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                  Abstrakt 

Arbetsterapeuters mål är att främja människors möjligheter att leva ett 
värdefullt liv efter sina önskemål och behov i förhållande till omgiv-
ningens krav. Funktionsnedsättningar och nedsatt aktivitetsförmåga 
skapar begränsningar i tillvaron och vållar problem i det dagliga livet. 
För att kunna utföra önskade aktiviteter ute i samhället krävs att den 
offentliga miljön är tillgänglig. I nationella handlingsplanen föreslår 
regeringen mål och inriktning för handikappolitiken. Ett av huvudom-
rådena är att skapa ett tillgängligt samhälle. Innan utgången av år 2010 
ska enkelt avhjälpta hinder till lokaler dit allmänheten har tillträde och 
på allmänna platser vara åtgärdade för att skapa tillgänglighet för per-
soner med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Syftet med denna 
studie var att undersöka och bedöma livsmedelsaffärers tillgänglighet 
för personer som är rullstolsburna. Undersökningsgruppen bestod av 
18 livsmedelsaffärer i en medelstor norrländsk stad. En checklista kon-
struerades för studien innehållande följande bedömningsområden: 
handikapparkeringsplats, väg till entré, entré, golvytor, information- 
och försäljningsdiskar, varor, kundvåg, kassa, kortdragare samt toalett. 
Resultatet visar på brister i tillgängligheten. Av 180 bedömda områden 
uppfyllde 51 bedömningsområden kraven för 100 % tillgänglighet. Det 
återstår drygt tre år innan utgången av år 2010 och studien visar att det 
fortfarande finns enkelt avhjälpta hinder i livsmedelsaffärer som inte 
är åtgärdade. 
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Arbetsterapeuters mål är att främja människors möjligheter att leva ett värdefullt liv efter sina 

önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav (FSA, 2005). Funktionsnedsättningar 

och nedsatt aktivitetsförmåga skapar begränsningar i tillvaron och vållar problem i det dagliga li-

vet. Nedsatt rörelseförmåga är ett av många funktionshinder. Enligt Statistiska centralbyråns 

[SCB] statistiska undersökning uppskattades, mellan åren 1996-1999, 45 000 personer i åldern 25-

64 år  vara svårt rörelsehindrade, det vill säga i behov av hjälp eller hjälpmedel för att ta sig fram 

(SCB, 2003). Många av dessa är beroende av rullstol för att klara av att förflytta sig. Rörelsehind-

rade personer har liksom övriga människor samma behov av livsmedel. För att självständigt kunna 

göra livsmedelsinköp behöver de tillgång till livsmedelsaffärer. Det är inte bara personens funk-

tionsnedsättning som skapar begränsningar i aktivitetsutförandet utan problem kan även bero på 

den fysiska miljön (Kielhofner, 2004). Denna studie kommer att inrikta sig på den fysiska miljön 

och bedöma tillgängligheten till livsmedelsaffärer för personer som är rullstolsburna. Många hin-

der i den fysiska miljön skulle kunna undanröjas med hjälp av olika samhällsinsatser till exempel 

genom lagstiftning. 

 

Förenta Nationerna [FN] antog 1993 standardregler (FN, 1995) för att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättningar jämlikhet och delaktighet. En av dessa regler är att människor med funk-

tionshinder ska erbjudas rehabilitering så att de kan uppnå och behålla största möjliga självstän-

dighet och funktionsförmåga. Där ges även förslag till medlemsländerna att införa handlingspro-

gram för att göra den fysiska miljön tillgänglig för alla. Sverige har förbundit sig att följa FNs för-

slag till handlingsprogram.  År 2000 lades, utifrån FNs standardregler, en regeringsproposition för 

handikappolitiken fram till riksdagen. I denna proposition ”Från patient till medborgare” (Rege-

ringsprop.1999/2000:79) finns regeringens förslag till handlingsplan och inriktning av handikap-

politiken. Ett av huvudområdena i handlingsplanen är att skapa ett tillgängligt samhälle.  

 

Den lag som berör tillgängligheten till byggnader är Plan- och bygglagen [PBL]. Detta är en ram-

lag och dess föreskrifter om tillgänglighet är tvingande vid nybyggnad och ombyggnad (Svensk 

författningssamling [SFS] 1987:10). Boverket är den myndighet som skall se till att plan- och 

bygglagen följs och ger därför ut byggregler. Enligt Svensson (2001) är det svårt att tolka hur Bo-

verkets funktionskrav skall uppfyllas. Författaren påpekar att mått och tekniska lösningar ytterst 

sällan finns beskrivet i byggreglerna. Svenssons ”Bygg i kapp handikapp” är en handbok som ger 

exempel på lösningar, förtydligar och kompletterar Boverkets byggregler. Regeringspropositionen 

ger också förslag på att enkelt avhjälpta hinder, på allmänna platser och redan befintliga byggna-
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der dit allmänheten äger tillträde ska vara avhjälpta innan utgången av år 2010. Boverket är de 

som ger ut föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1). 

 

I arbetsterapeutens mål för att främja människors möjligheter att leva ett värdefullt liv efter sina 

önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav kan åtgärder utföras på individ- eller 

miljönivå. På individnivå kan det handla om att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt ak-

tivitetsförmåga. Miljöinriktade åtgärder kan vara att anpassa bostad, skola eller arbetsplats. (FSA, 

2005).  Aktivitetsutförande är ett resultat av en interaktion mellan individen, miljön och aktivite-

ten (Kielhofner, 2002). 

 

Kielhofner (2002) förklarar i sin modell, The Model of Human Occupation, miljöns betydelse för 

ett bra aktivitetsutförande. Han menar att både den fysiska och den sociala miljön påverkar perso-

nens motivation för och utförandet av aktiviteter. Miljön kan dels vara en resurs genom att erbjuda 

möjlighet till aktivitet och den kan även vara ett hinder och begränsa möjligheten till aktivitet. 

Den fysiska miljön kan enligt Kielhofner delas in i naturliga och byggda rum och naturliga och 

fabricerade objekt. Exempel på byggda rum där aktiviteter ofta utförs är skolor, idrottsplatser, re-

stauranger och affärer. Allt eftersom lagar och den sociala medvetenheten ändras, så har många 

arkitektoniska hinder eliminerats. Ändå finns det många byggnader som är designade utan hän-

synstagande till människor med funktionsnedsättningar (Kielhofner, 2002), vilket resulterar i 

bristande tillgänglighet. 

 

Iwarsson och Ståhl (2003) menar att det är viktigt att begreppet tillgänglighet blir tydligt definie-

rat, så att olika aktörer kan förstå varandra. Iwarsson och Ståhl definierar tillgänglighet som rela-

tionen mellan individens funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav/utformning. De me-

nar också att det finns olika dimensioner av tillgänglighet och att den vanligaste dimensionen av 

tillgänglighet, när det gäller funktionshinder, är fysisk miljö. Tillgänglighet innefattar även till-

gång till information, sociala aktiviteter och service, enligt Iwarsson och Ståhl.  Vidare föreslår 

författarna att vid användning av begreppet tillgänglighet utgår man ifrån de två olika komponen-

terna: personens eller gruppens funktionella kapacitet och miljöns utformning. Sedan görs en ana-

lys av problemen som uppstår mellan personen och miljön.  Ett annat begrepp som används vid 

tillgänglighetsarbete är användbarhet. Dessa begrepp är svåra att skilja åt men enligt Iwarsson och 

Ståhl omfattar begreppet användbarhet en tredje komponent nämligen aktivitetskomponenten. 

Användbarhet innebär att en person ska kunna förflytta sig i en miljö, vara i och kunna använda 

miljön på lika villkor som andra samhällsinvånare. Tillgänglighet är en förutsättning för att miljön 
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ska kunna vara användbar. En annan skillnad på tillgänglighet och användbarhet är att tillgänglig-

het är mer ett objektivt begrepp, en beskrivning av mötet mellan personen och miljön utifrån be-

stämda normer baserade på professionella, valida och reliabla mät- och bedömningsinstrument. 

Användbarhet avser däremot mer subjektiva aspekter. För att kunna skatta användbarhet bör kva-

litativa metoder användas såsom intervjuer, självskattningsskalor och observationer. Definitionen 

av tillgänglighet som ett objektivt, normbaserat begrepp kräver kunskaper om personers funktio-

nella begränsningar och byggregler. Enligt Iwarsson (2003) har arbetsterapeuter goda kunskaper 

om personkomponenten i tillgänglighetsperspektivet, men hon anser att när det gäller miljökom-

ponenten så har många arbetsterapeuter otillräckliga kunskaper om de riktlinjer som finns för mil-

jöns utformning i till exempel plan- och bygglagstiftningen (SFS:1987:10). 

 

Tillgänglighet till offentlig miljö har inte varit föremål för så många studier inom arbetsterapi. En 

av de få studier på området, som beskriver tillgängligheten till matvaruaffärer är gjord i USA av 

McClain och Todd (1990). I den studien jämfördes närbutiker och storköpsbutiker i glesbygd och 

i stadsmiljö och resultatet visade att närbutikerna var mindre tillgängliga och storköpsbutikerna 

visade bättre resultat när det gäller tillgänglighet. De gjorde även en uppföljning i samma studie 

för att se vad som åtgärdats av affärsinnehavarna efter påpekanden. Inga stora skillnader uppvisa-

des.  McClain (2000) har även gjort en studie av tillgängligheten för rullstolsburna till tre olika 

shoppingscenter. Resultatet av studien visar att bara ett bedömningsområde var 100% tillgängligt i 

alla shoppingcenter och det var telefonerna. USAs diskrimineringslag för funktionshindrade, 

ADA, antogs 1990 och i McClains studie konstateras att det fortfarande fanns brister vid parker-

ing, entréer och toaletter. I Förenade Arab Emeraten har en studie gjorts om tillgänglighet till of-

fentliga byggnader för rullstolsburna (Rivano-Fischer, 2004). Den studien visar att mycket har an-

passats för personer som är rullstolsburna trots att Förenade Arab Emeraten ännu inte har några 

lagar om tillgänglighet.  I Sverige har en studie gjorts som beskriver hur tonåringar med funktio-

nella begränsningar uppfattade tillgängligheten i offentlig miljö i en svensk stad (Fänge, Iwarsson 

& Persson, 2002).  Det finns även studier gjorda om tillgänglighet som berör bussar och lekplatser 

(Jensen, Iwarsson & Ståhl, 2002; Prellwitz & Tamm, 1999).  I dagsläget finns inget färdigutveck-

lat bedömningsinstrument för bedömning av offentlig miljö i Sverige. Däremot finns det instru-

ment för att bedöma tillgängligheten i boendemiljö. Instrumentet heter Housing Enabler och utgår 

från arbetsterapeutisk aktivitetsteori med fokus på förhållandet mellan personen och miljön 

(Iwarsson & Slaug, 2000). Utifrån det instrumentet är ett instrument för bedömning av offentlig 

miljö under utveckling (Jensen, Iwarsson & Ståhl, 2002).  Eftersom få studier är gjorda om till-

gänglighet till offentlig miljö kan denna studie ge en ökad kunskap om hur långt det svenska sam-
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hället har nått i sin intention att uppfylla FN:s standardregler (FN, 1995). Syftet med denna studie 

var att undersöka och bedöma livsmedelsaffärers tillgänglighet för personer som är rullstolsburna.  

 

Metod 

 

Design 

Utifrån studiens syfte att bedöma tillgänglighet undersöktes livsmedelsaffärer genom bedömning 

av dess fysiska miljö. Studien har därför en kvantitativ ansats genom att den är objektiv och be-

dömer mätbara företeelser (Starrin & Svensson, 1994). 

 

Undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval (Bryman, 1997) gjordes av praktiska och ekonomiska skäl. Det var inte 

praktiskt och ekonomiskt möjligt att göra en totalundersökning av alla livsmedelsaffärer i Sverige.  

Undersökningsgruppen bestod därför av livsmedelsaffärer i en medelstor norrländsk stad. Under-

sökningsgruppen togs fram via den för studien aktuella kommunen och dess miljökontors register 

över livsmedelsaffärer. Registret innehöll 59 livsmedelsaffärer och även kiosker och tobaksaffä-

rer. Utifrån den urvalsramen gjordes ytterligare ett urval där inklusionskriterierna var att under-

sökningsobjekten skulle ha livsmedelsförsäljning som sin huvudsakliga uppgift och ha samma 

postortsnamn. Detta medförde att kiosker, tobaksaffärer och livsmedelsaffärer utanför tätorten ex-

kluderades. Kvar blev då 27 livsmedelsaffärer. Av dessa tackade fyra nej till att delta i studien, en 

affär var under avveckling och fyra affärer upptäcktes, under studiens gång, inte ha livsmedelsför-

säljning som sin huvudsakliga uppgift. Det resulterade i att undersökningsgruppen blev 18 livs-

medelsaffärer. 

 

Datainsamlingsmetod 

I brist på befintligt instrument för bedömning av offentlig miljö, konstruerades en checklista (bi-

laga 2) för denna studie. Vid konstruktionen av checklistan användes normgivande mått och re-

kommendationer från Bygg ikapp handikapp (Svensson, 2001). I Bygg ikapp handikapp beskrivs 

olika publika lokaler däribland butiker och rekommendationer hur dessa bör utformas. Måtten 

som användes gällde för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Checklistan består 

av följande områden med antalet bedömningspunkter inom parentes för varje område: Handikap-

parkering (4), väg till entrén (4), entrén (4), golvytor (1), informations- och försäljningsdiskar (2), 

varor (1), kundvåg (1), kassa (1), kortdragare (1) toalett (6). Checklistan innehåller totalt 25 be-
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dömningspunkter, varav 13 ingår i Boverkets föreskrift om enkelt avhjälpta hinder. Vid bedöm-

ning registrerades bedömningspunkterna som ”uppfyller” eller ”uppfyller ej” normer och rekom-

mendationer för tillgänglighet eller ”finns ej”. Vid bedömningarna användes samma mätinstru-

ment vid varje tillfälle. Dessa var en tumstock och två vattenpass ( 2 meter och 0,6 meter långa ) 

som användes för mätning av lutning. Tumstocken användes även för mätning av höjd och 

breddmått, och ett 20 meter långt måttband användes vid mätning av avstånd till parkeringsplats. 

 

Procedur 

Kontakt togs med den aktuella kommunens miljökontor där alla som säljer livsmedel finns regi-

strerade. De skickade en objektlista med 59 registrerade livsmedelsaffärer. Utifrån dessa gjordes 

ett urval och resultatet blev en undersökningsgrupp på 27 livsmedelsaffärer. Därefter skickades 

brev ut till butiksansvariga med förfrågan om deltagande i studien (bilaga 1). Efter ett par veckor 

blev de uppringda. Fyra butiksägare tackade nej till att delta, en affär var under avveckling. Reste-

rande 22 butiksägare lämnade medgivande om medverkan. Vid telefonkontakten fick de ytterliga-

re information och möjlighet att ställa frågor om studien och tillvägagångssättet vid bedömningen. 

För att testa checklistan utfördes en pilotstudie, vilket rekommenderas av Befring (1992) och en 

livsmedelsaffär utanför undersökningsgruppen kontaktades därför. Efter detta reviderades check-

listan på några punkter. Sedan utfördes bedömningarna av livsmedelsaffärerna i undersöknings-

gruppen med den reviderade checklistan (bilaga 2). Skriftligt godkännande lämnades av bu-

tiksansvarig vid besöket. Bedömningarna utfördes av båda författarna tillsammans i varje livsme-

delsaffär. Under studiens gång bedömdes fyra av de 22 livsmedelsaffärerna inte ha livsmedelsför-

säljning som sin huvudsakliga uppgift och uteslöts därför. Undersökningsgruppen krympte då till 

18 livsmedelsaffärer.  Efter bedömningarna analyserades och sammanställdes materialet.  Resulta-

tet presenteras med deskriptiv statistik (Stukát S. 1993).   

 

Analys 

Datamaterialet analyserades och sammanställdes med hjälp av Microsoft Excel. Livsmedelsaffä-

rerna kodades med siffror för att säkra anonymiteten. Resultatet av bedömningarna utifrån check-

listan registrerades och sammanställdes. Om alla bedömningspunkter inom något område uppfyll-

de normer och rekommendationer för tillgänglighet var detta område 100% tillgängligt. På så vis 

kan graden av tillgänglighet presenteras. Resultatet av livsmedelsaffärernas uppfyllelse av till-

gänglighet presenteras i form av deskriptiv statistik och resultaten redovisas i absoluta och relativa 

tal (Stukát S. 1993). Tabeller och diagram utformades enligt Backman (1998). Tabeller och dia-



 8 

gram gör resultatet överskådligt och redovisning i relativa tal gör materialet mer begripligt (Kör-

ner & Wahlgren, 1996).  

 

Etiska överväganden 

En konsekvens av vår miljöbedömning var att butiksägaren kunde bli orolig över vilka konse-

kvenser bedömningen kunde medföra för butiksägaren och livsmedelsaffären, till exempel att bu-

tiksägaren måste utföra kostsamma åtgärder. Därför fick alla butiksägarna tydlig information om 

att det inte kommer att ställas några krav på åtgärder. För att livsmedelsaffärerna inte skulle få ett 

dåligt rykte, på grund av eventuell otillgänglighet, behandlades materialet konfidentiellt och ano-

nymitet garanterades. Materialet förvarades på ett sådant sätt att ingen annan än författarna hade 

tillgång till det.  

 

Denna studie kan leda till att butiksägarna får insikt om vikten av tillgänglighet till livsmedelsaf-

färer och detta kan leda till åtgärder som gör miljön tillgängligare för personer som är rullstols-

burna. Därmed anses nyttan med studien kompensera eventuella konsekvenser. 

 

Resultat 

 

Resultatet presenteras först utifrån de olika bedömningsområdena. Livsmedelsaffärerna är sorte-

rade i storleksordning utifrån försäljningsytan i kvadratmeter. Livsmedelsaffärerna nummer 1-7 

har en kvadratyta på 100-400 kvadratmeter, affärerna 8-12 har en kvadratyta på 400-800 kvadrat-

meter och affärerna 13-18 har en kvadratyta på 1200-2400 kvadratmeter.  Dessa benämns som 

små affärer, medelstora affärer och stora affärer. Avslutningsvis presenteras resultatet över alla 

bedömningsområden tillsammans.  

 

Handikapparkeringsplats 

Minst en markerad handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 meters avstånd från entré. De 

normer som gäller för handikapparkeringsplatser är att lutningen inte får överstiga 1:50. Den ska 

vara minst 3,6 meter bred och ha en stabil ytbeläggning det vill säga ha en fast, jämn och halkfri 

yta (Svensson, 2001). 
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Tabell 1 Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Handikapparkeringsplats 

 

Affär Lutning Bredd Ytbeläggning Avstånd till entren %

1 - - - - -

2 - - - - -

3 - - - - -

4 Ja Ja Ja Ja 100

5 Ja Nej Ja Ja 75

6 Ja Ja Nej Ja 75

7 Nej Ja Nej Ja 50

8 - - - - -

9 Ja Ja Nej Ja 75

10 - - - - -

11 Nej Ja Ja Ja 75

12 Ja Ja Nej Nej 50

13 Ja Ja Nej Ja 75

14 - - - - -

15 - - - - -

16 Nej Ja Ja Ja 75

17 Ja Ja Ja Ja 100

18 Nej Ja Ja Ja 75

Bedömningspunkter

 

 

Utav de 18 affärerna hade 11 affärer en markerad handikapparkeringsplats. Två av dessa uppfyll-

de alla normer och rekommendationer. Fyra affärer hade en handikapparkeringsplats som lutade 

för mycket, två lutade bakåt och två lutade både bakåt och i sidled. En affär hade inte tillräckligt 

bred handikapparkeringsplats. Fem affärers handikapparkeringsplats uppfyllde inte kravet på yt-

beläggning, på grund av ej skottat vinterväglag. En affär hade handikapparkeringsplats placerad 

för långt ifrån entrén. Sammanfattningsvis kan nämnas att en affär ur gruppen ”små affärer” och 

en affär ur gruppen ”stora affärer” hade en handikapparkeringsplats som var 100 % tillgänglig. 

  

Figur 1 visar hur många av de 11 affärerna som uppfyllde normerna och rekommendationerna 

som gäller för handikapparkeringsplats. 
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Figur 1 Antal affärer som uppfyllde de normer och rekommendationer som gäller för 

            Handikapparkeringsplats.          

 

 

Väg till entrén 

De normer som gäller för väg till entré är att lutningen inte får överstiga 1:12. Den ska vara minst 

1,30 meter bred och ha en stabil ytbeläggning det vill säga ha en fast, jämn och halkfri yta. Det får 

inte vara någon nivåskillnad, eventuell trottoarkant ska vara avfasad till 0-nivå med 90-100 centi-

meters bredd (Svensson, 2001). 

 

Tabell 2 Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Väg till entré 

 

Affär Ytbeläggning Lutning Nivå Bredd %

1 Ja Ja Ja Ja 100

2 Nej Ja Nej Ja 50

3 Ja Nej Ja Ja 75

4 Ja Ja Ja Ja 100

5 Nej Ja Ja Ja 75

6 Nej Ja Ja Ja 75

7 Nej Ja Ja Ja 75

8 Ja Nej Ja Ja 75

9 Nej Ja Ja Ja 75

10 Nej Nej Ja Ja 50

11 Nej Nej Ja Ja 50

12 Ja Ja Ja Ja 100

13 Ja Ja Ja Ja 100

14 Ja Ja Nej Ja 75

15 Ja Ja Ja Ja 100

16 Ja Ja Ja Ja 100

17 Ja Ja Ja Ja 100

18 Ja Ja Ja Ja 100

Bedömningspunkter
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Det var åtta affärer uppfyllde normerna för vägen till entrén. Av de tio som inte uppfyllde nor-

merna så hade fyra av dessa en entréväg som lutade för mycket. Sju affärer uppfyllde inte normen 

för stabil ytbeläggning. Vid fem affärer var ytbeläggningen ojämn och vid två affärer var vägen 

inte skottad. En affär hade även hal ytbeläggning. Två affärer uppfyllde inte kravet på nivå på 

grund av att de hade båda ett hinder som bestod av hög iskant. Alla affärer uppfyllde normen 

minst 1,30 meter bred entréväg. Sammanfattningsvis kan nämnas att fem av de sex stora affärerna 

hade 100 % tillgänglighet inom detta område och i gruppen medelstora affärer hade en affär 100 

% tillgänglighet och i gruppen små affärer hade två affärer 100% tillgänglighet. 

 

Figur 2 visar hur många affärer som uppfyllde de normer och rekommendationer som gäller för 

Väg till entré. 
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Figur 2 Antal affärer som uppfyller de normer och rekommendationer som gäller för Väg till  

            entré. 

 

 

Entrén 

De normer som gäller för entrén är att passagemåttet måste vara minst 0,80 meter bred. Om det 

finns nivåskillnad i form av tröskel ska den vara avfasad och får ej överstiga 25 millimeter i höjd. 

Om entrén har en ramp får den inte luta mer än 1:12 och den ska vara minst 1,30 meter bred samt 

ha en jämn och halkfri ytbeläggning. Dessutom ska det finnas ett avåkningsskydd. Om entrén har  

hiss bör golvytan vara minst 1,10 x 1,40 meter och ha ett manöverdon som är placerad 0,80-1,10 

meter över golvet. Eventuell ramp eller hiss bedöms under bedömningspunkten ”nivå”. Manöver-

utrymmet i entrén bör vara 1,50 meter i diameter. Dörröppnandet till entrén bör förses med auto-
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matisk dörröppnare när det finns dörrar med dörrstängare. Eventuella manöverdon till dörröppna-

re bör vara placerade 0,80-0,90 meter över golv samt 0,80 meter från dörrkarm (Svensson, 2001). 

 

 

Tabell 3 Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Entrén 

 

Affär Passagemått Nivå Manöverutrymme Dörröppnande %

1 Ja Nej Ja Nej 50

2 Ja Nej Ja Nej 50

3 Ja Nej Ja Ja 75

4 Ja Ja Ja Ja 100

5 Ja Ja Ja Ja 100

6 Ja Ja Ja Ja 100

7 Ja Nej Ja Ja 75

8 Ja Nej Ja Ja 75

9 Ja Nej Ja Ja 75

10 Ja Ja Ja Ja 100

11 Ja Ja Ja Ja 100

12 Ja Ja Ja Ja 100

13 Ja Ja Ja Ja 100

14 Ja Ja Ja Ja 100

15 Ja Ja Ja Ja 100

16 Ja Nej Ja Ja 75

17 Ja Ja Ja Ja 100

18 Ja Ja Ja Ja 100

Bedömningspunkter

 

 

Alla affärer uppfyllde normen för passagemått. Ingen ramp eller hiss fanns att bedöma på någon 

affär. Sju affärer hade en nivåskillnad som ej var godkänd enligt normen. Tre av dessa hade avfa-

sade trösklar som var för höga. En affär hade en tröskel som inte var avfasad och en affär hade ett 

20 centimeter högt trappsteg. Alla affärer uppfyllde kravet på manöverutrymme. Två affärer hade 

manuella dörrar med dörrstängare och dessa hade ingen dörröppningsautomatik. Övriga 15 affärer 

hade skjutdörrar med dörröppningsautomatik. En affär hade slagdörrar med dörröppningsautoma-

tiken och manöverdon som uppfyllde rekommendationerna på placering. Sammanfattningsvis kan 

nämnas att fem av sex stora affärer hade 100 % tillgänglighet inom detta område. Medelstora och 

små affärer hade vardera tre affärer som var 100 % tillgänglig inom området. 

 

Figur 3 visar hur många affärer som uppfyllde de normer och rekommendationer som gäller för 

Entrén. 
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Figur 3 Antal affärer som uppfyller de normer och rekommendationer som gäller för Entré. 

 

Golvytor 

De normer som gäller för golvytor är att gångarna i affären ska vara minst 1,30 meter breda, men i 

begränsade delar, till exempel vid pelare, kan en bredd med 0,80 meter tillåtas. Om gångarna är 

smalare än 1,50 meter bör utrymme för vändning av rullstol finnas i början och slutet av varje 

gång. Vändytan bör vara 1,50 x 1,50 meter (Svensson, 2001). 

 

Tabell 4 Uppfyllelse av normer och  

rekommendationer inom området Golvytor 

 

Bedömningspunkt

Affär Manöverutrymme %

1 Ja 100

2 Nej 0

3 Nej 0

4 Nej 0

5 Nej 0

6 Nej 0

7 Nej 0

8 Nej 0

9 Nej 0

10 Nej 0

11 Ja 100

12 Nej 0

13 Ja 100

14 Ja 100

15 Ja 100

16 Ja 100

17 Ja 100

18 Ja 100
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Figur 4 Antal affärer som uppfyllde de  

            normer och rekommendationer 

            som gäller för manövreringsutrym- 

            me på Golvytor. 



 14 

 

Åtta affärer uppfyllde normerna och rekommendationerna för golvytor. Av de tio som inte upp-

fyllde alla normer hade tre utav dem tillräckligt breda gångar men inte tillräckligt många vänd-

ytor. Sju affärer hade trånga passager smalare än 0,80 meter. Dessa passagehinder bestod av varor 

som var staplade på golvet. Av dessa sju affärer var det en affär som hade ett passagehinder i bör-

jan av affären så att fortsatt förflyttning inte var möjlig. Denna affär var nästminst i undersök-

ningsgruppen. Sammanfattningsvis kan nämnas att alla stora affärer hade 100 % tillgänglighet 

inom detta område. Medelstora och små affärer hade en affär var som 100 % tillgängliga inom 

området. Figur 4 visar hur många affärer som uppfyllde den norm som gäller för golvytor. 

 

Information- och försäljningsdiskar 

Minst en meter av informations- och försäljningsdiskar bör enligt rekommendationer vara 0,75-

0,80 meter hög. Eventuell kölappsautomat bör placeras 0,80-1 meter över golv. Manöverutrym-

met framför disken bör vara 1,50 x 1,50 meter (Svensson, 2001). 

 

 

Tabell 5 Uppfyllelse av rekommendation inom området  

             Informations- och försäljningsdiskar 

 

Affär Höjd på disk och kölappsautomat Manöverutrymme %

1 - - -

2 - - -

3 - - -

4 - - -

5 Nej Ja 50

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

11 Ja Ja 100

12 Nej Ja 50

13 - - -

14 - - -

15 - - -

16 - - -

17 - - -

18 Nej Ja 50

Bedömningspunkter

 

 

Endast fyra av affärerna i undersökningsgruppen hade försäljningsdisk varav en uppfyllde re-

kommendationen på höjd av disk och kölappsautomat. Alla affärerna uppfyllde normen för manö-
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verutrymme. Sammanfattningsvis kan nämnas att informations- och försäljningsdiskar inte var 

vanligt förekommande. En medelstor affär hade 100 % tillgänglighet inom detta område. 

 

Figur 5 visar hur många av de fyra affärerna som uppfyllde den norm och rekommendation som 

gäller för Informations- och försäljningsdiskar. 
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Figur 5 Antal affärer som uppfyllde normen och rekommendationen som gäller för Informations-    
             och försäljningsdiskar. 

 

Varor 

För att rullstolsburna personer ska kunna nå varor i affären rekommenderas att hyllorna placeras 

på 0,40-1,50 meters höjd över golvet. Hylldjupet bör vara högst 0,50 meter (Svensson, 2001). 

 

 

Ingen affär i undersökningsgruppen uppfyllde de två rekommendationerna. Alla affärer hade hyl-

lor som var högre än 1,50 meter.  Åtta affärer uppfyllde rekommendationerna på hylldjup mindre 

än 0,50 meter. En affär placerade dock varor enligt ”vattenfallsprincip” (ägarens uttryck), vilket 

innebar att de placerades vertikalt i hyllorna. Samma vara återfinns då på olika hyllor i olika höj-

der. Sammanfattningsvis kan nämnas att ingen affär hade 100 % tillgänglighet inom detta område. 

 

Kundvåg 

Kundvågens vågskål placeras enligt rekommendation cirka 0,80 meter över golv (Svensson, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

Tabell 7 Uppfyllelse av rekommendation 

              inom området Kundvåg 

 

Bedömningspunkt

Affär Placering %

1 Ja 100

2 - -

3 - -

4 - -

5 Nej 0

6 - -

7 - -

8 - -

9 Nej 0

10 Nej 0

11 Nej 0

12 Nej 0

13 Nej 0

14 Nej 0

15 Nej 0

16 Nej 0

17 Nej 0

18 Nej 0
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Figur 7 Antal affärer som uppfyller reko- 

            mendationen som gäller för Kund  

            våg. 

 
 
 
Sex affärer hade ingen kundvåg. Av de 12 affärer som hade kundvåg uppfyllde en affär rekom-

mendationen på placering. Den kundvågen var placerad på 0,72 meters höjd. Tre affärer av de 

som inte uppfyllde rekommendationen hade kundvågen placerad under en meters höjd.  Den högst 

placerade kundvågen var placerad på 1,50 meter. Sammanfattningsvis kan nämnas att den enda 

och den minsta affären hade 100% tillgänglighet inom detta område. Figur 7 visar hur många av 

de 12 affärerna som uppfyllde rekommendationen för Kundvåg. 

 

Kassa 

Minst en bemannad utgångskassa ska finnas med passagemåttet minst ca 0,85 meter för att en per-

son i rullstol ska kunna passera (Svensson, 2001). 
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Tabell 8 Uppfyllelse av normen 

               inom området Kassa 

 

Bedömningspunkt

Affär Passagemått %

1 Nej 0

2 Nej 0

3 Ja 100

4 Ja 100

5 Ja 100

6 Ja 100

7 Ja 100

8 Ja 100

9 Ja 100

10 Ja 100

11 Ja 100

12 Ja 100

13 Ja 100

14 Ja 100

15 Ja 100

16 Ja 100

17 Ja 100

18 Ja 100
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Figur 8 Antal affärer som uppfyllde normen 

             som gäller för Kassa. 

 

 
Alla affärer utom två uppfyllde denna norm. I en affär var passagemåttet 0,65 meter vilket omöj-

liggör passage med utomhusrullstol för begränsad utomhusanvändning. Den andra hade ett passa-

gemått på 0,80 meter. Sammanfattningsvis kan nämnas att alla affärer utom de två minsta hade 

100 % tillgänglighet inom detta område. Figur 8 visar hur många affärer som uppfyllde normen 

som gäller för området Kassa. 

 

 

Kortdragare 

Kortdragare för betalning med kort bör vara placerad inom räckhåll för personer i rullstol inom in-

tervallet 0,80-1 meter över golv (Svensson, 2001). 
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Tabell 9 Uppfyllelse av rekommendation 

              inom området Kortdragare 

 

Bedömningspunkt

Affär Placering %

1 - -

2 Ja 100

3 Nej 0

4 Nej 0

5 Ja 100

6 Nej 0

7 Nej 0

8 Nej 0

9 Ja 100

10 Nej 0

11 Ja 100

12 Nej 0

13 Nej 0

14 Nej 0

15 Nej 0

16 Nej 0

17 Nej 0

18 Nej 0
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Figur 9 Antal affärer som uppfyllde  

           rekommendationen som gäller för 

           Kortdragare.       

 
 
Av de 17 affärer som hade kortdragare uppfyllde fyra rekommendationen för placering av kort-

dragaren. I de övriga affärerna varierade höjden mellan 1,06-1,20 meter. Den vanligast förekom-

mande höjdplaceringen var 1,10 meter. Sammanfattningsvis kan nämnas att fyra affärer hade 100 

% tillgänglighet inom detta område och det var två medelstora affärer och två små affärer. Figur 9 

visar hur många av de 17 affärerna som uppfyllde rekommendationen som gäller för kortdragare. 

 

Toalett 

Om det finns toalett för allmänheten ska minst en toalett kunna användas av en person som är 

rullstolsburen. Golvytan bör vara 2,20 x 2,20 meter. Det ska finnas fritt utrymme på 0,90 meter på 

varje sida om toaletten. Armstöd skall finnas på en höjd av 0,80 meter över golv (underkant). Toa-

lettpappershållaren ska vara lättåtkomlig. Tvättställ ska placerad överkant 0,80 meter och fram-

draget 0,20 meter från väggen samt ha fri yta under. Inredningsdetaljer: Hållare för pappershand-

dukar, muggar och tvålhållare ska placeras på höjd 0,90-1 meter över golv. Spegeln ska placeras 

med underkant 0,90 över golv. Eventuell klädkrok ska placeras 1-1,20 meter över golv. Drag-

handtag på dörr ska vara rakt eller snett placerad. Anropskontakter för larm ska placeras så att de 
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kan nås från toalettstol och golv. Vid dörren ska det finnas anropskontakt på 0,20 och 0,70 meters 

höjd över golv. Vid toaletten ska det finnas anropskontakt på armstödet eller på väggen 0,70-0,80 

meter över golv (Svensson, 2001). 

 

 

Tabell 10 Uppfyllelse av normer och rekommendationer inom området Toalett 

 

Affär Inredningsdetaljer Toalettpappershållare Armstöd Tvättställ Manöverutrymme Larm %

1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

3 - - - - - - -

4 - - - - - - -

5 - - - - - - -

6 - - - - - - -

7 - - - - - - -

8 - - - - - - -

9 - - - - - - -

10 - - - - - - -

11 - - - - - - -

12 - - - - - - -

13 Nej Ja Ja Nej Nej Ja 50

14 - - - - - - -

15 - - - - - - -

16 Nej Ja Ja Ja Nej Nej 50

17 Nej Ja Ja Nej Nej Nej 33

18 - - - - - - -

Bedömningspunkter

 

 

Tre affärer hade toalett för allmänheten. Ingen av de tre affärernas toalett hade en golvyta på 2,20 

x 2,20 meter. En toalett var 1,97 x 2,14 meter, en toalett var 2,43 x 1,36 meter och en toalett var 

2,20 x 2,05 meter. Alla tre affärer uppfyllde normen för armstöd och toalettpappershållare. En af-

fär hade godkänd höjd på tvättstället. Ingen av affärerna uppfyllde normen för inredningsdetaljers 

placering. En affär hade anropskontakter som uppfyllde normen för placering. De andra två affä-

rerna hade anropskontakterna placerad på fel höjd. Sammanfattningsvis kan nämnas att toaletter 

fanns endast i tre affärer och ingen av dessa hade 100 % tillgänglighet inom detta område.  

 

Figur 10 visar hur många av de tre affärerna som uppfyllde de normer och rekommendationer som 

gäller för toalett. 



 20 

0

1

2

3

In
re
d
n
.d
e
ta

lj
e
r

T
o
a
le
tt
p
a
p

p
e
rs
h
å
ll
a
re

A
rm

s
tö
d

T
v
ä
tt
s
tä
ll

M
a
n
ö
v
e
ru
tr

y
m
m
e

L
a
rm

Uppfyllelse

 

Figur 10 Antal affärer som uppfyllde de normer och rekommendationer som gäller för Toalett 

 

I tabell 11 och 12 visas en översikt av alla bedömningsområdena och resultaten i absoluta tal re-

spektive relativa tal. 

 

 

Tabell 11 Alla bedömningsområden med antal bedömningspunkter inom parentes och varje affärs  

               uppfyllelse av dessa 

 

Affär P-plats Väg till entré Entré Golvytor I- o. F-disk Varor Kundvåg Kassa Kortdragare Toalett 

(4) (4) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6)

1 - 4 2 1 - 0 1 0 - -

2 - 2 2 0 - 0 - 0 1 -

3 - 3 3 0 - 0 - 1 0 -

4 4 4 4 0 - 0 - 1 0 -

5 3 3 4 0 1 0 0 1 1 -

6 3 3 4 0 - 0 - 1 0 -

7 2 3 3 0 - 0 - 1 0 -

8 - 3 3 0 - 0 - 1 0 -

9 3 3 3 0 - 0 0 1 1 -

10 - 2 4 0 - 0 0 1 0 -

11 3 2 4 1 2 0 0 1 1 -

12 2 4 4 0 1 0 0 1 0 -

13 4 4 4 1 - 0 0 1 0 3

14 - 3 4 1 - 0 0 1 0 -

15 - 4 4 1 - 0 0 1 0 -

16 3 4 3 1 - 0 0 1 0 2

17 4 4 4 1 - 0 0 1 0 2

18 3 4 4 1 1 0 0 1 0 -

Bedömningsområden
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Tabell 12  Alla bedömningsområden och varje affärs uppfyllelse av dessa i procent 

 

Affär P-plats Väg till entré Entré Golvytor I- o. F-disk Varor Kundvåg Kassa Kortdragare Toalett

1 - 100 50 100 - 0 100 0 - -

2 - 50 50 0 - 0 - 0 100 -

3 - 75 75 0 - 0 - 100 0 -

4 100 100 100 0 - 0 - 100 0 -

5 75 75 100 0 50 0 0 100 100 -

6 75 75 100 0 - 0 - 100 0 -

7 50 75 75 0 - 0 - 100 0 -

8 - 75 75 0 - 0 - 100 0 -

9 75 75 75 0 - 0 0 100 100 -

10 - 50 100 0 - 0 0 100 0 -

11 75 50 100 100 100 0 0 100 100 -

12 50 100 100 0 50 0 0 100 0 -

13 75 100 100 100 - 0 0 100 0 50

14 - 75 100 100 - 0 0 100 0 -

15 - 100 100 100 - 0 0 100 0 -

16 75 100 75 100 - 0 0 100 0 50

17 100 100 100 100 - 0 0 100 0 33

18 75 100 100 100 50 0 0 100 0 -

Bedömningsområden

 

 

De tio bedömningsområdena bedömdes i 18 affärer vilket ger en total summa 180 bedömnings-

områden. Figur 11 visar att 51 bedömningsområden är 100 % tillgängliga, 86 bedömningsområ-

den är inte 100 % tillgängliga och 53 bedömningsområden saknades och kunde inte bedömas.   
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Figur 11 Antal totala bedömningsområden och dess procentuella tillgänglighet 
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att det finns brister i tillgängligheten till livsmedelsaffärer för 

rullstolsburna personer. De stora affärerna i undersökningsgruppen hade bättre tillgänglighet inom 

områdena väg till entré, entré och golvytor än medelstora och små affärer. Tillgängligheten inom 

dessa områden är nödvändig för att kunna göra inköp. Studien visar liknande resultat som McCla-

in och Todds studie (1990), att stora livsmedelsaffärer uppfyller i högre grad kraven på tillgäng-

lighet. Framför allt när det gäller vägen till entré och entrén. Är det då speciellt anpassat för rull-

stolsburna personer eller kan det vara så att de flesta stora livsmedelsaffärer har kundvagnar och 

att det är snarare anpassat för dessa? McClain och Todd (1990) för ett liknande resonemang i sin 

studie. I Boverkets föreskrift om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) finns inom dessa 

områden förslag på vilka hinder som är enkelt avhjälpta, vilka sammanfaller med våra bedöm-

ningspunkter som rör nivåskillnad, ytbeläggning, dörröppnande och eventuella ramper och hissar.  

 

Även fast de flesta affärerna var lätta att ta sig in i så var inte alla varor i affären tillgängliga för 

alla. En lösning på detta kan vara att placera varorna vertikalt som en butiksägare uppgav att han 

gjorde. Detta är möjligt om en affär har stora mängder varor, men kan vara svårt att möjliggöra i 

små affärer som inte har så stor mängd av samma vara. I Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 

HIN 1) nämns att fast inredning bör anpassas. Där borde hyllor ingå och det påverkar då tillgäng-

ligheten till varor, även fast varor inte nämns i Enkelt avhjälpta hinder. Informations- och försälj-

ningsdiskar var inte så vanligt förekommande i livsmedelsaffärerna och det var bara en som upp-

fyllde rekommendationen på placering. Enligt Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) skall 

utformningen av fast inredning i publika lokaler anpassas så att de fungerar för personer med ned-

satt rörelseförmåga. Där beskrivs att kölappsautomater ska kunna nås av personer i rullstol. 

Kundvågarna i affärerna var inte tillgängliga för personer som är rullstolsburna, trots att det är en-

kelt att placera dessa på en bra höjd. Kortdragarna på utgångskassorna var för högt placerade. Det 

är svårare att åtgärda eftersom det har med konstruktionen av kassan att göra. Här behöver de som 

tillverkar inventarien kunskap om hur den ska utformas för att vara tillgänglig för alla. Även detta 

borde ses som fast inredning och borde bedömas enligt enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 

1). I de två affärer där det var för smal passage vid utgångskassorna hade åtgärder kunna tagits 

genom att flytta varor som stod i vägen. 
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I studien valdes att bedöma de toaletter som fanns för allmänheten, trots att det inte är ett krav att 

dessa ska finnas i livsmedelsaffärer. Resultaten visade på dålig utformning av både storleken på 

toaletten och inredningsdetaljers placering. Den minsta toaletten var enligt butiksägaren alldeles 

nybyggd och det visar på okunskap hos den aktuella byggherren om hur toaletter ska byggas en-

ligt Plan- och bygglagen. I Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) beskrivs vilka hinder 

som är enkelt avhjälpta och bör åtgärdas. I föreskriften påtalas att inredningsdetaljer på toalett ska 

vara lämpligt placerade och inom räckhåll för rullstol, armstöd ska finnas på båda sidor om toalet-

ten, toalettpappershållare ska finnas lätt tillgänglig från toalettstol och larmknapp ska vara åtkom-

lig från rullstol och för person som ligger på golvet. Dessa punkter överensstämmer med studiens 

bedömningspunkter.  

 

Studien visar på brister i livsmedelsaffärernas utformning som i sin tur leder till bristande tillgäng-

lighet. Det hade varit av intresse att intervjua butiksägarna om vilka kunskaper de har om Enkelt 

avhjälpta hinder och om de vet att eventuella hinder ska vara avhjälpta innan utgången av år 2010. 

Författarna till studien upplevde vissa svårigheter att tolka kraven i Enkelt avhjälpta hinder. Ett 

rimligt antagande är att även fastighetsägarna som har ansvar för att avhjälpa hindren kan ha svå-

righeter att tolka kraven. I ”Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken” 

(Regeringens skrivelse 2005/06:110) redovisar Boverket hur tillgänglighetsarbetet har gått hittills. 

De har ett underlag som visar att 60 % av fastighetsägarna tror att de kommer att hinna genomföra 

de åtgärder som behövs innan utgången av år 2010. Enligt Boverket har dock många fastighets-

ägare inte tillräckliga kunskaper om de krav som gäller för tillgängligheten. Boverket menar att de 

informationsinsatser som gjorts är rätt riktade, men att den totala mängden information till fastig-

hetsägarna bör öka.  

 

För att kunna göra inventering av miljön och åtgärder krävs kunskap om bygglagsstiftning, till-

gänglighetsfrågor och funktionshinder. Enligt inventeringsmallen för Enkelt avhjälpta hinder 

(www.boverket.se) kan dessa kunskaper finnas hos tillgänglighetssakkunnig, arkitekt, byggnads-

ingenjör, skyddsingenjör eller arbetsterapeut. Arbetsterapeuter har med sitt unika kunnande om 

interaktion mellan person och miljö för ett lyckat aktivitetsutförande, goda förutsättningar för in-

ventering och åtgärder i den allmänna miljön utifrån olika funktionshinder och även för den en-

skilde individen vid bostadsanpassningar (FSA, 2005). Vid större inventering är det bra att vara 

två med olika kunskaper, en med tillgänglighetskunskap, och en med byggkunskaper 

(www.boverket.se). Kunskap om personens utförandekapacitet i relation till den fysiska miljöns 

krav ger kunskap om tillgänglighet enligt Iwarsson och Ståhl (2003). Iwarsson (2003) anser att 
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många arbetsterapeuter har dock otillräckliga kunskaper om de riktlinjer som finns för miljöns ut-

formning i plan- och bygglagstiftning. Skulle detta kunna avhjälpas genom undervisning inom 

detta område i arbetsterapeuternas grundutbildning? Ett annat begrepp som lyfts fram under sena-

re tid är universell design eller design för alla. Begreppet är mer ett tankesätt i planeringsproces-

sen än direkt mätbara företeelser. Universell design syftar till att alla i samhället ska kunna vara 

delaktig och använda produkter och byggnader på samma villkor, och att befolkningen inte delas 

upp i ”normal befolkning” och befolkning som avviker från det normala (Iwarsson & Ståhl, 2003; 

Iwarsson, 2003). I den nationella handlingsplanen gör regeringen bedömningen att ” Konceptet 

Design för alla bör genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design”(Rege-

ringsprop.1999/2000:79). 

 

I arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla behövs också ett instrument som mäter hur 

tillgänglig offentlig miljö är. Ett sådant instrument, Public Environment Enabler (Jensen, Iwarsson 

& Ståhl, 2002) är under utveckling och kommer kanske att kunna underlätta processen för ett till-

gängligare samhälle.  

 

Kielhofner (2002) menar att motivationen att utföra en aktivitet påverkas av den fysiska miljön 

och även av personens uppfattning om sin egen förmåga. Om en person inte kan ta sig in och fram 

i en offentlig byggnad, till exempel en livsmedelsaffär, är det rimligt att anta att personen tappar 

motivationen till att göra sina inköp självständigt och personen upplever minskad delaktighet i 

samhället.  

 

Alla människor som gör inköp i livsmedelsaffärer är konsumenter och vilka rättigheter har man 

som konsument? Regeringen anger i uppföljningen av den nationella handlingsplanen (prop. 

2005/06:105) att konsumentpolitiken bör i ökad utsträckning bidra till ett mer tillgängligt samhäl-

le där alla kan delta som aktiva konsumenter. Alla konsumenter ska ha samma möjlighet att ta del 

av varor och tjänster, information och kunskap samt råd och stöd. Konsumentverket är den myn-

dighet som har utsetts till ansvarig för det handikappolitiska arbetet inom konsumentområdet och 

de har bland annat arbetat fram en självinstruerande digital utbildning (www.konsumentverket.se) 

om hur hinder för personer med funktionsnedsättning kan avhjälpas ute i handeln. Den har presen-

terats för dagligvarubranchen och konsumentvägledare. I den digitala utbildningen finns en check-

lista för bedömning av butikers tillgänglighet, vars kriterier är hämtade från Västra Götalandsre-

gionens inventeringsmall Butiker 2004. Detta visar att det pågår tillgänglighetsarbete för att främ-

ja alla konsumenters rättigheter. 
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Det har nu gått sju år sedan den nationella handlingsplanen (Regeringsprop. 1999/2000:79) lades 

fram. Frågan är om målet att samhället ska vara tillgängligt för alla kommer att uppfyllas innan 

utgången av år 2010 och kommer delaktigheten i samhället för funktionshindrade att öka vilket är 

ett av målen i FN:s standardregler (FN, 1995) och som Sverige förbundit sig att följa?   

 

Resultatet av denna studie kan inte generaliseras till att gälla för alla städer utan det behövs fler 

studier av detta slag gärna kombinerat med subjektiva bedömningar gjorda av de som ska vistas i 

och använda miljön. Ett samarbete mellan personer med funktionshinder, arbetsterapeuter, fastig-

hetsägare och de som planerar och bygger offentliga miljöer skulle leda till att samhället kan gö-

ras tillgängligt fortare. Arbetsterapeuten har unik kunskap om interaktionen mellan personen och 

miljön och dess betydelse för ett lyckat aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten har därför en given 

roll vid samhällsplanering, men professionen behöver ha bra metoder för bedömningar som leder 

till interventioner i miljön. Ett instrument för bedömning av tillgänglighet i den offentliga miljön, 

som är reliabilitets- och validitetstestat, skulle kunna öka arbetsterapeutens möjligheter till att ar-

beta på samhällsnivå.  

 

Denna studie visar på bristande tillgänglighet till livsmedelsaffärer för personer som är rullstols-

burna. Fortsatta studier om tillgänglighet till andra offentliga miljöer, även för personer med andra 

funktionshinder vore av vikt. Detta för att uppmärksamma bristande tillgänglighet så att interven-

tioner kan göras för att öka tillgänglighet och delaktighet för alla i samhället. 

  

Metoddiskussion 

Den kvantitativa metoden som valdes för studien var relevant i syfte att bedöma tillgängligheten 

till livsmedelsaffärer. För att bedöma användbarhet bör istället en subjektiv metod användas i 

form av intervjuer av personer som är rullstolsburna. Det är svårt att skilja på begreppen tillgäng-

lighet och användbarhet. Denna studie inriktar sig på tillgänglighet, men vissa områden som be-

dömdes kan kanske uppfattas vara en bedömning av användbarhet. Dessa områden är informa-

tions- och försäljningsdiskar, varors placering, kundvåg och kortdragare. Men om personer som 

använder rullstol ska kunna handla på samma villkor som andra behöver de kunna nå dessa inven-

tarier, alltså tillgänglighet är en förutsättning för att miljön ska kunna vara användbar. 

 

Vid konstruktionen av checklistan användes normgivande mått och rekommendationer från Bygg 

ikapp handikapp (Svensson, 2001), som gäller för rullstolsburna personer med eldriven rullstol för 
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begränsad utomhusanvändning. Vissa av dessa mått är normer från Boverkets byggregler (BFS 

1993:57) och en del mått är rekommendationer från handikapporganisationer och handikappinsti-

tutet. Svårigheter uppstod att tolka vad som är norm eftersom både begreppen ”bör” och ”ska” an-

vänds vid beskrivning av hur det ska vara för att vara tillgängligt. Författarna har tolkat ”bör” som 

en rekommendation och ”ska” som en norm. Därför används både begreppet norm och rekom-

mendation i resultatet. 

 

Studien kunde ha visat på ett annorlunda resultat inom området handikapparkeringsplatser, väg till 

entré och entré om det hade varit en annan årstid. Hade bedömningar utförts under barmarkstid 

kanske fler affärer uppfyllt kravet på fast, jämn och halkfri ytbeläggning. I Bygg ikapp handikapp 

(Svensson, 2001) beskrivs inte hur ytbeläggningen ska se ut vintertid. Bedömningarna utfördes ut-

ifrån den rådande ytbeläggningen, det vill säga snötäckt ytbeläggning och huruvida den var halkfri 

bedömdes med ena författarens skosulor. Enligt Boverkets inventeringsmall för enkelt avhjälpta 

hinder (www.boverket.se) bedöms halkfri yta genom att känna med skorna vid gång på ytan. Vid 

bedömning av golvytor borde bedömningspunkten delats upp i två punkter istället. Innehållet i 

bedömningspunkten var bredd på gångar inomhus samt vändytor. Dessa borde ha varit två olika 

punkter för många uppfyllde måttet på gångarna men hade inte tillräckligt många vändytor. Då 

hade tillgängligheten inom det området kunnat graderas. Bedömningsområdena Informations- och 

försäljningsdiskar och Varor hade också kunnat delas in i fler bedömningspunkter, genom att se-

parera höjd på disk och kölappsautomat samt hyllhöjd och hylldjup. Vad det gäller bedömnings-

området toalett, kan det diskuteras huruvida den skall vara med eftersom det egentligen inte krävs 

att en sådan ska finnas i en livsmedelsaffär, men eftersom några affärer hade toalett för allmänhe-

ten så var det av intresse att bedöma dess tillgänglighet. 

 

Det hade varit av intresse att utökat studien med en kvalitativ metod, genom att intervjua personer 

som är rullstolsburna och på så sätt få en subjektiv bedömning av tillgängligheten till livsmedels-

affärerna, vilket hade berikat studien ytterligare. Forskning om tillgänglighet för personer med 

andra funktionshinder än rörelsehinder är också av betydelse för att göra samhället mer tillgäng-

ligt för alla. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill tacka de butiksägare som deltagit i studien och därmed gjort den möjlig. Vi vill  

även tacka handledaren Maria Prellwitz för god handledning under arbetets gång. 
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Bilaga 1 
 
 
         

Till butiksansvarige    
 

 

 
Hej!                                                                            Härnösand 2007-01-31 
 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på arbetsterapeututbildningen vid Luleå tekniska 
universitet. Arbetsterapeuter arbetar för att främja människors möjligheter att leva ett självständigt 
liv. Att leva med ett funktionshinder innebär svårigheter i det dagliga livet. Enligt regeringens 
proposition ”Från patient till medborgare” ska samhället göras tillgängligt för alla medborgare. Vi 
vill därför bedöma tillgängligheten till livsmedelsaffärer för personer som är rullstolsburna. Vi har 
valt ut Er livsmedelsaffär och andra livsmedelsaffärer med samma postort.  
  
Bedömningen av affärslokalen kommer att göras av undertecknade och vi kommer att använda 
oss av en egenkonstruerad checklista som utgår från Boverkets rekommendationer. Det vi vill be-
döma är: parkering, väg till entré, entré, gångar inomhus, informationsdiskar/ försäljningsdiskar, 
kassor, varors placering och ev. toalett. Det kommer att ta ca 1-2 timmar och utföras på ett diskret 
sätt. Ingen medverkan av personal eller kunder krävs. Vi ber om tillstånd att få komma och göra 
en bedömning. Det är frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst under studiens gång väl-
ja att avbryta ert deltagande. Vi kommer att ta kontakt med er via telefon om ca 1-2 veckor för be-
sked om medverkan och ytterligare information om vårt tänkta tillvägagångssätt. 
 
All insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att gå att iden-
tifiera er livsmedelsaffär, och efter materialet sammanställts kommer det att förstöras. Resultatet 
av vår studie kommer att finnas tillgänglig via Universitetsbibliotekets hemsida 
http://www.ltu.se/dept/lib/ under länken ”Universitetets publikationer”. Om Ni så önskar kan Ni 
få ta del av bedömningsresultatet av Er affär. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Anna Lidbaum (Kontaktperson) Christina Björnler Johansson 
Västra Ringvägen 136 Magnus Huss väg 1 
871 42  Härnösand 871 61  Härnösand                                    
0611-202 94                             0611-265 92 
070-477 87 68 070-205 23 36 
 
 
Handledare 
Universitetsadjunkt 
Maria Prellwitz 
Luleå tekniska universitet 
971 87  Luleå 
Telefon växel: 0920-49 10 00 
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Medgivande om medverkan (lämnas till studenterna) 
 
 
 
 
Härmed godkännes att bedömningar får göras i undertecknads livsmedelsaffär. 
 
 
 
 
Ort Datum 
 
 
 
 
Namn 
 
 
 
 
Underskrift 
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Bilaga 2 

Checklista 
 

Utomhus                                                                   1 =uppfyller norm 

                                                                                            0 = uppfyller ej norm 

                                                                                            - = finns ej 

  

Handikapparkeringsplats 

 

• Lutning (ej mer än 1:50) ________ 
  
• Bred parkeringsficka (minst 3,6 m bred) ________ 

                             
• Stabil ytbeläggning (fast, jämn och halkfri)                ________ 
        
• Nära entrén (högst 25m ifrån entren) ________ 

 
       Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
                             

Vägen till entrén 

 
• Stabil ytbeläggning (fast, jämn och halkfri) ________   
                                       
• Lutning (ej mer än 1:12) ________  

        
• Nivå (ev. trottoarkant avfasad till 0-nivå med 90-100 cm bredd) ________ 

                           
• Bredd (minst 1,3 m) ________ 

 
      Kommentarer: 
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Entrén 

 
• Passagemått (bredd minst 0,80 m ) ________ 
        
• Nivå (ev. avfasad tröskel max 25 mm, ev. ramp lutning max 1:12,  
      minst 1,30 m, jämn- och halkfri samt avåkningsskydd, ev. hiss  
       golvyta minst 1,1 x 1,4 m, manöverdon placerad mellan 0,8 – l,1  ________ 
       m över golvet) 
             
• Manöverutrymme (1,5 m i diameter) ________ 
   
• Dörröppnande (automatik på dörrar som har dörrstängare 

            ev. manöverdon placeras 0,8-0,9 m över golv och 
0,8 m från dörrkarm) ________ 
 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

Inomhus   
                                                                          

Golvytor 

 
• Manöverutrymme (minst 1,3 m breda gångar – i begränsade delar 

t ex vid pelare kan bredden minskas till 0,8 m, en vändyta 
i början och slutet av gången som är 1,5 x 1,5 m)  ________ 
 
Kommentarer: 
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Informationsdiskar/ försäljningsdiskar  

         

• Disk (minst 1 m av disken skall vara 0,75-0,80 m hög,   ________                                       
      ev. kölappsautomat 0,8-1,0 m över golvet) 
    
• Manöverutrymme (1,5 m x 1,5 m)  ________    

 
      Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
                                     

Varor  

 
• Varors placering (höjd 0,40-1,50 m, hylldjup högst 0,50 m)  ________ 
        
Kommentarer: 
 
 
 
 
 

Kundvåg 
 
• Placering (0,80 m över golvet)  ________ 

    
      Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
                                            

Kassa  

 
• Passagemått ( bredd minst 0,85 m)  ________ 

 
Kommentarer: 
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Kortdragare 
 
• Placering (höjd 0,8-1 m över golv)  ________ 

 
      Kommentarer: 
   

  

 

 

 

 
Toalett                                                                                   
 

• Placering av inredningsdetaljer (ev. tvålhållare, hållare för handdukar  
och muggar 0,9 – 1 m över golv, spegel 0,9  m över golv, ev. klädkrok  
1,0 – 1,2 m över golv, dörrdraghandtag placerad rakt el. snett)  ________ 

  
• Toalettpappershållare (lättåtkomlig)  ________ 
   
• Armstöd (överkant 0,80m över golv)  ________ 

          
• Tvättställ (överkant 0,8m., framdraget 0,2m från väggen, fri yta   ________       

                             
       under) 
 
• Manöverutrymme (2,2 x 2,2 m och 0,90 m på varje sida av toaletten)  ________ 
        
• Larm (anropskontakt placerad på armstöd eller vägg vid toalett på höjd 

            0,7-0,8 m samt vid dörr på höjd 0,2 och 0,7 m)  ________       
 

      Kommentarer: 
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