
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik 

 

Tillgänglighetsanpassning efter ändringar av 
offentliga utrymmen i Uppsala. 

 
 
 

Lina Holmström och Tony Pham 
 

VT 2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Byggnadsteknik 

Byggnadsingenjör,	inriktning	arkitektur	och	miljö 
 
 

Handledare: Dorith Carlberg 
Examinator: Mia Björk  

 



 

 

Förord 
Vi vill börja med att tacka Anna Sofia Perotti, Josephine Nilsson och Karin Åkerblom som 
har varit inblandade och deltagit i arbetet. Vi vill tacka vår handledare Dorith Carlberg 
extra mycket för all hjälp och vägledning under arbetes gång.   
 
Sen vill vi också tacka våra familjer och vänner för allt stöd som ni gett oss när vi behövt 
det som mest.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och det stöd som vi gett 
varandra för att ta oss i mål. Vi kan nu avsluta vår utbildning efter tre år med ett leende på 
läpparna och en god vänskap. 
 
 
 
 
_____________________ _____________________ 
Lina Holmström   Tony Pham 
  

           Lina Holmström           Tony Pham



 

 
 

Sammanfattning  
Alla människor ska ha samma tillgång och möjlighet att delta i samhället. Det ska inte 
finnas några hinder som gör att en viss grupp inte kan delta på grund av bristande 
tillgänglighet. Uppsala kommun arbetar med att kommunens alla verksamheter ska vara 
tillgängliga för alla. Det handlar om att människor med funktionsnedsättningar ska känna 
sig delaktiga. Trygghet är en viktig del av Uppsala kommuns arbete både i inomhus- och 
utomhusmiljöer. I detta arbete har tillgänglighetsanpassning av två offentliga utrymmen i 
Uppsala undersökts där objekten är stadsbiblioteket och åstråket. 
 
Arbetets syfte är att kontrollera om dessa utrymmen har tillgänglighetsanpassats efter att 
de genomgått en ändring. Som undersökningsmetod har en fallstudie använts, där en 
litteraturstudie har legat till grund för arbetet. Intervjuer och en observation har utförts 
för att kunna svara på frågeställningarna.  
 
Respondenterna Anna Sofia Perotti och Karin Åkerblom har definierat tillgänglighet som 
en viktig del i samhället då alla ska ha samma förutsättningar. Även social hållbarhet var 
viktigt för respondenterna och något som det arbetades med konstant. Nya huvudentrén 
på stadsbiblioteket är efter ändringen helt regelrätt och följer alla dagens krav för 
tillgänglighet. Åstråket tillgänglighetsanpassades efter de lagkrav som fanns då ändringen 
utfördes. Resultatet av detta är att det inte finns några taktila plattor. En av bryggorna har 
en trapp i ena änden vilket gör att den inte är helt tillgänglig. Observationen visade att 
lyftanordningen som installerats i nya huvudentrén på stadsbiblioteket blev till en viss del 
ett hinder. Skyltningen i stadsbiblioteket var till största del bra men det fanns ett par 
brister. Åstråket har en jämn markbeläggning och ramper som underlättar 
framkomligheten.  
 
En offentlig plats ska vara tillgänglighetsanpassad för att alla ska ha samma tillgång oavsett 
förutsättning. Stadsbiblioteket har numera en regelrätt huvudentré och åstråket är en plats 
som alla har tillgång till.          
 
Nyckelord: Tillgänglighet, offentliga utrymmen, Uppsala kommun 

  



 

 
 

Abstract 
Every individual shall have the same access and opportunity to participate in the society. 
There shall not be any barrier which prevents participation of a certain target group in the 
society due to a lack of accessibility. Uppsala municipality´s goal is to make every function 
in the municipality accessible for everyone. It's about individuals with disabilities shall feel 
involved. Safety within both the outdoor and indoor environments is also a part of Uppsala 
municipality ´s work with accessibility. In this study the accessibility of two public spaces 
in Uppsala have been analyzed and the objects are, the City Library and the area by the 
river, åstråket.  
 
The aim of this study is to verify how accessibility has been applied to the public spaces 
above after they went through changes. A case-study has been used as method in this 
study, a litterature review was the foundation. Interviews and an observation have been 
performed with the intention of being able to answer the research questions.  
 
The respondents Anna Sofia Perotti and Karin Åkerblom have defined accessibility as an 
important part of the society where everyone shall have the same opportunities. Social 
sustainibility is important for both the respondents and it is something they constantly try 
to improve. The new main entrance of the City Libarary is completely accustomed to the 
laws. Accessibility was applied to åstråket by the existing law at that time, which resulted a 
lack of tactile pavings. One of the piers at åstråket isn´t fully accessible since it only has a 
staircase on one end. The observations showed that the new installed lifting device in the 
City Library´s main entrence is an obstacle to a certain extent. The signs in the City 
Library is for the most part satisfactory but there is some faults. Åstråket has a even paved 
surface and ramps to accomodate accessibility. 
 
A public place should be accessible, everyone shall have the same access regardless of 
disability. The City Library now has a main entrance which follows the laws and åstråket is 
a place where everyone has access to.  
 
 
Keywords: Accessibility, public spaces, Uppsala municipality 
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1 Inledning  
I detta avsnitt kommer arbetets bakgrund, syfte, mål och frågeställningar presenteras. Även arbetets 
avgränsningar redovisas samt en introduktion av objekten som ingår i undersökningen.  
 
1.1 Introduktion  
I regeringens proposition (1999/2000:79) anses handikappolitik vara en demokratifråga. 
Grundläggande insikter till hur samhället ska byggas måste basera på att alla människor är 
lika värda och behandlas med samma respekt. Enligt Regeringskansliet (2008) är bristande 
tillgänglighet ett avgörande hinder som hindrar människor med funktionsnedsättning från 
att kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Ett trappsteg kan neka 
åtkomlighet för en rörelsehindrade lika mycket som en låst dörr kan göra. Därför 
prioriterar regeringen arbetet med att riva hinder för bättre tillgänglighet i samhället. 
Målet är att alla ska ha samma möjligheter till att röra sig i samhället och bidra till 
samhällets utveckling oavsett funktionshinder. (Prop. 1999/2000:79)  
 

”För att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder skall ha lika möjligheter 
som andra och fullgöra sina skyldigheter krävs att samhället och den omgivande 
miljön är tillgängliga” (Prop. 1999/2000:79).  

 
Det är oacceptabelt att behandla en person sämre på grund av ett funktionshinder. När alla 
inte har samma möjlighet växer fördomar och negativa attityder, som i sin tur kan skapa 
diskriminering (Prop. 1999/2000:79). Bristande tillgänglighet är olagligt i Sverige sedan 
2015 och betraktas som en form av diskriminering i diskrimineringslagen (Prop. 
2013/14:198). Det existerar ännu brister i den fysiska miljön som hindrar personer med 
funktionsnedsättning från att delta i samhället på samma villkor som andra 
(Omsorgsnämnden, 2016). Regeringskansliet (2008) har nämnt bristande kunskap, 
intressekonflikter och dålig uppföljning som bland annat orsaker till att en del nybyggda 
byggnader inte är fullt tillgängliga.  
 
Sverige ställe sig bakom FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 2008 (Omsorgsnämnden, 2016). Konventionen trädde i kraft januari 
2009. Sedan dess har Uppsala kommun strävat efter att kommunens verksamheter ska vara 
tillgängliga för alla människor (Omsorgsnämnden, 2016). Arbetet med en ökad 
tillgänglighet ska dock inte förknippas till enbart den fysiska miljön (Prop. 
1999/2000:79). Fysisk tillgänglighet är ett målområde i kommunens program för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Uppsalas inre och yttre miljöer ska 
vara trygga att förflytta sig i samt att det ska vara säkert att vistas i miljöerna. 
(Omsorgsnämnden, 2016)   
 
Tillgänglighets- och användbarhetskraven finns i lagstiftningen. 8 kap. 12 § i Plan- och 
bygglagen (PBL, 2010:900). Lagen handlar om att ta bort hinder på allmänna platser i 
samhället. 



 

2 
 

Offentliga platser är neutrala och viktiga utrymme som erbjuder sociala aktiviteter som 
inte går att finnas någon annanstans, speciellt för ungdomar. Utformning av dessa 
utrymmen påverkar förutsättningen till aktiviteter och delaktighet (Fänge, Iwarsson & 
Persson, 2009). Tillgänglighet och full delaktighet nämnde Boverket (2012) i Vision för 
Sverige 2025. 
 

”Staden ska vara tillgänglig för alla. Funktionshinder ska inte påverka människors 
möjlighet att röra sig fritt och verka i staden. Målet är att samhället ska utformas sa ̊ 
att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga” (Boverket, 
2012).  

 
Hållbara städer och samhällen är ett av sjutton globala mål för hållbar utveckling. Ett av 
delmålen handlar om tillgängliga offentliga platser, i synnerhet för bland annat personer 
med funktionsnedsättning. (Regeringskansliet, 2015) 
 

"Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, 
äldre personer och personer med funktionsnedsättning" (Regeringskansliet, 2015).  

 
1.2 Bakgrund till studien 
Tillgänglighet är ett begrepp som har förekommit mycket under författarnas studietid 
inom byggnadsingenjörsprogrammet och därmed har tillgänglighet valts att undersökas. 
En av författarna har själv upplevt olika typer av hinder av att röra sig i staden Uppsala 
med barnvagn. Orsaker har varit bland annat höga kantstenar, trappor, branta ramper 
eller tunga dörrar. Om en person utan rörelsehinder kan besväras av hinder som nämns 
ovan, hur ska en person med rörelsehinder kunna ta sig fram är en fråga som författarna 
har funderat över.  
 
Tillgängliga offentliga platser för personer med funktionsnedsättning är något som står 
tydligt i den svenska lagstiftningen och de nationella visionerna vilket innebär åtgärder och 
lösningar för bättre tillgänglighet har utförts. Men hur tillgänglighetsanpassning har 
tillämpats i verkligheten är en oklar fråga. Även när en del offentliga platser har 
tillgänglighetsanpassats, har de verkligen följt och uppfyllt lagar och krav gällande 
tillgänglighet? 
 
Studien har innefattat två offentliga objekt i Uppsala, stadsbiblioteket och åstråket. 
 
1.3 Objektbeskrivning 
I det här avsnittet presenteras en generell beskrivning av stadsbiblioteket och åstråket i 
Uppsala. Dessa utrymmen är ett exempel på ändringar i offentliga utrymmen som har 
utförts. Alla figurer kan ses i större storlek i bilaga 1. 

1.3.1 Stadsbiblioteket i Uppsala 
Stadsbiblioteket i Uppsala är beläget vid korsningen mellan S:t Olofsgatan och 
Svartbäcksgatan. 
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Lambert (2002) berättar att byggnaden uppfördes efter ritningar av Carl Nyrén och stod 
färdig 1986. Fasaden mot S:t Olofsgatan hamnar på samma höjd som den motsatta 
byggnaden på andra sidan av vägen. Från denna sida finns det takkupor som ökar 
ljusinsläppet. Stadsbiblioteket representerar postmodernismen (Lambert, 2002). 
Fredriksson (2005) nämnde att postmodernismen innebar enkla moderna byggnader med 
en arkitektur som inspirerades från historien och den lokala 
omgivningen kring byggnaden.  
 
Huvudentrén ligger i sydvästgaveln som är belägen vid korsningen 
mellan Svartbäcksgatan och S:t Olofsgatan, se Fig. 1. Det runda 
glaspartiet och den breda trappan är kännetecken för 
huvudentrén. (Lambert, 2002) 
 
Fredriksson (2005) skriver att biblioteksverksamheten omfattar 
även andra byggnader som går längs Svartbäcksgatan. Där finns det bland annat 
personalutrymme, kontor och sorteringsrum. Att avgränsa verksamheten var svårt 
eftersom biblioteket smälter in i omgivningen, nämnde Fredriksson (2005). Mat och dryck 
finns att köpa från kafeterian Kardemumma (Sigroth-Lambe, 2016 23 maj). Biblioteket 
har genomgått en del ändringar. De senaste ändringarna skedde under ombyggnation som 
startade år 2015, bland annat tillgänglighetsanpassning av huvudentrén, en inglasad 
innegård och ny enhetlig lånedisk. I den inglasade gården finns det 30 sittplatser. 
Golvmaterial i innegården består av kalksten från Öland och granit från Uppland. Även 
flera eluttag installerades under ändringen utifrån besökarnas önskemål, där laddare till 
mobiler och datorer finns att låna från receptionen. Stadsbibliotekets årshyra höjdes med 
en miljon efter ändringen. (Sigroth-Lambe 2016, 23 februari) 

1.3.2 Åstråket 
Åstråket ligger längs Fyrisåns dalgångar (Åstråkens 
Turismförening, 2017). Längs stråket finns det gröna 
områden med sittplatser och bänkar. Delar av åstråket har 
genomgått en förändring och nu ska de södra delarna av 
åstråket rustas upp och tillgänglighetsanpassas enligt Uppsala 
kommun (2016).  
 
Det området som undersöktes avgränsas mellan 
Luthagsesplanaden i norr och Islandsbron i söder, se Fig. 2. 
Stråkens främsta funktion är att ta emot dagvatten och 
fungerar som buffert mot översvämningar. Samtidigt som 
staden utvecklas, bör åstråket också utvecklas till en attraktiv 
och trygg mötesplats för allmänheten. (Uppsala kommun, 
2016)  

Figur 1. Stadsbiblioteket huvudentré 
från utsidan 

Figur 2. Åstråket som avgränsats mellan 
Luthagsesplanaden och Islandsbron 
(Google, 2017) 
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1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur offentliga utrymmen som stadsbiblioteket och åstråket i 
Uppsala har tillgänglighetsanpassats efter att de har genomgått en ändring.  

1.4.1 Frågeställning 

• Hur har stadsbiblioteket och åstråket i Uppsala tillgänglighetsanpassats i samband 
med ändring? 

 
1.5 Mål  
Målet med arbetet är en kontroll av tillgänglighetsanpassning i de valda offentliga 
utrymmena. I kontrollen ska det även framgå om utrymmena har tillgänglighetsanpassats 
utifrån gällande lagar och krav.   
 
1.6 Avgränsningar  
Arbetet kommer att avgränsas till två offentliga utrymmen i Uppsala. I stadsbiblioteket 
avgränsas undersökningsområdet till huvudentrén samt entrén från S:t Olofsgatan. De 
delarna i åstråket som undersöks avgränsas mellan Luthagsesplanaden i norr och 
Islandsbron i söder. Där fysisk tillgänglighet undersöks som har avgränsats till 
rörelsesnedsättning.  
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2 Metod  
I detta kapitel kommer metoderna som använts att presenteras och motivet varför de har valts. 
Avsnittet presenterar även etiska överväganden och metodkritik i form av validitet samt reliabilitet. 
 
2.1 Fallstudie 
Merriam (1994) skriver att fallstudier är ett begrepp som är välbekant men att det även är 
ett begrepp som är svårt att definiera. Fallstudier är ett sätt att utföra en undersökning och 
utvärdera resultatet med hur det ser ut i verkligheten (Biggam, 2015; Merriam, 1994; 
Yin, 2009). Biggam (2015) och Merriam (1994) definierar fallstudier som ett sätt att 
undersöka något på nära håll. Yin (2009) och Biggam (2015) skriver att fallstudier kan 
involvera en eller flera studier och att dessa brukar vara kvalitativa. En kvalitativ metod är 
tidskrävande enligt Olsson och Sörensen (2011) då det genomförs litteratur läsning, 
intervjuer samt observationer.  
 
Merriam (1994) tycker att det ska fokuseras på insamling av data för att komma fram till 
ett resultat. Yin (2009) anser att det är viktigt att identifiera syftet med undersökningen 
och vad det är som ska undersökas. Det blir skillnader beroende på om det är en individ, 
grupp, organisation eller ett projekt som undersöks (Yin, 2009). Frågorna som ska 
användas under fallstudien kan författaren ta fram för att bestämma vilken riktning studien 
ska gå i för att vara relevant för arbetet. Detta leder till att studien får ett djup då specifika 
områden kan undersökas. Fallstudier är en bra metod när arbetet ska fokuseras på ett visst 
område. Fallstudier kan uppmärksamma generella problem även om studien är specifikt 
inriktad till ett visst område. Då frågorna kan anpassas till den specifika situationen. 
(Merriam, 1994)  
 
2.1.1 Genomförande av fallstudie 
En fallstudie är att jämföra teori med verklighet. Fallstudien valdes till att vara kvalitativ 
och den utfördes i Uppsala, eftersom det är en stad där många offentliga utrymmen 
genomgår ändringar i dagsläget. För denna studie valdes fallstudie som undersöknings 
metod för att kunna jämföra teori med verkliga objekt. Två offentliga utrymmen valdes ut 
eftersom de genomgått en ändring och analyserades utifrån tillgänglighetskraven, med 
hänsyn till hur utrymmena uppfyllde kraven. Fysiska mått såsom trappor, hissar, entré, 
markeringar med mera undersökts. För arbetet formulerades ett mail, som innehöll en 
beskrivning om detta arbete och en fråga om de eller någon annan som var insatta i 
ändringen av objektet hade tid att ställa upp i en intervju. Detta mail skickades till sex 
utvalda personer med insikt i olika projekt där ändringar av offentliga utrymmen skett i 
Uppsala. Dessa personer valdes ut då Uppsala kommun hade en text på sin hemsida där 
både pågående och avslutade projekt i Uppsala fanns. Genom att välja ett objekt på sidan 
kan mer information om objektet läsas och även kontaktuppgifter till ansvarig person. 
Möten bokades in med de två respondenter som svarat. De övriga fyra återkom aldrig till 
författarna.  
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2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts enligt en metod som kan, ses i bilaga 2.  
 
En litteraturstudie genomfördes för att ta reda på vad som skrivits inom området tidigare. 
I arbetet har Högskolan i Gävles databaser använts för att söka vetenskapliga artiklar, där 
databaserna var ScienceDirect samt Taylor & Francis. Sökorden som användes var 
”sustainable development”, ”accessibility” och ”disability”. Sökningar med endast dessa ord 
resulterade i att det blev för många träffar. För att minska antalet träffar användes dubbla 
sökord. ”accessibility AND public places”, ”social sustainable development AND 
accessibility” och ”public spaces AND social development”. Med kombinerade sökord blev 
antalet artiklar färre samt att artiklarnas innehåll var mer relevant för arbetet. Även 
information på internet har använts. Exempel på detta är Boverket där lagar och normer 
finns tillgängliga.    

2.3 Intervjuer  
Brinkmann och Kvale (2009) skriver att intervjuer är ett sätt att införskaffa ny kunskap. 
Merriam (1994) anser att intervjuer är ett möte mellan intervjuare och respondent där 
den ena parten delar information till den andra parten. Intervju som metod kan användas 
om forskaren kan få fram den information som behövs för att utföra undersökningen 
(Merriam, 1994). Brinkmann och Kvale (2009) menar även att under intervjuerna kan 
personliga erfarenheter komma fram som har relevans för intervjun. Merriam (1994) 
menar att intervjuer är ett sätt att samla in data där endast ett fåtal delar har fokuserats på.  

Målinriktade intervjuer där respondenterna valts ut för den kunskap som innehavs. När 
flera intervjuare och en respondent är involverad under en intervjus gång kan det betraktas 
som en panelintervju. En intervju kan härledas med en intervjuare som leder intervjun och 
styr den framåt medan den andra har andra roller till exempel att förtydliga eller tillägga 
frågorna samt att visa upp förberedande dokument där lagar och normer finns. Hur 
rollerna och arbetet ska fördelas måste intervjuarna bestämma i förväg. (Kylén, 1994)  

2.3.1 Genomförande av intervjuer 
Valet för att använda semistrukturerade panelintervjuer som insamlingsmetod togs då den 
informationen som kan insamlas inte ofta går att läsa sig till. Panelintervju användes för att 
kunna dela på uppgifterna under intervjun. Den ena parten ställde frågorna och den andra 
parten antecknade svar och ställde följd frågor som uppstod under intervjun. Då 
respondenten sa något som författarna ville förtydliga för att vara säkra på att svaret var 
korrekt uppfattat. Intervjuer är även ett sätt att komma över personliga erfarenheter som 
respondenterna har. Materialet som samlas in kommer direkt ifrån personer som har 
arbetat med projekten, vilket ger undersökningen ett djup. Då frågor kan ställas om hur 
tankarna har gått från projektens planeringsskede till färdigställande.   
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2.3.2 Förberedelser inför intervju  
Merriam (1994) menar att det är otroligt viktigt att bestämma vilken typ av struktur som 
ska användas för intervjun. För att ta reda på vad det som ska undersökas, vem som ska 
intervjuas samt hur kontakt med respondenten ska ske.(Merrim, 1994) Ekholm (1992) 
skriver att vid intervjuer finns alltid en risk för feltolkningar, därför är det viktigt att 
frågorna ställs en åt gången. Frågorna som ställs bör inte heller vara för långa eftersom det 
finns risk för korta svar samt att respondenten glömmer bort vad som sagts i början. 
(Ekholm, 1992) Frågorna som ställs ska inte heller vara ledande då det leder till att 
intervjun inte blir objektiv (Ekholm, 1992 & Merriam, 1994). 

2.3.3 Genomförande inför intervju 
Innan intervjuerna utformades frågor som underlag för intervjuerna och ett utkast av 
frågor togs fram som bearbetades under en tid och blev de slutgiltiga frågor som användes 
i arbetet. Frågorna som användes i intervjuerna finns i bilaga 3, som skickades till några 
utvalda respondenter. Intervjuerna var semistrukturerade då det både finns ett underlag 
med frågor men även möjlighet att ställa andra frågor som uppkommer under intervjun så 
kallade förtydningsfrågor. Frågorna var relativt korta vilka kan ses i bilaga 3 och ställdes en 
åt gången under intervjuerna.  

2.3.4 Under intervju 
Ekholm (1992) anser att det är intervjuarnas uppgift att berätta för respondenten vad 
syftet med intervjun är. Olsson och Sörensen (2011) menar att det är viktigt att 
respondenten inte blir avbruten när den talar. Merriam (1994) tar även upp att det är bra 
om det finns tid att kunna ställa öppna frågor som kan uppstå under intervjun. Det finns 
ett antal olika sätt att registrera intervjuer skriver Brinkmann och Kvale (2009) bland 
annat genom filmning, ljudupptagning, anteckningar eller genom att komma ihåg. 
Brinkmann och Kvale (2009) och Biggam (2015) menar att ljudupptagning är det 
vanligaste sättet att registrera intervjuer då det medför att intervjuaren och respondenten 
kan tala fritt eftersom inga anteckningar behöver skrivas under samtalet, vilket ger bättre 
koncentration samt att allt som sägs registreras (Biggam, 2015; Brinkmann & Kvale, 2009; 
Ekholm, 1992). Ekholm (1992) tar även upp att ljudinspelning är bra eftersom allt 
material då kan bearbetas på detaljnivå i efterhand.  

2.3.5 Genomförande under intervju 
Under intervjuerna presenterades syftet med arbetet för respondenten, sedan erbjöds 
anonymitet om respondenterna önskade. Andra etiska överväganden som om intervjuerna 
kunde spelas in, gicks också igenom innan intervjun startade. Intervjuerna spelades in 
samtidigt som anteckningar skrevs. Under intervjun fick respondenterna tid att svara på 
frågorna utan att avbrytas. Vid följdfråga ställdes dessa efter att respondenten svarat på den 
tidigare frågan.   
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2.3.6 Efter intervjun 
Brinkmann och Kvale (2009) skriver att transkribering är ett sätt att transformera till 
exempel ljud till skrift. Det innebär att en ändring sker och att det är centralt att kunna 
skilja samt tolka det muntliga och skriftliga språket. Olsson och Sörensen (2011) menar att 
när transkribering sker ska ljudupptagningarna skrivas i korrekta meningar vilket är svårt. 
Merriam (1994) och Creswell (2014) menar att kvalitén på ljudinspelningen är viktig då 
den ska transkriberas, eftersom det finns risk för att höra fel men även misstolkning.  
Olsson och Sörensen (2011) menar att det alltid finns en risk för misstolkning, eftersom 
dialekter kan närvara. Det finns även en risk att respondenten använder ord på ett sätt som 
intervjuaren tolkar på ett annat sätt. (Olsson & Sörensen, 2011) 
 
Utskrivning av intervjuer är tidskrävande, vilket kan bero på längden på intervjun, 
kvaliteten på ljudet samt hur mycket erfarenhet den som skriver har. Därför är det bra att 
planera in tid för transkriberingen. (Brinkmann & Kvale, 2009) 
 
Ekholm (1992) menar att uppföljning av frågorna är viktig, där förtydliganden kan ges 
samt kontrollera att svaren inte misstolkats. Möjlighet att skicka det transkriberade 
materialet till respondenten kan medföra både positiv och negativ feedback (Brinkmann & 
Kvale, 2009). Det kan även innebära extra arbete för intervjuarna då respondenten vill 
ändra svaren. Brinkmann och Kvale (2009) menar också att det är viktigt att veta hur 
mycket av materialet från intervjuerna som kan användas. Biggam (2015) anser att 
intervjuer som transkriberats tenderar att bli till stycken med olika kategorier som gör att 
det blir lättare att analysera senare. Resultaten av intervjuerna ska sedan jämföras med 
litteraturen. Det kan även vara så att det blir två jämförelser. Då sker den ena med 
litteraturen och den andra mot fallstudien. (Biggam, 2015)  

2.3.7 Genomförande efter intervjuerna 
Materialet från intervjuerna transkriberades och renskrevs. Denna process tog tid då det 
var mycket som skulle transkriberas. Därefter sammanfattades och kategoriserades svaren. 
Sedan skickades materialet tillbaka till respondenterna som kunde ändra och förtydliga 
underlaget. Respondenterna hade ändrat en del i materialet, därför gjordes en ny 
kategorisering av underlaget. Sedan jämfördes materialet från respondenterna med 
observationen.  

2.4 Observation  
Ibland kan en fallstudie behöva att en situation observeras för att jämföra om verkligheten 
verkligen stämmer överens med vad som framkommit i intervjuer. Observation är ett bra 
sätt att iaktta en händelse i direktförlopp. Även detta är en del som tar tid och kan 
upplevas olika beroende på de deltagande. Författaren menar att den eller det som ska 
observeras vid undersökningen ska framtas genom undersökningens syfte. Observatören 
ska inte vara allt för delaktig då detta kan hämma eller påverka den observerade. 
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Författaren skriver att observationer kan ge en inblick i hur deltagande uppfattar en 
situation. Det är även ett bra sätt att registrera ett beteendemönster hos de deltagande där 
den deltagande utför en handling istället för att tala om den. Observatören kan fokusera på 
vissa delmoment av observationen som den deltagande inte är medveten om. Observation 
kan vara ett sätt för att upptäcka om det finns hinder av olika slag. Det är även viktigt att 
observatören visar respekt till den deltagande. Observatören behöver också ha stor 
koncentration för att inte missa viktiga detaljer. (Merriam, 1994) 

2.4.1 Genomförande av observation 
En okulär undersökning utfördes av författarna på Uppsalas stadsbibliotek, där ritningarna 
jämfördes med verkligheten. Där en bygglovsritning använts då det inte finns tillgång till 
relationsritningar. Iakttagelserna antecknades, fotograferades och diskuterades. Även en 
okulär besiktning har utförts i åstråket för att jämföra det som sagts under intervjun med 
verkligheten. Dessutom har en observation utförts där en deltagande testade platserna och 
observatören studerade den deltagande, som var en person som har en 
funktionsnedsättning i form av rörelsehinder. Under observationen hade den deltagande 
ett dokument med olika områden som skulle undersökas, se tabell 2, 3 och 4 där den 
deltagande fick betygsätta de olika områdena utifrån en bestämd bedömningsskala. Mallen 
till betygsbedömning har framtagits av författarna utifrån lagar och normer gällande 
tillgänglighet som presenteras i avsnitt 3.6. Även observatörerna undersökte 
stadsbiblioteket där ritningarna jämfördes med verkligheten. Åstråket undersöktes också 
för att kontrollera om det som framkommit under intervjun stämde.    
 
Hjälpmedel som använts:  

• Ett måttband användes till mätning av de valda byggnadsdelarna. 

• En kamera användes till fotografering av objekten. 

• Ritningar av Stadsbiblioteket.   

2.5 Etiska överväganden  
De etiska frågorna som kan uppkomma bland annat om frågorna som ställs under intervjun 
kan vara skadliga för respondenten. Är intervjuaren säker på att tolkningen av 
respondenten är korrekt? Finns det ledande frågor? Finns en relation mellan frågorna och 
respondentens egna händelser är det viktigt att veta vad som är tillåtet att publicera. 
Därför är det viktigt att intervjuarna och respondenten talat igenom vad som får användas i 
rapporten innan den publiceras. (Brinkmann & Kvale, 2009) 
 
Det bör finnas samtycke av intervjun och deltagande i studien. Det ska även finnas 
möjlighet att vara anonym och i det fallet ska intervjuarna kunna säkra konfidentialitet. 
Rapportens författare ska vara säkra på att den transkriberade texten stämmer överens 
med respondentens muntliga yttranden. (Brinkmann & Kvale, 2009) 
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Det är även upp till rapportens författare att kunna verifiera att kunskapen till underlaget 
är korrekt. Rapporten kommer bli offentlig och vilket kan ge konsekvenser för 
respondenterna. Det kan även ge konsekvenser för den grupp som respondenten tillhör. 
Därför är det viktigt att kunna erbjuda anonymitet om respondenten önskar det. Det kan 
även uppkomma för- och nackdelar i samband med deltagande i intervjun. 
(Brinkmann & Kvale, 2009) 
 
Creswell (2014) skriver att det är viktigt att intervjuarna får tillstånd att använda 
materialet i rapporten och att inspelning av intervjun är tillåtet.  
 
Merriam (1994) anser att etiska överväganden är betydande, det kan handla om 
undersökningen har utförts på rätt sätt. Är de deltaganden medvetna om vad ska 
undersökas. Har undersökningen utförts på rätt sätt? Vilka rättigheter finns det för de 
deltaganden samt publicering? I kvalitativa fallstudier är etiska frågor som uppstår dels när 
insamling sker av information samt vid publicering. (Merriam, 1994)  
 
Etiska överväganden i studien  
Respondenterna godkände att namn och allt som sagts under intervjuerna fick användas i 
rapporten. De båda godkände också att intervjuerna spelades in, de fick också veta att 
rapporten skulle publiceras. Den deltagande godkände endast att namn och 
betygsbedömningen fick finnas med i rapporten.   
 
2.6 Metodkritik 
Möblering har en viktig roll i intervjuer som använder sig av panelintervjustrukturen 
enligt Kylén (1994). Om intervjuarna och respondenten sitter mittemot varandra vid ett 
fyrkantigt bord, kan det finnas en risk för att respondenten upplever intervjun som ett 
förhör. Detta kan undvikas genom att sitta vid ett runt bord eller i en soffgrupp. Biggam 
(2015) skriver att det finns nackdelar och brister med en fallstudie. Det är svårt att 
generalisera resultaten mellan studier. Metodkritiken kommer att utvärderas med hjälp av 
begreppen validitet och reliabilitet. (Biggam, 2015) 

2.6.1 Validitet 
Verifiering är en annan fas som Brinkmann och Kvale (2009) skriver om och tar upp hur 
de kritiska frågorna som ställs kan vara. Det är även upp till rapportens författare att kunna 
verifiera att kunskapen till underlaget är korrekt. Merriam (1994) skriver att en trovärdig 
och pålitlig undersökning är något som ska eftersträvas. Det finns bland annat inre och 
yttre validitet. Den inre beskriver hur verkligheten överensstämmer med resultatet. 
Merriam (1994) beskriver extern validitet som ett arbete där resultaten även kan användas 
i andra undersökningar i en annan situation där frågor kan uppkomma om rätt sak har 
undersökts, vilket också kan bero på forskarens erfarenhet (Merriam, 1994: Olsson & 
Sörensen, 2011). Det handlar även om validiteten till forskarens iakttagelser. 
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Om resultaten är generella eller specifika anses vara en viktig del (Merriam, 1994; Yin, 
2009). Olsson och Sörensen (2011) menar att validitet innebär att samma saker undersöks 
och att jämföra hur resultaten stämmer överens.  
 
Studiens validitet 
Underlaget som erhållits vid intervjuerna har ansetts vara korrekt då respondenterna fått 
ta del av materialet efter transkribering där möjligheten att ändra och lägga till har funnits. 
Materialet skulle även kunna användas i andra studier. Därför är det generaliserbart till en 
viss del. Avgränsningarna ger en karakteristisk bild om hur tillgänglighetsanpassning skett 
efter ändring vid offentliga utrymmen i Uppsala. Arbetet skulle kunna gå att jämföra med 
andra städer. Verkligheten har jämförts med respondenternas svar och vid observationerna 
har en form av verifiering uppstått. Platserna för intervjuerna bestämdes av 
respondenterna och därmed kunde inte författarna påverka möbleringen. 

2.6.2 Reliabilitet 
Merriam (1994), Olsson och Sörensen (2011) samt Yin (2009) anser att arbetets 
reliabilitet är viktigt då en undersökning ska kunna återupprepas och att det då går att få 
samma svar. Olsson och Sörensen (2011) menar att resultatet ska bli detsamma vid 
mätningarna. Dock kan den deltaganden ändra svaren om undersökningen görs igen vilket 
då kan påverka resultatet.  
 
Studiens reliabilitet  
Arbetets riktning kan ha påverkats av valet av litteratur och hur den har tolkats. Tolkning 
är en annan del som skiljs mellan olika individer. Respondenternas chans att läsa igenom, 
kunna ändra samt godkänna materialet som framkommit genom intervjuerna ökar 
reliabiliteten då risken för syftningsfel minskar.         
  



 

12 
 

3 Teori  
Denna del presenterar definitioner av olika begrepp som är viktiga för arbetet. Dessa begrepp kommer 
senare att användas i resultatet och diskussionen. 
 
3.1 Hållbar utveckling 
Hadden och Seybert (2016) menar att redan på 1970-talet hade hållbar utveckling en ljus 
framtid. Dock dröjde det till 1983 innan Förenta Nationerna stiftade en oberoende 
kommission för att skydda miljön, samtidigt som den ekonomiska tillväxten skulle 
kunna fortsätta (Hadden & Seybert, 2016). Elvingson (u.å) och Hadden och Seybert 
(2016) menar att begreppet hållbar utveckling infördes i Bruntlandsrapporten som kom 
1987, där det framkom vad definitionen av hållbar utveckling är:  
  

”Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa 
förmågan hos framtida generationer att uppnå deras behov” (FN, 1987). 

 
Hållbar utveckling är ett begrepp som är känt över hela världen och är ett mål som 
samhället både lokalt och globalt arbetar med. Alla jordens människor ska ha bra 
levnadsvillkor och ekonomisk tillväxt är viktigt. Detta gör att naturresurserna blir den 
lidande delen. Förhållandet mellan de tre dimensionerna är inte exakt definierat vilket gör 
att konflikter kan uppstå då alla inte tolkar begreppet på samma sätt. Hållbarhet kan 
förklaras som en process där olika tolkningar möts. (Elvingson, u.å) 
 
Hållbar utveckling kräver aktivt arbete. Om det kontinuerliga arbetet inte sker är det bara 
en intuition. Det finns system som är viktiga för arbete med hållbar utveckling i dess tre 
dimensioner. Hållbar utveckling består av tre delar ekonomisk-, ekologisk- och social 
hållbarhet. De tre definitionerna av hållbar utveckling och hur de samspelar kan ses i Fig. 
3. Det finns fler studier som handlar om ekologisk hållbarhet än social och ännu färre om 
ekonomisk hållbarhet. (Lueg & Radlach, 2016)  
 
Ekonomisk hållbarhet bland annat innebär att bostäder ska kunna byggas till en kostnad 
som är rimlig. Samtidigt ska resurserna som vatten, mark eller 
energi inte användas mer än nödvändigt. Det bör fungera på ett 
sådant sätt att ett kretslopp kan ske som bör vara resurseffektiva. 
(Boverket, 2017) 
 
Ekologisk hållbarhet är att inte använda mer än nödvändigt av 
naturresurserna. Det innebär även att minska användningen av icke 
förnybara energikällor samt att öka användningen av förnybara 
energikällor. (Boverket, 2017) 
 
Social hållbarhet innebär att även personer med nedsatt rörelsenedsättning ska kunna 
använda byggnader då de ska vara tillgängliga för alla. Människorna ska inte heller utsättas 
för skadliga hälsorisker. (Boverket, 2017)   

Figur 3. Hållbar utvecklings tre 
dimensioner (Ammenberg, 2012) 
 



 

13 
 

3.2 Tillgänglighet och funktionsnedsättning  
Bock och Solovieva (2014) definierar en funktionsnedsättning som ett fysiskt eller mentalt 
tillstånd som begränsar människor i det vardagliga livet. Det kan vara en eller flera 
aktiviteter som påverkar rörlighet (Bock & Solovieva, 2014). Om platser är tillgängliga 
bidrar det till ett mer hållbart samhälle, vilket också bidrar till större möjlighet att träffa 
andra människor (Ascensão, Figueiredo, Raposo & Vale, 2016). Personer med 
funktionsnedsättningar har svårare att delta i aktiviteter där parker och trottoarer kan vara 
svårtillgängliga (Malone, Mehta, Padalabalanarayanan & Rimmer, in press). 
 
Karlsson (2014) nämner att offentliga rum i en stad bör vara tillgänglig för alla i så stor 
utsträckning som möjligt. Malmö stad har ett kommunmål där miljöer som parker och 
gator ska formas på ett sätt som bidrar till att alla människor oavsett funktionhinder har 
tillgång. Gångytor bör formas på ett sätt där personer som sitter i rullstol kan ta sig fram 
utan hjälp. Dessa gångytor ska inte ha några hinder som är tillfälliga eller bestående som 
kan försvåra säkerheten. (Karlsson, 2014) 
 
Karlsson (2014) och Kwan (1998) skriver att alla människor oavsett funktionsnedsättning 
ska ha samma tillgång till platser i samhället. Båda författarna menar också att ingen ska bli 
diskriminerad på grund av en funktionsnedsättning.  
 
För att en plats ska vara tillgänglig för alla krävs det många olika åtgärder då det finns olika 
typer av tillgänglighet. En plats som saknar ramper, har handtag som sitter högt 
placerade eller inte syns, avsaknad av hiss samt höga informationsdiskar är exempel där 
platsen inte är tillgänglig för alla (Anderson, Hoenig, Miller, Meyers & Shipp, 2002). 
Människor med nedsatt funktionsförmåga ska ha samma tillgång till nödvändiga 
aktiviteter. (Anderson et al., 2002) 
 
Ascensão et al. (2016) anser att relationen mellan offentliga platser och tillgänglighet är 
viktig. Det är viktigt att offentliga byggnader och andra nödvändiga platser är anpassade 
även för människor med funktionsnedsättningar. (Ascensão et al., 2016) 
 
Arkitektoniska hinder som försvårar åtkomlighet för rullstolsbundna personer är en orsak 
till social isolering, valmöjlighetsrestriktion, avskildhet, ohälsosam livsstil och sämre 
livskvalitet. Entréer till byggnader, ramper, korridorer och vilorum är exempel på 
arkitektoniska hinder. (Rivano-Fischer, 2009) 
 
Tillgänglighet är ett nyckel element. Eftersom det finns ett problematiskt samband hur 
rörelsebaserad och modernitet ska fungera tillsammans. Tillgänglighet är beroende av 
modernisering för att arbeta med social hållbarhet. (Qviström, 2015) 
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3.3 Offentliga utrymmen, platser och byggnader  
Khoshnava, Lamit, Rostami och Rostami (2016) menar att offentliga platser idag är 
ansedda som viktiga element i samhället som erbjuder positiva inslag i vardagen och leder 
till livskvalité. Det finns många diskussioner om hur välanvända och viktiga offentliga 
platser är för människorna i samhället. Offentliga platser är bra för att utöva eller sprida 
kultur samt ett ställe där sociala relationer utvecklas. Offentliga utrymmen och dess 
kvalitéter i sociala interaktioner har studerats av bland annat arkitekter. En bra offentlig 
plats är en plats där många människor kan mötas och sociala interaktioner kan ske. 
(Khoshnava, et. al., 2016) 
 
En faktor som är viktig för att skapa en bra offentlig miljö är säkerhet för människor 
eftersom människor anses vara det viktigaste då inget utrymme är offentligt om det inte 
finns människor. (Trip, 2007) 
 
Project for Public Spaces (PPS, 2000) är en organisation som arbetat med att utvärdera ett 
stort antal av offentliga utrymmen världen över. De har kommit fram till att det finns fyra 
kvalitéer som behövs för att skapa ett bra offentligt utrymme. Dessa fyra delar är att det 
ska vara tillgängligt, människor som aktiverar sig i aktiviteter, platsen ska vara både 
bekväm och fin att titta på. Den sista punkten på listan är att platsen ska kunna vara ett 
ställe där det går att socialisera. (PPS, 2000)   
 
Gehl (2011) har identifierat viktiga element i offentliga utrymmen, bland annat trottoarer 
och sittplatser. PPS (2000) menar att en bra offentlig plats ska vara lätt att ta sig till och 
tillgänglig. Gehl (2011) skriver om hur sittplatser ska placeras för de ska användas. Bland 
annat ska sittplatserna vara placerade med möjlighet till sol samt utsikt. Människor som 
sitter gärna vill ha något att titta på. Platsen runt omkring utrymmet behöver vara trivsamt 
för att människor ska vilja vara där. En offentlig plats är tillgänglig för alla människor 
oavsett ålder eller förutsättning. (Gehl, 2002, 2011) Jacobs (1961) anser att planering och 
underhåll av parker är mycket viktigt. Om en park är misskött kommer den inte att 
användas. 
 
3.4 Ombyggnad och ändring 
Plan- och bygglagen (PBL, 2015:668) beskriver ombyggnad som en ändring av byggnad 
där hela byggnaden, betydelsefull eller en avgränsbar del av byggnaden ska förnyas 
påtagligt. En åtgärd anses vara en ombyggnad endast om följande kriterier för en påtaglig 
förnyelse uppfylls: krävs bygglov eller anmälning, en stor ekonomisk investering, samt en 
viss karaktär eller omfattning. (PBL, 2015:668) 
 

”Ändring av en byggnad innebär en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde” (PBL, 
2015:668).  
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Tillbyggnad räknas också som en form av ändring och har därmed samma regler för 
ändring av en byggnad. Tillbyggnad innebär en ökning av byggnadens volym. Alltså alla 
åtgärder som ökar en byggnads volym räknas som tillbyggnad, oberoende i vilken riktning 
volymökningen sker. (PBL, 2015:668) 
 
3.5 Lagar och normer  
Arbetet med tillgänglighet styrs av olika lagar och normer från den svenska staten så som 
Boverkets Byggregler (BBR), Plan- och bygglagen (PBL) och Svensk Standard (SIS). 
I det här avsnittet redovisas olika standarder gällande utformning av olika byggnadsdelar i 
samband med tillgänglighetsanpassning. Endast de byggnadsdelarna som berör projektet 
tas upp här.  

3.5.1 Entréer i publika lokaler 
Som ett utformningskrav ska huvudentré och ibland även övriga entréer till publika lokaler 
och arbetslokaler vara tillgängliga och användbara. En tillgänglig och användbar entré ska 
också vara lätt att upptäcka med hjälp av skyltning, kontrastmarkering samt god belysning. 
Entrén bör vara väl belyst och konstrast markerad. Orienterande skyltar, kontraster och 
markeringar underlättar orienteringen genom att vägleda till målpunkter som till exempel 
entrédörrar, toaletter, hissar, trappor och utrymningsvägar. Entrén som inte hamnar i 
marknivå ska kompletteras med ramp eller lyftanordning. (BFS 2011:6) 

3.5.2 Ramper i publika lokaler och på allmänna platser 
Ramper är ett kompletteringsalternativ vid tillfällen där entrén till en byggnad inte hamnar 
i marknivå. Personer med funktionsnedsättning ska kunna använda rampen till att förflytta 
sig mellan två nivåskillnader. Rampen ska vara fri från hinder. Lutningen får maximalt vara 
1:12 då risken för att någon ska välta minimeras. En lutning på 1:20 är ett säkrare 
alternativ. Höjdskillnaden får inte avstiga en meter. Minsta passagemåttet bör vara 1,3 m, 
se tabell 1. Ett avåkningsskydd på minst 40 mm ska finnas. När en trappa inte går att 
undvikas på en allmän plats ska den kompletteras med en ramp eller en alternativ väg. 
Personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna säkert förflytta sig vid användning av 
ramper på en allmänplats. (BFS 2011:5) 

3.5.3 Parkering 
Handikapparkeringsplatser placeras max 25 m från en tillgänglig och användbar entré till 
en offentlig byggnad (BFS 2011:6). Enligt Myndighet för handikappolitisk samordning 
(Handisam, 2010) är det optimala avståndet 10 m från entrén.  
 
Handikapparkeringsplatserna bör vara tydligt markerade. För att rullstol ska kunna tas in 
från sidan bör en handikapparkering ha ett breddmått på 5 m. Breddmåttet kan vara 
mindre än 5 m om gångytan bredvid kan utnyttjas eller om handikapparkeringar ligger 
bredvid varandra. Skyltar som visar reserverade platser för personer med 
funktionsnedsättning bör finnas. (Handisam, 2010) Rekommenderat dimensionsmått 
redovisas i tabell 1.  
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3.5.4 Hissar 
Det bör finnas en hiss som har tillräckligt med utrymme för en person i rullstol och en 
medhjälpare. En person med funktionsnedsättning ska självständigt kunna använda hissar 
och lyftanordningar (BFS 2011:6). Hisspanel, speciellt nödlarm ska kunna nås från rullstol. 
Nödlarm och stoppknapp ska vara lätt att skilja, alltså i olika färger (Handisam, 2010). 
Utrymmena framför hissarna ska vara lätt framkomliga och fria från hinder, minst 1,5 x 
1,5 m. Det bör finnas skyltar som vägleder till hissarna (Handisam, 2010). Minimala 
dimensionsmått enligt BFS (2011:6) redovisas i tabell 1.  

3.5.5 Dörrar och portar 
Det fria passagemåttet som gäller för entrédörrar, korridordörrar, hissdörrar och 
förflyttningsdörrar är 0,8 m vid 90 grader uppställning (BFS 2011:6). Manöverdon för 
dörröppnare placeras 0,8 m från golvet eller marken och 0,7 – 1 m från hörna eller 
dörrbladets framkant (BFS 2013:9). Det minimala avståndet från en dörr till en trappa 
eller ramp bör inte understiga 0,8 m. Element som orsakar nivåskillnader som till 
exempel trösklar bör undvikas (Handisam, 2010). Om tröskel måste finnas, ska den vara 
avfasad och så låg som möjligt (max 20 mm). Dörrar eller dörrkarmar ska ha en annan 
kulör än omgivningen, alltså färgen ska vara mörkare eller ljusare för att skapa kontrast. 
Markering i golvet som visar svepytan bör finnas om det finns risk att bli träffad av 
dörrbladet när den öppnar sig, speciellt med dörrar som är utrustade med 
dörröppnare.(Handisam, 2010) 

3.5.6 Trappor 
Ledstång bör finnas på båda sidor av trappan. Första och sista trappsteget ska vara 
konstrastmarkerade, både utom- och inomhus. Om en trappa är bredare än 2,5 m bör den 
delas i två eller flera lopp med hjälp av räcken eller ledstänger. Ljushetskonstrast bör vara 
minst 0,4 enligt Natural Colour System (NCS). (BFS 2011:6) 

3.5.7 Skyltning 
Skyltarna i en byggnad ska stå i kontrast från omgivningen, till exempel skyltens färg 
skiljer sig från närstående väggar. Orienteringsskyltar ska vara lättlästa och bör placeras på 
lämpligt höjd. Detta gäller även informationsskyltar på offentliga platser. Skyltarna bör ha 
ljushetskontrast på 0,4 enligt NCS. (BFS 2011:5) 

3.5.8 Glasytor  
Stora glasytor som kan misstas för öppningar ska vara markerade. Myndighet för 
delaktighet (MFD, 2015) menar att alla glasytor inte behöver vara markerade. 

3.5.9 Gångytor på allmänna platser 
Gångytor på allmänna platser ska vara jämna, fasta och halkfria för att personer med 
nedsatt rörelseförmåga ska kunna förflytta sig på egen hand (BFS 2011:5). 
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Därför ska de vara fria från hinder. Lutningen ska inte överstiga 1:50. De minimala 
dimensionsmåtten redovisas i tabell 1.  

3.5.10 Toaletter 
Det bör finnas minst en tillgänglighetsanpassad toalett per våningsplan i publika lokaler. 
En tillgänglig toalett bör ha en lämplig utformning och inredning. Säkerhetslarm bör 
finnas. (BFS 2011:6) Rekommenderat dimensionsmått redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Rekommenderade dimensionsmått. 
Objekts del Längd x bredd (m²) 

 
Fritt passagemått 
(m) 

Kontrastmarkering  

Tillgänglighetsanpassad 
toalett  

2,2 x 2,2  Ja 

Ramp  1,3  
Handikapparkering  7 x 5   
Dörr  0,8  
Begränsande hinder  0,8  
Trappa   Ja 
Glasparti    Ja 
Hiss 1,1 x 1,4 eller 

 2,0 x 1,4 
  

Gångytor  1,8  
 

3.5.11 Frågor från en checklista som utges av MFD (2015) 

• Andra frågor som kan vara relevanta. 

• Är gångvägen till entrén lättåtkomlig för rullstol? Är den fri från kanter, 
ojämnheter och branta lutningar? Blir markbeläggningen hal vid regn?   

• Hur placeras de mest besökta utrymmen, till exempel kapprum, reception eller 
toaletter? Är det möjligt att ta sig fram till dessa utrymmen utan att passera 
trappsteg? 

• Hur många handikapparkeringsplatser finns det? Är de lätta att upptäckta?  

• Finns det tunga dörrar som saknar dörröppnare? 
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4 Resultat 
Detta avsnitt kommer att presentera resultaten från intervjuerna och observationen. Resultaten är 
uppdelade där intervjuerna kommer att presenteras först och observationen sist. I följande avsnitt 
kommer respondenternas svar sammanfattas, för hela och detaljerade autentiska svar, se bilaga 3. 
Eftersom svaren sammanfattats finns några av frågorna som ställdes under intervjun under varje 
avsnitts del. Alla figurer kan ses i större format i bilaga 1. 
 
4.1 Stadsbiblioteket  
Respondenten är Anna Sofia Perotti som arbetar som samordnare för stadsbiblioteket i 
Uppsala. Svaren från intervjun har delats upp i olika kategorier: Tillgänglighet, senaste 
ändringen, arbetet med tillgänglighet under projektet, arbetet med social hållbarhet och 
tidigare ändringar.  

4.1.1 Tillgänglighet 

• Vad är tillgänglighet för er?  
• Vilka är de viktigaste punkterna inom tillgänglighet? 

 
Respondenten menar att tillgänglighet är väldigt viktigt då det står i lagen att biblioteket 
ska vara tillgängligt för alla. Tillgänglighet är något som stadsbiblioteket arbetat med i flera 
år. Det är viktigt att tillgängliggöra entréer och andra viktiga delar i bygganden, för att 
byggnaden ska kunna nyttjas av alla. De viktigaste punkterna som stadsbiblioteket arbetat 
med är att det ska vara ”öppet”, lätt att ta till sig samt tydligt. Det ska vara lätt att urskilja 
vilka som arbetar på biblioteket. Tillgänglighet är ett begrepp som kommer upp ofta vilket 
gör att personalen är medveten om vad det är och innebär. Skyltar är också en del av 
tydligheten som respondenten pratar om. En tydlig skylt behöver ha rätt färg och 
kontrasten ska vara tydlig. 
 
Stadsbiblioteket är inte bara en byggnad med böcker. Det är en plats där alla ska kunna 
komma, vilket är en stor del av tillgängligheten. Tillgänglighet är en levande process som 
innebär ständigt arbete och uppföljning.   

4.1.2 Senaste ändringen 

• Var det svårt att uppfylla kraven? Om ja, vilka svårigheter fick ni bemöttas?  
 
Den senaste ändringen har inneburit en helt ny huvudentré, med nya lösningar gällande 
tillgänglighet, då huset är gammalt. Den nya huvudentrén är regelrätt med detta menas att 
den följer dagens krav, till skillnad från den tidigare. Detta beror på att kraven som gällde 
då huset byggdes inte gäller idag. Eftersom byggnadsprocessen är en komplicerad process 
kan oväntade händelser uppstå. Det kan även handla om hur lyftanordningens dörr ska 
öppnas då den öppnas mot rampen. Om någon går på rampen när dörren står öppen, får 
personen vänta i 45 sekunder, vilket resulterar i att människor blir irriterade av att behöva 
vänta då dörren står öppen. 
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Dörren puttas till för att stängas vilket leder till att dörren går sönder. 
Det fanns många aspekter att fundera över under projektet menar 
respondenten. Kontrastmarkering var en annan del som inte blev som 
planerat. Detta kan ses i Fig. 4 och 5. Kontraststenen blev lagd åt ett 
annat håll än vad det var tänkt och fick bytas ut.  

4.1.3 Arbetet med tillgänglighet under projektet 

• Hur har ni arbetat med tillgänglighet under projektets gång? 
• Hur arbetade ni när två lagar krockar, t.ex. 

förvanskningsförbudet, varsamhetskraven? 
 
Projektören och arkitekten har arbetat mycket med tillgänglighet 
under hela projektet. Delar av personalen på stadsbiblioteket har varit 
involverade i projektet. Det har mestadels varit inredning där 
personalen kunnat påverka. Detta beror på att inredning har mer med verksamheten att 
göra menar respondenten. En konflikt som respondenten berättar om är den gamla 
rampen som fanns vid huvudentrén som gärna hade fått vara kvar men som inte uppfyllde 
dagens krav gällande tillgänglighet.  

4.1.4 Arbetet med social hållbarhet 

• Hur definierar ni social hållbarhet?  
• Hur stor roll spelar social hållbarhet i ert arbete?  
• Hur ser ni att social hållbarhet främjas av att byggnaden, platsen eller utrymmet 

tillgänglighetsanpassas? 
 
Social hållbarhet är något som kommunen och stadsbiblioteket arbetar med. 
Respondenten menar att det är lätt att tänka att verksamheten arbetar mot social 
hållbarhet men det är något som måste följas upp kontinuerligt. Social hållbarhet har en 
mycket stor roll och är en del av verksamheten. Det är en del av uppdraget att vara en 
mötesplats för alla. Bibliotek är nästan den enda platsen i samhället idag där alla kan 
komma utan att något förväntas av personerna. Alla ska kunna komma hit och känna att 
det är mitt bibliotek och att det är en plats där alla är välkomna. Respondenten anser att 
om huset är mer tillgängligt blir verksamheten det. Oavsett vilken entré människor 
använder ska det inte finnas hinder som gör det svårt att komma fram. Med tiden ändras 
mycket och även verksamheten. Detta har lett till att biblioteket har behövt växa. 
Innergårdarna har ändrats från att vara ganska trista till platser som Uppsalaborna kan 
nyttja och njuta av och som upplevs riktigt trevliga. Respondenten anser att detta har lett 
till att social hållbarhet har främjats av att byggnaden har tillgänglighetsanpassats. 

4.1.5 Tidigare ändringar 

• Vilka ändringar har gjorts sedan bygganden uppfördes? 
• Vad var det som gjorde att ändringarna skedde? 

Figur 4. Kontrastmarkering på 
nedersta trappsteget i huvudentrén 

Figur 5. Kontrastmarkeringen på 
översta steget som syns sämre vid 
solljus 
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Idag finns det tre entréer till biblioteket och entrén som finns från S:t Olofsgatan kan 
människor komma in genom utan at stöta på hinder. Alla ändringarna som gjort har 
kunnat genomföras då huset inte är ”märkt”. Glasgården som är den nyaste ändringen 
tillkom då verksamheten behövde växa och utvecklas. Bibliotek används på ett annat sätt 
nu jämfört med tidigare säger respondenten. Förr satt folk tyst och läste. Nu är det av en 
mötesplats. Då gäller det att utnyttja utrymmena som finns tillgängliga. 
 
4.2 Åstråket 
Andra respondenten är Karin Åkerblom som arbetar som processledare på Uppsala 
kommun. Svaren från intervjun har delats upp i olika kategorier: Tillgänglighet, arbetet 
med tillgänglighet under projektet, arbetet med social hållbarhet, ändringen och 
respondentens egna erfarenheter.  

4.2.1 Tillgänglighet  

• Vad är tillgänglighet för er?  
• Vilka är de viktigaste punkterna inom tillgänglighet? 

 
Tillgänglighet är att alla människor ska ha tillgång och det ska vara lätt att 
komma dit. Det ska vara en plats för vistelse och varande anser respondenten. 
En viktig del av arbetet har varit var att komma nära vattnet, något som 
tidigare varit svårt på grund av siktskymmande buskage och staket. Tidigare 
var det svårt och trångt att ta sig ner, då det endast fanns trappor och ramper 
saknades. Markbeläggningen var också ojämn och dominerades av storgatsten. 
Dessutom saknades belysning. Respondenten berättar att det fanns många 
parametrar att arbeta med för att det skulle vara trivsamt. Det kunde bland annat bestå av 
att fylla på med sittplatser i olika former, vilket är en enkel sak att börja med, se Fig. 6.  

4.2.2 Arbetet med tillgänglighet under projektet 

• Gick det att uppfylla de olika kraven gällande tillgänglighet för 
människor med funktionsnedsättning? Om inte, vad kan det 
beror på?  

• Var det svårt att uppfylla kraven? Om ja, vilka svårigheter fick ni 
bemöttas?  

• Hur har ni arbetat med tillgänglighet under projektets gång? 
 
Det fanns inga större problem utan arbetet handlade mest om att arbeta 
med nya markbeläggningar och ramplutningar. Taktila plattor och 
ledstråk som underlättar för människor med synnedsättningar har det 
inte arbetats med längs ån tillägger respondenten. Respondenten säger 
att upprustning av årummet har mottagits mycket positivt och att ta bort 
staketen mot vattnet har fungerat fint, en av bryggorna visas i Fig. 7.  

Figur 6. Några av 
sittplatserna längs åstråket  

Figur 7. En av åstråkets 
bryggor som är välanvänd när 
solen är framme 
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4.2.3 Arbetet med social hållbarhet 

• Hur definierar ni social hållbarhet?  
• Hur stor roll spelar social hållbarhet i ert arbete?  
• Hur ser ni att social hållbarhet främjas av att byggnaden, platsen eller utrymmet 

tillgänglighetsanpassas? 
 

Social hållbarhet är ett stort begrepp som handlar om att människan ska vara i centrum. 
När det gäller årummet är det en plats som ska vara till för alla, där det ska vara lätt att ta 
sig fram oavsett förutsättning. Att skapa möjligheter för möten i centrala Uppsalas trånga 
stadskärna genom att använda och utveckla det uppskattade grönblå åstråket har varit 
väldigt viktigt. En plats där människor inte behöver köpa något för att sitta ner. 
Respondenten menar att begreppet social hållbarhet inte fanns 2005 på samma sätt som 
det gör idag. Respondenten tror att arbetet med åstråket var ett projekt som på sätt och 
vis satte igång fokus på social hållbarhet. Genom att nyttja en central plats och göra den 
tillgänglig, trevlig samt trygg för många människor blev årummet snabbt en älskad 
mötesplats. Åstråket blev en plats för människor och möten.  

4.2.4 Ändringen 

• Vilka ändringar har gjorts? 
• Vad var det som gjorde att ändringarna skedde? 
• Märker ni någon skillnad att platsen, bygganden eller utrymmet används mer nu än 

tidigare?  
 
Årummet är en plats där alla ska kunna vara, även personer med 
funktionsnedsättning. Det finns ett parti med trädäck, se Fig. 8, 
som är lite mer modernt och som var med i ett tidningsreportage. 
Där just rörelsehindrade uppskattade stället för det var så 
tillgängligt. Det känns som ett kvitto på att det fungerar bra säger 
respondenten. 
 
Tillgängligheten är inte optimal överallt. Vid en av bryggorna 
klaras inte tillgängligheten med ramp. Det finns ingen mark för 
detta utan trapplösning är det enda möjliga, se Fig. 9. 
Respondenten menar att bryggan fortfarande är tillgänglig men 
bara från ett håll. 
När solen skiner är åstråket en populär plats bland Uppsalaborna. 
Efter upprustningen längs ån har årummet använts väldigt mycket. 
Det går inte att jämföra med hur de var tidigare menar 
respondenten. Ån utgör en helt ny kärna i staden. 

Figur 9. Trapplösningen som finns vid 
en av bryggorna 

Figur 8. En av de modernare bryggorna  
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4.2.5 Respondentens egna erfarenheter 
Respondenten har, efter en olycka, egen erfarenhet av att ha ett funktionshinder, vilket 
har hjälpt respondenten i arbetet som planerare. Med kunskap om att sitta i rullstol 
förändras tankesättet. Alla ska så långt som det är möjligt ha access till huvudentréer. 
Varför ska rörelsehindrade så ofta ringa på en klocka och via specialhjälp, behöva ta en 
annan väg, ofta via bakdörr? Personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda 
samma entréer som alla andra menar respondenten. Respondenten berättar att hon som 
planerare ibland upplever vissa organisationer som onödigt gnälliga, ett exempel är 
sommarserveringar. Tillgängligheten längs trottoarer kan försämras och det kan vara 
svårare att komma fram vid uteserveringar för både rörelsehindrade och synsvaga. Men 
hon påpekar att de allra flesta människor visar hänsyn och flyttar på saker eller stolar för 
att personer med rullstol ska kunna komma fram. Människor med funktionshinder vill 
också ta en ”fika” eller kunna äta ute. Uteserveringar på sommaren gör staden levande och 
trivsam. Att planera för stadslivet är viktigt. Det ska vara trivsamt för människor att röra 
sig i staden, det ger staden liv och gör den attraktiv. Ett attraktivt årum, inbjudande 
möblering och blommor bidrar till ökat stadsliv. Vidare berättar respondenten att det är 
viktigt att inte betrakta funktionsnedsatta som en grupp utan som individer som ska ha 
tillgång till staden precis som alla andra. 

4.3 Observation 
Den okulära besiktningen av observatörerna visade att ritningen angav att en ny ramp 
skulle finnas på utsidan av biblioteket. Men den är inte byggd ännu, se bilaga 4. Rum 2331 
på ritningen som är markerad med en svart ruta, se bilaga 4, är ett kontor på ritningen. 
Men i verkligheten är det ett trapphus, som används när personer använder entrén från S:t 
Olofsgatan. För övrigt stämde ritningen bra överens med verkligheten. De 
rekommenderade dimensionsmått som redovisas i tabell 1 har uppfyllts relativt bra 
förutom på enstaka ställen som till exempel handikapparkeringen utanför stadsbiblioteket. 
Observationsmomentet är utfört av Josephine Nilsson som har ett rörelsehinder. 
Observatörerna och den deltagande besökte stadsbibliotekets huvudentré, entrén till 
stadsbiblioteket från S:t Olofsgatan samt åstråket. I observationsmomentet ingick en 
betygsbedömning. 
 
Deltagarens betygsbedömning samt kommentarer kan ses i tabellerna 2,3 och 4.  
Tabellerna har en betygsskala från 1-3 enligt nedan. 
 
Betygsskala: 1-3 
3 = Bra, uppfyller de flesta kraven eller alla kraven 
2 = Accepterat, kraven uppfylls till viss del  
1 = Bristfällig, få krav uppfylls  
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4.3.1 Ingång till stadsbibliotekets från huvudentrén  
I kommande tabell 2 redovisas den deltagandes betygsbedömning av stadsbibliotekets 
huvudentré. I tabellen finns även ett kommentarsfält där den deltagande har kommenterat 
eller angett en orsak till det givna betyget.  
 
Tabell 2. Huvudentré till stadsbiblioteket med betyg och kommentarer från den deltagande. 

Objekt: 
Stadsbiblioteket 
Huvudentré 

Betyg  Kommentar/Orsak  

     
Parkering  1  Vart är närmsta parkeringen?  
Gångväg till entré  3  Bra, fungerar utan större problem 
Entré  3  Tydlig, finns alternativ som trapp eller ramp 
Ramp  3  Den utvändiga rampen som avsetts 
Lyftanordningar  2  Bra men känns som att man stör andra som går upp via 

rampen, då dörren står öppen ett tag efter användning. 
Skyltning vid entré   2  Avser skyltningen i glasgården, rulla lång in innan 

serveringens skylt kunde ses 
Övrig skyltning  3  Tydliga färger, lätt att hitta det som söks  
Belysning  3  Bra belysning i hela bygganden  
Reception  3  Väldigt tydlig och uppmärksam personal 
Golvbeläggning  3  Olika färger vilket ger kontraster 
Trappor  2  Avser trapporna i glasgården, vid ett ställe svårt att se 

kontrasten mellan översta trappsteget och trappan 
Servering  3  Bra med utrymme, lätt komma dit 
Uteplats  3  Trevlig, lätt att hitta och ta sig till  
 
Från huvudentrén är det ganska långt till närmsta parkeringen som är 
ca 1,5 m bred. Parkeringen syns inte från huvudentrén. Eftersom 
parkeringen är ca 1,5 m bred resulterar det i att personerna som kliver 
ur bilen på vänster sida hamnar mitt i trafiken. På höger sida av 
parkeringen finns en hög kant och bredvid buskage, se Fig. 10. 
Gångvägen till huvudentrén som ligger på Svartbäcksgatan består av 
kullersten men utgör inget större hinder. Entrén syns tydligt eftersom 
det finns en trappa från vardera sida av ingången samt en ramp. 
Dessutom finns ett konstobjekt placerat utanför trappan. Rampen från 
utsidan fungerar bra i dagsläget.  
  

Figur 10. Handikapparkeringen 
som finns i närheten av 
stadsbiblioteket 
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Lyftanordningen som finns i nya glasgården fungerar bra. Men i 
och med att dörren öppnas mot rampen från tidningsrummet 
resulterar det i att dörren står öppen och blockerar rampen. 
Dörren står öppen i 45 sekunder och deltagaren känner att flödet 
längs med rampen stoppas på grund av dörren. Detta är något 
som också observerades av observatörerna, då personerna som 
stod på rampen när dörren öppnades, började sucka och titta på 
klockan, se Fig. 11. Skyltningen i entrén är bra men för en person 
i rullstol är det svårt att upptäcka skylten till serveringen då den 
sitter lite lågt och blir lite blockerad av räcket upp till 
tidningsrummet. Färgen på övriga skyltar är bra då de är tydliga och 
går att upptäcka på långt håll. Belysningen är bra och i glasgårdens 
tak sitter löv vars uppgift är solavskärmning, se Fig. 12.  
 
Receptionen är lätt att upptäcka då den ligger rakt fram från 
ingången. Den är skyltad och belyst. Dessutom finns oftast personal 
som syns då personalen bär väst. Golvbeläggningen är bra då den har 
olika färger och syns tydligt.  
 
Trapporna som finns i glasgården är tydliga, kontrastmarkerade och den 
ena har barnvagnsskenor. Kontrastmarkeringen på en av trapporna syns 
lite dåligt när det är ljust. Då syns ingen större skillnad mellan det 
översta och första steget, se Fig. 5. Serveringen har många sittplatser. 
Det är breda ingångar och lätt att komma dit. Uteplatsen är trevlig då 
den är avskärmad från gågatan. Den ligger på innergården och ligger i lä. 
Det är lätt att komma dit från glasgården. Glaspartierna och dörrarna 
som finns är väl markerade med krontrastmarkeringar. Dörrarna öppnas 
antingen automatiskt eller står öppen. Om dessa skulle vara stängda finns 
tryckknappar för automatisk öppning. I glasgården sitter det vita 
ljuddämpande plattor på väggen ovanför entrén samt i staketet runt 
serveringen, se Fig. 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Lyftanordningen som 
öppnas mot rampen 

Figur 12. Taket i glasgården 
med löven som solavskärmning 

Figur 13. Akustikplattorna 
ovanför huvudentrén i 
glasgården 
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4.3.2 Entré från S:t Olofsgatan till stadsbiblioteket 
I tabell 3 kommer den deltagandes betygsbedömning av entrén från S:t Olofsgatan att 
redovisas. Tabellen har ett kommentarsfält där deltagaren lämnat kommentarer eller 
angett orsak till betyget.  
 
Tabell 3. Entré från S:t Olofsgatan med betyg och kommentarer från den deltagande. 
Objekt: 
Stadsbiblioteket S:t 
Olofsgatan entré  

 Betyg  Kommentar/Orsak  

     
Parkering  1  Smal, känns som man hamnar mitt i vägen, högkant på 

trottoaren 
Gångväg till entré  3  Mycket bra, inga hinder  
Entré  3  Lätt att hitta och komma fram, skönt att kunna ta hiss upp, 

ger mer frihet  
Skyltning vid entré   3  Tydlig  
Övrig skyltning  1  Svårt att hitta skyltning till hissen när man ska från 

biblioteket  
Belysning  3  Bra och ljust 
Reception  3  Syns tydligt från ingången 
Golvbeläggning  3  Bra, annan färg än väggarna 
Hiss  2  Smal men fungerar, svår att se från biblioteket eftersom den 

har samma färg som väggen, ingen röst som talar om på 
vilket plan hissen befinner sig på  

Trapp  -  Verkar vara bra, lätt att hitta, kan inte använda den 
Toalett  2  Svår att hitta, men fungerar bra annars 
 
Parkering finns i närheten till S:t Olofsgatans entré. Dock är 
parkeringen för smal och att det inte går att komma ut på högersidan 
med en rullstol. Entrén syns då entrén har stora glaspartier och är 
skyltad, se Fig. 14. Det fungerar bra att komma in och ta hissen upp 
till biblioteket, inga hinder stöts på. Övrig skyltning är bristfällig då 
hissen inte har en tydlig skyltning. Dessutom har väggen, hissen och 
karmarna samma färg. Detta gör att hissen är svår att upptäcka, se 
Fig.15.  
 
Belysningen är bra och dagsljus kan komma in från fönsterna. 
Receptionen är bland det första som syns eftersom den är tydligt och 
har både högre och lägre receptionsdiskar. Golvbeläggningen är bra då den 
har en annan färg än väggarna. Hissen är smal men fungerar att använda för 
rörelsehindrade. Trappan fungerar och är lätt att se. Samma gäller med 
toaletterna som är svåra att hitta men fungera bra att använda.  
 
 

Figur 14. Entrén från S:t Olofsgatan 

Figur 15. Skylten vid hissen 
som syns dåligt 
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Hissen har ingen ljudsignal som talar om vilket plan hissen befinner 
sig på. Det som fanns var en förtydligande text som visade vilken 
knapp som ledde till de olika våningsplanen, se Fig. 16.  

4.3.3 Åstråket  
I tabell 4 nedan redovisar deltagarens betygsbedömning av åstråket 
samt varför det betyget getts. Detta sker genom kommentarfält där 
den deltagande lämnat kommentar eller orsak.  
 
Tabell 4. Åstråket med betyg och kommentarer från den deltagande. 
Objekt: Åstråket Betyg  Kommentar/Orsak  

     
Gångväg  3  Bra inga höga kanter   
Ramp  3  Mycket bra, lätt att ta sig fram 
Skyltning  2  Viss skyltning men inte överallt, den som fanns var bra 
Belysning i området  3  Bra med lampor, känns tryggt och blir trevligt på kvällen 
Markbeläggning  3  Jämn markbeläggning, lätt att komma fram 
Kanter  3  De som finns fungerar bra  
Servering   3  Finns i närhet men trevligt att kunna ta med fika och sitta 

där eftersom det är en offentlig plats 
 
Gångvägarna längs med ån är bra. Inga höga kanter finns. Ramperna som 
finns fungerar bra och det är lätt att komma till önskad plats. Det finns 
skyltar på några platser längst med ån som är tydliga. Belysningen längs 
med ån är bra och det verkar som att det arbetas med det i nuläget. 
Markbeläggningen är jämn, inga större svårigheter att komma fram. Det 
finns några kanter längs med en av bryggorna men kanterna är låga och 
lätta att komma över även med en rullstol. Det finns serveringar i 
närheten.  
 
Bryggan som visas i Fig. 17 är den brygga som har en trappa i den ena 
änden, vilket respondenten från åstråket pratade om. Den deltagande  
kommenterade också att den bryggan har en trappa på ena sidan. Det 
fanns inte mark till att bygga en ramp. Dock kan rörelsehindrade komma 
till bryggan via vägen vilket visas i Fig. 18. Det finns mycket sittplatser 
längs med hela ån. Det finns både bänkar av trä och sittplatser av betong.   
 
 
 

 
 

Figur 16. Knapparna i hissen  

Figur 18. Den alternativa 
vägen till bryggan i figur 17 

Figur 17. Bryggan med 
trapplösning i ena änden 
och den alternativ 
lösningen i andra änden 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultaten att diskuteras och jämföras med teorin i avsnitt 3. Även resultaten 
mellan intervjuerna och observationerna kommer att jämföras med varandra.    
 
5.1 Tillgänglighet  
Både respondenterna och författarna i avsnitt 3.2 anser att tillgänglighet är viktig då alla 
ska ha samma rättigheter i samhället. Respondenterna är även eniga om att platserna som i 
det här fallet är stadsbiblioteket och åstråket ska anpassas utifrån rörelsenedsättning. Detta 
är också något som gynnar människor utan funktionsnedsättningar. Ingen ska bli 
diskriminerad eller utestängd på grund av en funktionsnedsättning. Dessutom är det 
viktigt att platserna är tydliga med skyltning då detta är något som påverkar alla. Att 
personalen på stadsbiblioteket har arbetsuniform gör att det är lättare att urskilja vem som 
arbetar där. Detta är en tydlighet som är bra då det är någonting som påverkar alla som 
besöker stadsbiblioteket. Avsnitt 3.2 tar upp att informationsdiskar inte ska vara för höga. 
Informationsdisken på stadsbiblioteket har en sida som är hög och en som är lägre, vilket 
är bra då rörelsehindrade kan få bra kontakt med personalen. De flesta skyltarna på 
stadsbiblioteket var väldigt tydliga då de var stora och hade bra kontrast mellan text, 
bakgrund samt närstående väggar. Men det fanns också några få skyltar som inte var helt 
optimala som den skylt som kan ses i Fig. 15 i avsnitt 4.3.2.    
 
I avsnitt 3.2 kommer även relationen upp mellan tillgänglighet och offentliga platser vilket 
är en viktig del då offentliga platser tillgänglighetsanpassas eftersom alla offentliga platser 
ska vara till för alla. I dagens samhälle när människor besöker platser finns det oftast 
förväntningar. Detta är något som stadsbibliotekets respondent var extra tydlig med att 
framföra. Stadsbiblioteket är ett exempel på en plats där inga förväntningar ställs på 
besökare. Där behöver de besökande inte köpa något för att ladda mobilen eller datorn, 
utan alla är välkomna. Fyrisån är en del av centrala Uppsala och stråken är extremt 
populära när solen är framme. Detta är något som respondenten från åstråket 
understryker. Eftersom det är en sådan populär plats ska alla kunna vistas där. Ibland går 
det inte alltid att uppfylla alla önskemål. Det är något som båda respondenterna pratar 
om. I stadsbiblioteket var det den gamla rampen som inte gick att behålla på grund av 
reglerna. Denna ramp är något som människor saknar vilket bekräftas av respondenten 
samt av den deltagande i observationen. När det gäller åstråket är det en av bryggorna där 
rörelsehindrade inte kan komma runt då det finns en trappa på ena sidan av bryggan. Det 
gick inte att bygga en ramp där då det inte finns mark till det. Som följd blev det en 
kompromiss. Men en person med funktionshinder kan fortfarande komma ner till ån från 
den andra sidan. Tillgänglighet är något som både Uppsala kommun och Malmö stad 
(avsnitt 3.2) arbetar med att alla ska ha samma rättigheter. 
 
Avsnitt 3.2 tar upp att en plats som tillgänglighetsanpassas ofta kräver många åtgärder, då 
det finns olika funktionsnedsättningar. 



 

28 
 

Lagar och normer är också något som påverkar hur platser anpassas. Vid åstråket är det 
tydligt att det varit mycket fokus på rörelsehindrade, eftersom det inte finns några taktila 
plattor för människor med synnedsättning. Däremot finns tydliga skillnader mellan kanter 
och markbeläggning.  
 
Hinder är ett ord som kommer upp både i litteraturen (se avsnitt 3.2) och under 
intervjuerna där hinder är något som skall undvikas men det är svårt att ta bort alla hinder. 
Respondenten från åstråket menar att om alla hinder i en stad tas bort, leder det till en 
tråkig stad. Detta är något som är sant. Om inga bänkar, blomkrukor eller uteserveringar 
skulle få finnas skulle staden inte vara lika trevlig.      
 
5.2 Tillgänglighetsanpassningens betydelse i offentliga 
utrymmen  
De offentliga platserna är bra ställen att möta andra människor på vilket kan bidra till 
social hållbarhet. Många använder offentliga platser för olika aktiviteter vilket leder till att 
platsen fylls av människor. Det som var viktigt med dessa platser var att de skulle vara 
välskötta för annars skulle de inte användas. Litteraturen i avsnitt 3.3 tog även upp att 
offentliga platser är viktiga i samhället. Platser som parker erbjuder livskvalité. Något som 
var viktigt för alla dessa platser var att det skulle finnas tillgång till sittplatser.  
 
Social hållbarhet hade en stor betydelse för stadsbiblioteket, då ämnet diskuterades mycket 
och önskemål om att gå kurser om det hade framkommit. En viktig aspekt för social 
hållbarhet enligt respondenten för stadsbiblioteket var att alla skulle känna sig välkomna. 
Eftersom utveckling sker hela tiden behöver bibliotekets verksamhet utvärderas ibland och 
anpassas för dagens samhälle. Som respondenten för biblioteket sa har användningen av 
bibliotek ändrats med tiden. Förut satt folk tysta och läste. Idag används bibliotek som en 
mötesplats vilket bidrar till social hållbarhet. Detta har stadsbiblioteket arbetat med 
genom flera ändringar de senaste åren. Att skapa nya mötesplatser av gamla oanvända 
utrymmen är ett bra exempel på kreativitet.    
 
Stadsbibliotekets nya huvudentré har många vältänkta lösningar. Detta var något som 
arkitekten arbetade mycket med. Löven som sitter i taket i glasgården är det arkitekten 
som designat. Dessa är både ett trevligt inslag och har en funktion i form av 
solavskärmning.    
 
Åstråket är en plats som bidragit till bättre social hållbarhet enligt respondenten Karin 
Åkerblom då denna centrala plats i Uppsala inte fanns tidigare. Nu är stråket en magnet 
vid fint väder. Många samlas att äta, ta en ”fika” eller njuta av vädret. När projektet med 
åstråket påbörjades fanns inte begreppet social hållbarhet på samma sätt som idag.  
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Respondenten menade att begreppet kom mer efter byggandet, då åstråket kunde 
användas av flera målgrupper, alltifrån barnfamiljer, studenter till pensionärer med 
rullatorer. Sittplatser är något det finns gott om vid åstråket. Utsikten är också mycket 
trevlig. Detta är något som kommer upp i avsnitt 3.3 då det står att en offentlig plats bör 
ha sittplatser och det är bra om det finns något att titta på.   
 
5.3 Ändringarna 
Ändringarna som objekten genomgått ser väldigt olika ut eftersom det är två helt skilda 
offentliga utrymmen. Stadsbiblioteket har skapat tre helt oberoende entréer där alla kan 
komma in utan problem. Senaste ändringen innebar en helt ny huvudentré som följer alla 
dagens lagar och krav. Ändringarna har medfört både positiv och negativ kritik trots att 
merparten har varit positiv från en innergård som inte användes speciellt mycket till en ny 
ljus, öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Åstråket däremot har förändrats från att vara 
ett område som inte var tillgängligt för de flesta människor till att bli en viktig del av 
centrala Uppsala och som numera utnyttjas av alla. Även om ändringarna var olika har de 
tillsammans påverkat Uppsala som stad. Dessa ändringar har gett Uppsalabor och besökare 
nya användbara platser att använda.     

5.4 Observationen 
Platserna är överlag bra tillgänglighetanpassade. Men ibland känns det som något saknas, 
vilket hade gjort platsen bättre om det hade funnits till exempel bättre skyltning. Även 
vissa lösningar hade kunnat vara utförda på annat sätt. Ett exempel på detta är 
lyftanordningen, där respondenten från stadsbiblioteket berättade att dörren till 
lyftanordningen gått sönder på grund av att människor trycker till för att den ska stängas 
för att personerna ska kunna komma förbi. Detta är även något som den deltagande har 
påpekat, att dörren står öppen länge vilket gör att människor som använder rampen inte 
kan komma förbi förrän efter 45 sekunderna. Det blir ett irritationsmoment trots att 45 
sekunder inte är en lång tid. Andra som använder lyftanordningen kanske inte tycker att 
det är ett problem men det är något som framkommit genom undersökningen.  
I detta fall kände den deltagande att så var fallet. Det är inte meningen att lyftanordningen 
ska framstå som ett hinder för vissa individer, men så är fallet.    
 
Trappan i huvudentrén är till viss del problematisk då den övre kontrastmarkeringen inte 
alltid syns beroende på var en person står och hur starkt ljuset är. Den nedre 
kontrastmarkeringen syns väldigt tydligt (Fig. 4) eftersom den har en väldigt mörk kontrast 
i förhållande till trappan. Trappan med barnvagnsskenor är betydligt bättre då den har 
tydliga kontraster mellan skenor, trappa samt första- och sista steget.  
I observationen av entrén från S:t Olofsgatan har den deltagande inte satt betyg på trappan 
eftersom hon på grund av ett funktionshinder inte kunde använda eller skapa sig en 
uppfattning. 



 

30 
 

Trapporna i huvudentrén kan den deltagande se och komma nära på ett annat sätt och har 
därför kunnat sätta ett betyg på.  
 
Glaspartierna och dörrarna som blev felkonstruerade byttes ut under detta arbetes gång. 
Idag sitter regelrätta glaspartier och dörrar på plats. Respondenten för stadsbiblioteket 
pratade om ett kyrkfönster där karmen behövde bytas från trä till aluminium och att detta 
skulle kunna räknas som en förvanskning. Men byggnaden är inte k- eller q-märkt vilket 
gör att förvanskningslagen inte gällt. Det är dock inget som observerats som ett problem 
under observationen. Detta beror troligtvis på att alla karmar längs med gamla ytterväggen 
har samma färg och material.  
 
Parkeringen som ligger i närheten till stadsbiblioteket är inte helt optimal då den är cirka 
1,5 m bred. Resultatet visade är det svårt att komma ut på höger sida. Detta beror på 
hinder i form av hög kantsten och buskage med staket på två ställen, se Fig. 10. På vänster 
sida finns en större och trafikerad väg som blir ett hinder om personer kliver ur bilen från 
den sidan.  
 
Den skyltning som var bristfällig i stadsbiblioteket berodde på att det antingen inte satt 
någon skylt eller att den inte var i samma färg och storlek som övriga. Skylten till hissen 
vid S:t Olofsgatan satt på hisskarmen och hade samma vita nyans som den övriga väggytan 
vilket gjorde att den syntes dåligt. Dessutom satt skylten vid hissen och det fanns ingen 
skyltning till hissen från bokhallen. I figur 15 kan skylningen vid hissen ses och där syns 
även den vita väggen, karmen och hissen. Detta är något som skulle kunna åtgärdas ganska 
snabbt genom att trycka upp större skyltar eller att sätta upp flera skyltar. Även 
skyltningen till toaletterna var bristfällig. Den deltagande hade svårt att hitta toaletterna. 
Därför frågade den deltagande personalen om var toaletterna fanns. Detta visar att även 
hos människor som har bra syn kan förvirring uppstå på grund av bristfällig skyltning.  

5.5 Skillnaden mellan lag och program 
Boverket (2012) nämnde att staden ska vara tillgänglig för alla. Uppsala kommun nämnde 
också att kommunens verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor 
(Omsorgsnämnden, 2016). Däremot står det ”bör” i en del av tillgänglighetskraven från 
Boverket (se avsnitt 3.5). När det står bör i ett krav betyder det att kraven inte måste 
fullföljas. Resultatet blir att tillgänglighetskraven inte uppfylls till hundra procent vid olika 
tillfällen, till exempel handikapparkeringen till stadsbiblioteket. Parkeringen är skyltad för 
personer med funktionsnedsättning, men breddmåttet är dock mindre än 5 m som är ett 
rekommenderad mått från BFS (2011:5). Breddmåttet kan vara mindre än 5 m om 
gångytan bredvid kan utnyttjas. Men i det här fallet finns det en hög kant från parkeringen 
till närmaste trottoar vilket resulterar i att en person med rullstol måste ta sig ut på den 
trafikerade sidan. Detta nämnde den deltagande som en obehaglig situation.  
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Parkeringen hade sett annorlunda ut om det hade angetts ”ska vara minst 5 meter bred” i 
kraven istället för bör vara. En förklaring är att ett bör-krav presenterar de minimala 
måtten som är rekommenderad vid arbetet med tillgänglighet och kan därmed flexibelt 
justeras utifrån enskilda fall.  

Har dessa två offentliga utrymmena tillgänglighetsanpassats utifrån gällande 
lagar och krav?  
I avsnitt 3.5 presenteras delar av utformningskrav i lagstiftningen som anses vara lämpliga i 
detta arbete. Resultatet från observationen visade att större del av kraven har uppfyllts 
förutom några enstaka punkter, framförallt vid handikapparkeringen.  

Respondenterna nämnde att lagar och krav var en viktig del under projektens gång. Där 
hade kunniga personer rådfrågats. Det fanns bland annat konsulter, projektörer och 
arkitekter involverad. Den gamla rampen som togs bort eller lyftanordning som 
installerades (se avsnitt 4.1) var exempel på åtgärder med lagar och krav som bakgrund. 
Vid enstaka fall hade inte nya lagar och krav följts, med nya lagar menas de som kommer 
efter arbetet har avslutats. Åstråket är ett tydligt exempel. Längs åstråket saknas taktila 
plattor på grund av att det inte stod i lagen då arbetet utfördes. 

5.6 Arbetets betydelse i den allmänna bilden av Uppsala 
kommuns arbete med tillgänglighet och social hållbarhet 
Med tanke på arbetets storlek och omfattning ska resultatet inte räknas som en generell 
bild för tillgänglighetsanpassning och social hållbarhet i Uppsala kommuns offentliga 
utrymmen. Arbetet har dock belyst en viktig del av den allmänna bilden då de offentliga 
utrymmen som har undersökts är väl besökta platser. Stadsbiblioteket får ungefär 2500 
besökare varje dag medan åstråket är en populär plats i Uppsala. 
 
Resultatet har framtagits ur tre olika perspektiv: personal som arbetar eller har arbetat 
med tillgänglighet i undersökningsobjekten, författarna själva som inte har någon form av 
funktionshinder och en person med funktionshinder. Dessa personer har olika 
förutsättningar vilket leder till att deras åsikter kan variera och skilja sig från varandra. 
Därmed blir resultatet mer generellt. 

5.7 Metoden som använts i undersökningen  
De metoder som valts att använda för arbetet har ansetts vara bra men för att göra arbetet 
ännu bättre kunde fler deltaganden ingått i undersökningen för att få olika perspektiv från 
personer med annan funktionsnedsättning än rörelsehinder. Det är inte heller säkert att 
andra personer skulle välja samma litteratur som använts i detta arbete vilket kan påverka 
resultatet. Valet av respondenter kan troligtvis påverka studien då det inte är säkert att 
andra respondenter har samma åsikter eller kunskap inom området. Även fast studien bara 
tar två respondenter känns resultatet trovärdigt då dessa respondenter hade en 
betydelsefull roll under projekten. Båda respondenterna som deltog i studien hade bra 
kunskap om undersökningsobjekten. Den deltagande som deltog i observationen var 
trovärdig då hon har erfarenhet av rörelsehinder.  
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6 Slutsats 
I den här delen presenteras slutsatserna som ska besvara frågeställningarna.  
 
En offentlig plats ska vara tillgänglighetsanpassad för att alla människor oavsett 
förutsättning ska ha samma tillgång, detta ska gälla alla offentliga utrymmen.  
 
Efter ändringen har stadsbiblioteket tillgänglighetsanpassats och har nu en regelrätt 
huvudentré, dessutom har biblioteket två andra tillgänglighetanpassade ingångar. Delar av 
åstråket har utrustats med ramper, belysning och markbeläggning efter ändringen. I stort 
sett har åtgärderna utgått från gällande lagar och krav för tillgänglighet.  
 
Åstråket är ett exempel på en plats som har blivit väldigt populär och anses vara en trygg. 
Det är även en plats som används av många olika målgrupper. Stadsbiblioteket används 
mycket och har blivit en form av mötesplats. Dit besökarna kan komma för att ladda 
mobilen eller datorn, utan att behöva betala. Detta bidrar till att alla har tillgång och 
möjlighet att träffa andra människor. 
 
Platserna som undersökts har varit tillgänglighetanpassade. Vilket har framkommit i 
undersökningen då alla verkligen använder dessa platser, vilket gör att målgruppen är 
bred. Åstråket blev en ny del av centrala Uppsala, där människorna kan komma nära 
naturen mitt i staden. Samtidigt som stadsbibliotekets entréer gör det möjligt att kunna 
använda den entrén som är närmast den sektionen av biblioteket som personen vill besöka. 
Då det finns tre oberoende entréer som alla är tillgänglighetanpassade. 
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Bilaga 1 
	

	
Figur 1. Stadsbiblioteket huvudentré från utsidan 
	

	
Figur 2. Åstråket som avgränsats mellan Luthagsesplanaden och Islandsbron (Google, 2017) 



 
Figur 3. Hållbar utvecklings tre dimensioner (Ammenberg, 2012) 
 

 
Figur 4. Kontrastmarkering på nedersta trappsteget i huvudentrén 
 
 



 
Figur 5. Kontrastmarkeringen på översta steget som syns sämre vid solljus 
 

 
Figur 6. Några av sittplatserna längs åstråket 



 
Figur 7. En av åstråkets bryggor som är välanvänd när solen är framme 
 

 
Figur 8. En av de modernare bryggorna 



 
Figur 9. Trapplösningen som finns vid en av bryggorna 
 

 
Figur 10. Handikapparkeringen som finns i närheten av stadsbiblioteket 
 



 
Figur 11. Lyftanordningen som öppnas mot rampen 
 

 
Figur 12. Taket i glasgården med löven som solavskärmning 



 
Figur 13. Akustikplattorna ovanför huvudentrén i glasgården 
 

 
Figur 14. Entrén från S:t Olofsgatan 



 
Figur 15. Skylten vid hissen som syns dåligt 
 

 
Figur 16. Knapparna i hissen 
 



 
Figur 17. Bryggan med trapplösning i ena änden och den alternativ lösningen i andra änden 
 

 
Figur 18. Den alternativa vägen till bryggan i figur 17 



Bilaga 2 
 
Litteraturstudie 
Creswell (2014) anser att en litteraturstudie ska göras för att kunna definiera begrepp som 
läsare behöver för att förstå innehållet av rapporten. Creswell (2014) och Merriam (1994) 
menar att en litteraturstudie också behöver göras för att kartlägga tidigare och aktuell 
forskning inom området, där tidigare forskning tyds och sammanställs. Creswell (2014) 
menar att insamlingen av data från tidigare studier som vetenskapliga artiklar är bra. Genom 
att undersöka vad som publicerats nyligen inom området kan en bild av det aktuella läget 
formas. Det är även bra att undersöka äldre publikationer då dessa kan vara relevanta för 
arbetet (Creswell, 2014). Biggam (2015) skriver att information kan inhämtas från bland 
annat böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och tidningsartiklar. 
 
Att skoldatabasen är bra då den ofta har ett stort utbud av material. Dessutom går det att ofta 
att kombinera sökningar och välja filter, till exempel bara artiklar inom ett visst område. 
Eftersom det finns mycket information och allt inte är relevant för arbetet gäller det att arbeta 
systematiskt. En annan viktig aspekt är om materialet som hittas är trovärdigt. Författaren tar 
även upp hur viktigt det är att kunna sortera resultaten av sökningarna på internet. Eftersom 
sökningarna troligtvis kommer att ge flera tusen resultat, därför är det bra att kunna minimera 
antalet resultat. Detta kan utföras genom att använda nyckelord. Genom att sätta dessa 
nyckelord tillsammans bör antalet sökresultat minska. (Biggam, 2015) 



Bilaga 3 
Innehåller frågor och de autentiska svaren från respondenterna 
	
Intervjufrågor   
 

- Vad är tillgänglighet för er?  
 

- Vilka är de viktigaste punkterna inom tillgänglighet? 
 

- Gick det att uppfylla de olika kraven gällande tillgänglighet för människor med 
funktionsnedsättning? Om inte, vad kan det beror på?  
 

- Var det svårt att uppfylla kraven? Om ja, vilka svårigheter fick ni bemöttas?  
 

- Hur har ni arbetat med tillgänglighet under projektets gång? (ange objektets 
namn) 

 
- Hur arbetade ni när två lagar krockar, t.ex. förvanskningsförbudet, 

varsamhetskraven? (Brukar man kunna tillgodogöra båda lagarna)  
 

- Hur definierar ni social hållbarhet?  
 

- Hur stor roll spelar social hållbarhet i ert arbete?  
 

- Hur ser ni att social hållbarhet främjas av att byggnaden, platsen eller 
utrymmet tillgänglighetsanpassas? 

 
- Vilka ändringar har gjorts sedan bygganden uppfördes? 

 
- Vad var det som gjorde att ändring (ar) skedde? (Vad låg bakom) 

 
- Hur lång tid tog arbetet? (planeringen & byggandet) 

 
- Märker ni någon skillnad att platsen, bygganden eller utrymmet används mer 

nu än tidigare?  
 
	
	
	
	
  



Autentiska svaret från stadsbibliotekets respondent Anna Sofia 
Perotti 
 
Stadsbiblioteket  
Tillgänglighet 
Respondenten menar att tillgänglighet är väldigt viktigt då det står i lagen att biblioteket ska vara 
tillgänglighet för alla. Lagen tillkom 2013 vilket gör att den är relativt ny, men tillgänglighet är 
något som stadsbiblioteket arbetat mot även tidigare. Det är viktigt att tillgängliggöra entréer 
och andra viktiga delar i bygganden, för att byggnaden ska kunna utnyttjas av alla. De viktigaste 
punkterna som stadsbiblioteket arbetat med är att det ska vara öppet, lätt att ta till sig samt 
tydligt. Med tydlighet menar respondenten att det är viktigt med att kunna utgöra vilka som 
arbetar där, personalen har en arbetsuniform som består av en väst. Tillgänglighet är något som 
det talas om med personal vilket gör att det är ett ämne som är bekant för alla som arbetar där. 
Skyltar är också en del av tydligheten som respondenten talar om, det finns en 
kommunikationsavdelning som bland annat arbetar med färger och kontraster. Tillgänglighet är 
inte bara en skylt utan den måste även vara i rätt färg.  
 
Senaste ändringen  
När stadsbiblioteket gick igenom ändringen med huvudentrén var det inte bara en ny entré som 
kom till utan även nya lösningar gällande tillgängligheten eftersom huset var gammalt. De krav 
som fanns när huset byggdes gäller inte idag. Därför fanns en tillgänglighetskonsult inkopplad 
under hela byggprocessen, respondenten känner trygghet i att kraven för tillgänglighet är 
uppfyllt. Arkitekten var även involverad i hur inredningen skulle utformas. Byggnadsprocessen 
är komplicerad och det sker oväntade händelser, ändringen hos stadsbiblioteket innebar bland 
annat fler pelare än planerat. Detta är något som påverkar tillgänglighet, ett exempel på detta är 
att svängradien fortfarande är rätt oavsett fler pelare. Respondenten medger att det fanns 
svårigheter i och med de krav som finns. Det kan handla om hur dörren på lyfthissen ska svänga 
eftersom den öppnas mot rampen. Om någon kommer och går på rampen när dörren står 
öppen, får personen vänta i 45 sekunder. Vilket resulterar i att människor blir irriterade av att 
behöva vänta då dörren står öppen, dörren puttas till för att stängas som leder till att dörren går 
sönder. Det fanns många aspekter att fundera över under projektet menar respondenten. 
Kontrastmarkeringar var en annan del där det inte blev som planerat.  Stenen som kulle fungera 
som kontrast blivit lagt åt fel håll än vad arkitekten tänkt, detta ledde till att kontrasten fick 
bytas. Det är en komplex process och mycket att ta hänsyn till, därför kan fel inträffa. 
Glaspartierna var annan del som blev fel, de var 1,97 meter istället för 2 meter. Detta är ett fel 
som kommer att bytas ut inom en vecka berättar respondenten. Vilket var en tydlig praktisk del 
där det blev helt fel eftersom höjden på 1,97 meter inte är tillåten i allmänna utrymmen. Dessa 
komponenter var korrekt ritade med konstruerades fel.  
 
 
 



 
Arbetet med tillgänglighet under projektet 
Projektören och arkitekten har arbetat mycket med tillgänglighet under hela projektet. Delar av 
personalen på stadsbiblioteket har varit involverade i projektet, det har mestadels varit inredning 
där personalen kunnat påverka. Detta beror på att inredning har mer med verksamheten att göra 
menar respondenten. Vart taltidningar ska vara och hur inredningen där ska se ut. Eftersom 
rörelsehindrade ska kunna komma åt hyllan på ett bra sätt. Från början blev det trångt och det 
kunde upplevas störande, vilket inte är något positivt enligt respondenten. Detta har lett till att 
hyllan flyttats och anpassats till det bättre.  
 
Arbeta med äldre byggnader är aldrig lätt då det kan uppstå krockar mellan olika lagar. En 
byggnadsantikvarie från kommunen var inkopplad för att säkerställa att inget gjordes som inte 
var tillåtet. Glasdelen på 1700-talshuset som ligger i anknytning till huvudentrén och hur det 
skulle fungera tillsammans. Brandställskraven var även något som ändrades under projektets 
gång, det stora kyrkfönstret uppfyllde inte längre kraven. Innan ändringen var det ett 
ytterfönster men efter ändringen är det ett fönster mellan inne och glasgården. Detta medförde 
att fönstret behövde kunna stå emot 90 minuters brand istället för 60 minuters brand. Denna 
ändring medförde att trä karmarna fick bytas ut mot aluminium karmar samt att glaset numera 
har 90 minuters brandklass. En annan del som respondenten inte vet om det kan kallas konflikt 
var att det fanns en ramp från grinden in till huvudentrén förut, denna ramp har tagits bort. 
Detta beror på att den inte uppfyllde dagens tillgänglighetskrav gällande lutning, då den hade en 
lutning som var1:40. Idag är huvudentrén regelrätt till skillnad från den gamla rampen.  
En ramp var något som det arbetades mycket med under tiden, för att rörelsehindrade skulle 
kunna rulla upp från huvudentrén till själva biblioteket.  Samma typ av ramp som funnits tidigare 
gick inte att bygga, det fanns ett önskemål från stadsbibliotekets sida att bygga en liknande.  
 
Stadsbiblioteket har genomgått en del ändringar sedan det uppfördes, respondenten berättar att 
det idag finns tre stycken entréer till stadsbiblioteket. När huset uppfördes fanns det bara en och 
det var huvudentrén. Entrén från S:t Olofsgatan fanns inte tidigare och där kan personer ta sig in 
utan att stöta på hinder. Ändringarna har kunnat genomföras då huset inte är stämplat på något 
sätt säger respondenten. Däremot har kontakt funnits med arkitektfirman som ritade huset från 
början för att diskutera husets nya utseende.   
 
Social hållbarhet 
Social hållbarhet är något som det diskuteras inom verksamheten och även kommunen. Förslag 
om att gå kurs om social hållbarhet är något som lyfts fram från medarbetare på stadsbiblioteket. 
Respondenten menar att det är lätt att tänka att verksamheten arbetar mot social hållbarhet men 
det är något som måste följas upp om det verkligen är fallet.  Social hållbarhet har en jättestor 
roll det är en del utav verksamheten, det är en del av uppdraget att vara en mötesplats för alla. 
Bibliotek är nästan det enda platsen i samhället idag där alla kan komma utan att något förväntas 
av personerna. Alla ska kunna komma hit och känna att det är mitt bibliotek och att det är en 



plats där alla är välkomna. Dock är de svårt att ändra stadsbiblioteket så att det passar alla, med 
detta menas människors personliga åsikter.  
Hänsyn ska tas till alla och tillgänglighet för att involvera alla. Byggnaden har genomgått ett antal 
ändringar vilket gör att det är mer tillgänglighet nu än tidigare. Respondenten anser att om 
huset är mer tillgängligt blir verksamheten det. Oavsett vilken entré människor använder ska det 
inte finnas hinder som gör det svårt att komma fram. Med tiden ändras mycket och även 
verksamheten detta har lett till att biblioteket har behövt växa. Genom att utnyttja 
innergårdarna har verksamheten kunnat växa. Innergårdarna har gått från att vara ganska trista 
till platser som Uppsalaborna kan nyttja och njuta av som är riktigt trevligt. Respondenten anser 
att detta har lett till social hållbarhet har främjats av att byggnaden har tillgänglighetsanpassas. 
Det går inte att säga om ändringen har lett till fler besökare i dagsläget, däremot märker 
stadsbiblioteket ingen minskning i antalet utlånade böcker.  
 
Tidigare ändringar 
Ändringar som gjorts sedan bygganden uppfördes är fler entréer från en till tre, en innergård 
som blivit terrasserad där en landskapsarkitekt varit involverad, en uteplatsservering i en av 
innergårdarna för verksamheten i huset bredvid som delar gården med stadsbiblioteket. 
Glasgården som genomgått den nyligaste ändringen samt bokhallen men det är mindre 
ändringar. Det som lett till ändringarna var enligt respondenten var behovet att verksamheten 
behövde förnyas och att samhället utvecklats. Bibliotek används på ett annat sätt nu jämfört med 
tidigare säger respondenten. Förr satt folk tyst och läste nu är det av en mötesplats, då gäller det 
att utnyttja utrymmena som finns tillgängliga. Exakt hur lång tid den senaste ändringen tog är 
respondenten inte helt säker på.  
 
Biblioteket är mer än bara en byggnad och böcker. Bibliotek ska arbeta för läsfrämjande och i det 
ingår all form av tillgänglighet, vilket är viktigt för stadsbiblioteket ur verksamhetssynpunkt. 
Kraven som finns på tillgänglighet har diskuterats mycket under byggmötena för att kunna 
uppfylla verksamhetens önskemål. Det har även framkommit en del negativ kritik efter den 
senaste ändringen, detta är framförallt att rampen försvunnit. Samarbetet med 
handikapporganisationer finns och tanken är att kontakten ska bli bättre. Kommunen har även en 
tillgänglighetssamordnare som varit på plats i stadsbiblioteket i och med ändringen, som 
kontrollerade om det fanns något som behövde ändras redan nu. Något som är viktigt är att 
komma ihåg att det är en levande process säger respondenten som är ett ständigt arbete. De 
flesta kommentarerna som kommit efter den senaste ändringen har varit positiva.  
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Åstråket 
Tillgänglighet  
Tillgänglighet är att alla människor ska ha tillgång, det ska vara lätt att komma dit och det ska 
öppnas upp för människor. Det ska vara en plats för vistelse och varande anser respondenten.  
En viktig del av arbetet har varit att komma nära vattnet något som tidigare varit svårt på grund 
av siktskymmande buskage och staket. Åstränderna i Uppsala har olika karaktär, vissa partier har 
gröna flacka slätter medan andra är vackra stenkajer. Tidigare var det svårt och trångt att ta sig 
ner, då det endast fanns trappor, ramper saknades. Beläggningen var också ojämn och 
dominerades av storgatsten. Belysning saknades. Respondenten berättar att det fanns många 
parametrar att arbeta med för att det skulle vara trivsamt. Det kunde bland annat bestå av att 
fylla på med sittplatser i olika former, som är en enkel sak att börja med.  
 
Arbetet med tillgänglighet under projektet  
Det var inget större problem att uppfylla kraven som fanns gällande tillgänglighet för 
rörelsehindrade, det mesta som det arbetades med var nya beläggningar och ramplutningar. 
Taktila plattor och ledstråk som underlättar för synsvaga har vi inte arbetat med längs ån 
tillägger respondenten. Det är något som staden arbetat mycket med under senare tid , efter 
2005. När det gäller Åstråket finns oftast tydliga nivå- och materialskillnader som underlättar 
när man går med käpp. Respondenten säger att upprustningen av årummet har emottagits 
mycket positivt och att ta bort staketen mot vattnet har fungerat fint. Oron för att människor 
skulle trilla i vattnet visade sig vara obefogade.  
 
Arbetet med social hållbarhet  
Social hållbarhet är ett stort begrepp som handlar om att människor ska vara i centrum. När det 
gäller Årummet är det en plats som ska vara till för alla, där det ska vara lätt att ta sig fram 
oavsett förutsättning. Att skapa möjligheter för möten i centrala Uppsalas trånga stadskärna, 
genom att använda och utveckla det uppskattade grönblå åstråket har varit väldigt viktigt. Här 
ska det finnas möjlighet att sitta och fika eller äta lunch utan att behöva betala. Kommunen vill 
värna detta och är restriktiv när det gäller upplåtelse av marken i anslutning till ån för café, eller 
liknande När arbetet med Åstråket påbörjades diskuterades inte begreppet social hållbarhet på 
samma sätt som idag. Respondenten tror att arbetet med Åstråket var ett projekt som på sätt 
och vis satte igång fokus på social hållbarhet. Genom att nyttja en central plats och göra den 
tillgänglig, trevlig och trygg för många människor blev årummet snabbt en älskad mötesplats. 
Åstråket blev en plats för människor och möten. Det är något som de inblandade i projektet är 
väldigt nöjda med fortsätter respondenten.  
 
 
 
 



Ändringen  
Årummet är en plats där alla ska kunna vara, även personer med funktionsnedsättning. Det finns 
ett parti med trädäck som är lite mer modernt som var med i ett tidningsreportage, där just 
rörelsehindrade gillade stället för det var så tillgängligt, det känns som ett kvitto på att det 
fungerar bra säger respondenten.  
 
Projektet startade lite av en slump där respondenten själv ansåg att det behövde göras någonting 
för att förbättra tillgängligheten till och längs ån för invånarna. Att komplettera med platser och 
bryggor som människor kan ta sig fram på var Uppsalas lösning säger respondenten. 
Tillgängligheten är inte optimal överallt, vid en av bryggorna klarar man inte tillgängligheten 
med ramp. Det finns ingen mark för detta utan trapplösning är det enda möjliga. Respondenten 
menar att bryggan fortfarande är tillgänglig men bara från ett håll. När omvandlingen av 
årummet startade möttes det av viss oro från politiker och chefer på kommunen. Man var orolig 
för att människor skulle kunna ramla i ån om man byggde bryggor längst med ån. Resultatet blev 
det motsatta, bryggorna och hela åstråkets upprustning blev och är mycket populär. Efter att 
den första etappen av årummets ombyggnad stod färdig beslutade politikerna snabbt om en 
fortsättning. Man såg ett behov av många fina platser längs ån. Mest populär är årummet när 
solen är framme berättar respondenten.  
 
Att jobba i ånära lägen kan ta tid, då det bland annat krävts vattendom och särskilda tillstånd när 
man jobbar i vattendrag. Arbetet måste utföras väldigt varsamt för att inte störa lekperioder för 
bland annat fisk som finns i ån.  
 
Efter upprustningen längs ån har årummet använts väldigt mycket. Det går inte att jämföra med 
hur de var tidigare menar respondenten, ån utgör en helt ny kärna i staden.  
 
Respondentens egna erfarenheter  
Respondenten har, efter en olycka, egen erfarenhet av att ha ett funktionshinder, vilket har 
hjälpt respondenten i arbetet som planerare. Med egen erfarenhet av att sitta i rullstol förändras 
tankesättet. Alla ska, så långt det är möjligt, ha access till huvudentréer. Varför ska 
rörelsehindrade så ofta ringa på en klocka och ,via specialhjälp, behöva ta en annan väg, ofta via 
bakdörr? Personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda samma entréer som alla andra 
menar respondenten. Respondenten berättar att hon som planerare ibland upplever vissa 
organisationer som onödigt gnälliga, ett exempel är sommarserveringar. Tillgängligheten längs 
trottoarer kan försämras och det kan vara svårare att komma fram vid uteserveringar för både 
rörelsehindrade och synsvaga. Men är snabb att påpeka att de allra flesta människor visar hänsyn 
och flyttar på saker eller stolar för att personer med rullstol ska kunna komma fram. Människor 
med funktionshinder vill också ta en fika eller kunna äta ute och uteserveringar på sommaren gör 
staden levande och trivsam. Att planera för stadslivet är viktigt, det ska vara trivsamt för 
människor att röra sig i staden, det ger staden liv och gör den attraktiv. Ett attraktivt årum, 
inbjudande möblering och blommor bidrar till ökat stadsliv.  



Vidare berättar respondenten att det är viktigt att inte betrakta funktionsnedsatta som en grupp 
utan som individer som ska ha tillgång till staden precis som alla andra.  
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