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Abstrakt  
Offentliga miljöer designas av arkitekter. För att majoriteten av befolkningen ska kunna var 

delaktiga och utföra aktiviteter i offentliga miljöer behöver den vara tillgänglig. Syftet med 

denna studie var att uppmärksamma arkitekters erfarenhet att designa tillgängliga offentliga 

miljöer för personer som har syn-, hörsel-, rörelse- eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Författaren har använt sig av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att 

samla in data. I denna studie är det sex arkitekter som har intervjuats om deras erfarenhet att 

designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. De arbetar eller har varit konsulter inom 

kommunal verksamhet i mellersta Sverige. Resultatet från dataanalysen av de intervjuade 

arkitekternas erfarenhet resulterade i tre kategorier: ”Lagar, förordningar och regler samt 

ekonomin påverkar designen”, ”Designa offentliga miljöer för personer med 

funktionsnedsättning” och ”Design av offentliga miljöer kan underlättas genom samverkan 

med andra”. I resultatet framkom att arkitekterna stödjer sig på lagar, förordningar och andra 

aktörer för att möjliggöra tillgänglighet. Det finns också olika omständigheter som påverkar 

möjligheten att designa tillgängligt i offentliga miljöer. Arkitekternas erfarenhet varierade vad 

det gäller de olika funktionsnedsättningarnas behov av designad tillgänglighet i offentliga 

miljöer, vilket påverkar möjligheten till utförande av aktivitet. Arbetsterapeuter som framförs 

i diskussionen är en aktör som har ett intresse gällande tillgänglighet och har kunskapen hur 

miljön kan påverka aktivitetsutförande. En arbetsterapeut kan agera som konsult till arkitekter 

för att skapa tillgängliga offentliga miljöer.   

 

 

Nyckelord: Tillgänglighet, offentliga miljöer, arkitekter, funktionsnedsättning, arbetsterapeut. 
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Abstract 
Public spaces are designed by architects. In order for the majority of the population to be 

involved and carry out activities in public spaces accessibility is needed. The purpose of this 

study is to draw attention to the experience of architects designing accessible public spaces 

for people who have sight, hearing, mobility or cognitive disabilities. The author has used a 

qualitative approach with semi-structured interviews to collect data. In this study, six 

architects were interviewed about their experience of designing accessible in public places 

and they are working or have been consultants in commune operations in central Sweden. The 

results from the data analysis resulted in three categories: “Laws, regulations and rules, and 

the economy affects the design”, “Designing public spaces for people with disabilities” and 

“Design of public spaces can be facilitated through interaction with others”. The result 

demonstrates that the architects relied on laws, regulations and other relevant parties to ensure 

accessibility. Different factors can also affect the ability to design accessible in public space. 

Architects experience varied when designing for accessibility in public spaces for different 

disabilities. Occupational therapist is an actor who has an interest and knowledge concerning 

accessibility and how the environment can affect occupational performance in public is 

discussed. Also that occupational therapists can act as a consultant to architects to create 

accessible in public spaces. 

 

 

Keywords: Accessibility, public spaces, architects, disability, occupational therapy. 
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Inledning  
Arkitektur är designade byggnader och områden i fysiska miljöer. Det är arkitekter som ser 

till att offentliga miljöer designas tillgängliga för att möta mångfalden av personer att vara 

aktiva och sociala. Arkitekter arbetar med att samla in information om den tilltänkta miljö 

som ska designas och hur den ska användas av de personer som ska utnyttja den. Forskning 

och medvetenheten av tillgänglighet i offentliga miljöer för personer som har 

funktionsnedsättningar ökar. Att designa tillgängligt i offentliga miljöer är en komplex 

process, som ibland innefattar samverkan mellan flera aktörer. En aktör som har kunskapen 

om funktionsnedsättningar och miljöns inverkan på aktivitetsutförande är arbetsterapeuter. I 

Sverige har intresset hos arbetsterapeuter ökat för att arbeta med tillgänglighet i offentliga 

miljöer. De teoretiska modeller och de resonemang som finns inom arbetsterapi har en tydlig 

aktivitetsfokus i förhållanden till miljöer. För att offentliga miljöer ska bli tillgängliga utifrån 

olika aspekter, kan ett samarbete ske mellan arkitekter och arbetsterapeuter. En viktig del i ett 

samarbete är förståelse av varandras professioner om tillgänglighet i olika offentliga miljöer.  

Det finns en begränsad information om designad arkitektur och tillgänglighet. Därför är det 

intressant att få ta del av arkitekters erfarenhet att designa tillgängligt i offentliga miljöer.  
 

Bakgrund 
 

Tillgänglighet i offentliga miljöer 

Arkitektur avser byggnader som formats i den fysiska miljön och omfattar landskap, städer, 

interiörer, möbler och enskilda objekt. Inom stads- och samhällsplanering arbetar arkitekter 

med planering av byggnader och byggda miljöer som till exmpel offentliga miljöer. 

Arkitektens roll i dessa sammanhang är att hitta lösningar som förenar önskemål och behoven 

för olika aktiviteter samt undersöka hur den offentliga miljön används. En viktig förutsättning 

är att offentliga miljöer ska vara tillgänglig och fungera på ett bra sätt för dem som skall 

använda den. Arkitekter ska även se på funktionella krav mellan tekniska, ekonomiska, 

ekologiska och de estetiska i miljöerna samt kunna hjälpa kunder med frågor gällande 

samhällets krav på hållbarhet, brandsäkerhet och tillgänglighet (www.arkitekt.se).  

 

Varje person kan i sitt liv någon gång uppleva och få problem med tillgänglighet i offentliga 

miljöer. Det kan gälla barn, gravida kvinnor, föräldrar med barnvagn, människor som bär 

tunga väskor, någon som har brutit benet och använder kryckor eller andra kroppsliga eller 

kognitiva försämringar (Evcil, 2010). För att stödja personer i sitt aktivitetsutförande i 
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offentliga miljöer bör den byggas tillgänglig för så många som möjligt. Detta är mottot för 

begreppet ”Universell Design [UD]”. UD beskriver att produkter och miljöer ska kunna 

användas av alla, oavsett ålder, storlek, förmåga och funktion i största möjliga utsträckning 

samt vistas i miljöer utan iögonfallande anpassningar eller specialutformningar (Imrie, 2012). 

UD baseras på att minska och eliminera diskriminering genom att designen inte 

uppmärksammas med nedsättande attityder eller stigmatisering (Erkilic, 2011).  

Arkitekter använder sig av UD som är ett koncept för att designa i offentliga miljöer och den 

grundar sig på 7 principer för att skapa tillgänglighet (Story, Mueller & Mace, 1998; Iwarsson 

& Ståhl, 2003). Enligt en studie av Aslaksen, Bergh, Bringa och Heggem (1997) kan 

arkitekter känna sig låsta av UD och det kan påverka arkitektur, ekonomi och planering av 

produkter i offentliga miljöer. Arkitekter kan se UD som en standardisering av arkitektur och 

att de inte har den konstnärliga friheten att designa. Samtidigt anser arkitekter att UD är ett 

koncept som gynnar och riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar och att det 

ger en tillgänglighet i olika avseenden enligt Story et al. (1998). 
 

För att vara delaktig och känna sig tillfreds i offentliga miljöer kan det finnas olika faktorer 

som påverkar möjligheten att medverka, såsom fysiska och kognitiva samt personliga 

egenskaper och erfarenheter (Wee & Paterson, 2009; Schriner & Scotch, 2001). När personer 

utför olika aktiviteter som ex. handlar mat, fikar med vänner på ett café, äter mat på en 

restaurang eller är aktiva inom en idrott, behöver den omgivande miljön vara tillgänglig och 

stödjande i utförandet. Enligt Willard och Spackman (2009) är tillgänglighet ett begrepp för 

att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer att genomföra 

aktiviteter som den är avsedd för. För personer med en funktionsnedsättning finns det 

områden i offentliga miljöer som inte alltid är tillgänglig för alla, utan att det finns hinder i 

miljön (Cohn & Lew, 2010). En relation mellan en person och en miljö avgör om den är 

tillgänglig och användbar. En offentlig miljö kan vara stödjande för en person som har en 

rörelsenedsättning medan den kan vara ett hinder för en person som har en synnedsättning 

(Steinfeld & Danford, 1999). Enligt en definition gjord av Kielhofner (2012) beskrivs miljön 

som den fysiska, sociala, ekonomiska och kulturella i personers omgivning, vilket kan vara 

både stödjande och ha konstruerade eller naturliga hinder som påverkar utförande av aktivitet. 

Vidare förklara Kielhofner (2012) att omgivningens egenskaper har inflytande på vad 

personer väljer och hur en aktivitet utförs. Det är viktigt att varje person fritt kan välja sina 

offentliga miljöer för att medverka i aktiviteter (White, Lloyd Simpson, Gonda, Ravesloot & 

Coble, 2010).  
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En offentlig miljö som vänder sig till barn är lekplatser. I ett flertal studier (Prellwitz & Skär, 

2007; Schriner & Scotch, 2001; Olsen & Dieser, 2012; Woolley, Armitage, Bishop, Curtis & 

Ginsborg, 2006; Yantzi, Young & Mckeever, 2010) beskrivs att denna miljö i mycket liten 

utsträckning är tillgänglig för barn med någon funktionsnedsättning. Andra studier (Fänge, 

Iwarsson och Persson, 2002; Kaufman, 1995; Kaufman-Scarborough, 1999; Imrie, 1996) 

redovisar att offentliga miljöer som ex. shopping centra och caféer som är sociala 

mötesplatser, kan av ungdomar med någon funktionsnedsättning uppleva att de blir 

begränsade av den bristfälliga tillgängligheten. Det skapas en negativ känsla av utanförskap 

och de blir beroende av assistenter för att utföra aktiviteter i dessa miljöer. Även äldre 

personer upplever att tillgängligheten i offentliga miljöer påverkar deras möjlighet att vara 

aktiva (Valdemarsson, Jernryd & Iwarsson, 2005; Hovbrandt, Fridlund & Carlsson, 2007). 

När personer blir äldre förändras kroppen och vissa funktioner blir nedsatta som syn, hörsel, 

kognition och fysiologin, vilket påverkar aktivitetsutförandet (Larsson & Rundgren, 2010). 

Oavsett i vilken situation personer befinner sig i, bör offentliga miljöer vara tillgänglig och 

stödjande i aktivitetsutförande.  

Lagar, förordningar och riktlinjer för delaktighet i offentliga miljöer  

Arkitekter har lagar, förordningar och riktlinjer att stödja sig på för att designa tillgängligt i 

offentliga miljöer. Lagarna och förordningarna ska ge alla invånare samma rättigheter och 

möjligheter att vara delaktiga i offentliga miljöer (Peterson, 1998). Regeringen i Sverige har 

utifrån en proposition; ”Från patient till medborgare”(1999/2000:79) påbörjat ett arbete mot 

ett samhälle med en förändring för att eliminera hinder i offentliga miljöer. En förordning 

(SFS, 2001:526) har utformats av Riksdagen som innefattar det ansvar statliga myndigheter 

har för att genomföra och följa de handikappolitiska målen, samt en Plan och bygglag (SFS, 

2010:900) som tydliggör att byggnationer ska göras tillgängliga och användbara för personer 

med funktionsnedsättning. Boverket har två olika författarsamlingar, i den ena (BFS 2011:5 – 

ALM 2) ger de råd i hur nya allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 

byggnader ska göras tillgängliga, samt användbara för personer med olika 

funktionsnedsättningar. I den andra författarsamlingen (BFS 2011:13 HIN 2) finns det 

föreskrifter och råd i hur hinder kan undanröjdas i offentliga miljöer. Boverket har gjort en 

granskningsrapport (SOU 2009:57) där de beskriver behovet av en ökad utveckling och 

forskning om tillgänglighet samt att detta bör ske i samråd med olika aktörer. Det redovisades 

även att det finns en växande marknad med teknik, hjälpmedel, forskning och 

kompetensutveckling inom tillgänglighet, men att det är i dag eftersatt. Det uppmärksammas 

http://link.libris.kb.se/sfxlaub?frbrVersion=4&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2013-10-28T12%3A10%3A33IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-tayfranc&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.genre=article&rft.atitle=Public%20Policy%20Affecting%20Universal%20Design&rft.jtitle=Assistive%20Technology&rft.btitle=&rft.aulast=Peterson&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Peterson%2C%20William&rft.aucorp=&rft.date=19980630&rft.volume=10&rft.issue=1&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=13&rft.epage=20&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1040-0435&rft.eissn=1949-3614&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1080/10400435.1998.10131956&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3Ctayfranc%3E10.1080/10400435.1998.10131956%3C/tayfranc%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/%3E
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också i rapporten att det saknas en kvalificerad utbildning för forskning och utveckling om 

tillgänglighet och användbarhet i offentliga miljöer.  

 

Arkitekter kan använda sig av en handbok och uppslagsverk som heter ”Bygg ikapp, 

handikapp” (Svensson, 2008). Den kan användas som ett komplement till bygglagar. I boken 

finns det byggregler, allmänna råd och de krav som ställs för en generell tillgänglighet och 

bostadsutformning m.m., samt ex. på lösningar som uppfyller kraven i bestämmelserna. Att 

designa för tillgänglighet i offentliga miljöer är en komplex process, en process som ibland 

innefattar samverkan mellan flera aktörer. Förutom att arkitekterna designar, ansvarar och 

samordnar de kontakter med övriga aktörer inom byggnationer som har hand om el, 

ventilation m.m. samt med kommuner och andra myndigheter (www.arkitekt.se). En aktör i 

Sverige som har ökat sitt intresse för tillgänglighet i offentliga miljöer är arbetsterapeuter och 

det betraktas som ett folkhälsoarbete enligt Iwarsson och Ståhl (2003). Vidare förklarar Hitch, 

Larkin, Watchorn och Ang (2012) att en samverkan har tilltagit mellan arbetsterapeuter och 

arkitekter på senare tid och det har uppmärksammat hur viktigt det är med tillgänglighet i 

offentliga miljöer. 

 

Arbetsterapeuter möjliggör aktiviteter i offentliga miljöer 

Arbetsterapins fokus ligger på att underlätta möjligheterna att leva ett värdefullt liv och kunna 

vara aktiv efter varje persons önskemål. De teoretiska modeller och det resonemang som finns 

inom arbetsterapi har en tydlig aktivitetsfokus i förhållande till miljön (Fisher, 2009). De mål 

som arbetsterapeuten arbetar för är att möjliggöra för personer att utföra meningsfulla 

aktiviteter och vara delaktig i olika offentliga miljöer (Kielhofner, 2012). Enligt Willard och 

Spackman (2009) har arbetsterapeuter kunskap på olika nivåer inom samhället, från 

individanpassad bostadsanpassning till utformning av offentliga miljöer. Denna kunskap 

skulle arbetsterapeuter i högre utsträckning kunna applicera genom att agera som konsulter till 

bland annat arkitekter (Ringaert, 2002). Några studier (Vrkljan, 2005; Rebeiro; 2001; McColl, 

1998) påvisar att arbetsterapeutens arbete handlar om att uppnå en förändring i den offentliga 

miljön, men att det är en utmaning och ett viktigt arbete som kommer att öka.  

 

Arbetsterapeuters kunskap kan tas tillvara redan från början med att skapa offentliga miljöer 

där hinder elimineras innan de bygger, vilket kan möjliggöra offentliga miljöer att bli 

tillgängligare (Baum & Law, 1998). Arbetsterapeuten och övriga aktörer kan agera 

gemensamt med att utforma åtgärder i offentliga miljöer som stödjer delaktighet för personer 

http://www.arkitekt.se/
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med funktionsnedsättningar (Law, 1991). I en studie av Doll (2010) behöver arbetsterapeuter 

hitta en roll som kan påverka samhället och bistå med kunskap för att förhindra svårigheter i 

miljön och utveckla ett sätt att arbeta med övriga aktörer i samhället. Ett samråd som grundas 

mellan entreprenörer, arkitekter, stadsplanerare och arbetsterapeuter om tillgänglighet i 

offentliga miljöer. I en studie av Hitch et al. (2012) gjordes en undersökning om det fanns ett 

samarbete mellan arbetsterapeuter och arkitekter samt vilken syn deras roll är i förhållande till 

tillgänglighet i offentliga miljöer. Det framkom i studien att terminologin gör det svårt för 

dem att få en förståelse av varandra och att de olika yrkesgrupperna grundar sig på olika 

förhållningssätt till tillgängligheten. Studien visade även att arbetsterapeuten ser mer på 

individen och att en anpassning av tillgänglighet gjordes efteråt vid behov samt att de saknade 

kunskapen och förståelsen av den byggda miljön. Arkitekter hade däremot en mer 

övergripande planläggning från början av att designa i offentliga miljöer. Det framkom också 

i studien att den kunskapen som arbetsterapeuten har, kan användas för att skapa 

tillgänglighet i offentliga miljöer och att ett samarbete skulle gynna båda yrkesgrupperna. 

 
Problemformulering 

Offentlig miljö bör vara designad tillgänglig för att möjliggöra aktiviteter för alla, oavsett om 

personer har eller inte har en funktionsnedsättning. När personer upplever hinder i fysiska 

miljöer är det tillgängligheten som påverkar aktivitetsutförande och inte personernas 

funktionsnedsättning. För att stödja delaktighet i offentliga miljöer behövs en ökad kunskap 

om hur miljön inverkar på aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten är en aktör som kan delge sin 

kunskap till arkitekter som designar i offentliga miljöer. För att en arbetsterapeut ska kunna 

vara konsulent och bidra med sin kunskap och erfarenhet till arkitekter, behöver 

arbetsterapeuter få ta del av vad en arkitekt står inför när de designar tillgängligt i offentliga 

miljöer. Ovanstående litteraturgenomgång visar att det finns brister vad det gäller 

tillgänglighet i offentliga miljöer, trots att det finns lagar, förordningar och riktlinjer som ska 

stödja en utveckling av tillgänglighet. Denna studie uppmärksammar arkitekters erfarenhet av 

att designa offentliga miljöer. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva arkitekters erfarenhet att designa tillgängligt i 

offentliga miljöer. 
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Metod 
 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en empirisk kvalitativ studie med en induktiv ansats för 

insamling av data och analys. Enligt Olsson och Sörensen (2008) är en kvalitativ ansats 

lämplig för att beskriva med skrivna eller talande ord, där data ger karaktär åt människors 

uppfattningar om fenomen i omvärlden. 

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval har genomförts med avsikt att intervjua personer med erfarenhet att 

designa tillgängligt i offentliga miljöer. Enligt Hartman (2004) är bekvämlighetsurvalet 

inriktat på deltagare som finns tillgängliga inom räckhåll och medvetet valts ut till en 

undersökningsgrupp. I denna studie är det sex arkitekter som har intervjuats och har 

erfarenheten att designa offentliga miljöer, de arbetar eller har varit konsulter inom kommunal 

verksamhet i mellersta Sverige. Inklusionskriterier är att arkitekterna har medverkat och 

designat i offentliga miljöer. 

 

Procedur 

Författaren kontaktade de utvalda kommunernas stadsbyggnadskontor via telefon för att få 

information om vilka arkitekter som arbetar med att designa den offentliga miljöns 

utformning. Författaren tog telefonkontakt med de berörda arkitekter som arbetade inom 

kommunal verksamhet och de företag som arbetade som konsulter för att designa den 

offentliga miljön. För de som tackade ja, att delta i studien upprättades en planering och 

bokning av mötesplats, datum och tid för en intervju. Ett missivbrev distribuerades (se bilaga 

1) via e-post med information som klargjorde studiens syfte.  

 

Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där alla deltagare fick 

fastställda frågor med öppna svarsalternativ, vilket gav arkitekterna en chans till att utrycka 

personliga åsikter enligt en redogörelse av Olsson och Sörensen (2008). Frågorna (se bilaga 2) 

handlar om tillgänglighet i offentliga miljöer och vid varje intervjutillfälle underättade 

författaren om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt. De intervjuade arkitekterna 

fick skriva på ett godkännande att de ville delta (se bilaga 3). Intervjuerna spelades in och 

pågick i cirka 15-20 min. Därefter skrevs intervjuerna ut ordagrant.  
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Analys av data 

En analys av intervjuerna gjordes med stöd av den kvalitativa innehållsanalysen enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Författaren läste igenom de transkriberade 

intervjuerna för att få en helhetsbild. Därefter identifierades meningsbärande delar i texten i 

form av ord, meningar eller stycken som markerades. Dessa meningsbärande enheter utgjorde 

grunden för analysen. Därefter gjorde författaren en kondensering av de meningsbärande 

enheterna, där innehållet bevarades men blev ännu mer koncentrerat. Sedan abstraherades den 

kondenserande texten till koder som kort beskrev innehållet på den meningsbärande enheten. 

I följande del i analysfasen deltog författarens handledare genom att få de koder som 

framkom i studien, för att kunna jämföra och diskutera likheter och skillnader av 

abstraktionen (tolkningen). Därpå sammanställdes koderna med liknande innehåll till 

kategorier, även detta skedde i dialog med handledaren för att stärka trovärdigheten. Enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) bör de kategorier som framkommer helst vara 

ömsesidigt uteslutande och data bör inte kunna passa in i flera kategorier, dessa kategorier ska 

även relatera till innehållet på en beskrivande nivå. 

 
Etisk reflektion 

De medverkande arkitekternas integritet har respekterats och intervjuerna har avidentifierats. 

Datamaterialet har förvarats på ett ställe där ingen obehörig kan ha tagit del av det insamlade 

materialet (Olsson & Sörensson, 2007). Risker för de medverkande arkitekter i denna studie 

kan vara en upplevelse av oro över att deras design i offentliga miljöer inte uppfyller de krav 

som samhällets lagar och förordningar tillförskriver tillgänglighet. Därför har en tydlig 

information delgivits om de rättigheter som arkitekterna har i denna studie. De fördelar som 

finns med studien är att den belyser och lyfter upp ämnet; tillgänglighet i offentliga miljöer 

med en målsättning, att ingen ska känna sig utanför samhället. Vidare kan studien bidra till en 

ökad förståelse för den komplexitet tillgänglighetsfrågor innebär, vilket bland annat skulle 

kunna leda till ett större samarbete mellan arkitekter och arbetsterapeuter. Betydelsen med 

studien känns därför övervägande jämfört med de risker som kan föreligga. 

 
Resultat 
 
Resultatet från dataanalysen av de intervjuade arkitekternas erfarenhet att designa tillgängligt i 

offentliga miljöer resulterade i tre kategorier: ”Lagar, förordningar och regler samt ekonomin 

påverkar designen”, ”Designa offentliga miljöer för personer med funktionsnedsättning”, 

”Design av offentliga miljöer kan underlättas genom samverkan med andra”. Kategorierna 
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beskriver arkitekternas erfarenhet och nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 

kategorierna och citat från de intervjuade arkitekterna. 

 
Lagar, förordningar och regler samt ekonomin påverkar designen 

I denna kategori beskriver arkitekterna sina erfarenheter av hur lagar, förordningar och regler 

och att även ekonomin kan påverka deras arbete med att designa tillgängligt i offentliga 

miljöer. 

 

Enligt samtliga arkitekter har det skett en stor förändring under de senaste åren när det gäller 

tillgänglighet i offentliga miljöer. Enligt deras erfarenhet ställs det högre krav idag på 

tillgänglighet vid byggnationer där lagar, förordningar och regler tydligt beskriver hur 

offentliga miljöer ska utformas. Dessa regler är tydligare och mer konkreta vid 

nybyggnationer än vad det är vid ombyggnationer. Vidare beskriver arkitekterna att det är 

byggnadsnämnden som godkänner byggnadslov och ser till att riktlinjerna följs angående 

tillgänglighet. Byggnadsnämnden ger inget bygglov om inte kraven på tillgänglighet uppfylls. 

Arkitekterna uppgav även att lagarna och förordningarna beskriver funktionskrav men inte 

hur man skall uppnå dessa krav. När det uppstod svårighet att designa tillgängligt fick 

arkitekterna använda sin kreativitet för att finna en lösning på problemet. Några av 

arkitekterna användes sig av boken ”Bygg i kapp, handikapp” för att få rätt underlag och 

riktlinjer för att de ska bli så tillgängligt som möjligt. Arkitekter beskrev sina erfarenheter om 

lagar och förordningar på följande sätt: 

  

”BBR som stiftade lagarna som vi efter lever så att säga …lagarna 
som finns är egentligen, de säger inte kanske att du ska göra såhär, å 
så å så utan de ställer funktionskrav alltså, man ska uppfylla den här 
funktionen men de talar inte om riktigt hur de ska göras utan det blir 
ju att man ser till att man utformar husen så de uppfyller även dom här 
kraven”. 
 
”De är klart att vi är styrda av dom, men vi är ju ändå, man kan ändå 
lösa det på olika sätt i alla fall de går ju absolut att göra, men man 
måste vara lite kreativ då, å förhoppningsvis så är vi de”. 

 

Arkitekterna beskriver vidare att tillgänglighetsfrågor i deras utbildning var något som de 

saknade eller endast fick i begränsad mängd. Kunskap om tillgänglighet var något de själva 

hade fått lära sig efter att de hade börjat arbeta. Arkitekternas yrkesår varierade, vilket 

resulterar i olika erfarenheter av att designa i offentliga miljöer. 
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Det framkom även från de intervjuade arkitekterna att ekonomin kan påverka designen av 

tillgänglighet vid byggnationer i offentliga miljöer. Arkitekter har en svår balansgång mellan 

att skapa tillgänglighet enligt lagar och regler, men samtidigt designa efter den ekonomiska 

kostnadsplanen som är avtalad med en kommun eller en privat aktör. En privat aktör inom 

offentliga miljöer följer de bygglagar som finns, medan en kommun kan ställa högre krav på 

grund av att de finns en risk att de måste bekosta en ombyggnation i efterhand.  

 
”…vi måste ta hänsyn till de i lagar och regler som finns, så att vi 
tänker på de men sen försöker man ibland å. Ja att det blir för dyrt helt 
enkelt. Ja, man försöker att komma undan så snålt de går, men de måste 
ju byggas för de.” 

 

Arkitekterna upplevde ibland att det kan vara svårt att uppnå vissa delar av tillgänglighet vid 

ombyggnationer. Det är vid dessa situationer som arkitekterna använder sig av sin erfarenhet 

och kunskap för att göra en avvägning mellan en rimlig kostnad och bygga efter de 

byggnormer som rekommenderades. 

 

”…ombyggnader kan det alltid vara knepigt liksom där man har 
befintliga hus att utgå ifrån liksom där inga mått stämmer med storlekar 
å sånt…. det bli lite knepigt liksom men samtidigt är det en utmaning 
men det kan vara svårt kanske, att uppfylla alla mått inom rimliga 
gränser…” 

 

Designa offentliga miljöer för personer med funktionsnedsättning 

Denna kategori beskriver arkitekternas erfarenheter av att designa tillgängligt i offentliga 

miljöer för dem med en funktionsnedsättning, men enligt arkitekterna blir det oftast till de med 

synliga funktionsnedsättningar. 

 

De intervjuade arkitekterna är eniga om att den offentliga miljön ska vara designad och 

tillgänglig för alla. Den designade miljön ska vara utformad på ett sådant sätt att den tilltalar 

estetiskt och funktionellt utan iögonfallande design. Arkitekterna beskriver olika miljöer som 

designas tillgänglig för att möta personer med någon funktionsnedsättning där de även ska ha 

möjligheter att vara självständiga och aktiva. De konkreta exemplen som arkitekterna 

beskriver i intervjuerna är dock främst om tillgänglighet för personer med rörelsenedsättning, 

vilket resulterar i ramper vid höjdskillnader samt att de ser till att det finns tillräckligt med ytor 

för att komma fram, speciellt vid toaletter. En arkitekt beskrev hur han själv ibland prövade att 

ta sig fram med rullstol för att testa tillgängligheten.  



 14 

”…så att du har möjlighet att ta dig fram med rullstol till exempel 
eller med kryckor så ska de kunna se höjdskillnaderna där också, eller 
tillgängligheten på en toalett eller att du får utrymme så att du kan 
vara i kök och jobba och så vidare.” 

 
Arkitekternas erfarenhet och kunskap för personer med synnedsättning bestod av att placera ut 

kontrastmarkeringar vid trappor, höjdskillnader, dörrar och dörrkarmar samt vid glaspartier i 

miljön. Arkitekterna informerade även om de gångstråkar och områden som har olika taktila 

beläggningar för att uppmärksamma förändringar i miljön.  

 
”Ja, syn där blir det ju kontrastmarkeringar de de är ju vanligt å de 
måste vi ju ha vid trappor å ramper så man ser var trappan börjar, å 
vissa dörrar ska markeras så man ser tydligt att det är en dörr å 
glaspartier så man inte går rakt in i dom”. 

 

De intervjuade arkitekterna kunde inte ge några beskrivningar om sina erfarenheter att designa 

tillgängligt för personer med hörselnedsättning eller vad de kunde tänkas behöva i offentliga 

miljöer. 

 

”Just dom bitarna är det kanske inte så jätte vanligt att vi kommer in på 
för det ligger ofta lite utanför själva byggnaden…. det är faktiskt ganska 
ovanlig för oss än så länge. Inget specifikt som jag kan dra mig till 
minnes.  Nää, jag har inte varit inne på den delen så mycket” 

 

När arkitekterna beskrev deras erfarenhet gällande tillgänglighet för personer med någon 

kognitiv funktionsnedsättning, var det oftast att de designade för äldreboende. Arkitekterna 

uppgav ingen design i offentliga miljöer för personer med kognitiv funktionsnedsättning i 

olika åldrar.  

 
”De kan jag väll inte säga sådär rakt upp och ner att jag har så stor 
erfarenhet av....nä, jag har ingen stor erfarenhet av de. De är klart, om 
man ritar demensboende å så, då måste man ju ha sånt i antar jag, i 
åtanke men de har vi inte gjort sådär som jag vet då” 

 

Design av offentliga miljöer kan underlättas genom samverkan med andra.  

Denna kategori beskriver vilka aktörer arkitekterna tar råd och information från när det gäller 

utformningen av offentliga miljöer för att förhindra designade hinder och få den tillgänglig.  

 

I vissa situationer tar arkitekter kontakt med olika organisationer inom handikapprörelsen, för 

att få råd kring tillgänglighet och hur det bör se ut för att tillmötesgå de krav som personer 
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med funktionsnedsättning har i offentliga miljöer. Arkitekterna beskriver även att det finns 

arbetsgrupper som arbetar gemensamt med att designa i offentliga miljöer som exempelvis 

elektriker, rörmokare, räddningstjänsten etc., för att få olika infallsvinklar på tillgängligheten. 

 

”…de är ju ett samspel mellan olika aktörer. Om man håller på med 
äldreboende så är de ju alla möjliga kategorier tillexempel 
arbetsterapeuter kan ju vara med tillexempel…så är de, visst är de så, 
ja å handikappsorganisationer har man ju kontakt med i synnerhet när 
man håller på med offentliga eller åt kommuner, så är de så att de är 
arbetsgrupper som är sammansatta som arkitekten har en dialog 
med…” 

 

En arkitekt beskrev hur han tagit kontakt med en person som har en funktionsnedsättning för 

att konsultera tillgängligheten i den miljön som skulle designas. 

 
”…några år sedan gjorde vi en ny entré… hon har en synnedsättning 
och har en ledarhund så med hjälp av henne tog vi fram ledstråk och 
golvplattor, ett system som skulle funka då som hon var med å 
godkände…” 

 

Ingen av arkitekterna hade haft någon kontakt med en arbetsterapeut för att rådfråga angående 

tillgänglighet i offentliga miljöer, utan endast i privata bostäder. Några av de intervjuade 

arkitekterna hade kännedomen om att de fanns tillgänglighetskonsulter att tillfråga, men 

utnyttjade inte deras kunskaper.  

 

Diskussion  
 
Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva arkitekters erfarenhet att designa tillgängligt i offentliga 

miljöer. När arkitekter designar offentliga miljöer, har de många olika aspekter att ta hänsyn 

till. Det är lagar och förordningar med krav på tillgänglighet. Det ställs även krav på det 

ekonomiska, de estetiska och funktionella samt på hållbarhet och brandsäkerhet. 

 

När det gäller de lagar, förordningar och regler som styr tillgängligheten i offentliga miljöer 

är det lättast att designa i nya miljöer. Enligt arkitekterna i denna studie kan det ibland vara en 

utmaning att följa de riktlinjerna som finns. Det kan uppstå svårigheter att designa tillgängligt 

och det är framförallt vid ombyggnationer i gamla byggnader som har gamla standardmått, 

men här använder arkitekterna ofta sin kreativitet till att lösa eventuella hinder. Enligt Fänge 
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et al. (2002) har det skett en positiv förändring under de senaste åren vad de gäller att skapa 

förutsättningar för personer som har någon funktionsnedsättning i offentliga miljöer genom 

lagar och förordningar. Trots detta saknas det fortfarande tydliga riktlinjer för att designa 

tillgänglighet i offentliga miljöer. Enligt arkitekterna använder de sig av sina egna 

erfarenheter och att det blir ibland lösta på ett kreativt sätt. Arkitekter borde konfrontera det 

faktum att det inte finns standardiserade designade riktlinjer för hur det bör designas för olika 

funktionsnedsättningar och att de behöver förstå hur personer med funktionsnedsättningar 

upplevelser tillgänglighet samt användbarheten i offentliga miljöer (Imrie, 1998). En del av 

arkitekterna tog även stöd från på boken ”bygg ikapp, handikapp” som beskriver mått och 

lutningar för tillgänglighet. Att endast ta hänsyn till de objektiva måtten av tillgänglighet i en 

miljö utan att ta hänsyn till personers subjektiva upplevelser om miljön är användbar, är enligt 

Iwarsson och Ståhl (2003) en stor brist. Då ekonomin är en viktig faktor för tillgängligheten i 

offentliga miljöer behöver arkitekter balansera ekonomin gentemot tillgänglighet. 

Arkitekterna i denna studie berättade att de måste tänka på budgeten och rätta sig efter de 

riktlinjer som en uppdragsgivare har, vilket resulterar i att ekonomin styr och kan begränsa 

tillgänglighet. Enligt Imrie (1998) har ekonomin en betydande del i skapande av design för att 

använda kostnadseffektiva metoder på bekostnad av olika tillgänglighetsaspekter.  

 
Det framkom i denna studie att arkitekterna oftast designade tillgängligt för synliga 

funktionsnedsättningar. Det resulterade i att tillgängligheten för personer med 

rörelsenedsättning bestod av ramper, stora ytor för framkomligheten och toaletter. För personer 

som har en synnedsättning, designade arkitekterna kontrastmarkeringar och taktila 

beläggningar som stöd i aktivitetsutförande i offentliga miljöer. Enligt en studie från Turkiet 

(Evcil, 2010) där arkitekterna inte gjorde någon anpassad design, om inte det efterfrågades av 

en kund, var lagstiftat eller om anpassningen var för personer som hade en rörelsenedsättning 

och behövde ramper. Det är viktigt att det sker en förändring för att offentliga miljöer inte ska 

utesluta någon person oavsett funktionsnedsättning (Åkerberg, 2011). I denna studie var det 

ingen av de intervjuade arkitekterna som gav något förslag på designad tillgänglighet för 

personer med en hörselnedsättning. Det finns hjälpmedel att installera i offentliga lokaler, men 

de är kopplade till dem som använder sig av en hörapparat (www.horselboken.se). En 

hörselnedsättning kan drabba alla genom sjukdom, skada eller ålderdom. Att få en 

hörselnedsättning är en naturlig del i åldrandet (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

http://www.horselboken.se/
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När det gäller kognitiva funktionsnedsättningar hade arkitekterna i denna studie erfarenhet 

av att designa tillgängligt för de äldres kognitiva behov i äldreboende, men de använde inte 

den kunskapen i offentliga miljöer. Det finns olika kognitiva funktionsnedsättningar och i 

takt med att forskningen inom området ökar, växer också kunskapen och medvetenheten för 

personers medfödda hjärnskador (Lagerkvist, 1995) och förvärvade hjärnskador (Krogstad, 

2001). Det finns personliga hjälpmedel idag för dem med någon kognitiv 

funktionsnedsättning, men tekniken behöver utvecklas för att stödja personer utan att den är 

iögonfallande eller uppmärksammas i offentliga miljöer (Lindström, 2005). För personer 

som har någon funktionsnedsättning och om deras offentliga miljöer inte är tillgängliga, så 

påverkar det deras aktivitet. Det påvisas i en studie av Layton, Wilson, Colgan, Moodie och 

Carter (2010) att det har en stor negativ påverkan på ekonomiska, sociala och personliga 

behov för många personer. 

 

Ibland behövde arkitekterna i denna studie använda sig av andra aktörer för råd och 

information för att få en förståelse vad som krävs för att designa tillgängligt i den tilltänkta 

miljön. Några av arkitekterna hade kontaktat en handikappsorganisation och någon av 

arkitekterna hade fått information av en person med en funktionsnedsättning. Att endast ta råd 

från en person, kan påverka tillgängligheten för andra personer att vistas i denna miljö. Om 

det skapas enligt Heyighen och Bianchin (2013) ett utbyte av information och kunskap mellan 

arkitekter som designar och de som använder sig av offentliga miljöer, kommer det att skapas 

en användbar tillgänglighet. Det finns utbildade tillgänglighetskonsulter, men det var inget 

som arkitekterna användes sig av.  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en helhetssyn på olika funktionsnedsättningars behov 

av tillgänglighet i olika miljöer. En arbetsterapeut har den kunskapen och det visade sig att 

endast några få av de intervjuade arkitekterna i denna studie hade haft någon kontakt med en 

arbetsterapeut. Arbetsterapeuter har i hög grad kunskaper om både tillgänglighet och 

framförallt användbarhet utifrån relationen mellan personer, miljön och aktiviteter som kan 

vara till nytta för arkitekter (Ringart, 2002). Arkitekter kan utnyttja arbetsterapeuternas 

kunskap från början att designa offentliga miljöer, vilket skulle kunna eliminera hinder i 

offentliga miljöer och ekonomiskt minska utgifter för eventuella ombyggnationer för 

tillgänglighet. En viktig del i ett samarbete är förståelsen och respekten av olika professioners 

arbete, vilket kan resultera i att offentliga miljöer blir tillgängligare för majoriteten av 

befolkningen. Ytterligare en viktig bit i ett samarbete är att arbetsterapeuter bör få 
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möjligheten att ta del av arkitekters arbete och få lärdom om vad arkitekterna står inför när de 

ska designa tillgängligt i offentliga miljöer. Arbetsterapeututbildningen behöver utvecklas där 

arbetsterapeuterna blir mer förberedd på att jobba ute i offentliga miljöer för att kunna stödja 

arkitekter till en hållbar utveckling av tillgänglighet (Baum & Law, 1998). Om 

arbetsterapeuter kan förmedla arbetsterapeutiska interventioner och ge förslag på lösningar, 

kan ett gemensamt arbeta med olika aktörer inom samhället göra en samproduktion med 

åtgärder för att skapa tillgängliga offentliga miljöer. Resultatet kommer att bli en förbättring 

av kunskaper, erfarenheter och användning samt utveckling av offentliga miljöer, men en 

förändring av tillgänglighet kommer inte att vara lätt att genomföra utan konflikter enligt Law 

(1991). 

 

Metoddiskussion  

Valet av en kvalitativ metod i denna studie gav styrkor och begränsningar. Genom att 

använda semistrukturerade interjuver som metod blir det en möjlighet till en fördjupad insikt 

på ett sådant sätt som inte hade kunnat fås genom en enkät. En styrka i intervjuerna är att de 

ger en förståelse om arkitekterna och deras erfarenhet av arkitektur i offentliga miljöer. I 

intervjuerna fanns det en möjlighet för arkitekterna att fritt besvara de öppna frågorna utifrån 

deras erfarenhet. Värdet med öppna frågor i denna studie är att det själva fick bedöma och 

tolka frågorna. Arkitekterna gav en intressant beskrivning av deras erfarenhet via intervjuerna. 

Genom att ta med citat ifrån intervjuerna, styrks giltigheten och analysen blir tydligt 

beskriven vilket stärker trovärdigheten i studien. Det har skett en kontinuerlig kontakt mellan 

författaren och handledaren under hela analysprocessen vilket stärkt trovärdigheten. En styrka 

i metoden är att de meningar som kodades och kategoriserades gav en grund för att förstå de 

medverkande arkitekternas synsätt på tillgänglighet i offentliga miljöer.  

 

En begränsning i denna studie var att utformningen av frågorna var otydliga och det 

påverkade arkitekternas svar, vilket resulterade i otillräcklig information vid de öppna 

frågorna och gjorda att författaren ställde följdfrågor. Följdfrågorna var varierande och 

berodde på att arkitekternas svar på de första öppna frågorna var skiftande i mängd, en del var 

korta och andra var mer beskrivande. Det resulterade i en bra variation av analysen på det 

insamlade materialet. En begränsning i intervjuförfarande har möjligen varit att författaren 

inte har någon erfarenhet och vana att intervjua, något som kan ha påverkat tillförlitligheten. 

Ytterligare en begränsning i denna studie gäller bekvämlighetsurvalet, vilket skedde utifrån 

författarens vistelseort som påverkade spridningen på de deltagande arkitekterna. Det 
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resulterade i att antalet arkitekters medverkan och spridningen i Sverige är för liten för att 

kunna dra någon slutsats om tillgänglighet i offentliga miljöer, vilket begränsar 

överförbarheten i denna studie. Behovet av fler studier skulle kunna bidra till en vidare 

förståelse för designade tillgängligheter i offentliga miljöer och att olika aktörer skulle kunna 

samarbeta och ta vara på olika professioners kunskap och erfarenhet.   
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Inledande frågor  
 

1. Hur länge har du arbetat som arkitekt? 

2. Hur länge har du arbetat med att designa i den offentliga miljön? 

3. Kan du beskriva hur du ser på tillgänglighet i offentliga miljöer?  

4. Vad har du för erfarenheter av tillgänglighetsaspekter i den offentliga miljön? 

5. När du designar hur ser du på att kombinera form och funktion? Går det att kombinera?   

6. Vid vilka situationer/förhållanden kan det vara svårt att designa i den offentliga miljön för 

att göra den tillgänglig?  

7. Finns det situationer/förhållanden där det är lätt att designa i den offentliga miljön för att 

göra den tillgänglig?  

8. Vilken erfarenhet har du för att designa tillgänglighet i den offentliga miljön för personer 

med någon funktionsnedsättning? Ex. Kognitivt, nedsatt hörsel eller syn eller är 

rörelsehindrade.   

9. Har du eller någon annan arkitekt designat något i den offentliga miljön där det har 

behövts göras ändringar i efterhand av miljön, exempel för att öka tillgängligheten?  

10. Finns det andra aktörer som du konsulterar för att underlätta design av den offentlig miljö 

för att möjliggöra tillgängligheten? 
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Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer är en komplex process, en process som 

ibland innefattar samverkan mellan flera aktörer. Arkitekter är en aktör som har stor 

erfarenhet och kunskap kring denna process.  En aktör som arkitekters samverkan har ökat 

med på senare tid är arbetsterapeuter. Genom att få ta del av arkitekters erfarenheter av att 

designa för tillgänglighet, så kan kommunikationen och förståelsen över arkitektens roll och 

arbete öka samverkan mellan dessa två aktörer. Därför är syftet med denna studie att beskriva 

arkitekters erfarenheter att designa tillgängligt i offentliga miljöer. 

 

Jag som kontaktar dig är arbetsterapeutstudent vid arbetsterapeutprogrammet på Luleå 

tekniska universitet som ska genomföra ett examensarbete. Studien kommer att stödja sig på 

en intervju om dina erfarenheter av tillgänglighet och kommer att genomföras via ett 

personligt möte. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Medverkan i studien är frivillig och 

du har när som helst rätt att avbryta medverkan utan att ange något skäl. Intervjun kommer att 

spelas in och materialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen enskild individ 

kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. Endast jag och min handledare kommer 

att ha tillgång och ansvar för allt material. Materialet kommer att förstöras efter att 

examensarbetet är godkänt. Den färdiga studien kommer att finnas på: 

http://www.ltu.se/ltu/lib. Har du några funderingar över studien, är du välkomna att kontakt 

mig eller min handledare för mera information. 

 

 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Student:   Handledare:   
Anette Storius  Maria Prellwitz, Universitetslektor 
Luleå tekniska universitet  Luleå tekniska universitet 
anesto-0@student.ltu.se  Maria.Prellwitz@ltu.se 
Tel. 070-58 66 913  Tel. vxl. 0920-491000  
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Till arkitekt 
 
 
 
Jag har tagit del av ett missivbrev där information har delgivits gällande examensarbete om 

arkitekters erfarenhet i den offentliga miljön. 

 

Jag kommer att delta i en inspelad intervju där frågor kommer att ställas angående min 

erfarenhet om arkitektur och tillgänglighet och kan när som helst avsäga mig deltagande i 

intervjun eller under studiens gång utan att ange något skäl.  

 

Jag har blivit informerad om att mina svar kommer att behandlas konfidentiellt och de 

kommer inte att synliggöras i studien samt efter avslutat examensarbete kommer svaren att 

förstöras.  

 

Ja, jag vill gärna medverkan i denna studie. 

 

 

…………………………………………. 
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Arbetsterapeutsstudent  
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