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Förord

Troligtvis är det inte medveten diskriminering som lig-
ger bakom mindre god design av det offentliga rummet, 
utan snarare okunskap om vad som kan och behöver 
göras. Fram tills dess människor befinner sig i en situa-
tion där de på något sätt själva är hindrade från att delta 
på lika villkor är det svårt att inse hur mycket det offen-
tliga rummet påverkar oss. Det kan vara mindre hinder 
i form av ojämnt underlag som gör det svårt att ta sig 
fram för vissa, medan det omöjliggör framfart för andra. 
Det kan vara miljöer som vissa upplever som “vanliga” 
medan andra upplever sig djupt otrygga eller utestängda 
från desamma. Med andra ord är det offentliga rum-
mets utrymmen där vi lever, jobbar och leker knutna till 
vart vi går och vad vi gör eller vart vi inte går eller gör. 

Av den anledningen anser vi att det finns behov av att 
utveckla konkreta metoder och handgripliga råd för att 
arbeta med mer medveten utformning av fysisk miljö: 
tillgänglighetsdesign. Tillgänglighetsdesign används 
här genomgående som ett brett begrepp för design 
av lösningar som upplevs trygga, användbara, inklud-
erande, attraktiva och välgörande. Vi utgår från en 

Det offentliga rummet: stadens gator, 
parker, byggnader och torg likväl som 
den kultur och sociala kontext som en 
viss stad har, skulle kunna utformas för att 
vara tillgängligt, användbart, inkluderande, 
attraktivt och välgörande för människan i 
betydligt större utsträckning än vad som 
görs idag. 
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designpraktik som stödjer tanken att miljön måste vara 
tillgänglig för alla grupper i samhället. I det förstudie-
projekt som beskrivs i kommande kapitel har av den 
anledningen en kartläggning skett med utgångspunkt 
i ett helhetsgrepp på tillgänglighetsdesign, det vill säga 
att motverka diskriminering och främja lika rättighter 
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro-
suppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 

Förstudien har omfattat kartläggning av normkritiska 
perspektiv, lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet, 
social hållbarhet och tillgänglighet, universell och in-
kluderande design, samt inhämtning av inspiration 
från arkitektur, form och designområdet. Det har även 
omfattat identifiering av goda exempel från runt om i 
landet på vad tillgänglighetsdesign i bred bemärkelse 
kan omfatta och intervjuer med personer som arbetat 
med detta. Vi vill rikta ett stort tack till er som bidragit 
till arbetet. 

Vår avsikt är att de principer som utformats i förstud-
ien för tillgänglighetsdesign ska diskuteras, användas 
och uppdateras vid all stadsutveckling. På så sätt kan vi 
åstadkomma ett helhetsgrepp på tillgänglighetsdesign 
och åstadkomma socialt hållbara, attraktiva och till-
gängliga platser och miljöer runt om i landet. 

September 2018

Åsa Wikberg Nilsson, Kajsa Blomqvist, Marcus Jahnke, Stefan 
Molnar, Kristina L. Nilsson, Karl de Fine Licht & Therese 
Öhrling
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Förklaringar

BEGREPP

SOCIALA NORMER håller tillsammans med värderingar ihop vår 
sociala samvaro. De är föreställningar, förväntningar och ideal 
om hur vi bör leva tillsammans. De anger vad som anses rätt 
och fel och hur vi bör bete oss i olika sociala sammanhang. En 
typisk norm är att inte slå en annan människa och en annan 
är att vuxna arbetsföra människor ska jobba 8 timmar per dag. 
Sociala normer som bidrar till exkludering är diskriminerande. 
1

GENUS är ett begrepp som relaterar till de sociala normer som 
skapar och sanktionerar feminina och maskulina beteenden, 
produkter, teknologier, miljöer och kunskap. Sådana sociala 
normer är föränderliga och har bred spridning både inom och 
mellan kulturer. 2

JÄMSTÄLLDHET  refers to that all human beings are free to 
develop their personal abilities and make choices without the 
limitations set by strict gender roles. Gender equality means 
that the different behaviours, aspirations, and needs of  women 
and men are considered, valued, and favoured equally.3 

MÅNGFALD  omfattar betydelsen att varje människa är unik 
och att dessa skillnader ska accepteras. Skillnader kan omfat-
ta kön, könsöverskridande identitet eller läggning, etnicitet, 
socio-ekonomisk status, funktionsnedsättning, religion eller 
annan trosgrund samt ålder. Implementering av mångfald 
omfattar utforskning av skillnader i en säker, positiv och 
kunskapande miljö. Mångfald handlar om att förstå varandra 
och att gå bortom tolerans för andra till att uppskatta den rika 
mångfald av individer som finns i ett samhälle. 4

1 Alves Silva, Ehrnberger, Jahnke & Wikberg Nilsson (2016)

2 European Commission (2011)

3 Alves Silva et al. (2016)

4 Patrick & Kumar  (2012) 

INTERSEKTIONALITET omfattar analys av hur olika diskrimin-
eringsgrunder samverkar och skapar nya och olika former av 
ojämställdhet. Det kan exempelvis handla om att människor 
som upplever diskriminering och som dessutom har ekonomis-
ka, politiska eller sociala nackdelar befinner sig i olika nivåer 
av ojämlikhet. Interaktionen och konstruktionen som leder till 
en ojämställdhet  kan därmed påverka annan ojämställdhet. 
Ett exempel är att jämställdhetsarbete kan diskriminera mi-
noritetskvinnor, invandrade kvinnor, äldre kvinnor eller homo-
sexuella genom att förbise deras behov. 5

NORMKREATIV INNOVATION är ett begrepp och ett tillvä-
gagångssätt som utgår från de sju diskrimineringsgrunderna 
för att analysera to the creative power of  gender analysis to 
discover new things. Without such awareness, gender bias 
leads to missed market opportunities. 6

NORMKRITIK refers to challenging normative thinking in terms 
of  gender and diversity. Therefore, the idea is that a greater 
openness to gender equality and diversity fosters innovation 
capabilities.7

5 Bustelo, Espinosa., Faúndez. & Weinstein. (2015)

6 Alves Silva et al. (2016)

7 Alves Silva et al. (2016)
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REGELVERK

BBR Boverkets byggregler ((BFS 2011:6) med ändringar 
den 1 januari 2019 (BFS 2018:15, BBR 27).

PBL Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 

PBF Plan- och byggförordningen

BBR Boverkets byggregler (2011:6)

ALM2 (BFS 2011:5) Tillgänglighet på allmänna platser

MYNDIGHETER OCH INSTITUT

MFD Myndigheten för delaktighet

FUNKTIONSRÄTTFÖRENINGAR

FUB Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ung-
domar och Vuxna

HJÄRNKRAFT Hjärnskadeförbundet

HRF Hörselskadades Riksförbund

HSO Handikappföreningarnas samarbetsorgan

SRF Synskadades Riksförbund
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Introduktion
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Introduktion

Hösten 2017 initierade Vinnova en satsning inom 
Tillgänglighetsdesign. Tillsammans med Kiruna Kommun och 
Tekniska Verken Kiruna genomförde en projektgrupp bestående 
av forskare inom arkitektur, design och stadsutveckling från 
Luleå tekniska universitet och RISE ett förstudieprojekt under 
våren 2018. Projektets övergripande syfte är att bidra till 
tillgängliga, inkluderande och attraktiva stadsmiljöer, genom att 
kartlägga, sammanställa och utveckla principer och arbetssätt 
för tillgänglighetsdesign i stadsutveckling. 

Målgruppen är primärt personer som leder, planerar, projekterar 
och anlägger staden, men även övriga direkt eller indirekt 
berörda av stadsutveckling och tillgänglighetsdesign.
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Dagens problemsituation
Tillgänglighetsdesign kan betraktas ur olika perspektiv 
och med utgångspunkt i olika gruppers behov, mö-
jligheter och begränsningar. Det är exempelvis vanligt 
i stadsutveckling att planera för tillgänglighet avseende 
möjligheten att nyttja stadens platser och lokaler. Plan 
och bygglagen1 föreskriver att med hänsyn till den en-
skilda människans frihet ska en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer 
främjas. Jämlika och goda levnadsvillkor är behov som 
till exempelvis kan omfatta att inte begränsas av en 
viss funktionsvariation. Grundbehoven för funktionell 
tillgänglighet är idag relativt lagstadgad, se kommande 
kapitel. Idag finns det dock vad som skulle kunna kallas 
för ‘vita fläckar’, dvs. att det saknas regelverk, riktlinjer 
och guidning kring social tillgänglighet. Ett helhetsgrepp 
på tillgänglighetsdesign omfattar samtliga diskriminer-
ingsgrunder2 och tillgodoser mer än baskraven på till-
gänglighet.

Funktionsorientering
Dagens planering betonar funktionsinriktade åtgärder3. 
Detta är ett problem då tillgänglighet även handlar 
om social och upplevelsebaserad inkludering: till-
gänglighetsdesign. En paradox är att funktionella krav 
som tillfredsställer basbehov kan leda till nya former av 
uteslutning, till exempel stigmatisering av redan utsat-
ta grupper. Ett exempel på sådan stigmatisering är att 
en hiss, som byggs för att underlätta för personer som 
använder rullstol, placeras på baksidan av lokalen där 
personalen måste kontaktas för att låsa upp och hjälpa 
personen att hitta rätt. En sådan lösning tillfredsställer 
de funktionella behoven och riktlinjerna i plan- och byg-
glagar och förordningar men den riskerar samtidigt att 
bidra till att utsätta personen för en ständig särbehan-
dling på grund av funktionsvariationen. Konsekvensen 
blir att personer med funktionsvariation blir förlorare, 
även om de funktionella kraven ofta innebär avsevärda 
förbättringar.
1 Plan och Bygglagen (2010:900)

2 Diskrimineringslagen (2008:567)

3 Plan- och bygglagen PBL, 2010:900 kap.8, #1, #4, #7, #9; Plan- och Byggförordningen 

PBF, 2011:338 kap. 3 #4, #18, #23; Boverkets byggregler BFS 2011:6; AFS 2009:2

Upplevelsen av tillgänglighet
Cirka 20 procent av Sveriges befolkning har någon form 
av bestående funktionsvariation4. Liknande problemsit-
uationer kan uppstå som resultatet av en funktionsori-
enterad planering, där hänsyn inte i tillräckligt hög grad 
tagits till behov av upplevd trygghet på offentliga platser. 
Det kan handla om dålig belysning, skymda platser eller 
om platser som gynnar vissa grupper på bekostnad av 
andra gruppers rörlighet i det offentliga rummet. 

Otrygghet kan beröra fysisk planering såtillvida att det 
handlar om människors upplevelser av att röra sig på 
gatan, i parken eller på torget. Enligt Brottsförebyggan-
de rådet5 uppger 15 procent av den vuxna befolkningen 
att de upplever sig otrygga i utemiljön, främst kvällstid. 
Kvinnor är överrepresenterade i den här gruppen, 
trots att det oftast är unga män som är utsatta för brott. 
Ungefär 45 procent av äldre kvinnor i flerbostadshus 
uppger att de är otrygga, medan motsvarande siffra för 
män i åldrarna 25–44 år boende i småhus är 1 procent6.  

Mångfald i fysiska och sociala behov
Invånare i en stad är alla olika och har olika behov och 
de offentliga miljöerna, platserna och byggnaderna är 
till för alla. En anledning till de beskrivna problemsit-
uationerna är att förvaltningar och företag ansvariga 
för planering och anläggning av stadens platser, bygg-
nader och miljöer begränsas av sitt uppdrag när dessa 
endast omfattar funktionella basbehov. Lagar, riktlinjer 
och standarder saknar ett helhetsperspektiv kring till-
gänglighet, dvs. att undersöka och utmana grundprob-
lematiken i en given situation, i form av de funktionella, 
sociala och emotionella behov som stadens invånare har. 
I regeringens utredning Gestaltad livsmiljö7 förespråkas 
att gå bortom de lagstadgade processerna kring den 
fysiska planeringen. 

4  SFS (2015:88)

5  BRÅ Brottsförebyggande rådet (2011)

6  Ibid.

7  SOU (2015:88) Gestaltad livsmiljö
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Attraktiva, hållbara och tillgängliga 
städer
Om de som hindras tillträde eller som upplever sig 
utestängda från hela eller delar av staden kan ses som 
förlorarna i ovan nämnda situationer, så kan även övriga 
befolkningsgrupper vinna på en tillgängligare, öppna-
re och mer inkluderande stad. Här finns därmed en 
möjlighet till nytänkande angreppssätt som bidrar till 
lösningar som inte pekar ut vissa kategorier av männis-
kor. I linje med detta beskriver den statliga utredningen 
Gestaltad livsmiljö (2015:88) ett behov av ett bredare 
angreppssätt, där design- och arkitekturområdets verktyg 
och metoder ges en mer aktiv roll i lösandet av samhäl-
lets utmaningar för framtidens hållbara städer. 

Ett exempel på sådant tillvägagångssätt kan vara att 
använda en normkritisk innovationsprocess1 som syftar 
till att inte bara funktionellt lösa basbehoven av till-
gänglighet för stadens befolkning utan även ta tillvara 
olika perspektiv av sociala och emotionella behov med 
syfte att överträffa målgruppens förväntningar.

Utmaningar
Det kan upplevas som svårt att orientera sig bland de 
många dokument som finns kring lagar och regler som 
berör tillgänglighetsdesign samt förebyggande arbete 
mot diskriminering. De checklistor och handgripliga 
stöddokument som finns är dels få, och dels är de oftast 
enbart inriktade på enstaka diskrimineringsgrunder eller 
smala kontexter. Ett exempel är Boverkets byggregler för 
tillgänglighet med avseende på funktionsnedsättning och 
ett annat är Socialstyrelsens handledning i jämlikt be-
mötande i hälso- och sjukvården. Det kan därmed vara 
svårt för kommuner och andra som vill ta ett helhets-
grepp för ett inkluderande samhälle att på ett system-
atiskt och effektivt sätt påbörja en process med att bygga 
hållbara samhällen. 

En utmaning i detta är att diskriminering ofta sker dub-
belt genom att flera diskrimineringsgrunder samman-
faller och förvärrar situationen för individer i samhället. 
Till exempel kan en kvinna med en funktionsnedsättning 
1  Alves, Ehrnberger, Jahnke & Wikberg Nilsson (2016)

uppleva en helt annan diskriminering än en man med 
funktionsnedsättning, likväl som en ung man upplever 
en miljö som säker, medan en äldre kvinna upplever 
samma miljö som otrygg och så vidare. 

Vinterförhållanden med snö, is och mörker är ytterlig-
are en utmaning. Vanligtvis, liksom en norm, planeras 
städer som om det alltid vore barmark och dagsljus. 
Rädsla för halka är ett hinder inte minst för äldre att 
att vistas och förflytta sig utomhus under vintersäsong. 
Mörka, dåligt belysta stadsmiljöer orsakar rädsla inte 
minst för kvinnor. 

“ För att en 
uppriktig 
delaktighet ska 

komma till stånd 
betyder det också att 
maktbalansen måste 
förändras mot ett 
mer demokratiserat 
styrsätt långt utöver 
de lagstadgade 
processerna kring den 
fysiska planeringen. 
(SOU 2015:88 GESTALTAD LIVSMILJÖ) 
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Normkritiska 
perspektiv
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Normkritiska perspektiv

Sverige anses generellt arbeta med jämställdhet och jämlikhet i 
hög grad jämfört med andra länder, men i praktiken är det långt 
kvar innan jämställdhet och jämlikhet är uppnådd. Normkritiska 
perspektiv lägger grunden för människors  makt och möjlighet 
att forma sina liv. Samhällsplanering berörs av sociala 
normer, makt- och genusordningar som påverkar genom att 
medvetet eller omedvetet inkludera eller exkludera människor 
i planeringsprocesserna. I följande stycken exemplifieras hur 
normkritiska perspektiv påverkar planering och gestaltning av 
det offentliga rummet. 
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Jämställdhet och jämlikhet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma 
makt och möjligheter att forma samhället och sina egna 
liv1. En kvantitativ jämställdhet omfattar en numerärt 
jämn fördelning mellan kvinnor och män i alla samhäll-
sområden. Generellt anses en grupp omfattande mer än 
60 procent kvinnor vara kvinnodominerad, likväl som 
en grupp om mer än 60 procent män anses vara mans-
dominerad. 

Jämlikhet omfattar alla individers lika värde oavsett kön, 
etnicitet, religion eller social tillhörighet. Utgångspunk-
ten för både jämställdhet och jämlikhet är diskrimin-
eringslagen2 som omfattar människors lika makt och 
möjligheter att påverka sina liv oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Kvalitativ jämställdhet innebär att kvinnors och mäns 
kunskaper, värderingar och erfarenheter erkänns och 
påverkar samhällsutvecklingen på alla plan. Det kvalita-
tiva jämställdhets- och jämlikhetsarbetet omfattar sociala 
normer som påverkar makt- och genusordningar, som 
finns inbäddade i de system som vi människor agerar 
inom och påverkar hur vi identifierar oss själva, våra 
interaktioner och samhället i stort3. 

En utgångspunkt i den här rapporten är att det inte 
räcker att undersöka numerärer för att åstadkomma 
förändring, det krävs även att förstå de normer som 
finns inbäddade i våra samhälleliga system.

Genus- och maktordning
Genussystemet är en del av det sociala normsystemet 
som omfattar de processer, fenomen, föreställningar och 
förväntningar som ger upphov till ett konstruerat och 
systematiskt mönster av relationer mellan kvinnor och 
män4. Icke jämställda genussystem upprätthålls enligt 
detta genom segregation och hierarki. Även om det är 
stor skillnad mot för 50 år sedan kan den segregerade 
arbetsmarknaden exempelvis märkas i att kvinnor och 
1 Regeringen (25 september 2014)

2 Diskrimineringslag (2008:567)

3 Berner (2004)

4 Hirdman (1988; 2001)

män fortfarande befinner sig på olika arenor och inom 
olika yrken. Genusordningen bidrar därmed till olika 
maktordningar genom olika möjlighet att påverka och 
inverka exempelvis genom olika lön, arbetstimmar, ar-
betsmiljö och utvecklingsmöjligheter5 6 7.  Maktordning-
ar påverkar därmed den möjlighet och de förutsättning-
ar olika grupper i samhället ges makt att påverka och 
inverka. 

Sociala normer
Sociala normer är konstruerade begrepp, idéer, “os-
krivna” regler och förväntningar som formar oss män-
niskor8, som finns närvarande i alla delar av livet, i alla 
sammanhang och ställen och utgör gränserna för vad 
som definieras som ’normalt’. Vissa sådana normer är 
positiva och reglerar hur vi agerar gentemot andra. En 
del sociala normer påverkar samhället som helhet: vem 
som har makt och inflytande. Sådana sociala normer 
eller ’accepterade verkligheter’ synliggörs oftast när 
någon bryter dem, medvetet eller omedvetet. Även 
människokroppens funktion är föremål för normer. 
Funktionsnormen påverkar såtillvida att utgångspunkten 
är att personer har full rörelsefunktion, vilket medför 
att de som sitter i rullstol bryter mot normen9. Det finns 
en risk att ’normbrytare’ inte uppfattas och behandlas 
som individer, utan som representanter för en hel grupp, 
exempelvis alla personer med funktionsnedsättning. 
Istället för att ifrågasätta den sociala normen, riskerar 
människor att utsättas för stereotypa kategoriseringar 
och generaliseringar10.  Historien visar dock att sociala 
normer ändras över tid och plats, vilket visar att det är 
möjligt att förändra dem.

Normkritik
I Sverige har vi både lagar kring, och en tradition av, att 
arbeta med jämställdhet och jämlikhet. En nyare term 
är normkritik, som omfattar ett kritiskt perspektiv av hur 
5  Lindgren (1985)

6  Sundin (1993)

7  Hirdman (2001)

8  Gibbs (1989)

9  IGLYO (2015)

10  IGLYO (2015)
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sociala normer bidrar till fysisk och social exkludering11. 
Normkritik omfattar problematisering av normer som 
begränsar människors livsvärldar, baserat på diskrimin-
eringsgrunderna kön, ålder, sexualitet, etnicitet, religion 
och funktionsnedsättning12. 

Ett normkritiskt perspektiv grundar sig i förändringsvil-
ja, dvs. att aktivt ta avstånd och verka för förändring av 
diskriminerande normer13. Grunden för en normkritisk 
analys omfattar en utredning av hur diskriminering 
påverkar en specifik situation eller människors livsvärl-
dar i allmänhet. Motsatsen, ett osynliggörande av att 
diskriminering eller särskiljning sker, sägs gynna dem 
som är inom normen, på bekostnad av dem som är 
utanför14. 

Normkreativitet är en term som omfattas av strategier 
för att motverka ojämställdhet, ojämlikhet och diskrim-
inering15. Det kan även omfatta utveckling av produk-
ter, tjänster, miljöer och städer med utgångspunkt i en 
normkritisk analys och användandet av kreativa design-
metoder för att åstadkomma nytänkande lösningar16. 
Kritisk teori används ofta för att utreda föreställningar, 
värderingar, symbolik och maktstrukturer i olika kontex-
ter17. Normkritik omfattar både analytiska verktyg och 
metoder som kan bidra till förändring av maktstruktur-
er18. 

Syftet med normkritik är att förstå hur sociala normer, 
värderingar och strukturer fungerar och hindrar jäm-
ställdhet och jämlikhet i samhället. Det kan omfatta 
interaktionen mellan människor eller distributionen av 
resurser och access till viktiga sociala funktioner såsom 
arbete, utbildning och hälsa19. Normkritiska studier 
fokuserar på sociala normer, maktrelationer och ojäm-
ställdheten i sexualitet, kön, klass, etnicitet och religion. 
Flera normer kan samspela, vilket kan förstås som in-
tersektionalitet20. Normkritiska perspektiv ifrågasätter, 

11  Swedish Secretariat for Gender Research (2016)

12  Diskrimineringslag (2008:567)

13  Kumashiro (2003)

14  Lykke (2010)

15  Vinthagen, Zavalia & Lewengard (2017)

16  Alves, Ehrnberger, Jahnke & Wikberg Nilsson (2016)

17  Dunne & Raby (2001)

18  Tema Likabehandling (2012

19  Tema Likabehandling (2012)

20  de los Reyes, Mulinara & Molina (2007)

utmanar, förändrar och skapar nya normer och stan-
darder, men belyser även hur grupper kan gynnas av 
reproducering av normer21. 

Att illustrera sociala normer innebär ofta även att if-
rågasätta och att synliggöra privilegier, såväl som att 
utforska sin egen position22. Genom att ställa frågan 
vem som gynnas av en viss social ordning kan normers 
påverkan i olika aktiviteter, handlingar och situationer 
upptäckas23. 

Jämställdhet i samhällsplanering
Alla män och alla kvinnor har inte samma behov, erfar-
enheter och villkor. Det är av den anledningen viktigt 
att utforska hur olika maktordningar samspelar, tex. 
genom att se på olika faktorer som ålder, etnicitet, funk-
tionsnedsättning etc. Ett sådant så kallat intersektionellt 
perspektiv behöver enligt Boverket genomsyra jäm-
ställdhetsarbetet för att åstadkomma förändring24. De 
anser vidare att jämställdhet skapas i beslut där resurser 
fördelas och där normer formas. De övergripande målen 
omfattar kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter att forma samhället och sina liv. 

Jämställdhet ska enligt Boverket genomsyra all verk-
samhet och speciellt synliggöras i samhällsplaneringen 
genom att finnas med i alla steg av planeringen. Bover-
ket förespråkar att jämställdhetsperspektivet kan inklud-
eras genom frågorna:

 � Hur arbetar vi? 
 � Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det? 
 � Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och 

män, flickor och pojkar? Vem är det som planerar och vem 
bygger? 

 � Vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de 
tagna besluten i? 

21  Kumashiro (2003); Martinsson & Reimers (2008)

22  Bromseth & Darj (2010)

23  Martinsson & Reimer (2008); Dolk (2013)

24  Boverket (9 april 2018) 
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Det omfattar vem som ges möjlighet att delta i dialoger, 
olika mötesformer som möjliggör delaktighet, represen-
tation, val av ledare och fördelning av taltid såväl som 
hur inbjudan ser ut. Enligt Boverket kan vi genom att 
tydligare synliggöra jämställdhet i alla samhällsplanerin-
gens delar se vad som behöver göras för att åstadkomma 
ett jämställt samhälle. De påpekar även att det är viktigt 
att inte se olika kategorier av människor som enhetliga. 

Friberg och Larsson25 utgår från feministisk forskning 
för att studera hur kvinnors intressen tillgodoses och hur 
maktfrågor mellan könen hanteras i planeringsarbetet. 
I korthet menar de att samhällsplaneringen har könsko-
dade fält, där den privata sfären är kvinnligt kodad och 
den offentliga sfären uttrycks som mer könsneutralt, 
men i själva verket utgör normen, det ”normala” eller 
det ”neutrala”. En förklaring till detta är enligt Friberg 
och Larsson att planerares yrkesutbildning, vare sig de 
är arkitekter, ingenjörer, natur- eller samhällsvetare, inte 
har omfattat moment där genusteoretiska resonemang 
adresseras. 

Friberg26 beskriver samhällsplanering som en materiell 
verklighet som påverkar hur människor kan forma sina 
liv. För att åstadkomma jämställdhet finns inga genvägar, 
enligt Friberg behöver planerare genom hela processen 
tänka, tolka, diskutera och lyssna in andras erfarenheter 
av det offentliga rummet. Friberg beskriver det offentliga 
rummet som ett möjlighetsrum, som omfattar både fysis-
ka och sociala relationer som speglar normer i samhäl-
let. Dagens offentliga rum materialiserar ofta patriarkat, 
dvs. där män har primära makten och de flesta ledande 
positioner, i form av betong, sten och glas. Ett exempel 
är stadshus i mörk ek med tunga dörrar och guldramar 
med bilder av de män som innehaft makten. Det signal-
erar enligt Friberg en maktordning där kvinnor inte hör 
till, där män skapar sig en genusdomän. 

I staden förs en ständig kamp om vem som ska inklud-
eras i det offentliga rummet, där aktioner som syftar till 
att åtgärda hot om våld istället för att bidra till säkerhet 
och trygghet bidrar till upplevelsen av kvinnors under-
ordning. Enligt Friberg behövs ett samlat grepp och 
25 Friberg & Larsson (1999)

26 Friberg (2013)

tydligt ledningsstöd för att åstadkomma förändring. Per-
spektiv som kan vara användbara för att åstadkomma 
detta är enligt Friberg:

 � Ytornas genusbudskap: Utforskning av hur olika former av visuell 
kommunikation som ex. affischer, reklam, skyltfönster etc. bidrar 
till stereotypa föreställningar om kön. Vem har makten att påverka 
det offentliga rummet?

 � Mentala genuskartor: Undersökning av upplevelsen av olika 
platser och hur den skiljer sig åt mellan personer med olika kön, 
ålder, sexualitet, etnicitet, funktionsmöjlighet etc. Vem inkluderas 
och vem utestängs?

 � Vita fläckar: Undersökning av platser som ex. väntsalar, perronger, 
trafikplatser, trafiksystemet som bedöms utifrån hur påverkar den 
vardagen för olika människor. Vem tyngs ner och vem avlastas? 

 � Genusdomän: Undersökning av platser som både materiellt 
och immateriellt bidrar till upplevelsen av ex. manlig makt. Vem 
inkluderas och vem utestängs? 27

För att åstadkomma jämställdhet i stadsplaneringen 
behövs ett starkt ledningsstöd, att jämställdhet inverkar 
och påverkar varje del från idé till plan, finns tydligt med 
i måldokument, styrmedel och budget. Enligt Friberg är 
det även viktigt att påtala att jämställdhet påverkar både 
kvinnor och män, skiljelinjen bör inte alltid dras mellan 
kön, det omfattar även ålder, klass, sexualitet, etnicitet 
och platser. Det gör arbetet komplext, men så är även 
världen. 

Normkreativ innovation
En normkreativ innovationsprocess omfattar förutom 
kritisk analys av en viss situation även gestaltningen av 
nytänkande lösningar som kan utmana stereotypa tank-
esätt och värderingar28. Normkreativitet grundar sig på 
förståelse av sociala normer utifrån både organisations- 
och genusteori och omfattar förslag till hur stereotypa 
normer kan ifrågasättas och utmanas29. Det arbetet 
omfattar en normkritisk analys som grund för design av 
mer jämställda och jämlika lösningar30. Det kan omfatta 
27 Friberg (2013)

28 Alves Silva et al. (2016

29 Vinthagen, Zavalia & Lewengard (2017)

30 Alves Silva, et al.. (2016)
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allt från utmaning av stereotypa lösningar till utformn-
ing av mer inkluderande miljöer och sammanhang. 

Utgångspunkten är ifrågasättande av normer som exem-
pelvis påverkar att viss teknik, material eller lösning ses 
som den rätta.  För att förändra en icke jämställd eller 
jämlik situation krävs enligt detta förståelse av andras 
erfarenheter och upplevelser. Det kan även omfatta att 
experimentera med annorlunda sätt att beskriva proble-
met och att arbeta med andra metoder för att på så sätt 
komma från stereotypa lösningar. Sociala normer som 
påverkar samhällsplaneringen kan enligt detta perspek-
tiv omfatta en mängd aspekter, ex. färger, former, funk-
tion, symbolik, material, funktionalitet, interaktion och 
rumslighet31, beskrivna i kommande stycken.

FÄRG

Mörka färger kopplas ofta till män och maskulinitet, 
medan ljusa färger och pastelltoner kopplas till kvin-
nor och femininitet. En sådan dikotomi förstärker 
föreställningen om att kvinnor och män är varandras 
motsatser (heteronormen). Färger laddas symboliskt 
i vårt språk. Begrepp som vit lögn och vit arbetskraft 
förknippas med oskuldsfullhet och godhet. Vitt anses 
generellt som neutralt och används ofta när något ska 
moderniseras, exempelvis en bostad. Svart framställs 
som motsatsfärg i negativ bemärkelse, exempelvis genom 
uttryck som svart arbetskraft, svarta pengar etc. Om vi 
tänker på detta ett steg längre utifrån människors hud-
färg, fördjupas vår förståelse av färgnormernas betydelse 
i samhällsplaneringen. 

FORM

Västerländska formideal präglas av industrisamhällets 
betoning på teknik och rationell produktion. Sådana 
normer leder till formideal i form av precision och lik-
formighet. Mjuka och organiska former värderas ofta 
lägre. Lösningar som upplevs som maskulina omfattar 
ofta raka, kantiga former för att uttrycka styrka, stabilitet 
och snabbhet. Det motsatta formspråket används för 
att framhäva sensualitet eller lekfullhet. Detta bidrar till 
föreställningar om det maskulina och det feminina åter-
skapas genom form.
31 Alves Silva et al. (2016)

FUNKTION VS. FORM

Dekor anses generellt synonymt med lull-lull, krims-
krams och pynt, vilket beskriver dess underordning 
inom västerländsk kultur. Tidigare var både byggnader 
och produkter rikt dekorerade, men i samband med 
den rationella teknologins utveckling nedvärderades 
dekor och ornament. Funktionalitet och estetik är intimt 
sammanflätade, men det är fortfarande något som ofta 
osynliggörs.  I och med detta konstrueras och upprät-
thålls en hierarki där dekor som relaterar till funktion 
accepteras, medan form som inte direkt relaterar till 
funktion drar ner värdet eller acceptansen av en lösning. 
Nedvärderandet av dekor används för att upprätthålla 
segregering och hierarkier mellan kvinnor och män, 
vuxna och barn, överklass och underklass och mellan 
uppdelningen i öst och väst. 

SYMBOLER

Symboler i form av exempelvis skyltning hjälper oss 
människor att hitta rätt, göra snabba val och snabbare 
förstå en komplex situation. Förenklade symboler ris-
kerar dock att slå över i stereotyper. Ett exempel är 
symbolen av en kroppsfigur i rullstol, som hänvisar till 
speciallösningar som krävs i miljöer som är dåligt plane-
rade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Ett annat exempel 
är symbolen för familjeparkeringar, en större parkering 
som är bra i många situationer och för många männis-
kor, som visar en heterosexuell kärnfamilj i form av en 
figur i kjol, en med byxor, ett barn och en barnvagn.  
Sådana stereotypa symboler bidrar till konstruerande av 
normer om hur vårt samhälle ser ut och fungerar och 
vilka som det är tillgängligt för eller ej. De som är inom 
normen reagerar kanske inte, de som står utanför utsätts 
dagligen för påminnelsen om att de inte är inkluderade. 

MATERIAL

Generellt har hårda material högre status än mjuka 
och relationen mellan mjukt och hårt används ofta för 
att betona heteronormen och tvåkönsnormen, jmfr. 
begreppen “mjukt” respektive “hårt” som ofta relateras 
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till kvinnligt respektive manligt kodade områden. Mate-
rialhierarkin är tydlig i arkitektur och inredningsdesign, 
vilket tar sig uttryck i flitig användning av hårda mate-
rial som sten, rostfritt och glas. Det riskerar att leda till 
miljöer där ljud studsar och förstärks, med konsekvenser 
som ljudrelaterad stress och otrivsel. Material ses ofta 
som en sekundär fråga, som enbart baseras på tycke 
och smak, men tänk hur material och dess taktilitet 
ofta är avgörande för den som exempelvis har ned-
satt syn. Blindkäppen blir en förlängning av kroppens 
känslighet där väl valda material är helt avgörande för 
tillgänglighet i den fysiska miljön. 

 

FUNKTIONALITET

Människor med olika funktionsvariationer möter dagli-
gen olika hinder i den offentliga miljön. En byggnad 
som inte går att komma in i med rullstol. En ramp 
placerad på baksidan av en byggnad eller på annat 
sätt tydligt särskild från den allmänna entrén. Mörka 
offentliga miljöer som är svåra att navigera i för dem 
som har nedsatt syn. Byggnaden eller miljön kan på så 
sätt begränsa och hindra människors tillgänglighet, när 
de utgår från normen att alla människor har liknande 
funktionsförutsättning. Människor som på olika sätt står 
utanför funktionalitetsnormen vill generellt inte ha spe-
ciallösningar eller hjälpmedel. Det är istället viktigt att 
tänka på att skapa lösningar som maximerar allas frihet. 

INTERAKTION

Ett samhälle och dess miljöer, system och tjänster bygger 
generellt på olika former av interaktion mellan männi-
skor. Interaktionen sker dock inte alltid på lika villkor 
och utifrån samma förutsättningar. Samspelet är ofta 
regisserat för att fungera på ett visst sätt, vilket bidrar till 
en konstruktion av hur människor kan röra sig, agera 
och bemötas. Om regin har skett utifrån ett omedvetet 
perspektiv kan detta skapa särhållning eller exkludering. 
Det kan exempelvis omfatta språk i ett kommunikations-
material eller brister i tillgänglighet i det offentliga rum-
met. Det kan även omfatta att inte komma in på krogen 

med rullstol, eller att inte få hyra bil på grund av sin 
hudfärg eller sina kläder. Det kan även vara ett subtilt 
bemötande i kommentarer och blickar. 

RUMSLIGHET

Allt som betraktas som rumslighet i olika former, exem-
pelvis husets rum, offentliga platser, vägar och landskap, 
är skapade utifrån normer som hänger ihop med makt-
strukturer och -hierarkier. Rumsligheten definierar hur 
vi kan agera, röra oss, känna oss, synas eller bli sedda, 
om ”rummet” alls inkluderar oss. Rum kan exkludera 
genom att vara svårnavigerade eller farliga. För den 
som har nedsatt syn eller använder rullstol kan offentli-
ga platser innehålla många hinder. En del kvinnor och 
transpersoner upplever att de betraktas och objektifieras, 
till exempel på badhus, toaletter och gym, liksom att 
vissa platser som är dåligt upplysta upplevs som osäkra 
och otrygga. En del människor med mörk hudfärg har 
liknande erfarenheter av att känna sig utanför och be-
traktade, exempelvis i kommersiella rum, som affärer 
och shoppingcenter, där de kan bevakas med miss- tänk-
samhet. Det bidrar till att människor begränsas i sitt 
rörelseutrymme. Ur ett normkritiskt perspektiv är det 
viktigt att undersöka vilka normer och strukturer som 
ett visst rum förstärker och vem som drabbas, så att 
rum som upplevs som inkluderande, trygga, tillgängliga 
ookratiska kan skapas. 
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Tillgänglighet på flera sätt
Tillgänglighetsdesign är inte något nytt fenomen. Den 
svenska benämningen av begreppet tillgänglighetsdesign 
är dock inte etablerad. Det har under senare år använts 
i regeringens propositioner Kunskap i samverkan - för 
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 
(Prop. 2016/17:50), Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 
2017/18:110) samt i regleringsbrevet för budgetåret 
2017 avseende Verket för innovationssystem inom utgift-
sområde 24 Näringsliv (Ekonomistyrningsverket, 2017). 

Sammanfattningsvis finns det flera relevanta begrepp 
inom området och de används ibland synonymt. Till-
gänglighetsdesign har historiskt fokuserat mest på legala 
krav med tydligt fokus på funktionsnedsättningar, men vi 
vill i detta arbete bredda betydelsen av begreppet till ett 
helhetsperspektiv. 

ACCESSIBLE DESIGN

Den engelska motsvarigheten till tillgänglighetsdesign, 
användes redan under 1970-talet som ett alternativ till 
barrier-free design och med fokus låg på lagstiftning, 
tillgänglighetsfrågor och funktionsnedsättningar. Det 
beskrivs som en design som stödjer tillgänglighet för 
personer med någon form av funktionsnedsättning. 

DfA DESIGN FÖR ALLA 

Design för alla är ett initiativ som växte utifrån målet 
att designa produkter för det bredaste utbudet av an-
vändare, med målet att öka antalet nöjda användare32. 
Definitionen av begreppet varierar, men ofta används 
EIDDs (2004) beskrivning design för alla är design för 
mänsklig mångfald, social inkludering och jämställdhet. 

32  Aragall & Montana (2012)

“Design för alla är design för 
mänsklig mångfald, social 
inkludering och jämlikhet. 

EIDD (2004)33

DfA beskrivs som ett holistiskt och innovativt tillvä-
gagångssätt som bidrar till en kreativ och etisk utmaning 
för alla planerare, designers, entreprenörer, admin-
istratörer och politiska ledare. Vidare menare de att 
målsättningen för design för alla är att alla människor 
ska ha lika rättigheter att delta i alla aspekter av sam-
hället. För att åstadkomma detta behöver den byggda 
miljön, vardagsföremål, tjänster, kultur och information 
vara tillgängligt och bekvämt att användas av människor.

Begreppet introducerades i en svensk kontext genom re-
geringspropositionen Från patient till medborgare 2000 
med mål att implementera tillgänglighetsperspektiv i alla 
samhällssektorer under en tioårsperiod. 

UNIVERSELL DESIGN 

Universell design är ett perspektiv som anammar 
mänsklig mångfald som centralt i designprocessen med 
målet att byggnader och miljöer utformas för att möta 
alla användares behov34. Det sägs täcka in alla mänskliga 
behov, oavsett ålder och storlek, fysisk, sensorisk, men-
tal eller intellektuell förmåga eller ickeförmåga. Lika 
möjligheter för alla sägs även bli allt viktigare i dagens 
samhällen35. Universell design, beskrivs av som ett till-
vägagångssätt för design som innehåller produkter såväl 
som byggfunktioner, som i största möjliga utsträckning 
kan användas av alla36. 

33 The Euoropean Institute for Design and Diversity (2004)

34 CEUD (2014)

35 Persson, Åhman, Yngling & Gulliksen (2014)

36 Mace (1985)
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Den universella designmetoden kan implementeras 
genom principerna37:

 � Rättvis användning
 � Flexibilitet i bruk
 � Enkel och intuitiv användning
 � Märkbar information
 � Tolerans för fel
 � Låg fysisk ansträngning
 � Storlek och utrymme oavsett användarens kroppsstorlek, hållning 

eller rörlighet

Universell design beskrivs vidare som produkter och mil-
jöer som i möjligaste mån är designade för att vara an-
vändbara av alla människor, utan behov av anpassning 
eller speciallösningar38. Det anses vara ett demokratiskt 
tillvägagångssätt med målet att utforma för alla: barn 
och vuxna, äldre människor, män och kvinnor, person-
er med olika nationaliteter och så vidare39. Universell 
design är även det begrepp som FN använder sig av i 
konventionen om rättigheter för personer med funktion-
snedsättning40.

INKLUDERANDE DESIGN 

har likheter med de tidigare beskrivna metoderna, dock 
utan att fastställas som en uppsättning fasta kriterier, 
utan genom att betona att designpraktiken bör omfatta 
ett brett spektrum av användare, med empati för an-
vändares behov, krav, önskemål och förväntningar41. 
Den centrala skillnaden är den inkluderande designkri-
tiken mot idén att det kan finnas universella lösningar 
som tillgodoser behovet för alla människor. Steinfeld 
och Tauke lägger även ett ansvar på alla som designar 
att  kunna utforma en miljö som passar fler, inte bara de 
människor som tillfälligt har förmågan. 

37 Connell et al. (1997)

38 The City of Calgary (2018)

39 Preiser (2001)

40 FN (2006)

41 Steinfeld & Tauke (2002) 
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“Varje designer bör 
kunna utforma en miljö 
som kan gynna fler, inte 

bara de människor som 
tillfälligt har förmågan.
 STEINFELD & TAUKE (2002) S.167
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Fysisk 
tillgänglighet
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Fysisk tillgänglighet
Det finns en mängd formella lagar, krav och riktlinjer som 
berör fysisk tillgänglighet. De flesta av dessa inriktas mot att 
säkerställa att personer med olika slags funktionsvariation har 
möjlighet att använda sig av det offentliga rummet. Kommande 
stycken beskriver i korthet några av de formella kraven på fysisk 
tillgänglighet. 
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Svenska lagar och riktlinjer
Dagens formella krav på fysisk tillgänglighet i utemiljö 
och byggnader utgår från FN-konventionen1. Sverige är 
juridiskt bunden av FN:s konventioner om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. De svenska lagarna 
bygger i sin tur på FN-konventionerna. Ett exempel är 
PBL Plan- och bygglagen, som innehåller ett övergri-
pande krav på tillgänglighet och användbarhet för per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga2, 
samt Boverkets byggregler och författningssamlingar som 
exemplifierar tillämpningen3. Det är den som är huvud-
man eller ägare för en allmän plats, eller ett område, som 
ansvarar för att kraven uppfylls. Åtgärderna är normalt 
i sig inte bygglov- eller bygganmälanspliktiga, men kan 
vara marklovpliktiga4. 

Regeringen har beslutat om en strategi för genomförande 
av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–2016. Syftet 
med strategin har varit att klargöra politikens inriktning 
med konkreta mål för samhällets insatser samt hur re-
sultaten ska följas upp under de kommande fem åren. 
Målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen är 
ett samhälle som utformas så att alla kan delta fullt ut 
oavsett funktionsnedsättning.

Byggnadsverks utformning och 
tekniska egenskaper
De formella kraven på byggnaders utformning och 
tekniska egenskaper omfattar att den ska vara tillgänglig 
och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga5. Det innebär bland annat att bygg-
naden ska ha tekniska egenskaper för att möjliggöra 
tillgänglighet såsom exempelvis att den är försedd med 
en eller flera hissar eller andra lyftanordningar6. Det 
omfattar även att den ska vara projekterad och utförd på 
ett sådant sätt att den är tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga7. 
De dimensionerande vändmåtten för rullstol är utomhus 
1  FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (A11.017)

2  PBL (2010:900)

3  Boverkets byggregler  BBR (2011:6); Boverkets författningssamling BFS (2011:5)

4  Boverkets författningssamling BFS (2011:5)

5  PBL §8

6  PBL §4

7  PBL §18

en cirkel med diametern 1,5 meter och inomhus en cirkel 
med diameter om 1,3 meter8.

Utomhusmiljöer, gångvägar, entréer 
och parkeringsplatser
När det gäller utomhusmiljöer omfattar de formella 
kraven att personer med nedsatt rörelse- eller orienter-
ingsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk, 
samt på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn 
till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, 
och risken för olycksfall begränsas9.  Naturliga ledytor 
som gräskanter, murar, staket och fasader kan komplet-
teras med konstgjorda ledytor till ett sammanhängande 
ledstråk10. 

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt 
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser11. Olika rullstolar är 
dimensionerande för olika utomhusmiljöer, för allmänna 
miljöer gäller en “större utomhusrullstol” med vänd-
cirkelns diameter 2,0 meter12. På tomter är det en “min-
dre utomhusrullstol” som är dimensionerande med en 
vändcirkel diameter om 1,5 meter13. 

Föreskrifter för tillgängliga och användbara gångvägar 
etc. omfattar att det ska finnas minst en tillgänglig och 
användbar gångväg mellan tillgängliga entréer till bygg-
nader och bostadskomplement, parkeringsplatser, an-
göringsplatser för bilar, friytor och allmänna gångvägar i 
anslutning till tomten14. Exempel på friytor är lekplatser, 
bollplaner och gemensamma uteplatser. 

Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är 
möjligt utformas utan nivåskillnader. Där nivåskillnader 
inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper. Till-
gängliga och användbara gångvägar ska: vara lätta att 
följa, kunna särskiljas från möblerade ytor, kunna använ-
das som sammanhängande taktila och visuella ledstråk, 
8  BFS 2013:14

9  PBL #9

10  BFS 2014:3

11  BFS 2011:5 ALM 2

12  BFS 2011:5 – ALM 2

13  BBR 2011:5

14  BBR (3:122)
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vara så horisontella som möjligt, inte luta mer än 1:50 
i sidled, ha en fri bredd på minst 1,5 meter alternativt 
minst 1,0 meter och då ha vändzoner med högst 10 
meters mellanrum, vid öppningar i t.ex. staket, häck-
ar och liknande ha en fri bredd på minst 0,90 meter, 
vara fri från hinder, utjämnas med en 0,9–1,0 meter 
bred ramp till 0-nivå om det finns nivåskillnader vid 
övergången mellan olika typer av gångytor och platser15. 
Fasta sittplatser med rygg- och armstöd i anslutning till 
tillgängliga och användbara gångvägar och entréer ökar 
tillgängligheten och användbarheten för personer med 
nedsatt rörelseförmåga16. 

Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bost-
adshus ska placeras och utformas så att de är tillgängliga 
och användbara. Även övriga entréer till publika loka-
ler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga 
och användbara om det behövs för att uppfylla kraven 
på tillgänglighet och användbarhet17. Tillgängliga 
entréer ska vara lätta att upptäcka. För småhus är till-
gängligheten till byggnaden tillgodosedd, om det med 
enkla åtgärder i efterhand går att på tomten ordna en 
ramp till entrén18. 

Utöver huvudentrén kan även andra entréer behöva 
göras tillgängliga och användbara, t.ex. i situationer där 
terrängen eller placeringen av bostadskomplement gör 
att avståndet annars blir för långt. För att en entré ska 
vara lätt att upptäcka bör den vara kontrastmarkerad 
och väl belyst19. Ramplutningar bör vara mellan 1:1220 
– 1:2021. 

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkering-
splatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig 
och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler 
och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöring-
splatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och 
halkfri22. 

15  BFS 2014:3

16  BFS 2014:3

17  BFS 2014:3

18  BFS 2014:3

19  se vidare avsnitt 3:1223

20  BBR 2011:5

21  BFS 2011:5 – ALM 2

22  BFS 2014:3

Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimen-
sioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal 
bostäder och långsiktigt behov23. Breddmått på en park-
eringsplats som ska medge att rullstol tas in från sidan 
bör vara 5,0 meter. Breddmått kan minskas om gångy-
tan bredvid kan tas i anspråk eller om parkeringsplatser 
för rörelsehindrade finns bredvid varandra24. Lutningen 
i längs- och sidled på angöringsplatser och parkering-
splatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50. 
Parkerings-platser för rörelsehindrade bör vara tydligt 
skyltade, även vintertid25. 

Sammanfattningsvis kan sägas att formella krav på 
tillgänglighet och användbarhet i huvudsak utgår från 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. De undantag 
som finns utgår från att tillgänglighet och användbarhet 
är kravet, men att undantag får göras om det är orimligt 
i förhållande till terräng och andra förhållanden. Det 
finns exempelvis inga officialla krav på snöröjning för 
att erbjuda samma fysiska tillgänglighet under snötäckta 
perioder. Kvartersmark omfattas inte av tillgänglighetsk-
raven. Det förekommer att “allmänplatsliknande” 
miljöer anges som kvartersmark i detaljplanen. Det kan 
vara gator, torg och andra kommunikationsutrymmen. 
Sådan “allmänplatsliknande” kvartersmark omfattas inte 
av kraven enligt ALM. Tillgängligheten och användbar-
heten på dessa platser blir istället beroende av civilrättsli-
ga överenskommelser. 

Klimat
Klimatet påverkar tillgängligheten i hög grad, men i 
många fall utformas platser och miljöer med avseende 
på sommarförhållanden.  Med vinterförhållanden, när 
den byggda miljön är snötäckt, förändras rumsligheten 
avsevärt. Snövallar och högar minskar gaturummen och 
de öppna platserna. Dessutom täcker snön över avgrän-
sningarna mellan bilvägar, gång- och cykelvägar. Detta 
gör det extra svårt att röra sig i den offentliga miljön.26 

23  BFS 2014:3

24  BFS 2014:3

25  BFS 2014:3

26 Chapman (2018)
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Social hållbarhet 
och tillgänglighet
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Social hållbarhet och 
tillgänglighet
En socialt god och tillgänglig livsmiljö för alla är en grundpelare 
för ett hållbart samhälle. I det här kapitlet beskrivs begreppet 
social hållbarhet övergripande och hur det kan hanteras i den 
översiktliga stadsutvecklingen i synnerhet. Kommande stycken 
innehåller även exempel på nationella mål, planer och program 
som kan kopplas till denna del av bestämmelsen samt förslag 
på planeringsunderlag som kan ge stöd i större eller mindre 
utvecklingsprojekt.
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Social hållbarhet
Det finns olika sätt att förhålla sig till begreppet social 
hållbarhet, som myntades 1981 av miljövetaren Les-
ter. R. Brown. Begreppet fick genomslag 1987 när the 
World Commission on Environment and Development 
(WCED), allmänt kallad Brundtlandskommissionen,  
presenterades sin slutrapport Vår gemensamma framtid1 
och sedan dess har social hållbarhet som begrepp funnits 
med på FNs agenda2. Med rapporten lades en grundläg-
gande förståelse för hur de ekonomiska, ekologiska och 
sociala dimensionerna av hållbar utveckling är en helhet 
som inte går skilja från varandra. Hållbar utveckling 
innebär en utveckling som är långsiktig och garanterar 
hälsa och välfärd, generationer framåt3.

Social hållbarhet är ett komplext begrepp som kan ges 
olika innebörd vid olika sammanhang, men frågor kop-
plade till politik, makt, organisation och delaktighet blir 
ofta gällande. Trots svårigheterna som ligger i begreppen 
kan det ändå vara givande att använda begreppet för att 
ringa in viktiga politiska frågor kopplade till social rättvi-
sa. Kopplat till stadsplanering finns det två spår – ett där 
social hållbarhet kopplas till treenigheten med ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet och ett spår där social hållbar-
het som begrepp diskuteras i sig själv4. 

Sverige tog fram en nationell strategi till FN:s toppmöte i 
Johannesburg 2002 för hållbar utveckling. Denna strategi 
fastslog att arbetet med att uppnå en hållbar utveckling 
behöver vara långsiktigt och att det ska genomsyra alla 
politiska beslut5. I strategin beskrivs att visionen är att:

1 WCED (1987)

2 Boverket (2017)

3 Mistra Urban Futures (2017:12)

4 Mistra Urban Futures (2017:13)

5 Boverket (2017)

“I det hållbara 
samhället skall hög 
tillväxt och social 

rättvisa förenas med ren 
och människovärdig 
miljö. Det handlar om 
att skapa ett samhälle 
som tillfredsställer 
dagens behov utan att 
äventyra kommande 
generationers 
möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. 
Framtidens samhälle 
skall formas inom ramen 
för vad naturen, miljön 
och människors hälsa 
tål.
 REGERINGEN (2001/02:172)

Specifikt kopplat till social hållbarhet genom frågor om 
social sammanhållning, social delaktighet, integration 
och mångfald, jämställdhet, barn och ungdomars utveck-
ling, trygghet från brott samt tillvaratagande av kultur. 
Sysselsättning och fortsatta satsningar på utbildning bet-
onas också som nyckelfaktorer6.

6 Regeringen (2001/02:172)
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Socialt tillgänglig livsmiljö
Boverket kopplar tillgänglighet och social hållbarhet på 
följande vis:

”En socialt god 
och tillgänglig 
livsmiljö för alla är 

en grundpelare för ett 
hållbart samhälle.
BOVERKET (2005) 

Detta med stöd av det allmänna intresset i PBL och hur 
detta ska hanteras i den översiktliga planeringen. Ex-
empel på aspekter som berör en social god livsmiljö kan 
vara god tillgång till service, arbetsplatser, utbildning, 
kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsaktivi-
teter och mötesplatser. En miljö som är tillgänglig och 
användbar handlar om att möjliggöra allas tillgång till 
den fysiska miljön oavsett funktionsvariation7. 

Konventioner & lagstiftning
2015 antog FN 17 stycken globala mål för hållbar ut-
veckling. Mål 11 uppmärksammar särskilt städers och 
samhällens roll i att bidra till en hållbar utveckling. 
Kopplat till mål nummer 11 finns ett antal relevanta 
målområden med tillhörande indikatorer. Två av dessa 
rör tillgång till bostad och grundläggande service liksom 
tillgång till säkra och tillgängliga transportsystem8. 

De mänskliga rättigheterna med tillhörande bindande 
konventioner innehåller en mängd aspekter. Trots att de 
mänskliga rättigheterna juridiskt kan anses verkningslösa 
då enskilda personer inte kan få sin sak prövad, har de 
ett värde politiskt och socialt genom att såväl politiker, 
7 Boverket (2017)

8 FNs globala mål (2018)

tjänstepersoner, aktivister och medborgare kan åberopa 
dem som krav i planeringen9.

Mistra Urban Future10 konkretiserar social hållbar-
het i en svensk kontext utifrån lagar, konventioner 
och mål. De konstaterar att svenska kommuner och 
regioner har ansvar för att säkra social hållbarhet i 
samhällsplaneringen. I regeringsformen (1 kap § 2) står 
det att det allmänna ska trygga rätten till bostad och 
för goda förutsättningar till hälsa. De hänvisar även 
till bostadsförsörjningslagen (1§) där det står att syftet 
med kommunens bostadsplanering ska vara att skapa 
förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda 
bostäder. Vidare tas även miljöbalkens och plan-och 
bygglagens portalparagrafer upp som båda tydligt skriv-
er att social hållbarhet ska säkras i planläggning och 
markanvändning. Slutligen konstateras även att social-
tjänstlagen (3 kap §1 & §2) beskriver att det ska ingå i 
socialtjänstens syfte att medverka i samhällsplaneringen 
för att tillgodose goda miljöer. 

Socialt god livsmiljö
En ur social synpunkt god livsmiljö handlar bland annat 
om god tillgång till service, arbetsplatser, utbildning, 
kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsakti-
viteter och mötesplatser. Den främjar vardagslivet för 
medborgarna och ger goda förutsättningar för social 
sammanhållning, integration, trygghet, rekreation och 
fysisk aktivitet11. En mångfunktionell bebyggelsestruktur 
som används dygnet runt där bostäder, arbetsplats-
er och service blandas ökar möjligheten till säkerhet 
och trygghet i samhället. Korta avstånd till funktioner 
i vardagslivet ökar också tillgängligheten. De gröna 
och rekreativa ytornas betydelse för människors hälsa, 
rekreation och välbefinnande måste dock balanseras mot 
en allt tätare bebyggelsestruktur och utgå från vikten av 
att staden ska fungera och vara tillgänglig för alla12.

9 Guevara (2014)

10 Mistra Urban Future (2017) 

11 PBL (2010:900) Kap. 2 #3

12 PBL (2010:900) Kap. 2 #3
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Tillgänglig och användbar livsmiljö
En tillgänglig och användbar livsmiljö i den översiktliga 
planeringen handlar om att möjliggöra allas tillgång till 
olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- och 
orienteringsförmåga13. Det gäller exempelvis kultur- och 
fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, offentliga byggnader 
och mötesplatser. Att skapa ett bostadsutbud utan seg-
regation som tillgodoser allas bostadsbehov är också en 
central fråga i sammanhanget. En översiktsplan som 
innehåller strategier för att göra den fysiska miljön an-
passad för olika former av funktionsnedsättningar ger 
bättre förutsättningar att leda till ett samhälle som blir 
mer tillgängligt för alla14.

Riktlinjer för tillgänglighetsdesign
Det finns en stor mängd dokument som berör ämnet 
diskriminering och social hållbarhet och som kan kop-
plas till fysisk stadsplanering och som är, eller kan tänkas 
vara, riktade till svenska kommuner. Ett flertal myn-
digheter och organisationer i Sverige arbetar med denna 
typ av frågor på nationell nivå. Exempel som bör näm-
nas här är Diskrimineringsombudsmannen15 som till-
handahåller juridiska styrdokument. Ytterligare exempel 
är Boverket som formulerar riktlinjer för att tillgänglig-
göra byggnader för olika funktionsvariationer vid om- 
och nybyggnation16. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 
(SADB) är ett nätverk och samarbetsforum mellan ideel-
la antidiskrimineringsbyråer i Sverige, som verkar för ett 
samhälle av mångfald och respekt för olikheter, fritt från 
förtryck, fördomar och diskriminering17. Funktionsrätt 
Sverige är ytterligare ett exempel, som arbetar inom 
en rad olika samhällsområden, med utgångspunkt i FN 
konventionen om mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning18. Exempelvis menar Funk-
tionsrätt Sverige att trots att en hel del har förbättrats, 
trots att diskrimineringslagar och FN konventionerna 
har formulerats, så kvarstår diskriminering och för-
domar i Sverige. Funktionsrätt Sverige pekar även på att 
13  PBL (2010:900) Kap. 2 #3

14  PBL (2010:900) Kap. 2 #3

15  http://www.do.se/

16  Boverket (2015). Tillgänglighet.

17  Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (2018). 

18  Funktionsrätt Sverige (20 februari 2017) 

tillräckliga insatser och uppföljningsarbeten inte görs för 
att tillgängliggöra det offentliga rummet och fysiska mil-
jöer i tillräckligt stor omfattning. Även Skolverket har ut-
format en rapport som omfattar tillgänglighet för elever 
med funktionsnedsättning19, Tillgängliga lärmiljöer. Här 
konstateras att många skolhuvudmän visserligen strävar 
efter att erbjuda en tillgänglig och inkluderande lärmil-
jö, men att alltför många skolor ändå inte når tillräckliga 
krav för socialt och fysiskt tillgängliga miljöer för elever 
med funktionsnedsättning. Exempel på nationella mål, 
planer och program: 

 � Mål för folkhälsa20

 � Målen för funktionshinderspolitiken21

 � Mål för jämställdhetspolitiken22

 � De nationella målen för kulturmiljöarbetet23

 � Målen för arkitektur, formgivning och design24

 � Miljömålet God bebyggd miljö25

 � Mål för samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande26

 � Mål för friluftslivspolitiken27

19  Skolverket (2016) 

20  Regeringen (2002/03:35)

21  Regeringen (2016/17:188)

22  Regeringen. (2014-09-25). Mål för jämställdhet. 

23  Regeringen (2012/13:96)

24  Regeringen (1997/98:117)

25  Boverket (2016-10-21). God bebyggd miljö. 

26  Regeringen. (2017-10-02). Mål för boende och byggande. 

27  Regeringen (2010/10:238) 
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Inkluderande fysisk miljö
Handgriplig guidning för hur den fysiska miljön kan 
planeras och byggas för att motverka diskriminering 
utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna tycks i stort 
sett saknas, med några undantag.  Länsstyrelsen Skånes 
beskriver exempelvis hur jämställdhetspolitiken kan inte-
greras i planeringsarbetet. Det omfattar flera delmål 28:

 � Att planera med fokus på skillnader. exempelvis kartläggningar 
av kvinnors och mäns olika erfarenheter, behov och intressen 
genom brukarundersökningar, enkätundersökningar och/eller 
öppna samråd i planprocessens tidiga skeden. Viktigt att markera 
är att kvinnor och män inte nödvändigtvis har olika behov: 
genusordningen bidrar dock till olika upplevelser och erfarenheter. 
Mentala bilder av ”kvinnligt” och ”manligt” påverkar planeringen, 
medvetet eller omedvetet, vilket ger ett behov av att motverka 
stereotypa mentala bilder och att både kvinnor och mäns 
erfarenheter tas tillvara i planeringens alla skeden.

 � Att bo, arbeta, studera, handla, leka och förflytta sig. exempelvis 
kartläggningar av kvinnors och mäns olika erfarenheter utifrån 
statistik, intervjuer, enkätundersökningar och/eller öppna 
samråd i planprocessens tidiga skeden. Sammanfattningsvis visar 
Länsstyrelsens kartläggning att grunden till ojämställdheten 
finns på arbetsmarknaden, där genusordningen påverkar att 
kvinnor och män återfinns i olika branscher, med olika hög 
sysselsättningsgrad. Den fysiska planeringen kan bidra till 
jämställdhet genom att ta hänsyn till möjligheterna att kombinera 

28  Länsstyrelsen Skåne (2017)

arbete med fritid och familjeliv. Kvinnor och män har enligt 
rapporten olika förflyttningsmönster, vilket behöver kopplas 
till infrastruktur och trygghetsfrågor i det offentliga rummet. 
Rumsliga förutsättningar för att binda samman den privata sfären 
med den offentliga kan vara ett sätt, liksom att ge dem samma 
värde i planeringsprocessen.

 � Att skapa tryggare offentliga miljöer. Enligt Länsstyrelsen 
upplever kvinnor i högre grad oro än män. Kvinnor över 75 
år är mest oroliga för att utsättas för våld, medan yngre män i 
åldern 16-24 år är de som utsätts för mest våld. Enligt rapporten 
kan utformning av ljusa, befolkade och välskötta platser öka den 
upplevda tryggheten. Det är svårt att vara aktiv i samhället om 
människor inte vågar gå ut. Det påpekas dock i rapporten att 
upplevelsen av otrygghet inte enbart orsakas av den fysiska miljön, 
utan i ojämställda villkor i samhället. Trots det kan den fysiska 
miljön bidra till en ökad upplevelse av trygghet, exempelvis genom 
väl upplysta gångtunnlar och cykelvägar och motionsslingor 
lagda där många människor rör sig. Planskilda trafiklösningar och 
trafiksepareringar kan ur trafiksäkerhetssynpunkt ses som trygga, 
men kan upplevas som otrygga eftersom få människor använder 
dem enligt rapporten. Höga buskar som skymmer sikt samt 
oupplysta parker kan exempelvis innebära att kvinnor väljer att 
inte befinna sig där delar av dygnet eller året. 
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Praktiska exempel
SVERIGE

Sverigeförhandlingen fick från regeringen uppdrag att 
avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad av 
ny infrastruktur men mål att resultatet ska vara av in-
tresse på nationell, regional och lokal nivå mellan 2014-
2017. Planering för genomförande, finansiering och 
utbyggnadsmöjligheter för höghastighetståg Stockholm 
till Göteborg och Stockholm till Malmö, utbyggnad av 
kollektivtrafiken, tillgängligheten och bostadsbyggandet 
i Stockholm, Göteborg och Malmö samt undersöka mö-
jligheterna för utbyggnad i norr. 

De nyttor som ska vara utgångspunkt är bostadsnyttor, 
restidsnyttor, arbetsmarknads- och näringslivsnyttor, 
miljönyttor samt sociala nyttor. Jämfört med de andra 
nyttorna kan det dock utläsas att sociala nyttor hamnar 
på en mer generell nivå. Sverigeförhandlingen emeller-
tid att det är svårt att entydigt dra slutsatser kring sociala 
nyttor med den kunskap och de metodansatser som finns 
idag, att det fortfarande finns ett behov av metodutveck-
ling. 29

Sverigeförhandlingen hänvisar bland annat till ett ex-
amensarbete som fokuserat på sambandet mellan ökad 
tillgänglighet i form av utbyggnad i infrastrukturen och 
sociala nyttor som förväntad livslängd, deltagande i 
senaste riksdagsval, sjukpenningdagar, lönegap mellan 
kvinnor och män, hur stor andel av tillfällig föräldrapen-
ning som tas ut av kvinnor, hur många barn som är 
inskrivna i förskolan, deltagande i idrottsförening, 
förvärvsarbetande, andel med eftergymnasial utbildning 
m.m. Examensarbetet visade att det fanns signifikanta 
samband med tillgänglighet och de flesta av de sociala 
förhållandena. Dock kunde inte studien säkert konstat-
era om det var tillgängligheten som var orsaken eller om 
det var någon annan outforskad orsak. 

Ytterligare exempel är Länsstyrelsen i Stockholms 
rapport BoJämt30, som kopplar jämställdhet till fysisk 
samhällsplanering. Sammanfattningsvis beskriver denna 
kartläggning ett behov av att: 

29 SOU (2017:107)

30 Länstyrelsen i Stockholms län (2008)

 � Öka kunskapen om jämställd samhällsplanering. Insikten om 
vad en jämställd samhällsplanering kan innebära behöver öka 
hos både planerare och beslutsfattare. För detta behövs ökade 
kunskaper och en vilja att förändra sättet att planera. Först då kan 
planeringen bidra till jämställdhet.31 

 � Ta hänsyn till jämställdhet i hela vardagslivet. Jämställdhet i 
planeringen innebär att kvinnor, män, pojkar och flickor med 
olika bakgrund och erfarenheter ska kunna leva bra vardagsliv. 
Förvärvsarbete/studier ska kunna kombineras med det obetalda 
hemarbetet, vård- och omsorg av nära och kära, fritid, resor, 
sömn med mera. Frågor som rör människors vardagsliv behöver 
diskuteras i planeringens alla nivåer i en kommun.32 

 � Hitta nya former för medborgardialoger. Dialogen med 
medborgarna behöver finna nya former som passar många olika 
människor i kommunerna. En regional samordning behövs då 
vardagslivet sträcker sig över kommungränser.33 

 � Integrera jämställdhet i planeringsprocesserna. De nationella 
målen för jämställdhet bör finnas med i allt beslutsunderlag och 
beaktas i den översiktliga planeringen. Det är en styrka om målen 
konkretiseras av kommun- och regionpolitiker.34 

Texter och dokument som innehåller lagar, rekommen-
dationer och andra typer av styrdokument kan verka 
som ett viktigt stöd och bör kunna guida kommuner och 
organisationer för att verka mot och förebygga diskrim-
inering vid stadsplanering. Vi ser dock en brist i att dessa 
texter sällan ger praktisk vägledning eller bidrar till 
konkreta handlingsplaner för att arbeta förebyggande 
med utgångspunkt i de olika diskrimineringsgrunder-
na35. Sammanfattningsvis kan sägas att denna typ av 
dokument beskriver vad som ska göras men inte hur. 
Flera av dessa dokument är inte heller i sig själv helt 
lättillgängliga och kan med stor sannolikhet upplevas 
som tunglästa och svåra att tolka och orientera sig i för 
många av mottagarna. 

Generellt kan även sägas att det är relativt enkelt att 
hitta råd, riktlinjer och goda exempel för hur det offen-
tliga rummet kan bidra till att inkludera och tillgänglig-
göra för personer med olika typer av funktionshinder. 
Det är betydligt svårare att hitta motsvarande material 
om hur det offentliga rummet kan bidra till att inklud-
31  Länstyrelsen i Stockholms län (2008)

32  Länstyrelsen i Stockholms län (2008)

33  Länstyrelsen i Stockholms län (2008)

34  Länstyrelsen i Stockholms län (2008)

35  Diskrimineringslag (2008:567)
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era och tillgängliggöra för individer utifrån de övriga 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. 

När det gäller de övriga diskrimineringsgrunderna 
formuleras råd och riktlinjer istället kring bemötande, 
tillgängliggörande av samhällstjänster på olika språk, 
arbete för attitydförändring och mot fördomar etc. Som 
exempel kan nämnas Socialstyrelsens Att mötas hälso- och 

sjukvården36 och det EU-finansierade samarbetsprojektet 
AGERA-utan att diskriminera, ett samarbete mellan bland 
annat Röda korset och Sveriges antidiskrimineringsby-
råer. Det senare resulterade i en handbok om hur organ-
isationer kan arbeta förebyggande mot diskriminering 
av olika slag37. Handboken riktar sig i första hand till 
ideella föreningar som på olika sätt jobbar med dessa 
frågor men även kommuner skulle kunna använda sig av 
denna handbok. AGERA projektet resulterade i ytter-
ligare en handbok: Nyckeln till jämställdhet38, som omfattar 
samtal om villkor för män och för kvinnor när det gäller 
att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Det kan 
vara relevant för samhällsplanering i form av att skapa 
förutsättningar för att kunna transportera sig, tillgång till 
skola och barnomsorg etc. på lika villkor. 

STORBRITANNIEN 

The Social Exclusion Unit i (SEU) skapades 1997 i 
Storbritannien och har sedan dess publicerat flertalet 
rapporter inom frågor rörande social exkludering. En av 
dessa rapporter gällde social exkludering och problem 
kopplade till transport, vilket resulterade i policys som 
idag kallas tillgänglighetsplanering39. 

Tillgänglighetsplanering handlar om planering för olika 
samhällsgruppers tillgång till samhällsnyttor- och tjän-
ster samt samverkan med olika sektorer för att uppnå 
tillgänglighet. Initiativen drivs på basis av sociala mål 
och fokus är att minska social exkludering. I en inledan-
de fas identifieras prioritetsområden- och grupper och 
det sker löpande samråd med relevanta aktörer genom 

36 Socialstyrelsen (2015)

37 Svenska Röda Korset (2010)

38 Gidlund (ed) (2013).

39 Social Exclusion Unit (2003)

hela processen. Processen stöttas också upp av både 
nationella och lokala indikatorer. Jämfört internatio-
nellt har Storbritannien en av de mest omfattande till-
gänglighetsplaneringarna som är fullt integrerad inom 
alla områden.40

USA

USA:s tillgänglighetsplanering syftar uppnå jämlik 
tillgång till transportmöjligheter och därmed också till 
service, jämfört med Storbritannien som fokuserar på 
social exkludering. Tillgänglighetsplaneringen är inte 
lika formaliserad som i Storbritanniens exempel och 
på grund av bristen på policys i området på nationell 
nivå så kan de på delstats- och lokal nivå anpassa efter 
den regionala och lokala kontexten. Därför skiljer sig 
arbetet mellan delstater. I södra Kalifornien mäts med 
indikatorer hur många möjligheter eller aktiviteter som 
är möjliga att nå inom en specifik tidsram med specifikt 
fokus på arbetsmöjligheter som checkas av utifrån ett 
tröskelvärde som inte bör överskridas för att säkerställa 
jämlika transportmöjligheter41 42. Chapman och Weirs 
modell för tillgänglighetsdesign enligt figur 1 används i 
flera fall. 

NEDERLÄNDERNA

I Nederländerna används ett zonsystem för att säker-
ställa tillgänglighet till ekonomiska aktiviteter, även om 
systemets främsta syfte är att minska bilresandet. Ned-
erländerna utgår från den så kallade ABC-policyn där 
A-områden är mest tillgängliga och C-områden minst 
tillgängliga med kollektivtrafik. Policyn kategoriserar 
mark i urbana områden utefter dess tillgänglighet för att 
sedan matcha området med rätt verksamhetsmobilitet 
43 44. 

40 Trivector (2015)

41 Chapman & Weir (2008)

42 Karlsson (2017)

43 Chapman & Weir (2008)

44 Karlsson (2017)
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Figur 1. Modell för tillgänglighetsdesign baserad på Chapman & Weir 2008
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Digital tillgänglighet

Tillgänglighet är ett brett begrepp och omfattar inte 
enbart den fysiska miljön. I Sverige finns exempelvis 
“Vägledning för webbutveckling”45, även kallad web-
briktlinjerna, som Post- och telestyrelsen ansvarar för. 
Det är de riktlinjer som gäller för arbete med webb-
platser inom offentlig sektor. Deras huvudsakliga fokus 
är digital tillgänglighet och användbarhet. De har 
även samlat relevant lagstiftning. Bland annat berör de 
det EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer 
(2016/2102), diskrimineringslagen som sedan 2015 
omfattar diskriminering utifrån bristande tillgänglighet 
och hur webbplatser ska implementera språklagen för 
att kommunicera på ett enkelt och begripligt sätt. För att 
uppnå digital tillgänglighet belyser de hur design för alla 
och universell utformning är ett förhållningssätt för att 
utgå från den breda variation av användare som finns, 
snarare än att designa för någon slags genomsnittslig 
användare.

Webbriktlinjerna hänvisar även till den internationella 
standarden för tillgänglighet Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) framtaget av World Wide Web 
Consortium (W3C) som består av kriterier, riktlinjer som 
kan kategoriseras under fyra övergripande principer: 

• Möjlig att uppfatta

• Hanterbar

• Begriplig 

• Robust 

Digital teknik har möjligheten att ge större självstän-
dighet och delaktighet. Myndigheten för delaktighet ger 
flertalet exempel där digitaliseringen gett personer ökat 
självbestämmande. Exempel är appar som hjälper till 
med planering, matlagning och kommunikation som 
gör att personer med funktionsnedsättningar kan bo i 
egen lägenhet istället för gruppboende46. Andra exempel 
som ges är olika kognitiva hjälpmedel som finns i mo-

45 Webbriktlinjerna (n.d.)

46 Myndigheten för delaktighet MfD (2017)

biltelefoner. En applikation som kan kalkylera hur lång 
tid personen ifråga behöver på sig för att komma till ett 
möte beroende på vilket färdmedel hen använder och 
en annan applikation som kan tydliggöra ens budget och 
ekonomi genom att scanna in kvitton47.

Genom intervju48 framkom flera exempel på digital 
tillgänglighet kopplade till offentliga platser och att det 
fanns mycket outnyttjad potential i digitaliseringen. Ex-
empelvis busshållplatser där digitala tidtabeller är mer 
pålitliga än traditionella för att de visar förseningar. Det 
kunde gå ännu längre med applikationer så tidtabeller-
na översattes till olika språk etc. Ett annat exempel är 
att tillgängliggöra museum med hjälp av digital teknik. 
Tillgång till kulturliv är en del av god livskvalité, men 
kan vara svårare om du bor i glesbygd och är äldre. En 
lösning skulle kunna vara live-streaming som redan finns 
i viss mån, men att göra det ännu mer interaktivt genom 
att exempelvis fjärrstyra en robot, ställa frågor i realtid 
och ”gå” med i en rundvandring för att öka agensen för 
de deltagande. En annan målgrupp som skulle gynnas 
av tekniken är skolklasser, då resekostnader inte skulle bli 
ett problem.

47 Myndigheten för delaktighet MfD (2017)

48 Personlig kommunikation RISE (juni 2018)
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Inspiration från 
arkitektur, form och 
design
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Inspiration från 
arkitektur, form och 
design
2015 lade regeringen fram en ny politik för arkitektur, form 
och design1. Den omfattar riktlinjerna att det offentliga ska gå 
före i gestaltningen av livsmiljön, inte minst av anledningen 
att viktiga signaler sänds till medborgarna om en vacker och 
varaktig miljö. Enligt utredningen har det offentliga de starkaste 
redskapen för gestaltning av livsmiljön

1  SOU (2015:88)
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Gestaltad livsmiljö
Arkitektur, form och design är inte isolerade områden 
utan påverkar människors livsmiljö i allra högsta grad. 
När det gäller den offentliga miljön kan det därmed sägas 
vara avgörande för resultatet att beställaren, vare sig det 
är en privat eller offentlig aktör, har satt sig in i vad som 
behöver åstadkommas och vilken roll arkitektur, form och 
design kan spela1. Inom arkitektur, form och designo-
mrådena finns verktyg och metoder, som utredningen 
Gestaltad livsmiljö påtalar kan användas medvetet och 
inkluderande för att bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling. Det innebär att samhällsplanering medvetet och in-
kluderande bör använda sig av arkitektur, form och design 
för att aktivt främja:

 � Helhetssyn: En helhetssyn där kvalitet, samverkan och dialog 
används för formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö

 � Inkluderande och demokratiskt perspektiv: Ett inkluderande 
och demokratiskt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer, såväl 
enskilda som gemensamma

 � Förebilder: Förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess 
roller, för en stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön

 � Kunskapsutveckling: En bred kunskapsutveckling inom utbildning, 
bland utövare och aktörer berörda av området gestaltad livsmiljö 2

I utredningen Gestaltad livsmiljö3 påtalas att gestaltande 
av processer och olika plattformar för gemensamt 
skapande idag är en viktig del av en mer deltagarorien-
terad praktik inom arkitektur, form och design. I denna 
förskjuting av perspektiv från resultatorientering till mer 
processorientering används arkitektur, form och design 
inte enbart i syfte att skapa för samhällets invånare, utan 
tillsammans med dem. 

Arkitektur definieras som ett område och en praktik 
fokuserad på att “skapa rumslig orientering och ordning, 
att ge identitet och minnesrikedom åt platser och att 
förmedla erfarenheter och ideal”4. Det talas ibland om 
en treenighet mellan konstnärligt uttryck, funktion och 
hållbarhet, som formas och präglas av beställarens önsk-
ningar och brukarens behov5. Arkitektur kan beskrivas 
1 SOU (2015)

2 SOU (2015:19)

3 SOU (2015)

4 Nationalencyclopedin “Arkitektur”

5 Regeringen (2001) Framtidsformer

som en praktisk och konstnärlig organisering av stadens 
och livsmiljöns rum och struktur, där värde, användbar-
het eller attraktivitet skapas i de kulturella och sociala 
sammanhang där den verkar6. Premisserna utgår från 
“de sociala förutsättningarna, från de invånare som bor 
på platsen, den befintliga bebyggelsen, infrastrukturen 
för resor, transporter och samhällsservice samt från 
grönområdenas värden och utbredning”7. Arkitektur bör 
enligt detta perspektiv inte begränsas till att enbart vara 
en del av planeringen som kan väljas bort eller läggas till. 
Istället bör det utgöras av ett proaktivt utforskande och 
experiementerande kring de förutsättningar som finns:

Design är ett område med flera olika praktiker, där de-
signerns gestaltande förmåga primärt används för ge-
staltning, men även strategiskt som verktyg för “att bygga 
varumärken och identiteter i allt från produkter och bilar 
till städer och nationer”8.  Ett designperspektiv omfat-
tar möjligheten att tillgodose människors olika behov. 
Exempel är att personer med olika former av funk-
tionsnedsättning inkluderas i samskapandet av miljöer 
och användning av produkter i design för alla. Det kan 
omfatta allt från vanliga bruksföremål, offentliga miljöer, 
byggnader, IT-produkter och tjänster som ska utformas 
tillgängligt och användbart så långt det är möjligt9. 

Designprocessen har vanligen brukaren i centrum och 
via en iterativ och experimenterande process utforskas 
förutsättningar och möjligheter. 

“Processen är ett sätt att 
genom design testa, 
experimentera, visualisera, 

reflektera och modellera för 
att åstadkomma det mest 
fördelaktiga resultatet.
GESTALTAD LIVSMILJÖ SOU (2015)

6 SOU (2015)

7 SOU (2015)

8 Regeringen (2001) Framtidsformer

9 SOU (2015)



50 TILLGÄNGLIGHETSDESIGN FÖR STADENS UTVECKLING

“En metod för 
samskapande utifrån 
en gemensam bild av 

vad samhället faktiskt 
vill bygga och planera. 
Det som formas, 
oavsett om det är 
städer, byggnader eller 
landskap, ska spegla de 
värden vi vill ska råda i 
samhället. 
GESTALTAD LIVSMILJÖ SOU (2015) 
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Kritisk design
Begreppet ’Critical design’ utvecklades ursprungligen 
som ett sätt för brukare att anamma ett kritiskt pers-
pektiv gentemot hur de levde sina vardagsliv och mot 
konsumtionen av artefakter10. Ett kritiskt perspektiv 
omfattar att reflektera kring uppfattningar, värderingar, 
ideologier, sociala normer och beteendemönster som 
införlivas av design-, utvecklings- och planeringsproces-
ser. Det kritiska perspektivet är rotat i en designtradition 
av att ifrågasätta idéer, strukturer, relationer och att 
skapa utrymme [’space’] för diskussioner om exempelvis 
ojämställdhet. Inom arkitektur och samhällsplanering 
finns det visserligen en mängd regelverk och normer att 
ta hänsyn till, men det finns även ett utrymme för att 
diskutera och utmana traditioner avseende estetik och 
sociala normer11. 

Kritisk design är ett forskningsområde som omfattar att 
användare och designers reflekterar kring sin egen prak-
tik och användning och utforskar vilka sociala normer 
och värderingar som det representerar12.

Snarare än att anamma olika praktiker av motstånd och 
olikheter kan inspiration från kritisk teori ge utrymme 
för att diskutera och utmana tillvägagångssätt, använd-
ning och performativitet i skapandet av det framtida 
samhälle vi vill ha13. Ett kritiskt perspektiv kan därmed 
förstås som tillvägagångssätt som medvetet utmanar 
olika traditionella värderingar och praktiker, för att 
förändra tankesätt och öppna för nya lösningar14. 

Det kritiska perspektivet inom design-, arkitektur, stad-
sutveckling och planeringsarbete omfattar analyser både 
inom och utanför praktiken själv, genom genomlysning-
ar och kartläggningar av både process och resultat15. 

10 Dunne & Raby (2001; 2013)

11 Maze & Redström (2009)

12 Bardzell & Bardzell (2013)

13 Maze & Redström (200

14 Maze & Redström (2009)

15 Pauwels (2012)

Principer för stadsutformning
Gehls principer består av ett metodverktyg med lista-
de kriterier för vad som karaktäriserar väl gestaltade, 
fungerande och inbjudande offentliga rum där männi-
skor vill vistas16 17 18. Kriterierna delas in i rubrikerna 
skydd, komfort och njutning och används för bedömn-
ing utifrån en trestegsskala. Metoden kan beskrivas som 
en checklista att använda för både analys av och för 
utformning av väl avgränsade platser, se tabell 1.  En 
grundförutsättning enligt detta perspektiv är att män-
niskor kan känna sig säkra och trygga i stadsrummet. 
Staden bör av den anledningen vara utformad för att 
skydda människor mot trafikolyckor, våld och nederbörd 
av olika slag. Fotgängare bör ha företräde, vilket i vissa 
fall innebär ett förändrat perspektiv i planeringen. För 
att åstadkomma attraktiva och långsiktigt hållbara städer 
behövs det även att perspektiv av komfort och njutning 
tas in. Det kan omfatta möjligheter till att vila och till 
aktivitet såväl som estetiska kvaliteter och positiva sinne-
supplevelser, se figur 2. 

16  Gehl (2006)

17  Gehl (2010)

18  Gehl & Svarre (2013)

”Life in the city 
means safer 
cities, and 

safe cities provide 
more life. 
(GEHL, 2010)
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Figur 2. Principer för stadsutformning baserat på Gehl (2006; 2010) samt Gehl & Svarre (2013). 

SKYDD KOMFORT NJUTNING

Skydd mot trafik och olyckor

• Fotgängare bör ha företräde

• Undvik trafikintegrerade lösningar

Skydd mot våld och kriminalitet

• Mänsklig närvaro

• Aktiva bottenvåningar i byggnader

• God belysning kvällstid

• Tydliga gatunät och stadsrum som 
tillgodoser orientering

Skydd mot väder, vind, 
buller och avgaser

• Gott mikroklimat

• Träd och låga buskage som skyddar 
mot vind

• Markiser, glasväggar och 
värmelampor för utelivet

Möjlighet att gå

• Stadsrum som inbjuder till aktivitet

Möjlighet att stå och 
uppehålla sig

• Anpassa staden för fotgängare och 
cyklister i första hand

• Jämna ytor

Möjlighet att sitta och vila
/se och prata

• Möjlighet till vila är nödvändig för 
att människor ska vilja uppehålla 
sig i stadsrummet

• Områden och sittgrupper som 
inbjuder till kommunikation och 
interaktion

• Sociala synfältet: områden med 
siktlinjer

• Adekvat belysning bidrar till 
trygghet

• Behaglig ljudnivå

Möjlighet till aktivitet

• Bjud in människor att uttrycka 
sig, leka och vara fysiskt aktiva i 
stadsrummet

• Flexibla ytor som möjliggör olika 
aktiviteter

Skala anpassad till den 
mänskliga dimensionen

• Vatten, ljud, ljus och olika sorters 
material, ytor och färger bidrar 
till en mångfald av sinnesintryck i 
stadsrummet

Möjlighet att njuta av positiva 
klimataspekter

• Växtlighet i olika former har en 
nyckelroll i positiv sinnesupplevelse

• Stadens gröna områden har både 
estetiskt och rekreativt värde

Estetiskt, kvalitet, positiva sin-
nesupplevelser

• God arkitektur, konst, design och 
växtlighet är centrala i lyckade 
stadsrum
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Platsinnovation
Platsinnovation omfattar ett designdrivet holistiskt tank-
esätt kring hur platser, städer, besöksmål, kommuner 
och regioner kan förnyas för att blir mer attraktiva för 
befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare 
och investerare. Det innebär ett medvetet utformat sam-
spel mellan platsers fysiska gestaltning, kommersiella, 
offentliga, ideella innehåll och extern och intern mark-
nadsföring.1

Platsinnovation bedrivs som samverkande stadsut-
vecklande processer som länkar samman exempelvis 
stadsplanering, centrumutveckling, destinationsdesign, 
etableringsprocesser, och branscher (t.ex. besöksnäring, 
handel, industri, kultur) och samhällssektorer (privat, of-
fentlig, ideell sektor). Platsinnovation utgår från det som 
beskrivs som ett innovativt samspel mellan tre centrala 
komponenter i en plats attraktivitet: fysisk gestaltning, 
innehåll och marknadsföring2:

1 Karlberg & Lindberg (2017)

2 ibid. 

 � Den fysiska gestaltningen består av utformningen av den 
byggda miljön, det vill säga samspelet mellan arkitektur, konst och 
design, samt utformningen av perspektiven i gaturummet i form 
av byggnaders samspel med gator och byggnaders storlek, form 
och estetik, utformningen av grönområden, skyltar, armaturer 
etc. Infarter till en plats är i detta perspektiv viktiga som första 
intrycket av en plats. 

 � Innehållet består enligt detta perspektiv av platsens offentliga, 
kommersiella och idéburna tjänster och upplevelser. Det kan 
exempelvis omfatta tillgänglighet till utbildning, handel och hälsa, 
men även tillgängliga upplevelser som kultur, evenemang och 
fritidsaktiviteter. 

 � Marknadsföring består av byggande av platsens varumärke, den 
bild av platsen som kommuniceras till både befintliga och nya 
invånare, besökare och företag. Ett exempel är att skapa en röd 
tråd genom allt kommunikationsmaterial, genom en tydlig grafisk 
profil, ett visst tema eller budskap. 
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“För att en plats ska upplevas som 
attraktiv krävs att de komponenter, 
utvecklingsområden och målgrupper 

som omfattas av platsinnovation vävs 
samman kring platsens unika identitet./.../ 
Dagens efterfrågan på unika upplevelser 
inom såväl handel som turism och 
boende kan uppfyllas just genom att 
tillvarata platsens identitet. Denna 
behöver identifierats på ett jämställt och 
jämlikt sätt, för att avspegla många olika 
gruppers perspektiv på vad som utgör en 
attraktiv livsmiljö, besöksanledning eller 
investeringsobjekt. Det är därför viktigt 
att involvera många olika grupper och 
perspektiv i planeringen och genomförandet 
av platsinnovativa processer.
KARLBERG & LINDBERG (2017)
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Goda exempel
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Goda exempel
I det här kapitlet beskrivs några goda exempel på förebyggande 
diskriminering för att utveckla inkluderande tillgängliga 
samhällen. Det finns en mängd exempel på hur den 
fysiska miljön kan bidra till inkludering och tillgänglighet, 
men det finns färre exempel som beskriver social 
tillgänglighetsdesign. Kommande stycken aspirerar inte på 
att vara en heltäckande översikt, utan att illustrera en bredd 
i tillgänglighetsdesignsbegreppet genom goda exempel som 
identifierats under kartläggningsarbetet. 
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Fokus på urbana principer
UN Habitat stödjer länder att utveckla urbana planer-
ingsmetoder och system för att adressera utmaningar 
såsom ökande befolkning, segregation, fattigdom, ojäm-
ställdhet, förorening, överbelastning, liksom biodiver-
sitet, rörlighet och energi. Deras principer för hållbara 
städer syftar till att:  

 � Densitet: Främja stadsutveckling med hög densitet, minimera 
stadsspridning och maximera marknyttjandet.

 � Hållbarhet: Främja en hållbar, diversifierad, socialt jämlik och 
blomstrande samhällen på ett ekonomiskt hållbart sätt.

 � Gångbarhet: Uppmuntra till gångbara stadsdelar för att minska 
bilberoendet.

 � Gatunätverk: Optimera tillgången av mark och tillhandahålla ett 
sammankopplat nätverk av gator som underlättar en säker, effektiv 
och trevlig promenad, cykling och körning. 

 � Lokal förankring: Främja lokal anställning, lokal produktion och 
lokal konsumtion. 

 � Diversifiering: Tillgodose en mängd olika storlekar och 
bostadstyper för att tillgodose samhällets olika bostadsbehov och 
för att motverka segregation i alla bostadsområden. 1

1  UN Habitat (n.d.)

Fokus på jämställda offentliga miljöer
Fler goda exempel har hittats bland utvecklingsprojekt 
som under åren 2014-2016 fick ekonomisk finansiering 
fördelat av Boverket. Boverket hade då som uppdrag 
att fördela medel till projekt som syftade till att skapa 
jämställda offentliga miljöer. Totalt beviljades 24 projekt 
ekonomiskt stöd vilka delats in i kategorierna: fritid-
slokaler, skolgårdar, kommunikation, lekplatser, parker, 
stråk, torg/aktivitetsplatser/centrumanläggningar och 
metodutveckling.  Boverket lyfter i rapporten nyckelfak-
torer för att lyckas med jämställdhet i offentliga miljöert, 
dessa formuleras:

 � Jämställdhetsperspektivet: säkerstsäll jämställd process, 
jämställd plats eller jämställt användande

 � Mångfunktionalitet: behov av att skapa mångfunktionella 
platser

 � Intersektionalitet: tilllgodose ett intersektionellt perspektiv, 
dvs. att flera diskrimineringsgrunder ofta samverkar

 � Kompetent samverkan: använd relevant kompetens och 
samverka med både brukare och andra intressenter

 � Tillgodose trygghets- och genusperspektiv: grundläggande 
behov för att lyckas

 � Genomförande: Viktigt att gå från ax till limpa, dvs. att inte 
bara prata om jämställdhet utan att verkligen genomföra

 � Medborgardialoger: Svårigheter att involvera medborgare 
kräver nya former och mötesplatser

 � Nyttja konst, kreativitet och kommunikation: viktiga verktyg 
för att sprida kunskapen

 � Förvalta och förnya: Att förvalta en plats och dess historia är 
viktigt, så är även och aktiviteter

 � Ytterligare jämställdhetsintegrering behövs 2

2 Boverket (2017)
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Fokus på fysisk tillgänglighet
Kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggföreskrifter 
samt boverkets byggnadsregler omfattar samhällets min-
imikrav när det gäller bostadsutformning, tillgänglighet 
och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, säkerhet, 
hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, 
bullerskydd, säkerhet vid användning, och energi-
hushållning. Det är naturligtvis tillåtet och möjligt att 
bygga bättre än vad minimikraven i reglerna om byg-
gande anger. Det finns en mängd olika handböcker som 
behandlar tillgänglighet. Dessa hand- eller inspirations-
böcker kan innehålla beskrivningar av gällande regler 
men är i inte i sig själva bindande.

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som in-
nehåller information om gällande regler och fördjupad 
kunskap om vad som behövs för att göra miljön till-
gänglig och användbar. Den innehåller också en mängd 
exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. 
I boken framhålls att för att åstadkomma en tillgänglig 
och användbar miljö behövs insikt och förståelse för 
människors olikheter samt kunskap om vad funktion-
snedsättning innebär och hur miljön kan utformas för 
att inte innebära hinder.3 

I Enklare utan hinder visar Boverket hur enklare hinder kan 
byggas bort på ett bra sätt. Den visar att det inte finns 
ett enda givet enkelt sätt att undanröja hindren. Denna 
idé- och inspirationsbok illustrerar olika sätt att gå till 
väga i konkreta situationer4:

 � Bra för alla: En miljö som medvetet görs tillgänglig och användbar 
för personer med funktionshinder blir bättre även för andra. 
Ramper till entréer och vid kanthöjder, automatisk dörrautomatik, 
jämn markbeläggning, tydliga markeringar och skyltning, säkra 
trappor och att undvika trösklar är några exempel. 

 � Ett självständigt liv: Genom att bygga bort hinder i det offentliga 
rummet bidrar vi till att fler kan använda stadens miljöer på egen 
hand. Det innebär att kunna delta i samhällets aktiviteter, träffa 
människor, sitta i parken etc.

 � Ökad trygghet: livet utanför bostaden upplevs otryggt av många. 
När hinder undanröjts kan fler uppleva sig trygga och våga ta del 
av samhällets möjligheter och miljöer. 

3  Svensson (2015)

4  Boverket (2005)

 � Bättre hälsa: ökad självständighet och upplevd trygghet betyder 
ökad aktivitet, kroppslig och/eller mental. På så sätt ökar 
möjligheterna till bättre hälsa. Små förbättringar i miljön kan göra 
stora förbättringar för den enskilda individen.

Fokus på kommunikation
I samband med att Umeå utsågs till kulturhuvudstad 
2014 arbetades fram en manual för kommunikation som 
omfattar kommunens arbete för ett inkluderande sam-
hälle, främst ur ett kulturellt, etniskt och HBTQ-perspek-
tiv. I manualen visas hur kraftfullt den visuella kommu-
nikationen kan sprida budskap. Här ges råd och konkreta 
verktyg till andra kommuner som vill arbeta med kom-
munikationen som verktyg mot olika typer av diskrimin-
eringar i samhället5:

 � Kontraster som berikar: I manualen beskrivs att i Umeå 
har 130 nationaliteter skapat sig ett hem med högt i tak. 
Kommunikationen ska stärka Umeå som en unik arena. Här lyfts 
kontrasterna fram som en positiv motor för samhället. 

 � Medskapande dialoger: Kommunikationsmaterial bör alltid 
vara inbjudande, inkluderande, ha respekt för olikheter och alltid 
finnas på både svenska och engelska. Medskapande dialoger bör 
ske ofta och i olika sammanhang för att inkludera en mångfald av 
människor. 

 � Autencitet och känsla: alla bilder bör präglas av en dokumentär 
känsla och autencitet. Fånga platsen: fånga känslan. Låt en 
mångfald av människor bidra och visa intressanta kontraster. 
Bildmaterialet ska förmedla en känsla av mångfald, nyfikenhet och 
passion. 

5 Umeå (2014) 
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Fokus på normkritisk visualisering
I ett samarbetsprojekt mellan Vinnova, Chalmers, Lind-
holmen Science park, RISE och White Researach Lab 
undersöktes hur normkritiska visualiseringar kan bidra 
till att förbättra byggda miljöer och i förlängningen 
bidra till mer rättvisa städer. Inom arkitektur och stad-
sutveckling är olika former av visualiseringar och illus-
trationer självklara arbetsverktyg, som syftar till att alla 
inblandade ska kunna föreställa sig resultatet under pro-
cessens gång. Visualiseringar är dock sällan utmanande, 
och visar ofta utopiska bilder som förstärker rådande 
stereotyper. White ställde sig därmed frågan om vad det 
säger om vilka som vill bo och vistas på en plats. Enligt 
Lisa Widstrand på White6 förstärker många visualiser-
ingar sociala normer och bidrar därmed till exkludering, 
snarare än inkludering. De ville därmed både undersöka 
om normkreativa visualiseringar kunde användas som 
ett verktyg i arbetsprocesserna och om det kunde bidra 
till att förbättra de byggda miljöerna och göra dem mer 
tillgängliga. 

Projektet utmanade normer med stöd av visualisering-
ar, för att uppmärksamma och medvetandegöra om 
stereotypa normer som begränsar människor. Projektet 
har bidragit till att ett viktigt steg tagits mot att utma-
na normen om den vita, välutbildade och fysiskt fullt 
fungerande mannen som den enda personen som stad-
sutveckling inriktas mot. Ambitionen är att implement-
era normkritiska arbetsprocesser i alla Whites uppdrag. 
Det kan exempelvis omfatta att visualiseringar och illus-
trationer av människor bryter mot stereotypa normer. 
De medverkande personerna på White menar att bara 
genom att förändra arbetssätt och låta normkritiken 
prägla arbetsprocesserna kan det bli skillnad i hur staden 
utformas.7

6 White (9 feb 2017)

7  White (9 feb 2017)

Fokus på ljusdesign
Huddinge kommun beskriver hur de genom förbättrad 
belysning och gestaltning av stadsmiljöer har lyckats 
skapat en både tryggare och vackrare stad. Kommunen 
har även tagit fram en handbok som ska underlätta för 
andra liknande projekt med syfte att genom ljusdesign 
och gestaltning öka tryggheten i urbana utemiljöer8. 
Handboken som innehåller metoder och checklistor 
syftar till att vara ett enkelt och handfast stöd när 
trygghets- och jämställdhetsaspekter ska integreras i 
utformningen av offentliga utemiljöer.

Även Göteborgs stad utvecklade 2015 en handbok som 
syftar till att vägleda planeringen av ljussättningen i 
kommunen för att skapa tryggare, säkrare och mer till-
gängliga offentliga platser. Handboken ska vara ett stöd 
både i ett tidigt planeringsskede och i senare projekter-
ings-, utförande- och underhållsskeden. 9 

Ytterligare ett exempel är Boverket (2017), som lyfter 
Mörby kommuns arbete att genom bland annat ljusde-
sign ha ökat tryggheten och tillgängligheter i det offent-
liga rummet. Förarbetet omfattade trygghetsvandringar 
där kommunen tillsammans med polisen, medborgare 
samt bostadsföreningar och bostadsföretag kartlagt 
platser som upplevdes, eller kunde klassas, som otrygga. 
Därefter förbättrades belysningen, större buskars klippt-
es ned och sittplatser flyttades för att öka upplevelsen av 
trygghet i den offentliga miljön.10 

8 Huddinge kommun (n.d.)

9 Göteborgs stad (2015)

10 Boverket (2017)



63TILLGÄNGLIGHETSDESIGN FÖR STADENS UTVECKLING

“Eftersom normer 
påverkar hur vi ser och 
beskriver saker är det 

viktigt att vi är medvetna 
om dem. När vi vet hur 
det fungerar kan vi redan 
på visualiseringsnivå 
börja utmana och 
utveckla idéer som bryter 
normer istället för att 
förstärka dem. 
(SAMUEL MICHAËLSSON, WHITE)
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Fokus på särbehov
Projektet Rosens Röda Matta genomfördes i bostad-
sområdet Rosengård i Malmö. Utgångspunkten var 
skapandet av jämställda offentliga platser vid utvecklin-
gen av ett nytt stråk mellan centrala delar av Malmö och 
Rosengård. Vid utvecklingen av en tom parkeringsyta 
till en yta för sociala aktiviteter kom det upp idéer om 
att skapa en yta för fysiska aktiviteter för unga. De första 
förslagen var till exempel fotbollsplan eller klätterpark, 
men vid en normkritisk analys insåg projektledningen 
att det skulle leda till ytterligare en yta som främst unga 
killar skulle använda. Killar var redan kraftigt över-
representerade på de befintliga platserna liksom på 
fritidsgården, där bara 10-20 procent av besökarna var 
tjejer11. För att bidra till en ökad tillgänglighet för tjejer 
i miljöer kopplade till stråket bestämdes att tjejernas 
särintressen skulle sättas i fokus. Med hjälp av en grupp 
unga tjejer utvecklades en plats som betonar aktiviteter 
som sång, dans och uppträdande. Det här exemplet 
belyser en viktig problematik kopplat till principen om 
universell design, att det sällan är möjligt att skapa en 
lösning som fungerar lika bra för alla, och ibland kan 
vara viktigt att utgå från behov som kan uppfattas som 
särbehov. Idag är det relativt vanligt med olika former 
av särlösningar inom framför allt arkitektur och stadsut-
veckling , men även inom tjänsteinnovation och service 

11 Björnsson dec 2013 

design. I stadsutvecklingsprojekt som explicit syftar till 
tillgänglighet till det offentliga rummet och inkludering 
är det vanligt att med hjälp av normkritisk och intersek-
tionell analys identifiera grupper som på olika sätt 
marginaliseras, och att utveckla platser och byggnader 
som är mer tillgängliga och inkluderande för just dem, 
till exempel kvinnor, på medveten bekostnad av andra 
gruppers, till exempel mäns, tillgänglighet. I vissa fall 
skapas även separatistiska lösningar som bara är till för 
dem som annars marginaliseras, till exempel badhus 
som under vissa tider bara är tillgängliga för kvinnor. 
Problematiken bottnar delvis i att det finns en central 
skillnad mellan att tillämpa principerna om universalitet 
på behov relaterade till funktionsnedsättningar, som kan 
finnas hos vem som helst oavsett övrig identitet (som 
förstås aldrig är en och entydig), medan övriga diskrim-
ineringsgrunder är mer direkt kopplade till identitet, till 
exempel kön, sexualitet och etnicitet, och tillhörande 
diskriminering och exkludering. Denna distinktion 
görs vare sig i de propositioner vi granskat eller typis-
ka dokument om universell utformning. Däremot tar 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning upp problematiken att diskriminering 
utifrån funktionsnedsättning ofta samverkar med andra 
diskrimineringsgrunder. Till exempel är det ännu större 
risk för flickor som också har funktionsnedsättningar att 
drabbas av våld inom och utanför hemmet12.
12 Regeringskansliet (2014)
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Att arbeta med fysiska förändringar 
i befintliga bostadsområden 
innebär utmaningar för det 

traditionella kommunala arbetssättet, 
men skapar samtidigt möjlighet att 
generera mervärden som bidrar till mer 
än en enkel fysisk förändring. Alltför 
ofta är våra arbetssätt enkla och linjära 
samtidigt som samhällsutmaningarna 
är komplexa och sammanflätade. Att 
utlösa potentialen i dessa processer 
kräver att man tänker och agerar utanför 
boxen, att oliktänkande personer bidrar 
med olika perspektiv, professionellt 
såväl som personligt, och tillsammans 
deltar i öppna skapandeprocesser 
som ger så mycket mer än ett vanligt 
skrivbordsarbete.
(TREVOR GRAHAM, MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD 201313)

13 Eriksson & Björnsson (2013)
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Fokus på sammanhållning och 
samverkan
En annan trend inom stadsutveckling är lösningar som 
bygger in olika former av samverkan för att stärka so-
cial gemenskap, trygghet och tillit. Sådana lösningar 
utvecklas ofta under begrepp som co-design och social 
innovation. Det kan till exempel handla om lösningar 
för gemensamhetsboende, co-housing, mellan äldre och 
yngre, eller samägande/resursdelning.   

Ett exempel på ett projekt som bygger på gemensamhet 
är utvecklingen av badplatsen Playan i Frihamnen i 
Göteborg. Frihamnen, placerad mitt i centrala Göteborg 
står inför en omfattande bebyggelse. För att redan tidigt 
markera att platsen ska vara till för alla göteborgare 
valde Älvstranden Utveckling AB att initiera ett projekt 
som syftade till inkludering och tillgänglighet till platsen, 
speciellt för invånare som inte bor i centrala Göteborg. 
Arkitektur- och designgruppen MYCKET anlitades för 
att skapa en badplats som skulle vara så tillgänglig som 
möjligt för marginaliserade grupper ur bland annat ett 
etnicitets-, funktionsnedsättnings- och LBTQ-perspektiv. 
Resultatet blev en ofärdig badplats med en grundstruk-
tur som kräver att besökarna interagerar med varandra 
för att bygga vidare, måla och skapa platsen kontinu-
erligt, och tillsammans. Med andra ord, att platsen ska 
fungera som det är tänkt bygger på att besökaren också 
är beroende av andra14.     

Exemplet Playa bygger på gemensamhetslösningar. Men 
den betoning av ömsesidighet och gemensamhet, som 
också skulle kallas beroende, med de ensidigt negativa 
begreppsinnhåll det ordet intressant nog har, går egent-
ligen stick i stäv med principen om oberoende som finns 
inbyggd i konceptet universell design, se tidigare kapitel. 
Det finns alltså en viss motsättning mellan vikten av 
oberoende ur ett funktionsperspektiv och betydelsen av 
beroende som en möjlighet att stärka social samman-
hållning i andra sammanhang.

14 MYCKET.org  (n.d).

Principer för en handlingsplan som utvecklades i projek-
tet är15: 

 � Att bygga inkluderande innebär att bygga specifikt

 � Att bygga vardag - att bygga för var dag

 � Ta vara på det och de som finns i området

 � Den interna processen måste vara tydliga och transparanta

 � Representation spelar roll för hur det blir och ser ut

Fokus på trygghet
Flare är en gratis digital applikation som tillåter an-
vändare att varna andra personer inom ett närområde 
att något är fel. Appen utvecklades av en grupp personer 
som studerade på NTNU Norweigian School of  Science 
and Technology efter att två unga kvinnor blivit våld-
tagna på campusområdet16. Appen kan sägas bygga på 
principerna för grannsamverkan, det vill säga att de per-
soner som laddar ner appen är villiga att varna andra 
om de upplever något som fel och är villiga att skynda 
till hjälp om någon sänder ut ett alarm. Genom att 
flera personer använder sig av appen kan fler personer 
uppleva trygghet i att veta att det finns andra personer i 
närområdet som kan hjälpa till. Det bidrar till en digital 
form av grannsamverkan som kan skapa trygghet i ett 
närområde om flera använder sig av den.  

15 Alves, Bonnevier & Kristiansson (2014) 

16 Paulsen (2018)
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Fokus på verktyg för social hållbarhet i 
stadsutveckling
Det finns idag en mängd uppsättning verktyg, pro-
cesstöd, checklistor med mera som ska hjälpa olika ak-
törer i deras arbete med att utveckla den social hållbar-
het vid stadsutveckling. Dessa verktyg är väldigt olika till 
sin utformning, sitt innehåll och kräver olika mängder 
resurser för att kunna användas (för en översikt se Eken 
mfl. 2018). 

De ”verktyg” som är populära att använda inom kom-
muner idag är Sociala konsekvensanalyser (SKA:er)1,  
vilka är frågebatterier med mer eller mindre öppna 
frågor på en rad teman som är aktuella i sammanhang 
då en vill arbeta med social hållbarhet i stadsutveckling. 
SKA:erna är öppna och lättanvända i meningen att de 
inte kostar något att använda och att det inte behövs 
forskare eller andra experter för att kunna tillämpa dem 
på ett givet fall.  Kommunerna kan också själva i viss ut-
sträckning välja ambitionsnivå genom att de kan samla 
in mer eller mindre empiri, fördjupa sig mer eller min-
dre i de tillhörande manualerna som beskriver vad olika 
insatser kan leda till i termer av social hållbarhet2, bara 
för att nämna två exempel. Några av de problem som 
ofta tas upp i diskussioner av SKA är att det trots allt är 
svårt för användarna att förstå vad de ska göra för att 
skapa goda förutsättningar för att skapa socialt hållbara 
resultat, forskningen upplevs helt enkelt inte som till-
gänglig vid användningen av SKA:erna och den är inte 
alltid lätt att översätta till det aktuella sammanhanget, 
samt att frågeställningarna som finns med i verktygen 
är för öppna vilket leder till en godtycklig bedömning 
av hur social hållbarhet ska kunna uppnås i det aktuella 
projektet.

De verktyg som blir allt mer populära bland större 
och mer resursstarka kommuner är så kallade ”Space 
Syntax”-verktyg och Certifieringar3. Inom Space Syn-
tax-traditionen ligger betoningen på kvantitativa data 
som behandlas i statistiska program och metoder utifrån 
olika teoribildningar som många gånger har sin grund 
1 Eken et al..(2018)

2 se till exempel Göteborgs stads ”kunskapsmatris” här: http://kunskapsmatrisen.social-

utveckling.goteborg.se/?mood=forskning

3 Eken et al..(2018)

i urbanmorfologi. Dessa analyser görs i allmänhet av 
forskare eller konsulter som ofta behöver tillgång till ett 
stort empiriskt material vilket de oftast både behöver 
köpa in från olika aktörer som äger olika databaser samt 
samla in egna data som kan vara allt i observationer av 
hur människor rör sig i ett visst område till vad de tycker 
om olika aspekter i området. En av de större aktörerna 
inom detta fält är Spacescape som talande nog är ett 
konsultbolag drivet av forskare. Dessa verktyg är ofta väl 
underbyggda och transparanta på det sätt att det är lätt 
att se vad de mäter och varför vilket gör att dessa är lätta 
att utvärdera. Ett problem för mindre kommuner är att 
det har svårt att använda sig av denna sortens verktyg 
eftersom de inte upplever att de har resurser nog för att 
genomföra analysen. Det kan också finnas problem med 
att ta hand om resultatet på ett bra sätt.

Under senare år har även olika miljöcertifieringssystem 
kommit att inkludera social hållbarhet som till exempel 
BREEM och LEED eller City Lab action4. Det har även 
kommit certifieringssystem som är utformade just för att 
analysera den sociala hållbarheten som WELL. Dessa 
system är än så länge relativt nya och inte alltid särskilt 
väl utvecklade vad gäller de sociala aspekterna, men 
system som CityLab action har utvecklats betydlig under 
senare tid och WELL som inledningsvis endast var ett 
verktyg för att skapa goda inomhusmiljöer i främst kon-
tor har utvecklats till att även innehålla utomhusmiljöer 
och bostäder samt skolor. Att använda dessa verktyg 
kräver ofta att man har relativt stora resurser att tillgå. 
Själva certifieringen kostar men även om endast indika-
torerna i systemen används för att åstadkomma ett so-
cialt hållbart resultat eller processer utan att en försöker 
få projektet eller dylikt certifierat, kräver användningen 
av dessa indikatorset ofta förkunskap och inläsning för 
att indikatorseten ska kunna användas på ett bra sätt. 
Ett annat vanligt uttryckt problem med certifieringssys-
temen är att den kunskap som ligger till grund för certi-
fieringssystemet och de värden som mäts och balanseras, 
inte tydligt uttryck eller uttrycks alls vilket försvårar en 
utvärdering av om dessa system faktiskt fungerar och 
vilka värden de i så fall realiserar. 

4 Eken et al..(2018)
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Ett tredje sorts verktyg är ett mellanting mellan de tre 
kategorierna som nämndes ovan och har utvecklats 
mellan 2015 och 2018 av forskningsinstitutet RISE till-
sammans med olika aktörer (kommuner, fastighetsägare, 
entreprenörer) på ”marknaden”5.  Det verktyg som 
utvecklats för och tillsammans med kommuner försöker 
att åtgärda de problem som funnits med tidigare verk-
tyg samtidigt som det ska gå att använda av kommuner 
vilka inte har resurser nog att använda sig av de dyrare 
systemen samt de kommuner som vill ha ett processtöd 
som gör att personer med olika bakgrund och funktion i 
organisationen på ett produktivt sätt kan kommunicera 
med varandra. Verktygen är uppbyggda så att det finns 
ett frågebatteri med en rad olika frågeställningar vilka 
på ett tydligt sätt grundar sig i forskning. Frågeställning-
arna är inte så öppna som SKA:erna, men heller inte så 
styrande att de bildar indikatorset. Verktygen är trans-
parenta i meningen att det är lätt att se vad underlaget 

5 Se till exempel renobuild.se och https://www.sbuf.se/Projektsi-

da/?id=04616a4c-636f-4c61-aefe-dd1a85498978

till frågeställningarna är samt vilka värden dessa bygger 
på. Utöver referenser till forskning som kan användas till 
fördjupning finns även bakgrundsrapporter för att öka 
transparensen samt översiktliga och grafiskt utformade 
instruktioner för att underlätta användbarheten. 

Figur 3. Översikt av verktyg för social innovation i stadsutveckling baserad på Eken et al. (2018)
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Principer och 
arbetssätt för 
tillgänglighets- 
design
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Principer och arbetssätt
för tillgänglighets-
design

För att säkerställa att resultatet blir tillgängligt ur ett brett 
perspektiv behöver arbetssätt och perspektiv i planeringen 
ofta förändras. I kommande stycken beskrivs hur det kan göras 
ur ett designdrivet perspektiv. Med utgångspunkt i tidigare 
beskriven litteratur och exempel beskrivs därefter 5 principer 
för socialt hållbara, attraktiva och tillgängliga platser och 
miljöer i staden i kommande stycken. För varje princip ges 
exempel på förhållningssätt och insatser som kan understödja 
principen. Förhoppningen är att principerna ska fungera som 
praktiskt stöd i utformningen av våra städer. 
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Steg 1. Förstå
Tillgänglighetsdesign för stadsutveckling bygger på att 
synliggöra och bli medveten om social normer och hur 
de bidrar till diskriminering och att använda den insikten 
för att utforma lösningar som bidrar till ökad jämställ-
dhet och jämlikhet1. Det omfattar att ta ett steg tillbaka 
och utmana och utvidga problemförståelsen som ett 
viktigt första steg, vilket ofta går tvärt emot många verk-
samheters lösningsorientering. Normkreativitet bygger 
på en inkluderande designprocess, där brukares behov är 
i centrum. Det omfattar att utveckla empati för andras 
behov och bygger på insikten att fördomar, förutfattade 
meningar och värderingar kan stå i vägen för en em-
patisk förståelse för andras behov. Ett första steg omfattar 
därmed att:

 � Säkerställa förankring: en utmaning av normer och värderingar 
såväl som arbetssätt och metodik i organisationen är en 
grundförutsättning för att lyckas. Det kräver en gränsöverskridande 
arbetsgrupp med ett uttalat ledningsstöd. 

 � Ha mångfald i teamet: en mångfald av erfarenheter, perspektiv 
och kunskaper är en förutsättning för att lyckas utmana normativa 
arbetssätt och lösningar. 

 � Ha en tillåtande atmosfär: kärnan i normkreativitet ligger i 
att undersöka normer och värderingar genom diskussioner och 
dialoger, men även i att laborera med uttryck och formspråk 
i lösningar. Det kräver ett stort mått av öppenhet, respekt och 
förmåga att ge och ta kritik för att åstadkomma något nytt och 
annorlunda. 

 � Lyssna istället för att prata: det är viktigt att alla får komma till 
tals, men ännu viktigare att lyssna in andras erfarenheter för att 
utveckla insikt i vad lösningarna behöver klara av för att bidra till 
skydd, komfort och njutning. 

 � Utmana kritik: kritik är central i normkreativt arbete, men risken 
finns att det leder till ensidighet och handlingsförlamning. För 
att skapa nya, annorlunda och inkluderande lösningar krävs 
både kreativitet och kompromissvilja. Lösningarna kanske inte 
blir perfekta ur ett kritiskt perspektiv, men tillräckligt bra för att 
åstadkomma en viktig förbättring. 

 � Ägna tid: att utveckla förståelse tar tid, det räcker inte med en 
kafferast eller en workshop. Det bör ses som en lärandeprocess 
som fördjupar förståelse och utmanar för tidig problemlösning. 
Problematisering måste få ta tid, annars är risken att vi löser fel 
problem eller bidrar till nya med vår lösning. 

1  Alves Silva et al. (2016)

Steg 2. Definiera
Ett normkritiskt perspektiv på stadsutveckling fokuserar 
på att ifrågasätta och exponera strukturer av ojämställ-
dhet och ojämlikhet och praktiker som döljer makt2, 
vilket möjliggör ett utrymme för diskussion, reflektion 
och nytänkande lösningar. Sociala normer är inbäddade 
i processerna av att utveckla, exempelvis i hur olika mål-
grupper görs relevanta3. För att identifiera och analysera 
sociala normer behöver flera aspekter beaktas och gärna 
utifrån en specifik kontext eller projekt. En kritisk analys 
kan omfatta att besöka platsen och att: 

 � Ifrågasätta kulturell representation: en kritisk analys av vem som 
representeras och vem som utelämnas. Vem kan identifiera sig med 
staden, platsen, bilden, symbolen, texten eller budskapet?  Mentala 
bilder av ”kvinnligt” och ”manligt” påverkar planeringen, medvetet 
eller omedvetet, vilket ger ett behov av att motverka stereotypa 
mentala bilder och att både kvinnor och mäns erfarenheter tas 
tillvara i planprocessens alla skeden. 

 � Utmana teknologisk representation: en kritisk analys av hur 
tekniken begränsar eller möjliggör tillgänglighet till staden, platsen, 
miljön eller systemet för olika människor. 

 � Analysera interaktivitet: en kritisk analys av möjligheter såväl 
som begränsningar genom frågorna: Vilka interaktioner möjliggör 
staden, platsen eller miljön? Vilka aktioner och interaktioner kan 
inte utföras? 

 � Undersöka kontext: en kritisk analys av sociala normer i den 
situation, miljö eller det sammanhang som ska förändras. En 
kontextanalys omfattar identifikation av vilka som nyttjar staden, 
platsen, miljön eller systemet: vem är de och vem är de inte, vad 
gör de eller gör inte, vilka behov har de nu och i framtiden.  Lämna 
den trygga arbetsplatsen och ge er ut i verkligheten för att möta 
människor. Gör det tidigt i processen. Förlägg gärna arbetet till 
den plats eller situation som det handlar om, då kan människors 
erfarenheter tas del av mer spontant. 

 � Fråga, fråga, fråga: förståelse tar tid och kräver nyfikenhet och 
öppenhet inför andra människors behov och erfarenheter. De 
verkligt intressanta erfarenheterna kommer ofta efter ett tag, när en 
verkligen tänkt igenom det som en först trodde sig förstå. Var inte 
rädd för att ställa naiva frågor, de kan leda till verkliga insikter. 

2  Tema Likabehandling (2012)

3  Lundmark & Normark (2012)
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Steg 3. Idégenerera
För att säkerställa att flera aspekter beaktas bör personer 
med en mångfald av erfarenheter och bakgrund delta 
i arbetet. För att möjliggöra ett designdrivet holistiskt 
perspektiv är det avgörande att personer som är ansvari-
ga för olika delar av samhällsutvecklingen deltar i idé-
genereringen. En god tillgänglighetsdesign kan bidra till 
att fler boende, verksamma och besökare trivs och mår 
väl. Viktiga faktorer att tänka på är:

 � Att bygga inkluderande innebär att bygga specifikt. Fysiska 
riktlinjer kring tillgänglighet ger viss avgrändning, men en social 
tillgänglighet kräver ofta att en behöver sätta sig in i den specifika 
kontexten, och förstå vad inkludering innebär just där. 

 � Att bygga vardag - att bygga för var dag. Platserna, miljöerna, 
stadens torg och gator ska fungera för boende, verksamma och 
besökare såväl vardag som helg, vinter som sommar och av 
människor med olika förmågor och bakgrund. 

 � Ta vara på det och de som finns i området. Boende på platsen bör 
på tankar och idéer om hur det skulle kunna fungera, besökare 
ser på platsen med nya ögon och kan genom det ge nya perspektiv 
och insikter, verksamma företag och investerare har sina idéer om 
hur det skulle kunna fungera på nya sätt. 

 � Den interna processen bör vara tydliga och transparanta. 

Tydlighet och samverkan mellan olika delar av som berör 
tillgänglighetsdesign är av den anledningen avgörande, personer 
med olika förmågor, bakgrund och erfarenheter bör kunna ta del 
av och påverka planer och visioner i ett tidigt skede. 

 � Representation spelar roll för hur det blir och ser ut. Ju fler 
erfarenheter och kunskaper som finns representeras i gruppen 
säkerställer att fler perspektiv tillfredsställs. Den som upplever sig 
representerad kan identifiera sig med platsen, staden, miljön eller 
parken. Det är inte minst viktigt för att behålla unga och gamla, en 
mångfald av människor med olika behov och förmågor. 

Steg 4. Gestalta
Den gestaltande delen av arbetet är ett viktigt steg 
eftersom det är under denna fas som de avgörande 
faktorerna för att uppnå en trygg, användbar, inklud-
erande, attraktiv och välgörande plats fastställs. Här är 
det viktigt att arbeta med prototyper och material för 
att utforska olika möjligheter, samt att kontinuerligt un-
dersöka vilka konsekvenser olika lösningsalternativ kan 
få för personer med olika förmågor och bakgrund. 

 � Arbeta visuellt och materiellt: det designdrivna arbetet kräver 
aktivering av sinnena. Använd skisser, bilder, färger, dofter, ljud 
och fysiska material att tänka med. Det bidrar till nya perspektiv 
och insikter om vad lösningen ska klara av och hur den behöver se 
ut för att vara inkluderande. 

 � Arbeta med alternativa lösningar för att utmana rådande 
tankesätt och sociala normer och värderingar. Ett exempel kan 
vara att använda normkreativa taktiker för att få syn på nya 
möjligheter och oväntade alternativ.   

 � Pendla mellan del och helhet: designdrivna lösningar är ofta en 
sammansättning av delar som fungerar väl tillsammans. Det är 
av den anledningen viktigt att pendla mellan att undersöka delar 
i detalj och att se hur de bidrar till en väl gestaltad helhet, vad 
händer till exempel om en detalj ändras?

 � Undvika kategoriseringar: under analysen behöver en ibland 
göra uppdelningar i form av exempelvis olika gruppers beteende i 
en viss situation. I lösningarna bör en undvika kategoriseringar för 
att inte reproducera stereotypa normer. 

 � Lita till processen: ett designdrivet arbete förutsätter öppenhet 
och att motverka för tidig problemlösning. Det förutsätter tillit 
till att processen leder till förståelse som i sin tur leder till nya 
och annorlunda lösningar som vi tidigare inte kunnat tänka oss: 
processfokus istället för lösningsfokus!

Steg 5. Implementera
Det avgörande steget för tillgänglighetsdesign i stad-
sutveckling är lösningar som faktiskt implementeras, 
används och upplevs som trygga, användbara, inklud-
erande, attraktiva och välgörande. Goda lösningar som 
stannar på planeringsstadiet bidrar inte till en ökad 
tillgänglighet, det gäller därmed att orka driva frågor-
na hela vägen till implementering. För att detta ska 
åstadkommas bör fler inblandade personer känna till 
tillgänglighetsdesign och de principer som de bygger 
på. Ju fler människor som driver på i dessa frågor, desto 
större möjlighet att goda idéer och lösningar faktiskt 
implementeras. Förutom fysiska lösningar kan det även 
behövas andra former av program som säkerställer att 
en god tillgänglighetsdesign uppnås. Det kan exempelvis 
röra sig om jämställdhetsprogram, tillgänglighetspro-
gram, kulturmiljöprogram, program för rekreation och 
friluftsliv, riktlinjer för bostadsförsörjning, service- och 
handelsprogram, kontinuerliga kartläggningar av de-
mografisk sammansättning samt program för besök-
snäring och platsinnovation. 
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TRYGG
Att skapa förutsättningar för en trygg och 
säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till 
jämställdhet och jämlikhet i staden. 

ANVÄNDBAR
Att skapa förutsättningar för en 
användbar plats och miljö för boende, 
verksamma och besökare ger en 
hållbar stadsutveckling. 

INKLUDERANDE
Att gynna förutsättningar för 
inkluderande platser och miljöer 
bidrar till social delaktighet och 
ökad sammanhållning i staden. 

ATTRAKTIV
Att främja förutsättningar för en rikt nyanserad 
stad öppen för människors olikheter bidrar till 
ökad attraktivitet för boende, verksamma och 
besökare.  

VÄLGÖRANDE
Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefinnande är avgörande för 
en hållbar stadsutveckling.  

1 TRYGG

Att skapa förutsättningar för en trygg 
och säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till jämställdhet 
och jämlikhet i staden. 

Referenser: Länsstyrelsen Skåne (2017); Friberg (2015; Boverket (2005) ; Gehl (2010); Cozen (2011); Foster & Giles-Corti (2008); Hillier & Sahbaz (2008);  Loewen, Steel & Suedfeld (1993); UN Habitat (n.d.); 

Cozen (2011); Foster & Giles-Corti (2008)

 � Utgå från kartläggningar av människors 
olika erfarenheter, behov, intressen och 
upplevelser av platser både materiellt och 
immateriellt genom hela planprocessen: 
vems trygghet och säkerhet prioriteras? 

 � Trygghet som grundläggande 

tillgänglighetsbehov: den fysiska miljön 
bör bidra till en ökad upplevelse av 
trygghet, exempelvis genom väl upplysta 
entréer, gångtunnlar och gång- och  
cykelvägar och motionsslingor lagda där 
många människor rör sig.

 � Avvägning mellan trygghet och 

säkerhet: planskilda trafiklösningar 
och trafiksepareringar kan ur 
trafiksäkerhetssynpunkt ses som 
trygga, men kan upplevas som otrygga 
eftersom få människor använder 
dem.  Behov av säkra korsningar och 
medveten trafikintegrering med tydlig 
kommunikation. Fler människor i 
rörelse upplever vissa ger mer trygghet, 
samtidigt som risken för brottslighet 
ökar. Detta kan åtgärdas genom ett starkt 
grannskap.

 � Säkerställ sociala synfältet: områden 
med siktlinjer bidrar till upplevelsen 
av trygghet och säkerhet, förutsatt 
att människor i grannskapet litar på 
varandra. Undvik höga buskar som 
skymmer sikt samt prång och oupplysta 
parker eftersom det kan innebära att 
kvinnor väljer att inte befinna sig där 
delar av dygnet eller året.  Träd och 
buskar bör skydda mot vind och rusk 
utan att skapa dolda utrymmen. Dock 
kan tryggheten öka om människor 
känner att de har möjligheten att gömma 
sig från hot.

 � Optimera marknyttjandet för att 
tillhandahålla ett sammankopplat 
nätverk av gator som möjliggör en trygg, 
säker, effektiv och trevlig promenad, 
cykling och körning. Detta utan att 
flödena av människor och fordon blir 
så stora att trafiksäkerheten minskar. 
Möjliggör för boende i området att 
uppehålla sig i offentliga rummet. 

 � Minimera stadsspridning och öka 
marknyttjandet i den mån detta kan 
generera ökad gemenskap mellan 
människor och därmed större trygghet. 
Platser och miljöer bör i möjligaste 
mån vara flexibla och användas dygnet 
runt av såväl boende i närområdet 
som av andra personer. Detta för att 
öka tillgängligheten under dygnets alla 
timmar. 

 � Korta avstånd och enkel tillgång till 
viktiga samhällsfunktioner är viktigt för 
att öka tryggheten i att kunna delta i 
samhällslivet. Enkel tillgång till kollektiva 
transporter även kvällar och helger 
medger en trygghet att kunna ta sig ut 
och att kunna ta sig hem. 
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TRYGG
Att skapa förutsättningar för en trygg och 
säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till 
jämställdhet och jämlikhet i staden. 

ANVÄNDBAR
Att skapa förutsättningar för en 
användbar plats och miljö för boende, 
verksamma och besökare ger en 
hållbar stadsutveckling. 

INKLUDERANDE
Att gynna förutsättningar för 
inkluderande platser och miljöer 
bidrar till social delaktighet och 
ökad sammanhållning i staden. 

ATTRAKTIV
Att främja förutsättningar för en rikt nyanserad 
stad öppen för människors olikheter bidrar till 
ökad attraktivitet för boende, verksamma och 
besökare.  

VÄLGÖRANDE
Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefinnande är avgörande för 
en hållbar stadsutveckling.  

2ANVÄNDBAR

Att skapa förutsättningar för en användbar 
plats och miljö för boende, verksamma och 
besökare oavsett förmågor och bakgrund 
bidrar till en mer tillgänglig stad. 

 � Fokusera på specifika behov: En 
miljö som medvetet görs tillgänglig 
och användbar för personer med 
funktionshinder blir ofta bättre även för 
andra. Exempel är integrerade ramper 
till entréer och vid kanthöjder, tillräckligt 
breda dörrar för t.ex. rullstolar och 
syskonvagnar automatisk dörrautomatik, 
jämn markbeläggning, tydliga 
markeringar och skyltning, säkra trappor 
och att undvika trösklar. 

 � Underlätta ett självständigt liv: genom 
att bygga bort hinder i det offentliga 
rummet kan fler använda stadens miljöer 
på egen hand. Medge enkelhet att gå, 
springa och rulla till och från utan att det 
innebär segregerande lösningar. 

 � Utforma tillgänglig kommunikation 
och skyltning som underlättar orientering 
och sociala siktlinjer oavsett personliga 
förutsättningar. Tydliga gatunät och 
stadsrum tillgodoser enkel orientering och 
förståelse av hur platsen eller miljön ska 
användas. 

 � Nyttja material och markbeläggning 
som både är estetiskt tilltalande och 
som underlättar framkomlighet och som 
dessutom bidrar till en visuell förståelse av 
hur platsen eller miljön ska användas. 

 � ’Talk & rest spaces’: områden och 
sittgrupper som inbjuder till vila, 
kommunikation och interaktion. Platser 
som bjuder in till planerade såväl som 
oplanerade möten och platser med 
möjligheten att vila är nödvändiga för 
att människor ska vilja uppehålla sig i 
stadsrummet. Underlätta möjligheten 
att befinna sig på, att stanna till och 
vara på en stund oavsett personliga 
förutsättningar. Tillgodose markiser, 
glasväggar och uppvärmda miljöer som 
bidrar till ett användbart uteliv. 

 � Underlätta arbete, fritid och familjeliv: 
dvs. möjlighet att kombinera arbete med 
fritid och familjeliv genom exempelvis 
god tillgång till transporter till och 
från samhällets arbetsplatser, skolor 
och fritidsanläggningar. Rumsliga 
förutsättningar för att binda samman den 

privata sfären med den offentliga.
 � Skapa gång- och cyklingsbara 

stadsdelar som minskar bilberoendet. 
Anpassa staden för fotgängare och 
cyklister i första hand, dock utan att 
äventyra möjligheten för de som är 
beroende av bil för att kunna använda 
stadsrummet.

 � Planera för ljus, ljud och sikt: adekvat 
belysning dag- och kvällstid, väl upplysta 
gångstråk och parker med tydliga 
siktlinjer samt en behaglig ljudmiljö bidrar 
till trygghet. 

 � Säkerställ framkomlighet även vintertid: 
snöröjning av gång- och cykelbanor samt 
framför entréer och ramper bidrar till 
trygghet och därmed större användbarhet 
för fler människor. För personer som 
påverkas negativt av starkt ljus bör det 
dock också finnas möjlighet att röra sig i 
mindre ljusstarka miljöer.

Referenser: Boverket (2005); Alves Silva et al. (2016); Länsstyrelsen Skåne (2017); Gehl (2010); UN Habitat (n.d.)
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3 INKLUDERANDE

Att gynna förutsättningar för inkluderande 
platser och miljöer bidrar till social delaktighet 
och därmed till mer tillgängliga städer. 

 � Bryt hierarkier: stadens platser och miljöer bör utformas för 
att bryta hierarkier och segregation med avseende på olikhet i 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.  

 � Använd kontraster och olikheter som kan berika staden både 
gällande materiella och immateriella aspekter såsom exempelvis 
gestaltning av visuell kommunikation, materialval, former, 
färger etc. Dock behövs en balans för att också skänka ro för 
de människor som har ett behov av regelbundenhet och visuell 
enhetlighet.  

 � Undvik segregerande lösningar som exempelvis hjälpmedel till 
förmån för integrerande lösningar, som stödjer inkludering av 
människor med olika förutsättningar. 

 � Nyttja medskapande dialoger som bör vara inbjudande, 
inkluderande, ha respekt för olikheter och erbjudas på olika 
språk så att deltagarna i möjligaste mån kan förstå varandra och 
inkluderas. Nya former av medskapande dialoger bör ske ofta och 
i olika miljöer och sammanhang för att inkludera en mångfald av 
människor. 

 � Utforma tillgänglig kommunikation för att vara inbjudande och 
inkluderande, olika människor bör bidra och materialet bör visa 
intressanta kontraster, förmedla en känsla av mångfald, nyfikenhet 
och passion för staden.  

 � Olika behov, olika lösningar: Tillgodose en mängd olika storlekar 
och bostadstyper för att tillgodose samhällets olika bostadsbehov 
och för att motverka segregation i alla bostadsområden. 

 � Säkerställ offentliga platser där alla är välkomna och kan 
vistas utan att behöva konsumera, platser där alla kan känna sig 
inkluderade oberoende.

Referenser: UN Habitat (n.d.); Friberg (2013); Alves Silva et al. (2016); Diskrimineringslag (2008) ; Umeå 2014 (jan 2013); Länsstyrelsen Stockholm (2008)

TRYGG
Att skapa förutsättningar för en trygg och 
säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till 
jämställdhet och jämlikhet i staden. 

ANVÄNDBAR
Att skapa förutsättningar för en 
användbar plats och miljö för boende, 
verksamma och besökare ger en 
hållbar stadsutveckling. 

INKLUDERANDE
Att gynna förutsättningar för 
inkluderande platser och miljöer 
bidrar till social delaktighet och 
ökad sammanhållning i staden. 

ATTRAKTIV
Att främja förutsättningar för en rikt nyanserad 
stad öppen för människors olikheter bidrar till 
ökad attraktivitet för boende, verksamma och 
besökare.  

VÄLGÖRANDE
Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefinnande är avgörande för 
en hållbar stadsutveckling.  
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TRYGG
Att skapa förutsättningar för en trygg och 
säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till 
jämställdhet och jämlikhet i staden. 

ANVÄNDBAR
Att skapa förutsättningar för en 
användbar plats och miljö för boende, 
verksamma och besökare ger en 
hållbar stadsutveckling. 

INKLUDERANDE
Att gynna förutsättningar för 
inkluderande platser och miljöer 
bidrar till social delaktighet och 
ökad sammanhållning i staden. 

ATTRAKTIV
Att främja förutsättningar för en rikt nyanserad 
stad öppen för människors olikheter bidrar till 
ökad attraktivitet för boende, verksamma och 
besökare.  

VÄLGÖRANDE
Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefinnande är avgörande för 
en hållbar stadsutveckling.  

4ATTRAKTIV

Att främja förutsättningar för en rikt nyanserad 
stad öppen för människors olikheter bidrar 
till attraktivitet för boende, verksamma och 
besökare.

 � God arkitektur, konst och design är centrala i attraktiva 
stadsrum. Undvik enskilda ikonbyggnader, till förmån för en 
känsla av småskalighet, balans mellan enhetlighet och variation, 
traditionell stil, originalitet, ett lokalt uttryck och färgrikedom. Det 
säkerställer en tillgänglig attraktiv stad som tillfredsställer olika 
behov för olika människor. 

 � Nyttja särprägel: vinter med vit snö lyser upp stadsmiljön under 
en mörk årstid. Snö och is ger också möjligheter att utsmycka 
miljön med till exempel snö- och isskulpturer och olika former 
av ljusdesign. Säkerställ god tillgång till vinteraktiviteter för 
människor med olika behov. 

 � Nyttja platsens kulturarv och historia: miljöer som knyter an till 
kulturarv, historia och människors självidentitet upplevs som mer 
attraktiva. För att miljöer ska vara attraktiva för människor med 
olika bakgrund behöver de alltså knyta an till olika människors 
identiteter och historia 

 � Innovera platsen: det finns ett ökande behov av nytänkande 
metoder och verktyg för att attrahera invånare, besökare 
och näringsliv till regioner, städer och platser. Nyttja ett 
helhetsperspektiv kring tillgänglig service, inkluderande livskvalitet 
och attraktiva upplevelser av en plats. De områden som behöver 
vävas samman är exempelvis samhällsutveckling inom kommunen, 
centrumutveckling inom handeln, destinationsdesign inom 
besöksnäringen och etableringsprocesser inom näringslivet. För att 
åstadkomma en tillgänglig attraktiv stad behöver dessa områden 
samverka kring stadsplanering, näringsliv, arbetsmarknad, boende, 

kultur och fritid, hälsa mm. 
 � Tillgängligt för invånare, besökare och verksamma: utforma en 

medveten strategi för att göra staden tillgänglig och attraktiv även 
för besökare och näringsliv. Kartlägg upplevelser hos flera grupper 
och inkludera lokalbefolkningen i processen för att öka kunskapen 
om tillgängliga och attraktiva platser. 

 � Medveten nybyggnation:  när det byggs nytt är behovet ofta 
att det ska gå snabbt, vara billigt och någorlunda funktionellt. 
För social tillgänglighet bör dock kvaliteter som karaktär och 
olikheter i materiella uttryck integreras i planeringen.  Inkludera 
både invånare och besökare angående deras preferenser på den 
exteriöra arkitekturen. 

 � Säkerställ behov av flexibilitet: platser och miljöer som möjliggör 
olika verksamheter och aktiviteter som en mångfald av människor 
kan nyttja till olika aktiviteter. 

 � Balans mellan täthet och gleshet: miljöer upplevs som mindre 
attraktiva om de karaktäriseras av för hög grad av täthet. En bra 
balans mellan täthet och gleshet behövs för att områden ska vara 
attraktiva för människor med olika bakgrund.

 � Trygga platser är attraktiva platser: miljöer som upplevs som 
trygga och säkra samt karaktäriseras av en stark granngemenskap 
ses som attraktiva. 

Referenser: Alves Silva et al. (2016); Dempsey (2009); Gehl (2010); Graham et al. (2009); Karlberg & LIndberg (2017); Olsson (sept 2018)
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5 VÄLGÖRANDE

Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefinnande för olika delar av 
befolkningen är avgörande för stadens 
tillgänglighet. 

 � Grönt är skönt: stadens grönområden har både estetiskt och 
rekreationsvärde. Vatten, ljud, ljus och olika sorters material, 
ytor och färger bidrar till en mångfald av sinnesintryck i 
stadsrummet.Växtlighet i olika former har en nyckelroll i positiv 
sinnesupplevelse. För att dessa värden och upplevelser ska nå så 
många människor som möjligt är det av vikt att grönområden är 
tillgängliga samt att de är jämt fördelat över staden. 

 � Utforma aktivitet och lek: inkluderande miljöer för att kunna 
leka och vara fysiskt aktiv i stadsrummet oavsett människors 
olika förutsättningar. Attraktiva och väl fungerande gång-  och 
cykelvägar, tillgängliga motionsspår, utegym etc. som lockar till att 
ta sig fram till fots, cykel, spark eller liknande främjar både hälsa 
och välbefinnandet.

 � Inkludera rofulla platser för en stunds avkoppling eller vila är 
viktigt för att människor ska vilja uppehålla sig i stadsrummet. 
Samt för att detta ska vara tillgängligt för alla människor, inklusive 
de med extra stortbehov av lugn.

 � Skapa välmående: ökad självständighet och upplevd trygghet 
betyder ökad aktivitet, kroppslig och/eller mental. På så sätt ökar 
möjligheterna för bättre hälsa för fler. Små förbättringar i miljön 
kan göra stora förbättringar för den enskilda individen. 

 � Utforma för alla årstider: väl fungerande gång- och cykelvägar är 
betydelsefulla för att gång och cykling kan fungera som vardagligt 
transportmedel. Väl fungerande vinterunderhåll av dessa gör att 
det går att transportera sig via gång och cykel året runt. 

 � Planera för sociala relationer: en avgörande faktor för välmående 
är goda sociala relationer. Det är av den anledningen viktigt att 
den fysiska miljön över hela staden understödjer denna möjlighet 
för alla människor oavsett förmågor och bakgrund, genom att 
erbjuda blandade funktioner och tillgång till service. Avsaknad 
av trafikbarriärer, smågator och mindre trafik är även det sätt att 
understödja relationsbyggande. Detsamma gäller miljöer med hög 
promenadvänlighet. Miljöerna bör dock vara välunderhållna och 
rena för att det ska ge god effekt. 

 � Goda miljöer: miljöer med hög trafiksäkerhet både faktisk och 
upplevd, goda ljudmiljöer och bra luft påverkar den mänskliga 
hälsan positivt. Det påverkar även vissa gruppers, så som barns 
och personer med vissa allergier, möjlighet att röra sig i offentliga 
rummet och därmed deras hälsa. 

 � Jämlikt fördelad tillgång till transportinfrastruktur och 
kollektivtrafik kan understödja social inkludering, och därmed 
hälsa och välbefinnande, genom att fler får access till vänner, 
familj, mat och jobb. Fysisk tillgänglighet, god servicenivå samt 
rumslig tillgänglighet för olika grupper är centralt.

 Referenser: Balducci & Checchi (2009); et al. (2015); Boverket (2005); Caggiano (2015); Chapman (2018); Dempsey (2009); Gehl (2010); Geurs et al .(2009); Hanibuchi & Nakaya (2013); Hansen (2015); 

Hassen & Kaufmann (2009); Mazumdar et al. (2017); Portella et al. (2015); Sweden Green Building Lab Council (2018); Talen & Koschinsky (2013)

TRYGG
Att skapa förutsättningar för en trygg och 
säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till 
jämställdhet och jämlikhet i staden. 

ANVÄNDBAR
Att skapa förutsättningar för en 
användbar plats och miljö för boende, 
verksamma och besökare ger en 
hållbar stadsutveckling. 

INKLUDERANDE
Att gynna förutsättningar för 
inkluderande platser och miljöer 
bidrar till social delaktighet och 
ökad sammanhållning i staden. 

ATTRAKTIV
Att främja förutsättningar för en rikt nyanserad 
stad öppen för människors olikheter bidrar till 
ökad attraktivitet för boende, verksamma och 
besökare.  

VÄLGÖRANDE
Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefinnande är avgörande för 
en hållbar stadsutveckling.  
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1 
TRYGG
Att skapa förutsättningar för en trygg 
och säker plats och miljö med respekt för 
människors olikheter bidrar till jämställdhet 
och jämlikhet i staden. 

2
ANVÄNDBAR
Att skapa förutsättningar för en användbar plats 
och miljö för boende, verksamma och besökare 
oavsett förmågor och bakgrund bidrar till en mer 
tillgänglig stad. 

3 
INKLUDERANDE
Att gynna förutsättningar för 
inkluderande platser och miljöer bidrar 
till social delaktighet och därmed till 
mer tillgängliga städer. 

4
ATTRAKTIV
Att främja förutsättningar för en rikt 
nyanserad stad öppen för människors 
olikheter bidrar till attraktivitet för boende, 
verksamma och besökare.

5 
VÄLGÖRANDE
Att skapa förutsättningar som främjar 
hälsa och välbefi nnande för olika delar 
av befolkningen är avgörande för 
stadens tillgänglighet. 

TILL-
GÄNGLIGHETS-
DESIGN 
FÖR 
STADENS 
UTVECKLING
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Diskussion
 

Det finns tydliga formella krav i huvudsakligen PBL 
Plan- och bygglagen1 och Byggnadsverkslagen2 att den 
offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla grupper i 
samhället. Som visat i denna rapport är det dock inte 
lika tydligt att den byggda miljön också bör upplevas 
socialt tillgänglig för alla. Kommuner brukar framhålla 
i sina visioner och policys att den offentliga miljön ska 
vara till för alla och som del av den sociala hållbarheten 
framhålls ofta att till exempel torg ska vara stadens vard-
agsrum för alla invånare. 

För att åstadkomma att kommuners vision och policies 
om stad för alla realiseras i praktiken vid genomförandet 
krävs en medveten uppföljning av tillgänglighetsdesign 
genom processer för fysisk planerings alla steg. De kan 
liknas vid en kedja som inte är starkare än varje länk 
och dess kopplingar. Vi i projektgruppen har själva 
erfarenhet av att viktiga sakfrågor, som trots att de är 
uttalade i visioner och mål, ändå försvinner någonstans i 
processen. De behöver integreras och över tid följas upp 
i kedjan vision – mål – fördjupad översiktsplan – utveck-
lingsplan – detaljplan – upphandlingsunderlag – pro-
jektering – entreprenad - genomförande. Den svagaste 
1 Plan och Bygglagen (2010:900)

2 Lag om ändring i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. (SFS 

2007:457)

länken är ofta i övergången från de planeringsskedena 
till genomförandeskedena. 

Inledningsvis i denna text beskrivs dagens situation där 
tillgänglighetsdesign traditionellt ses ur ett funktionellt 
perspektiv genom att tillgodose möjligheten att nyttja 
stadens platser och lokaler. Sammanfattningsvis finns 
regelverk och handböcker för att tillgängliggöra fysis-
ka miljöer för olika former av funktionsnedsättningar.  
Dock bygger dessa på minimumkrav och ofta tas inte 
hänsyn till att inte stigmatisera grupper. Att utbudet 
av material inte är stort och att de regelverk och hand-
böcker som finns enbart uppfyller minimumkraven på 
tillgänglighet kan vara en av orsakerna till att flera röster 
höjs för att tillräckligt inte görs för att tillgängliggöra 
det offentliga rummet för allas behov. Vår övertygelse är 
att det offentliga rummet kan utmanas och bidra till att 
motverka exkludering och diskriminering utifrån övriga 
diskrimineringsgrunder utöver funktionsnedsättning. 

Det finns dock stöd för ett breddat perspektiv på till-
gänglighetsdesign, som tidigare nämnts inte minst i 
PBL3  som föreskriver att en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, och en 

3 Plan och Bygglagen (2010:900)
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god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer främ-
jas. 

Några anledningar till att personer som är inblandade 
utvecklingsarbete inte anammar ett brett perspektiv av 
tillgänglighetsdesign beskrivs som otillräckliga resurser 
eller tid, dålig tillgång till användare, oerfarenhet i han-
tering av användarperspektiv och/eller brist i efterfrågan 
av beställare4. En anledning till att social tillgänglighets-
design inte alltid systematiskt dokumenteras och offent-
liggörs i samma utsträckning som kanske andra typer av 
förändrings- och utvecklingsarbeten kan vara att denna 
typ av arbete är svårdefinierat och antingen gömmer 
sig bakom, eller inom, andra typer av utvecklingsar-
beten. Det kan också krävas särskild kompetens både 
för att bedriva och att beskriva utveckling för tillgänglig-
görande ur ett bredare perspektiv än utifrån invånarnas 
fysiska egenskaper och förutsättningar. Ytterligare orsak 
utifrån tidigare beskrivet resultat är att det kan saknas 
handgripliga och konkreta metoder som han handleda 
kommuner i breda tillgänglighetsdesignprojekt.

Mot detta kan ställas ett av de tidigare beskrivna goda 
exemplen från Malmö stad, där Trevor Graham beskriv-
er att arbetet med fysiska förändringar tillsammans med 
medborgare i bostadsområden innebär utmaningar för 
det traditionella kommunala arbetssättet. Han fortsätter 
dock med att beskriva att det generar mervärden som 
innebär mer än en enkel fysisk förändring, något som 
bättre kan hantera komplexa och sammanflätade sam-
hällsutmaningar: “Att utlösa potentialen i dessa proces-
ser kräver att man tänker och agerar utanför boxen, att 
oliktänkande personer bidrar med olika perspektiv, pro-
fessionellt såväl som personligt, och tillsammans deltar i 
öppna skapandeprocesser som ger så mycket mer än ett 
vanligt skrivbordsarbete.”5 

En designdriven stadsutveckling som tar som utgång-
spunkt principer för tillgänglighetsdesign kan användas 
medvetet och inkluderande för att bidra till en håll-
bar samhällsutveckling. Det innebär ett främjande av 
helhetssyn, samverkan och dialog, inkluderande och 
4 Keates & Clarksson (2004)

5 Eriksson & Björnsson (2013)

demokratiska perspektiv såväl som att hämta inspiration 
från förebilder och att kontinuerligt utveckla utövare och 
andra aktörer som medverkar i planeringen. 

De ‘vita fläckar’ som identifierats och beskrivits i denna 
text omfattar ett helhetsperspektiv på tillgänglighetsde-
sign som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och 
som tillgodoser mer än baskraven på fysisk tillgänglighet. 
Vi anser att de beskrivna principerna för social till-
gänglighet i form av trygg, användbar, inkluderande, 
attraktiv och välgörande visar potential i att bättre tillgo-
dose specifika behov för människor med olika förmågor, 
erfarenheter och bakgrund. De kräver dock en bredare 
syn och samverkan mellan olika samhällsdelar för att 
tillgodose en social hållbarhet i stadsutvecklingen. Det 
kräver även en mer medveten planering som säkerställer 
att goda intentioner och vackra visioner når ända fram 
till genomförande och implementeringsskedet.  
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