetslösningar som är snygga, naturliga 
och gärna osynliga.” (Boulliant, 2006)

I artikeln ovan beskriver man det faktum att den politiska målsättningen är att enkelt avhjälpta 

hinder ska vara borta i alla publika lokaler och på allmänna platser om fyra år, dvs. år 2010. 

Man tar även upp att det redan 2001 gjordes en skärpning i plan- och bygglagen (PBL) där 

kraven på tillgänglighet och användbarhet, (se punkt 3.1 ovan) utvidgades. (Boulliant, 2006) 

I boken ”Bygg för alla” (Månsson, 2002) behandlar man hur vi tillsammans kan göra den 

byggda miljön tillgänglig och användbar för funktionshindrade. Boken är ett samarbete 

mellan De Handikappades Riksförbund, DHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 

NHR, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Reumatikerförbundet, 

Riksförbundet för Trafik – och Polioskadade, RTP, och Synskadades Riksförbund, SRF. Man 

beskriver hur ett samhälle för alla skall kunna uppnås och vad som krävs. Man skriver bland 

annat att ca 90 000 personer behöver rullstol. Det finns bra skisser som visar på olika mått 

som krävs för att exempelvis två personer i rullstol skall kunna mötas, eller hur stor vändradie 

som krävs för en rullstol, för att ta några exempel. (Månsson, 2002)   

Boken ”Bygg ikapp handikapp” (Svensson, 2001) anger riktlinjer vid planering och 

projektering av byggnader och utemiljö. Boken är ett komplement till Boverkets byggregler 

och syftar till att ge mer kunskap om olika gruppers behov än vad själva bestämmelserna ger. 

I avsnittet om rörelsehinder skriver man i boken att: 

”Personer som använder rullstol är beroende av rymliga utrymmen och breda 
passager. Räckvidden är begränsad, Det är inte ovanligt att personer i rullstol har 
svårt att hålla balansen. Man kan därför ha svårt att sträcka sig och luta sig framåt 
vilket ytterligare begränsar räckvidden. Trappor, branta lutningar, trösklar etc kan 
hindra framkomligheten. Placering av skyltar, utformning av receptionsdiskar, 
belysning etc bör göras med hänsyn till att personen i rullstol har lägre ögonhöjd än 
vuxna stående.” (Svensson, 2001:23) 
    

Boken ovan tar på ett tydligt sätt upp vilka regler som gäller för olika situationer och hur 

Boverkets byggregler skall tolkas praktiskt. (Svensson, 2001) 

I artikeln ”Disability and the Open City” (Gleeson, 2000) behandlas problematiken med att 

handikappade människor upplever hinder i sina val av både bostad och arbetsplats i nutida 

västerländska städer. I Storbritannien anges skäl till bostadsproblem vara inkomstbrist samt 

13



det faktum att bostadsmarknaden ignorerar behovet av specialanpassat boende. Det förekom 

under 1990-talet många protester i flera västerländska länder som utfördes av handikappade 

personer, och som fick mycket uppmärksamhet. Bland annat slängde sig personer ur sina 

rullstolar och kravlade upp för trapporna utanför ”the Capital Building” i Washington, i USA. 

(Gleeson, 2000) 

Inom kulturgeografin har det tidigare inte funnits mycket plats för studier om handikapp. Det 

var inte förrän i slutet av 1990-telet som det började uppmärksammas i olika sammanhang. 

Bland annat ordandes ett möte, ”Disability and Space” 1997, som sammanförde forskare från 

Australien, Canada, Storbritannien och USA. Handikappade människor började genom olika 

aktiviteter att kräva erkännande av deras mänskliga rättigheter och en förändring rörande den 

byggda miljön som de ansåg ej tillräcklig. Detta resulterade i att många länder införde en 

lagstiftning som bättre tog upp detta problem. Den uppmärksamhet som detta ledde till gjorde 

att nu även geografer började ställa frågor som rörde den handikappande byggda miljön. 

(Park, m.fl. 1998)        
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4 Tillgänglighet i Örebro

4.1 Planer och policydokument

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en kommunomfattande översiktsplan. Den 

skall leda mot ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbart samhälle. 

(stsb.orebro.se (a)) Örebro kommun har en översiktsplan som antogs 2002, denna anger hur 

kommunens mark och vatten ska användas i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är 

vägledande vid kommunala beslut och anger bland annat var nya bostads-, handels- och 

industriområden, gator och naturområden ska ligga i framtiden. (www.orebro.se (b)) I 

översiktsplanen finns under rubriken Infrastruktur trafik följande, som behandlar staden 

Örebro, man beskriver tillgängligheten till city så här: 

”Fotgängare, cyklister och bussresenärer prioriteras ur tillgänglighetssynpunkt. Vid 
utformning av detaljer måste hänsyn tas till speciella problem för personer med 
olika handikapp.” (stsb.orebro.se (b))

Detta behandlar dock inte den byggda miljön utan mera miljön utomhus, så som jag tolkar 

det.

Örebro kommun har även en tillgänglighetsguide över offentliga lokaler i Örebro. Denna 

finns på kommunens hemsida. Här kan du se om exempelvis Conventum har 

handikapptoaletter. Det finns information som visar om du kan ta dig in i lokalen med rullstol, 

om det finns dörröppnare, vad för typ av toalett som finns. Här kan du söka bland apotek, 

banker, butiker, frisörer, gallerier, hotell, optiker, restauranger, studieförbund mm. 

(www3.orebro.se) Med hjälp av denna guide kan du hemifrån kontrollera hur bra 

tillgänglighet det är i många lokaler innan du ger dig iväg och kan på så sätt undvika onödiga 

överraskningar. 

4.2 Tillgänglighet ur politiskt perspektiv

Fredrik Persson (FP) är ordförande i Samhällsbyggnad, Örebro, och miljöpartist. Han 

representerar i min uppsats hur man politiskt arbetar gällande tillgängligheten. Intervjun med 

FP genomförs utanför hans kontor i Rådhuset i Örebro den 26 april 2007. FP berättar att han 

har arbetat sedan 1998 i olika nämnder, och efter valet 2006 blev han ordförande i 

Samhällsbyggnad. Han berättar att när man skall bygga saker så är handikapprörelsen 

involverad. Kommunen avsätter även pengar i sin budget varje år till handikapprörelsen, FP 
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säger följande ”alltså vi säger här får ni en påse pengar, vad vill ni göra för den, och så 

bestämmer de själva om de vill åtgärda trottoarer, eller gatubrunnslock”. FP berättar även att 

det inte alltid är så lätt att planera för olika typer av funktionshinder, han säger: 

”Alltså det här är inte så enkelt för olika grupper av funktionshindrade tycker olika 
saker, om du till exempel ser en trottoarkant mot en gata, så vill ju en 
rullstolbunden att den skall vara väldigt mjuk så det är lätt att rulla upp där, medan 
en synskadad vill ha en väldigt hög och markerad kant så käppen känner av det, 
och det där är bara ett exempel, men det gör att samhällsplanering är skitsvårt 
alltså” 

FP berättar att man försöker att ta hänsyn till alla önskemål, men då det inte går att enbart 

beakta en grupp i samhället blir det istället kompromisser. På frågan rörande interna 

handlingsplaner säger FP att det finns infogat i de flesta dokument som kommunen har hur 

man skall planera. Det kommunala handikapprådet är även en viktig remissinstans berättar 

FP, när man jobbar med olika frågor. Ekonomin anser FP påverkar arbetet att öka 

tillgängligheten. Han säger följande rörande ekonomin:

”Hade man en outtömlig kassa så skulle det ju vara jättemycket enklare, nu får man 
ju ibland trolla med knäna, men jag vill mena att vi är ganska duktiga ändå på de 
här frågorna, mycket tack vare att det här inte är en politisk fråga, alltså det finns 
ingen partipolitik i den”    

På frågan rörande eftersatta områden svarar FP, bland annat, att i många bostadsområden 

finns det inte hiss i alla hus, något som kan bli problematiskt om man ska besöka någon 

bekant och själv sitter i rullstol. Han berättar även att man förra året åtgärdade de stuprännor 

som sprutar ut vatten på trottoaren, där det var en ränna som ställde till problem för rollatorer 

och rullstolar. Detta gjorde de genom att asfaltera och göra en ”försiktig mjukning i asfalten 

så vattnet kunde rinna där”. 

Konkret arbetar FP inte på detaljnivå. Han lägger mer direktiv till tjänstemännen att de skall 

se efter en viss fråga när de planerar. Sin egen möjlighet att påverka tillgängligheten i 

offentliga byggnader ser han som stor, genom att han kan vara med och styra över 

budgetprocessen. I den kan man tillsätta mera pengar till viss verksamhet. I sin roll som 

ordförande kan han ”peka med hela handen och säga nu skall det va si och så”. Det handlar 

mer om att nu skall vi se över tillgängligheten, vilka lokaler behöver åtgärdas, inte så mycket 

enskilda detaljer. På frågan om enklare hinder kommer att vara avhjälpta år 2010 som det är 

tänkt svarar FP:
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”Ja, det måste det vara, det är ju lagkrav på det, och lagen måste man följa. Men 
jag kan inte säga något annat, det måste vara det”

När FP får chansen att ta upp något under min sista fråga övrigt, så berättar han att kommunen 

inte kommer att kunna fixa allt i framtiden och att det stora problemet är att befolkningen 

åldras. FP berättar vidare:

”Jag såg en uträkning på det där häromdagen, och om det fortsätter i samma takt 
som det gör nu då kommer mer än hälften av befolkningen att vara pensionärer 
2050 och det ställer ju enorma krav på hur vi bygger samhället och det är ju bara 
att sätta fart och börja planera för det nu.”
   

FP menar att detta med en åldrande befolkningen måste tas med i samhällsplaneringen redan 

nu för de hus man bygger. Med en befolkning där hälften kommer vara pensionärer ” då är det 

ju inte svårt att gissa att jätte många av dem kommer att vara funktionshindrade också”. 

    

4.3 Tillgänglighet i praktisk planering

Gustav Nilsson (GN) är enhetschef för Bygglovenheten, på Stadsbyggnad i Örebro. Han har 

jobbat inom kommunen i 21 år och får i min uppsats representera hur kommunen planerar 

praktiskt för tillgänglighet. Intervjun genomförs i ett konferensrum på Stadsbyggnad i Örebro 

den 30 april 2007. GN jobbar med tekniska frågor och är ingenjör i botten. Han berättar att 

kommunen vid alla ombyggnationer försöker att få tillgänglighet. Dock är det inte överallt det 

fungerar att öka tillgängligheten, GN berättar:

”Vi måste alltså ta hänsyn till husets speciella karaktär. Om det är ett hus som är, 
mycket vacker trappuppgång och sådana saker då behöver de alltså inte sätta in en 
hiss, eller om det är ekonomiskt helt ogörligt. Låt säga att det är tre våningar och 
det är två smålägenheter på varje plan, det skulle innebära att sex lägenheter skulle 
bära kostnaden, investeringen på nånstans mellan en och en halv och två miljoner 
och det anses inte rimligt med de lagstiftningar som finns.” 

Man försöker ändå alltid att tänka på tillgänglighet, även när den lilla villabyggaren skall 

bygga till. När man bygger nytt ska man se till att man får tillgänglighet för handikappade. 

Det innebär att det skall vara möjligt att bo på bottenvåningen ”Man skall kunna bo, tvätta sig, 

laga mat, ja klara hygienen”. GN berättar vidare att om man ska bygga ett hus idag så måste 

man bland annat ha en toalett på bottenvåningen:

”Alltså när man bygger ett nytt enbostadshus idag så måste det finnas en toalett på 
bottenvåningen. Man är tvingad att göra en toalett som är minst 170 gånger 190 
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och på den ytan får man plats med att få in en rullstol som man kan ha bredvid 
toaletten” 

GN berättar att många som skall bygga till idag tänker sig att bygga en liten gästtoalett, men 

då får de tänka om efter att de varit i kontakt med kommunen. De kan tycka att vi är jätte 

dumma många gånger, säger GN. ”Men bygger man till eller bygger man om då måste man 

göra på rätt sätt”. Detta krav hänger ihop med det faktum att om någon blir handikappad i en 

bostad, så har kommunen en skyldighet att anordna saker, och därför finns kravet, att om man 

ska göra något nytt, så ska man göra det på rätt sätt. Praktiskt handlar det mest om att ta till 

utrymmet lite mer än vad man tänkt sig, berättar GN. Personer som tyckt att vi varit 

besvärliga som ställt krav på dem kan höra av sig lite senare:

”De flesta sura bygglovssökarna som är väldigt sura när de får det här kravet på 
sig, de ringer ofta många gånger efter ett år och säger att det vart jättebra med det 
där utrymmet, det är fantastiskt bra och ha en ny dusch där, för de hade ju inte 
tänkt sig att ha en dusch då, men det är jättebra och vi är ju så många i familjen så 
det är jättebra att ni var så dumma mot oss.” 
   

Det bästa är ändå att höra av sig innan man börjat skissa, då brukar det aldrig vara några 

problem. GN berättar även om att det finns bör-texter, att man bör göra på ett visst sätt. Detta 

på grund av att man från statsmakten inte vill säga att du måste göra på ett visst speciellt sätt, 

kan du komma på någon annan lösning så går det bra, att man skall nå resultatet är det viktiga. 

Det finns ändå en del minimikrav som man måste kunna uppfylla. Ett sådant krav är att man 

måste kunna vända inne på en toalett. Om gamla bärande väggar gör det svårt att flytta dem är 

det dock bra om man åtminstone gör det möjligt att backa in på toaletten, även om det inte är 

den optimala lösningen. När det gäller nya byggnader kan det vara okej att det är en brant 

lutning upp till garaget, men från garaget till huset skall det gå att i framtiden ta sig med en 

rullstol. GN är pessimistisk vad gäller de enkelt avhjälpta hindren:

”Till 2010 så ska vi ju ha klarat av de enkelt avhjälpta hindren, det vill säga i 
princip ett trappsteg, det skall man hitta något sätt att få bort det, så att det är 
möjligt för en handikappad att ta sig fram. Jag tror inte att man kommer att klara 
det fullt ut, för att det som är tydligt är att väldigt många fastighetsägare säger att 
ja, vi har ju till 2010 på oss. Vad jag förstår så måste alla spara undan miljarder 
kronor för att klara ut allting just det året, och det tror jag inte på.” 
          

 

På frågan om interna handlingsplaner säger GN att de jobbar nära handikapporganisationen 

som har en ritningsgranskningsgrupp i Örebro som består av bland annat rullstolsburna, 

synskadade och hörselskadade. Ritningsgranskningsgruppen blir utbildad av kommunen och 
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får granska och titta på offentliga byggnader som skall byggas. De ger reflektioner som de på 

kommunen inte alltid tänker på, berättar GN. Istället för interna handlingsplaner följer man nu 

istället lagar som finns på området. Handikapporganisationen har även tillgång till egna 

pengar, GN förklarar:

”Den här handikapporganisationen förfogar över, brukar få ett par miljoner per år, 
där de själva styr, alltså de prioriterar på hinder i kommunen man hittar, det kan 
vara trottoarkanter, och på vissa områden, de pengarna äger de rätt över så att säga 
vart de hamnar, på vilket projekt de hamnar. Det gör ju att handlingsplanen kanske 
inte är konstant, men det är ju, de egna organisationerna får ju in mest klagomål, 
det är ju det man prioriterar naturligtvis, så att, jag skulle vilja säga att vi har en 
levande handikappsplan på så sätt.”  

Det finns krav och en medvetenhet i branschen när det gäller byggregler, ändå så missar man 

detta. GN berättar att han nyligen varit ute på ett bygge där man kommit igång med väldigt 

mycket, och bland annat redan satt väggarna på ett sådant sätt att det inte blev tillgängligt. Om 

de hade pratat med kommunen för två månader hade detta kunnat undvikas, säger GN. Han 

berättar angående detta beteende:

”Jag vill inte påstå att det är medvetet att vara dum, utan det är det här systemet vi 
har med att det skall gå så fort, man planerar inte tillräckligt mycket, så rita om en 
sak, det kan man ju göra hundra gånger, det är tokigare att bygga om den hundra 
gånger.”
    

På frågan om ekonomin är något som påverkar arbetet med att öka tillgängligheten svarar 

GN, ”När det gäller nyproduktion nej, när det gäller ombyggnad, ja lite grann, men väldigt, 

väldigt mycket mera, eller mycket mindre än vad det handlar om att planera helt enkelt”. GN 

berättar att han brukar ta med sig en gammal rullstol till byggen där det inte verkar vara så 

bra, och låta de se hur det är att sitta i en rullstol. Ett problem idag är att dörrar har 

låsautomatik så att dörrarna stänger ur inbrottssynpunkt. Dessa dörrar har då kraftiga 

dörrstängare som gör att ingen som sitter i rullstol får upp dem. Med den rullstol GN har med 

sig berättar han att det kan bli tydligt hur problemet ser ut:

”Och det är så enkelt, det är bara till att de får låna rullstolen och visa att en vanlig 
frisk stor stark karl, orkar han öppna dörren, det gör de ju ofta inte, de sitter där och 
gungar fram och tillbaka och rycker och sliter i dörren, så skäms de, och sen sätter 
de dit automatiken.”

GN berättar att vi inte tänker på att vem som helst utav oss kan få ett handikapp. Det kan även 

vara ett tillfälligt handikapp, GN berättar om en bekant som hade otur:
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”Jag har en bekant som lyckades få ett fallskärmshopp av sina barn, och det bar sig 
inte bättre än att han bröt bägge benen. Det är ju inget handikapp som är speciellt 
långt, det är sex till åtta veckor, men nog så besvärligt om det inte är färdigt på 
toaletten, det här, det är nog hemskt tror jag, att vara utsatt för ett handikapp utan 
att någon skall hålla på att bära en och släpa en med nerdragna byxor, det är 
pinsamt. Det finns väldigt mycket att tänka på.”
 

Det här med att visa på hur verkligheten ser ut är något som GN fortsätter att berätta om. 

Följande handlar om när Conventum skulle byggas om: 

”Inom handikappgruppen har vi en kille som är cp skadad och väldigt stor och tung 
och väldigt positiv, han brukar hjälpa till. När Skanska byggde om Conventum, så 
var han där och provade, de tyckte att, de skulle tjäna ganska mycket om de slapp 
ändra på några räcken där, det var väldigt smalt, just vid de där räckena, när han 
kommer med sin stora joystick, och så körde han, och precis när han skulle in i 
hissen så var det trångt, så han repade upp armen och han blödde, men oj sa de, 
men det går så bra sa han, själv tyckte han inte att det gjorde någonting, men det 
gjorde då att de här planerarna direkt sa att vi flyttar räcket, det är klart att vi inte 
ska, och jag tror att vetskap, kunskap och förståelse, gärna att man är insatt, det får 
folka att tänka helt annorlunda.”    
    

På frågan om det finns eftersatta områden säger GN att det är den gamla bebyggelsen som är 

eftersatt. Han berättar att det var först på 1980-talet som man kom på att ”varför inte bygga 

det tillgängligt från start”. Det innebar att man nu reglerade i lag hur toaletterna skulle 

utformas samt att hiss var tvunget att finnas om ett hus hade mer än två våningar. Dessa 

områden som uppfördes innan lagarna kom bearbetar man nu, och även om inte ett helt 

område blir tillgängligt så kan det handla om att 30 till 60 % blir det. 

Angående hur GN arbetar rent konkret med att öka tillgängligheten säger han att det är lättast 

att påverka offentliga byggnader. Konkret handlar det om att påverka, peka på tokigheter, och 

genom att visa på fel brukar det resultera i att det ändras till det bättre. Sin egen möjlighet att 

påverka tillgängligheten ser GN som goda så länge han har stöd i lagstiftningen. Kulturvärden 

kan dock sätta stopp för en hiss exempelvis, det handlar om ”att värna om det som är byggt 

och det som skall byggas”. På frågan om enklare hinder kommer att vara avhjälpta år 2010 

som det är tänkt, svarar GN bland annat:

”Jag tror att egentligen skulle lagen ha varit sån att, direkt när den kom ut, för det 
är alltså tio år man har på sig, att man direkt skulle projektera handlingar, förstår 
du. Alltså man skulle inte haft tio år på sig, utan man kanske skulle ha haft två år 
på sig, och att gå igenom de områden som man tänkt sig och projektera de färdiga. 
Och så skulle man haft den handlingen liksom hängande framför näsan och så att,”
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Han fortsätter att berätta att han tror att det behövs mer handikappade politiker om samhället 

skall lyckas. Politiker som är engagerade och som orkar och finns och syns. GN anser vidare 

att han tror att det i Örebro finns en stark handikapporganisation som är aktiv, och får vara 

med, samt även får egna pengar att styra över. Enklare hinder tror GN inte kommer vara 

avhjälpta till 2010 ”Nej, nej det tror jag inte”.

4.4 Tillgänglighet i praktiken, kongresshallen Conventum

Under mitt första möte med Anders Karlsson (AK) från De Handikappades Riksförbund, 

fortsättningsvis benämnt DHR, tittar vi på byggnaden Conventum i Örebro. Det är en 

kongresshall med över 1500 sittplatser, som stod klart i april 2004 (www.conventum.se). AK 

sitter vid detta tillfälle i en trehjulig elrullstol, som enkelt förklarat är en elektrisk rullstol som 

lämpar sig bra för att förflytta sig utomhus. Vi tar oss in i byggnaden vid en gammal ingång 

vid Olof Palmes torg, och vidare med hiss upp ett plan, där vi kommer över till den nybyggda 

delen av Conventum. När vi kommit fram berättat AK vad han arbetar med och vad DHR är 

för en organisation. 

AK berättar att de inom DHR har en förhoppning, att om ett företag i framtiden inte byggt 

bort enklare hinder och döms till vite, så skall dessa pengar betalas in, för att sedan användas 

av samma företag till att bygga bort de hinder som finns. AK berättar även att han sitter med i 

en referensgrupp, som innehåller representanter från olika sjukdomsbilder, till Kommunala 

handikapprådet. Referensgruppen arbetar gemensamt fram förslag som de sedan tar upp på 

möten med det kommunala handikapprådet och där träffar politiker i kommunen. AK är även 

involverad i en ritningsgranskningsgrupp där man efter utbildning tittar på ritningar för att 

eventuellt upptäcka brister som berör handikappade. Om brister upptäcks sammankallar man 

referensgruppen som i sin tur kan ta upp frågan i kommunala handikapprådet. Enkelt 

avhjälpta hinder förklarar AK endast omfattar vissa saker. Dessa är att trottoarer fasas ned, att 

man fasar av trappor, att toaletter blir tillgängliga och att belysning samt skyltar förbättras.

De byggnader som man varit med från början och planerat är Conventum och den nya 

mässhallen i Örebro. Conventum är således den första byggnaden som finns färdigbyggd i 

staden som man från handikapprörelsen varit med och planerat (se bild 2). Här borde 

tillgängligheten vara bra kan man tänka sig. Enligt sin hemsida skall hela Conventum vara 

handikappanpassad (www.conventum.se). 
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Bild 1. Conventum Plan 3, stora ytor                          Bild 2. Conventum sett utifrån 
(Foto: Författaren)                                                       (Foto: Författaren)           

Det finns stora fria ytor i Conventum som syns på bild 1. När vi tog oss in och ut ur 

Conventum var vi hänvisade till att använda oss av en hiss som fanns i den gamla delen av 

Conventum. I denna hiss kom vi båda precis in så att dörren kunde stängas. Om den elrullstol 

som AK använde sig av varit några centimeter längre, hade vi inte kunnat komma in i den nya 

delen av Conventum, då huvudentrén i den nya delen av Conventum vid detta tillfälle var 

stängd. 

        
Bild 3. Gammal hiss, framför Anders                           Bild 4. Gammal hiss, bakom Anders
(Foto: Författaren)                                                         (Foto: Författaren)
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Som syns på bild 3 och bild 4 så var det inte mycket rum över när vi väl var inne i hissen. 

Inne i den nybyggda delen av Conventum var det stora ytor som hägrade (se bild 1). Vi 

noterade att det fanns både vanliga toaletter samt handikapptoaletter på alla tre våningsplanen. 

På bottenplanet fanns det även en handikapptoalett med personlyft. För att kunna använda 

denna toalett är man hänvisad till receptionen där nyckel kan hämtas. Detta ansåg både AK 

och författaren vara krångligt då man vid toalettbesök ibland kan ha bråttom och inte vill 

behöva ta sig bort till en reception först, för att kunna utföra sina behov på toaletten. 

        
Bild 5. Ny rymlig hiss, i nybyggda Conventum           Bild 6. Gammal trång hiss, i gamla Conventum 
(Foto: Författaren)               (Foto: Författaren)  

I den nybyggda delen av Conventum förflyttade vi oss även med en hiss mellan de tre olika 

våningsplanen. Men här var hissen, liksom byggnaden, nyare och betydligt större och 

rymligare (se bild 5), än den gamla hissen i den gamla byggnaden (se bild 6). Skillnaden 

mellan de båda hissarna visar tydligt på hur man i den nybyggda delen av Conventum strävat 

efter att göra det lättare för alla att ta sig fram obehindrat. Sammanfattningsvis var AK positiv 

till den nybyggda delen av Conventum, som de från DHR varit med och haft synpunkter på 

gällande hur dess utformning skulle se ut. 
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4.5 Tillgänglighet ur individperspektiv

Anders Karlsson (AK) är projektledare på DHR i Örebro. Han använder sig av rullstol och får 

representera ett perspektiv sett från de som använder sig av rullstol i samhället. Intervjun 

genomförs i DHR:s lokaler på Drottninggatan i Örebro. AK börjar med att svara på frågan hur 

han tycker att kommunen arbetar med att öka tillgängligheten i samhället, han svarar:  

”Ja, den frågan kan man ju säga det att det går ju framåt, men det går väldigt 
långsamt, med tanke på också vad som gäller 2010 så, det går väldigt långsamt. 
Det är ju synd, men att det rör på sig, sakta, det gör det.” 

Det som AK skulle vilja ändra fysiskt i kommunala offentliga byggnader är enkelt avhjälpta 

hinder. Det handlar om fysiska hinder, som exempelvis ramper, att trappsteg skall tas bort 

eller fasas ner, att belysning ej skall vara bländande, och att informationsskyltar skall vara 

stora och tydliga. På frågan om eftersatta områden svarar AK att det är svårt att nämna något 

direkt. Han berättar istället om pengar som kan användas, han berättar:

”I kommunala handikapprådet, som jag bland annat sitter i, så har vi någonting 
som kallas miljonen, och i dagsläget så är det nämligen två miljoner, som vi har till 
förfogande, för hinder som, om vi säger så här att om de bygger någonting, och sen 
tror de att det är färdigt, och sen visar det sig att ojdå det funkar ju inte, ni glömde 
ju dörröppnaren, då kan vi ju med snabba medel utan att hålla på och gå vidare och 
ifrågasätta, då har vi de här två miljonerna som vi kan liksom ta och bara kasta in 
direkt, för att det skall bli fixat så att det löser sig.”

AK nämner även vattenrännor i gatorna, stora gropar som man försöker åka över med rullstol, 

det har de tagit pengar från miljonen för att åtgärda. Pengarna de har är till för att ”om du ser 

nått i bygget som de råkar glömma, de glömde kanske en ramp, då kan vi ta de pengarna 

direkt och ge, så det är faktiskt väldigt bra.” Om de inte haft dessa pengar kan det ta tid att 

åtgärda ett problem, då pengarna inte kommer innan nästa års budget är fastlagd, och det kan 

bli omöjligt att få tillgänglighet under ett helt år. Det kan röra sig om en så enkel sak som att 

asfaltera en liten yta vid en parkeringsplats där det är grovt singel istället. 

Sin egen möjlighet att påverka tillgängligheten i offentliga byggnader ser AK som bra genom 

DHR och kommunala handikapprådet. Han berättar om en referensgrupp som han är med i 

som består av olika handikappgrupper, som träffas innan det kommunala handikapprådet 

sammanträder. AK berättar om referensgruppen:

”Där diskuterar vi och kommer överens om vad vi skall ta upp i nästa kommunala 
handikappråd, vilka frågor skall vi driva, vilka är viktigast. Sedan tar vi med de till 
kommunala handikapprådet. Där sitter då politiker, som tar till sig den 
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informationen direkt, och på det sättet känns det som vi har en väldigt bra kontakt 
med politikerna, och då känns det också som att vi faktiskt kommer åt och kan 
påverka.”
    

AK beskriver även hur det har förändrats sen det blev maktskifte efter valet 2006, han berättar 

att:

”Sen är det ju tyvärr så att den förra mandat, när socialdemokraterna var vid 
makten, då satt Karina Dahl, i, på, kommunala handikapprådet. Fördelen med det, 
det var alltså att när vi diskuterade om en fråga så kunde Karina Dahl säga att det 
här är bra, det tar jag direkt och klubbar, hon hade den pondusen och den makten 
att hon kunde säga direkt att det där tar jag, det är lugnt. Men nu, tyvärr kan man 
säga att så har vi inte det. Nu när borgarna tog över så sitter det alltså inte någon 
person som har den direkta makten, utan det blir ju då att, jahå du men det där ska 
jag ta när jag kommer, ja till jobbet nästa morgon ska jag ta det med den och den. 
Så vi får inte direkt kontakt och det blir lite mera lång… och lite jobbigare. Och det 
är lite synd.” 

På frågan om enklare hinder kommer vara avhjälpta år 2010 som det är tänkt säger AK att nej, 

det är inget stoppdatum. Han har inte heller trott att det skulle vara klart till år 2010. De har 

hållit på i många år inom DHR och tjafsat och blivit lovade men det har aldrig hänt någonting. 

Den nya lagen kommer att sätta fart på grejerna tror AK. Det kommer nog att ta många år, 

säger AK, men det har i alla fall börjat.  
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5 Analys 
Jag kommer här att analysera de intervjuer samt planer och policydokument som jag redovisat 

under föregående avsnitt. Jag kommer även att analysera den litteratur jag tagit upp i kapitel 

3. På frågan om hur kommunen arbetar med att öka tillgängligheten i samhället tar Fredrik 

Persson (FP), ordförande Samhällsbyggnad, upp de pengar som handikapprörelsen får varje 

år. Han berättar även om svårigheten med att planera för olika grupper i samhället. Gustav 

Nilson (GN), enhetschef Bygglov, berättar att kommunen alltid försöker få tillgänglighet vid 

ombyggnationer eller vid nybyggnationer. Han berättar att det finns regler som måste följas så 

länge det inte rör sig om hus med speciell karaktär eller ett ekonomiskt ogörligt projekt. 

Anders Karlsson (AK), projektledare DHR, svarar på frågan hur han tycker att kommunen 

arbetar med att öka tillgängligheten i samhället. Han svarar att det går framåt, långsamt, men 

att det i alla fall rör på sig.

När AK får frågan vad han skulle vilja ändra fysiskt i kommunala offentliga byggnader som 

han fick bestämma själv, svarar han att det är enkelt avhjälpta hinder. Det är bland annat att 

trappsteg skall tas bort eller fasas ner och att belysning ej skall vara bländande. Det är i 

huvudsak de mål som redan finns i PBL sedan 2001, se punkt 3.1 ovan.

På frågan rörande interna handlingsplaner nämner FP att tillgänglighet finns infogat i de flesta 

dokument kommunen har. Han tar även upp att det kommunala handikapprådet är en viktig 

remissinstans när man jobbar med olika frågor. GN nämner ritningsgranskningsgruppen som 

granskar nya projekt och kommer med nyttiga synpunkter. Han nämner även de pengar som 

handikapporganisationen får varje år. 

Den fråga som rör ekonomin ger olika svar. FP anser att ekonomin påverkar arbetet med att 

öka tillgängligheten. Han förklarar att det med en outtömlig kassa skulle vara enklare. GN 

däremot säger att ”När det gäller nyproduktion, nej, när det gäller ombyggnad, ja lite grann”. 

Det handlar mer om att planera och visa på hur verkligheten ser ut för en som sitter i rullstol 

exempelvis. Han ger exempel på hur en demonstration alternativt att själv få prova på hur en 

rullstolsburen tar sig fram brukar lösa problem snabbt. 

På frågan om det finns eftersatta områden hänvisar FP till avsaknaden av hiss i många 

bostadsområden, samt att de föregående år åtgärdade gupp i trottoaren som ställde till 
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problem för rulatorer och rullstolar. GN hänvisar till den gamla bebyggelsen som uppfördes 

innan lagarna skärptes under 1980-talet. AK berättar om de pengar som de kan använda direkt 

i kommunala handikapprådet, pengar som använts till att åtgärda de gropar som fanns i 

trottoaren. FP och AK pratar om samma sak, nämligen problemet med trottoarerna som blivit 

åtgärdade. 

På frågan hur de arbetar konkret med att öka tillgängligheten skiljer sig svaren från varandra. 

FP arbetar inte på detaljnivå utan arbetar mer med att ge direktiv till tjänstemän. GN svarar att 

han påverkar, pekar på tokigheter, vilket brukar leda till att fel ändras till det bättre. Det är 

inte så konstigt att svaren skiljer sig år här då FP och GN båda har olika roller i samhället. 

När alla intervjurespondenterna får frågan hur de ser på sin egen möjlighet att påverka 

tillgängligheten i offentliga byggnader svarar FP att han ser den som stor. Han hänvisar till att 

han kan vara med och styra budgetprocessen samt att han som ordförande i Samhällsbyggnad 

kan ”peka med hela handen och säga nu skall det va si och så”. GN svarar att så länge han har 

stöd i lagstiftningen så är hans egen möjlighet att påverka tillgängligheten god. AK svarar att 

han genom DHR och det kommunala handikapprådet har bra möjlighet till att påverka 

tillgängligheten. Alla respondenterna ser sin egen möjlighet att påverka som god på olika sätt. 

På frågan om respondenterna tror att enklare hinder kommer vara avhjälpta år 2010 som det är 

tänkt, får jag två svar som liknar varandra, och ett i mottsatt riktning. FP svarar att ja, det 

måste det vara. GN svarar att han inte tror det. Han säger att det behövs mer handikappade 

politiker om samhället skall lyckas. Slutligen svarar AK att nej, det är inget stoppdatum. I 

denna fråga är det bara från politiskt håll som man tror att de uppsatta målen kommer klaras 

av, de andra är av motsatt uppfattning. Denna fråga grundar sig i den lagändring som infördes 

2001 i PBL som jag tagit upp under punkt 3.1 ovan. Att man från politiskt håll inte skulle ha 

en positiv syn på en lag som man arbetar för att följa, är inget som förvånar. De som planerar 

redogör mera för hur verkligheten i deras dagliga arbete ser ut och de tror då inte att det är 

realistiskt att enklare hinder kommer att vara avhjälpta år 2010.

Det som står i översiktsplanen över Örebro tillför inte speciellt mycket till 

tillgänglighetsfrågan, det svar jag får från politiskt håll är istället att tillgänglighet är 

närvarande i de flesta dokument som finns på kommunen. Tillgänglighetsguiden anser jag 
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vara bra och tydlig och kan klart fungera som ett hjälpmedel till att få en överblick över 

tillgängligheten i byggnader hemifrån på ett enkelt sätt.

Plan och bygglagen (PBL) visar rent konkret vad det är för regler som gäller angående de 

enkelt avhjälpta hindren som skall byggas bort. Då detta är en lag, är kommunen skyldig att 

följa denna vid planeringen av staden, till skillnad från exempelvis översiktsplanen som inte 

är något som måste följas. Boverket har i flera av sina publikationer (Boverket, 2005), 

(Boverket, 2006) på ett tydligt sätt utformat föreskrifter utifrån PBL som gör att det på ett mer 

praktiskt sätt blir tydligt hur enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Även böcker som behandlar 

detta ämne (Månsson, 2002), (Svensson, 2001) bidrar med att ge förståelse för hur den 

byggda miljön ska utformas för att ge en bra tillgänglighet.  
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6 Resultat
De resultat jag kommit fram till redovisar jag nedan genom att besvara de tre frågor som jag 

ställde inledningsvis i uppsatsen, samt återanknyta till syftet i uppsatsen. Den första frågan är, 

hur arbetar man politiskt när det gäller tillgänglighet i Örebro? För att besvara denna fråga 

genomförde jag bland annat en intervju med ordförande i samhällsbyggnad i Örebro. Politiskt 

arbetar man med att ge direktiv till tjänstemän rörande tillgänglighet. Politiskt samarbete med 

det kommunala handikapprådet är ett sätt att arbeta med tillgängligheten. Det finns i de flesta 

dokument infogat tillgänglighet, men någon speciell tillgänglighetsplan finns ej. Det finns en 

positiv syn på målet att enkelt avhjälpta hinder ska vara avhjälpta till år 2010.

Den andra frågan är, Hur planerar man praktiskt inom Örebro kommun med frågor kring 

tillgänglighet i staden? För att besvara denna fråga genomförde jag bland annat en intervju 

med enhetschef för bygglov på Stadsbyggnad i Örebro. Rent praktiskt arbetar man med 

tillgänglighet genom att försöka påverka och peka på saker som behöver förbättras. Stöd hittar 

man i den lagstiftning som finns på området, bland annat plan och bygglagen samt Boverkets 

föreskrifter om hur lagen skall tolkas. Att visa byggherrar praktiskt hur det är att ta sig fram i 

en rullstol eller med en rollator är ett effektivt medel för att se till att tillgänglighet åstadkoms. 

Det finns en mera pessimistisk syn på målet att enkelt avhjälpta hinder ska vara avhjälpta till 

år 2010. Den praktiska planeringen finner stöd och förhållningsregler i både PBL samt de 

föreskrifter som Boverket författat (se punkt 3.1 och 3.2 ovan).

  

Min tredje fråga lyder, Hur ser rullstolsburna på tillgängligheten i Örebro? För att besvara 

denna fråga, genomförde jag bland annat en intervju med en rullstolsburen person från DHR. 

Det som man prioriterar inom DHR är att enkelt avhjälpta hinder ska bli avhjälpta. Detta är 

inget de tror kommer vara klart till år 2010. Men de är ändå glada att det går framåt med 

tillgängligheten i samhället. Tillgängligheten förbättras genom samarbete med politikerna i 

det kommunala handikapprådet som upplevs som en positiv form av samarbete. 

Tillgänglighet och handikapp har under senare tiden fått alltmer uppmärksamhet i 

forskningen, det var så sent som under 1990- talet som detta började uppmärksammas (Park 

m.fl. 1998). Min egen uppfattning är att denna fråga kommer att fortsätta att öka sin 

angelägenhet, då fler och fler människor kräver sin rätt till full tillgänglighet i det Svenska 

samhället.  
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Det syfte som jag har i denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska 

tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Mitt samlade intryck är 

att det arbetas med tillgänglighet i Örebro men på lite olika sätt på olika platser. Politiskt 

samarbetas det i bland annat det kommunala handikapprådet med handikapprörelsen. 

Praktiskt följs gällande lagstiftning, plus en hel del praktiska demonstrationer av vad 

tillgänglighet innebär i verkligheten för handikappade. Rullstolsburna arbetar med 

tillgängligheten genom att vara med och ge tips och råd i exempelvis det kommunala 

handikapprådet. 

Gemensamt för alla inblandade är att ett samarbete mellan dem verkar vara något som alla 

påpekar och är relativt nöjda med. Tillgänglighet är någonting som finns med i planeringen 

och det är således inte någonting som negligeras och anses oviktigt. När det gäller 

erfarenheterna av arbetet med tillgängligheten, ser jag det som att det finns saker som har 

blivit bättre i och med att tillgängligheten har fått alltmer uppmärksamhet. Handikapprörelsen 

är numera involverad vid större nybyggnationer och slipper då komma i efterhand och klaga. 

Det handlar idag om att bygga tillgängligt från början och på så sätt slippa bygga om direkt 

efteråt, för att exempelvis en rullstolsburen person ska kunna ta sig fram i byggnaden. 

Efter att ha arbetat med denna uppsats uppkommer även andra frågor. Hur är det att vara 

rullstolsburen, jämfört med att ha ett annat funktionshinder? En jämförelse mellan byggnaden 

Conventum och en eller flera andra byggnader, som är äldre, är även en tänkbar 

frågeställning. Jag har valt en inriktning i min uppsats, men det finns flera olika sätt att 

studera hur tillgängligheten fungerar praktiskt i samhället, detta är något som får realiseras i 

andra uppsatser eller avhandlingar. 
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide tillgänglighet, tillämpad vid intervju med FP och GN

• Hur länge har du varit aktiv inom planeringssektorn?

• Hur arbetar kommunen med att öka tillgängligheten i samhället (Örebro)?
- positivt / negativt

• Har ni interna handlingsplaner som rör tillgänglighetsfrågan, förutom ÖP, PBL, 
detaljplaner osv. Följs denna till innehåll? Tidsmässigt?

• Är ekonomin något som du anser påverkar arbetet att öka tillgängligheten?

• Finns det eftersatta områden?

• Hur arbetar du rent konkret med att öka tillgängligheten i samhället så att exempelvis 
rullstolsbundna kan ta sig fram i offentliga byggnader?

• Hur ser du på din egen möjlighet att påverka tillgängligheten i offentliga byggnader?

• Tror du att enklare hinder kommer att vara avhjälpta år 2010 som det är tänkt?

• Övrigt?
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Bilaga 2

Intervjuguide tillgänglighet, tillämpad vid intervju med AK

• Hur tycker du att kommunen arbetar med att öka tillgängligheten i samhället 
(Örebro)?
- positivt / negativt

• Vad skulle du vilja ändra fysiskt i kommunala offentliga byggnader om du fick 
bestämma själv?

• Finns det eftersatta områden?

• Hur ser du på din egen möjlighet att påverka tillgängligheten i offentliga byggnader?

• Tror du att enklare hinder kommer vara avhjälpta år 2010 som det är tänkt?

• Övrigt?
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