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Abstract 

There are many barriers and obstacles that need to be removed to make the urban 

environment more accessible for people with disabilities. There are currently no 

adequate tools for urban planners to assess and address these obstacles. 

Geographical Information Systems (GIS) provide powerful methods for the 

visualization and analysis of spatial data, including the kind of data important in 

studies of accessibility. This study suggests a method urban planners can use to 

identify accessibility obstacles and to propose future actions to fix them.  

 

A literature review was conducted to find out what has been done and what is new 

regarding the accessibility issues. Different methods were evaluated which in turn 

led to the construction of a multi-step analytical strategy. The proposed method 

identifies how urban planners can best work with accessibility issues given 

existing tools and where there is potential for even further improvement in areas 

such as data collection. 

 

Data only has value when it is used and if it is kept up-to-date. Web services or 

mobile applications would help municipalities receive and share information 

about obstacles with local residents, especially the disabled.  

 
 
Keywords: GIS, urban planning, accessibility analysis, visualization, disabilities, 
crowdsourcing   
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Sammanfattning 

Stadsmiljön är i dagsläget inte anpassad för alla individer och innehåller många 

hinder. En del av dessa hinder räknas som så kallade enkelt avhjälpta hinder 

(EAH) och ska enligt regeringsbeslut åtgärdas. Det saknas ett verktyg för 

kommunala planerare att arbeta med tillgänglighetsanpassning där hindren visas 

på ett tydligt sätt. Geografiska informationssystem (GIS) är ett kraftfullt verktyg 

för visualisering och analysering och kan användas för att göra analyser av 

tillgängligheten. Syftet med examensarbetet är att föreslå ett arbetssätt som 

kommunala samhällsplanerare kan använda i arbetet med att identifiera EAH och 

planera åtgärder. 

 

En litteraturstudie gjordes för att ta reda på vad som redan har gjorts och om det 

finns pågående arbete inom tillgänglighetsområdet. Existerande metoder 

utvärderades och en strategi som är uppbyggd av flera steg utarbetades. 

Arbetssättet är ett förslag på hur kommunala samhällsplanerare kan arbeta med 

tillgänglighetsfrågor och metoden har potential att utvecklas ytterligare. 

 

Det är av yttersta vikt att informationen om hinder används efter att den hämtats 

in och informationen måste ständigt hållas uppdaterad. Genom att utveckla en 

webbtjänst eller mobilapplikation skulle kommunen kunna få hjälp att samla in 

information om hinder av kommuninvånarna, inklusive de hindrade. 

 

 

Nyckelord: GIS, samhällsplanering, enkelt avhjälpt hinder, tillgänglighetsanalys, 

visualisering, funktionsnedsättningar, crowdsourcing 
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Förord 

Detta examensarbete på C-nivå avslutar mina studier på Geomatikprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Arbetet behandlar tillgänglighetsanalys i GIS-miljö för äldre 

och funktionshindrade och har utförts på uppdrag av Sweco Position i Gävle i 

samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg.  

 

Det finns ett stort intresse för fortsatt arbete inom området. Många arbetar med 

tillgänglighet och det finns en observerad gemensam vilja att gå vidare med 

tillgänglighetsarbetet som detta examensarbete varit en form av start på. Under 

arbetets gång har många intresserat sig för examensarbetets inriktning och jag 

som författare har mötts av en stor positivism från alla håll. 

 

Jag vill tacka min handledare Josef Rundström på Sweco, såväl som mina 

handledare Jenny Pettersson och Ross Nelson på Högskolan i Gävle. Tack även 

till Johanna Runarson på Sweco och Daniel Andersson på Länsstyrelsen 

Gävleborg som varit nära involverade i arbetet.  

 

Slutligen vill jag rikta ett tack till övriga som inte nämns här med namn men som 

ändå har varit ett värdefullt stöd på något sätt. 

 

Gävle, maj 2012 

 

Maria Enebjörk 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tänk dig följande scenario: Du sitter i rullstol och kommer till en stad med tåg 

och ska spendera dagen i stadskärnan. Stationen är tillgänglighetsanpassad med 

hiss, ramper och automatiska dörrar vilket gör att du självständigt tar dig till 

stadens gågata. Flera gallerior och andra butiker och kaféer längs gågatan visar sig 

vara tillgängliga såväl som bibliotek och stadshus med automatiska dörrar och 

hiss. Däremot stöter du på problem när du vill dricka en kopp kaffe på ett mysigt 

kafé som en bekant rekommenderat. Tur då att personalen är vänlig och håller upp 

dörren och hjälper dig över trappsteget vid entrén. Trappsteget är lågt men 

alltjämt där som ett hinder.  

 

I vissa situationer kan personer bemöta dig utan förståelse för att vi alla har 

samma rättigheter att nå samhällets serviceställen i offentliga lokaler och på 

allmänna platser. Det beror ofta på att samhället inte är utformat med hänsyn till 

alla synliga eller osynliga funktionsnedsättningar. De flesta tänker på några få 

uppenbara funktionsnedsättningar när de hör ordet och är inte medvetna om hur 

brett begreppet är. Svensson (2001) definierar exempelvis dessa som 

funktionsnedsättningar: allergi och överkänslighet, åldrande, kortväxthet och 

kognitiva funktionshinder. De flesta kan någon gång i livet räkna sig till gruppen 

funktionshindrade, om inte annat på grund av kortvarig skada eller som förare av 

barnvagn. Med stigande ålder kommer ofta minskning av funktionsförmåga, 

vilket annars gör att de allra flesta någon gång kommer att uppleva hinder. 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar funktionshinder som en ”begränsning som en 

funktionsnedsättning (nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga) innebär för en person i relation till omgivningen” 

(Socialstyrelsen, u.å.). I Sverige har en av fem personer någon form av 

funktionsnedsättning (Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2011). 

Egentligen spelar det ingen roll hur stor eller liten siffran är; stadsmiljön ska vara 

tillgänglig för alla oavsett.  
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Människor är olika och den egna verkligheten är sann för var och en. Det är lätt 

att förbise frågor som är centrala för andra grupper i samhället. Därför är det 

viktigt att belysa dessa frågor så att de som beslutar om åtgärder förstår vilka 

insatser som krävs för att alla i samhället ska kunna fungera. Många som arbetar 

med tillgänglighetsproblematiken har själva funktionsnedsättningar. Geografen 

Golledge valde att fokusera på funktionshindersfrågor inom geografi efter att han 

år 1984 blev blind. Golledge anknyter till The Americans With Disabilities Act 

(ADA) som förespråkar samma rättigheter för alla; såväl tillgänglighet till den 

fysiska miljön som möjlighet till utbildning. Rättsakten kräver fysisk 

tillgänglighet till såväl byggnader som offentliga miljöer, och även tillgång till 

information i boendemiljön. Golledge (2005) menar att människor med 

synnedsättning missgynnas när saker presenteras genom visualisering. Det är lätt 

att förstå att det är ett brett område med mycket att ta hänsyn till och ändå är det 

förhållandevis begränsat när det endast handlar om synnedsättning. Det finns 

många funktionsnedsättningar och därmed mycket att ta hänsyn till och arbeta 

med. Även om mycket redan har gjorts så finns det mycket kvar att göra. 

 

I lagtext och förordningar i Sverige finns bestämmelser hur byggnader och 

stadsmiljö ska utformas så de uppfyller tillgänglighetskrav. Det finns även 

bestämmelser som säger att alla hinder som är enkla att avhjälpa, så kallade 

Enkelt Avhjälpta Hinder (EAH), ska åtgärdas om inte kostnaden blir orimligt stor 

(SFS 2010:900).  

 

Geografiska informationssystem (GIS) är ett kraftfullt verktyg som kan användas i 

många tillämpningsområden. I ett regeringsbeslut har det specificerats att några av 

Sveriges länsstyrelser ska undersöka möjligheten att använda GIS i 

tillgänglighetsanalyser (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2011). Även om Sverige har 

lagar kring EAH så saknas ett verktyg för kommunernas samhällsplanerare att 

arbeta med förbättringar av den bebyggda miljön. Examensarbetet utförs på 

uppdrag av Sweco Position i Gävle i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg 

med anledning av regeringsbeslutet som uppmanar länsstyrelsen att hjälpa 

kommunerna att arbeta med tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. 
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1.2 Syfte och mål  

Examensarbetet presenterar en sammanställning vad som har gjorts inom 

tillgänglighetsområdet samt pågående projekt för att ge förslag och idéer till 

Sveriges kommuner vad som kan göras med befintligt material eller material som 

relativt enkelt kan samlas in. Examensarbetets mål är att föreslå ett arbetssätt som 

kommuner kan använda för att identifiera EAH och planera åtgärder.  

 

1.3 Avgränsningar 

Med anledning av regeringsbeslutet, och för avgränsnings skull, har arbetet 

inriktats på rörelsenedsättningar. Personer som sitter i rullstol eller personer som 

använder rullator är exempel på personer som har rörelsenedsättning. Rapportens 

målgrupp är kommunala samhällsplanerare och beslutsfattare. 
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2 Metod 

I huvudsak gjordes en litteraturstudie, men metoden bestod även i att undersöka 

vilken tillgänglighetsdata som finns i några svenska kommuner samt att ta reda på 

vad som är viktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Det senare genom att träffa 

människor med funktionsnedsättningar och genom samtal med kommunala 

tjänstemän som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Dessa människor valdes ut 

genom stickprovsmetoden snöbollsurval. Mycket kunskap inhämtades dessutom 

vid medverkan i en tillgänglighetskurs. Det var Storstockholms Lokaltrafik som 

höll i kursen där deltagarna fick höra representanter från olika förbund berätta om 

sin upplevelse av att med en funktionsnedsättning resa kollektivt med olika 

svårigheter. Efter den teoretiska delen fick deltagarna prova på att i rullstol ta sig 

till en busshållplats och äntra en buss, och sedan samma uppgift men iklädd 

glasögon som försämrade synen. För förståelsens skull var det lärorikt att testa. 

Även om det är svårt att sätta sig in i situationen så gav det åtminstone en idé om 

hur problematiskt det kan vara.  

 

För att hitta litteratur att ha till grund för rapporten användes både vetenskapliga 

databaser samt myndigheters hemsidor. Sökord var bland andra ”tillgänglighet”, 

”enkelt avhjälpta hinder” och ”crowdsourcing” samt dess engelska motsvarighet. 

Boverket var en viktig utgångspunkt.  

 

För att kunna testa och ge en bild av en rekommenderad strategi studerades data 

från två kommuner. Det ena datainnehållet hade hämtats från en 

tillgänglighetsguide och täckte information om den invändiga miljön och 

närmaste omgivningen vid entrén. Den var insamlad av olika personer och därmed 

var innehållet av varierad kvalitet och omfattning. Det andra datainnehållet, som 

samlats in genom en planerad inventering, var mer omfattande till sitt innehåll och 

innehöll detaljerad information som exempelvis mått. Det omfattade främst 

utomhusmiljöer och var uppbyggt enligt stråkstrategin (beskriven i 3.2.4).  
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Arbetssättet utformades som en strategi som består av flera steg. Ju fler steg som 

genomförs desto bättre, men även ett steg innebär en väsentlig förbättring för 

medborgaren. Det gäller såväl medborgaren med som utan funktionsnedsättning.  
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3 Resultat 

3.1 Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet kan ha många betydelser. Kulturgeografen Haugen 

(2012) menar att ”tillgänglighet handlar om människors möjligheter att nå olika 

destinationer (arbete, servicefunktioner, fritidsaktiviteter och sociala relationer)” 

(s. 84). Svenska kommunförbundet (2003) instämmer genom att säga 

”tillgänglighet anger möjligheterna att nå målpunkter i samhället” (s. 3). 

Målpunkter kan vara exempelvis apotek, bank och mataffär. 

 

Tillgänglighet inom fysisk planering handlar om vad som går att reglera i planer 

(Boverket, 2002). Dessutom handlar det i fysisk planering ofta om kompromisser. 

Det ska tas hänsyn till många olika behov. När det gäller exempelvis 

gångpassager bör det finnas en ramp så att personer i rullstol ska kunna ta sig 

fram smidigt, och en kantsten för att synskadade ska kunna känna var passagen 

börjar och slutar. Dessa båda behov är tillgodosedda i Stockholmsmodellen där 

halva gångpassagen har ramp och halva har en låg kantsten, se figur 1. 

 

 
Figur 1 Tillgänglighetsanpassat övergångsställe, i likhet med Stockholmsmodellen. 
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Tillfälliga hinder såsom staket runt ombyggnationer på trottoarer är besvärligt för 

personer med funktionshinder eftersom dessa hinder inte brukar finnas där. De 

som drabbas är i synnerhet de med nedsatt syn, säger Rice, Aburizaiza, Jacobson, 

Shore och Paez (2012). Den byggda miljön är utformad för seende menar 

författarna (2012).  

 

Föreskrifterna Enkelt avhjälpta hinder (HIN) och Tillgänglighet på allmänna 

platser (ALM), utgivna av Boverket, innehåller som namnen antyder anvisningar 

om tillgänglighet och hinder i samhället (Boverket, 2011a; Boverket, 2011b). HIN 

är retroaktiv vilket betyder att alla hinder måste byggas bort. I författningen 

specificeras vilka hinder som bör åtgärdas, hit räknas exempelvis tunga dörrar och 

mindre nivåskillnader. ALM innehåller rekommendationer hur allmänna platser 

vid nyanläggning ska utformas för att personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga ska kunna använda dem. 

 

Det är kommunens byggnadsnämnd som har tillsyn över bestämmelserna och kan 

bestämma om åtgärder eller vite för den som inte har åtgärdat ett enkelt avhjälpt 

hinder (Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009). 

 

3.2 Tillgänglighetsarbete i Sverige 

3.2.1 Spindeldiagram 

På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) har merparten av 

Sveriges kommuner inventerat den fysiska tillgängligheten. Kommunens 

tillgänglighet redovisas i form av ett så kallat spindeldiagram. Diagrammet ger ett 

procentuellt mått på hur tillgängliga platser är. Platserna är indelade i tio 

kategorier: badhus, bibliotek, fullmäktigesal, gångvägar, kommunhus, skola, 

socialtjänst, sportanläggning, terminal och vårdcentral. I figur 2 ses ett exempel av 

ett spindeldiagram. Diagrammet ger en indikation på var resurser bör läggas, men 

kan upplevas svårtolkat för den som inte är insatt. Spindeldiagrammet visar inte 

heller tillgängligheten i geografisk omfattning och det är därför svårt att prioritera 

utifrån diagrammet. 
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Figur 2 Den fysiska tillgängligheten 2010 i Sverige som helhet visualiserat i ett så kallat spindeldiagram 
(från: Sveriges kommuner och landsting, u.å.). 

 

3.2.2 Nuläge i Sveriges kommuner 

Det varierar hur inventeringsdata från olika kommuner ser ut. Vissa har inventerat 

med hjälp av handdator och har noggrann information digitalt, exempelvis 

Nykvarns kommun (Sweco, 2012). Andra, såsom exempelvis Hudiksvalls 

kommun, har samlat information från inventeringen med papper och penna (Å. 

Berglöf, tillgänglighetsinventerare, Hudiksvalls kommun, personlig 

kommunikation, 26 april 2012). Ett stort antal kommuner har en 

tillgänglighetsguide på sin hemsida som innehåller information om tillgänglighet i 

offentliga byggnader i kommunen och är användbar för personer med 

funktionsnedsättning (Gävle kommun, u.å.). I Gävle kommuns 

tillgänglighetsguide är det näringsidkarna som själva ansvarar för att rapportera in 

information och hålla den uppdaterad. De får en gång om året en påminnelse om 

att kontrollera att informationen är korrekt och aktuell (S. Norman, 

tillgänglighetssamordnare, Gävle kommun, personlig kommunikation, 16 april 

2012). Gävle kommuns tillgänglighetsguide är i dagsläget inte kopplad till någon 

karta för visualisering och det är därför svårt att se några geografiska mönster på 

tillgängligheten. Även Ljusdals kommun har en tillgänglighetsguide, dock inte 

utbyggd i samma omfattning som Gävles guide. Det finns planer på att se över 

Ljusdals befintliga tillgänglighetsguide och göra den mer informativ för 
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besökaren (I. Höij, handikappkonsulent, Ljusdals kommun, personlig 

kommunikation, 21 maj 2012). Handisam föreslår att termen besöksguide ska 

användas istället för tillgänglighetsguide eftersom informationen i guiden är 

användbar för alla, inte bara för personer med funktionsnedsättning (Myndigheten 

för handikappolitisk samordning, 2009). De föreslår även att riktlinjer ska tas 

fram för vad en besöksguide ska innehålla, ”hur och vad man ska mäta” (s. 15) så 

att guiderna blir mer enhetliga. 

 

3.2.3 Exempel på tillgänglighetsarbete i Sverige 

Det bedrivs arbete inom tillgänglighet på många håll i Sverige. Vissa mer aktivt 

än andra, men många är på god väg och kan inspirera andra att arbeta med 

frågorna. Några exempel på arbete inom tillgänglighet står följande aktörer för.  

 

Västra Götalandsregionen arbetar med tillgänglighetsdatabasen (TD), vilken är en 

databas med information om den fysiska tillgängligheten på olika platser i 

samhället. TD är uppbyggd utifrån fem nedsättningar: svårt att se, svårt att höra, 

svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen samt svårt att bearbeta, tolka och 

förmedla information (Tillgänglighetsdatabasen, u.å.a). Användaren väljer själv 

vilken information som ska visas utifrån de fem kategorierna. De som står bakom 

TD är Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, 

den samlade handikapprörelsen i Västsverige samt företag och kommuner i Västra 

Götaland. 45 av 49 kommuner i Västra Götaland samt ett antal kommuner och 

organisationer i andra delar av landet hade våren 2012 avtal med Västra 

Götalandsregionen (M. Salén, samordnare i funktionshinderfrågor, Västra 

Götalandsregionen, personlig kommunikation, 22 maj 2012). TD 2.0 höll på att 

utvecklas under 2012 och lansering planerades till hösten 2012 (O. Östlin, 

verksamhetsledare, Institutet för Human Teknologi, personlig kommunikation, 21 

maj 2012). Den största förbättringen med den uppdaterade databasen är dess 

interaktiva karaktär mot att tidigare varit en statisk databas 

(Tillgänglighetsdatabasen, u.å.b). M. Salén, samordnare funktionshinderfrågor, 

kompletterar med tre ytterligare förbättringar: GIS-positionering, flexiblare sök- 

och rapportfunktioner utifrån olika regelverk samt att faktiska mätvärden anges 

(personlig kommunikation, 22 maj 2012). 
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Institutet för Human Teknologi (IHT) är en ideell förening som arbetar med 

tillgänglighetsfrågor. De gör tester med fokusgrupper för att ge rådgivning om 

utformning av produkter och tjänster (IHT, u.å.). Design för alla är deras princip 

och med det menar de att alla produkter och tjänster ska vara lätta att förstå och 

lätta att använda. Tillsammans med svenska universitet och högskolor arbetar IHT 

med forskning inom tillgänglighet och användbarhet och institutet utbildar även 

inom området (IHT, u.å.). 

 

Stockholms Lokaltrafik (SL) arbetar aktivt med att tillgänglighetsanpassa sina 

fordon, stationer och hållplatser. All deras personal går en insiktsutbildning i 

tillgänglighet där de genom samarbete med handikapporganisationer får en inblick 

i hur det är att, som funktionsnedsatt, vara resenär i kollektivtrafiken. Under 

utbildningen informeras deltagarna om tillgänglighetsarbetet som SL bedriver. Ett 

exempel på en bra lösning för synskadade är att utrop för södergående 

tunnelbanetåg görs av en mansröst och norrgående tunnelbanetåg ropas ut av en 

kvinnoröst (J. Carlsson, tillgänglighetsstrateg, SL, personlig kommunikation, 24 

april 2012).  

 

3.2.4 Inventering av stadsmiljö 

SKL har utarbetat en inventeringsmetod som finns beskriven i boken Tillgänglig 

stad som gavs ut 2003 av Svenska Kommunförbundet (dagens Sveriges 

kommuner och landsting) (Sweco, 2012). I den beskrivs stråkstrategin, vilket 

betyder att viktiga stråk där många människor rör sig identifieras och att stråk för 

stråk sedan metodiskt åtgärdas (Sweco, 2005). Det finns ingen större vinning med 

att göra punktinsatser på ett stråk. Om stråket som helhet inte är framkomligt så 

kommer det ändå inte kunna användas. Kedjan är inte starkare än sin svagaste 

länk. Inventeringsmetoden består av fyra delar. Först kartläggs primära stråk. 

Sedan inventeras stråken och dess brister dokumenteras. Därefter tas 

åtgärdsmöjligheter fram som leder till ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet 

specificeras kostnader i förhållande till nytta och de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna fastställs (Sweco, 2005). 
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Nykvarns kommun använde denna metod när de inventerade sin utemiljö. I den 

tillgänglighetsplan som tagits fram för Nykvarns kommun har utomhusmiljöer i 

form av primära gångstråk inventerats och förslag på åtgärder lämnats. Primära 

gångstråk identifierades med start- och målpunkter som togs fram av 

inventeringskonsulter i samråd med kommunen (Sweco, 2012). Inventeringen 

gjordes med handdator och utgick från Boverkets föreskrift Enkelt avhjälpta 

hinder (Boverket, 2005). 

 

3.3 Webbtjänster och verktyg för ruttplanering 

3.3.1 Crowdsourcing 

Mängden data och kvaliteten är avgörande för vilka analyser som kan göras om 

tillgänglighet. En webbtjänst skulle kunna användas för att samla in värdefulla 

data relativt snabbt och enkelt och komplettera kommunens övriga 

tillgänglighetsdata. Ett sätt att skapa ett verktyg för att rapportera in hinder i en 

stad är att använda sig av crowdsourcing (svensk översättning saknas), vilket 

innebär att allmänheten hjälper till att skapa kartdata genom att skicka in sina 

egna data över närområdet. Heipke (2010) definierar crowdsourcing som att en 

stor grupp människor (allmänheten) utför ett arbete som annars skulle vara 

kostsamt och menar att ordet härstammar från outsourcing (utläggning på 

entreprenad exempelvis för att spara pengar). Jeff Howe skapade begreppet 

crowdsourcing 2006 i tidningen Wired (Howe, 2006). Laakso et al. (2011), som 

har granskat cirka 25 karttjänster i Finland med utgångspunkt i tillgänglighet för 

personer med funktionshinder, menar att crowdsourcing kan bistå med hjälp att 

skaffa data för att kunna uppdatera stadskartor med tillgänglighet för 

ruttplanering. Batty, Hudson-Smith, Milton och Crooks (2010) förtydligar att 

crowdsourcing inte är det enda sättet att inhämta kartdata, men framhåller att 

allmänheten har värdefull lokal kännedom. Idag har många någon form av enhet 

som kan spara geometri för exempelvis gator och ytor. Crowdsourcing är 

inspirerat av lyckade projekt såsom Wikipedia och öppen källkod (Open Source 

software), menar Heipke (2010). Det faktum att myndigheter ibland skänker data 

till crowdsourcing-projekt bidrar till hög kvalitet (Heipke, 2010).  
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OpenStreetMap (OSM) anses av flera vara en mycket lyckad produkt som bygger 

på crowdsourcing (Heipke, 2010; Laakso et al., 2011; Batty et al.). OSM startades 

2004 av Steve Coast med syftet att möjliggöra fri tillgång till digital kartdata i 

världen (Heipke, 2010). Crowdsourcing är ett växande fenomen vilket det ökande 

antalet användare av OSM tyder på. Heipke (2010) skriver att det i januari 2010 

var 200 000 registrerade användare på OSM. Nu drygt tre år senare är siffran uppe 

i över en miljon användare (OpenStreetMap, 2013). 

 

Linköpings kommun har skapat en crowdsourcingtjänst för felanmälan (Agency 9, 

2012). I tjänsten kan kommuninvånarna meddela eventuellt glassplitter eller 

trasiga lampor. En liknande tjänst skulle kunna skapas för att samla in information 

om tillgänglighet och informationen från kommuninvånarna skulle därmed kunna 

användas till ytterligare analys av tillgänglighet och vilka åtgärder som krävs.  

 

3.3.2 Utformning av webbtjänster 

Litteratur kring webbtjänster beskriver att de bör vara sparsamt utformade i text 

och färgsättning för att tillgodose många människors behov och vara 

användarvänliga (Johnson & Kent, 2007). Johnson och Kent (2007) gjorde en 

studie i England där de undersökte om det gick att skapa en webbapplikation som 

tillgodoser äldres och funktionshindrades behov utan att försämra användbarheten 

för unga och personer utan funktionsnedsättningar. I studien utgjorde äldre och 

funktionshindrade personer tillsammans en grupp eftersom de representerar de 

användare som har minst erfarenhet av internetanvändning. En äldre användare 

definierades i studien som en person över 60 år (Johnson & Kent, 2007) och 

författarna slår fast att det är viktigt att anpassa webbtjänster för äldre eftersom 

det är den störst växande gruppen i västvärlden.  

 

Till studien skapades fyra webbtjänster där två var utformade för äldre och 

funktionsnedsatta och två var skapade för unga utan funktionshinder. Två var 

designade i webbstil och två hade ett mer traditionellt gränssnitt. En grupp på 32 

personer testade de fyra applikationerna och fick därefter betygsätta de olika 

tjänsterna baserat på navigation, innehåll och utseende. Resultatet av studien 

visade att användarna, såväl de äldre och funktionshindrade som de unga och dem 
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utan funktionshinder, föredrog tjänsterna som var skapade för äldre användare. 

Slutsatsen var därmed att webbtjänster kan göras användarvänliga för personer 

med speciella behov utan att minska effektiviteten för användare utan speciella 

behov. Webbtjänster som syftar till människors vardagliga behov bör således 

utformas med ett enkelt gränssnitt för att många ska kunna använda dem. 

Resultatet går i linje med resultatet av den forskning som IHT gjort. Alla 

anpassningar som ger funktionsnedsatta tillträde kommer även att gynna andra. 

Att ta det ett steg längre är att låta användaren själv göra personliga inställningar, 

vilket rekommenderas av Laakso et al. (2011). De föreslår en möjlighet för 

användaren att anpassa informationen, antingen på individnivå (att skapa egna 

konton) eller för en grupp människor med likartade behov (till exempel en profil 

för rullstolsburna och en för döva) (Laakso et al., 2011).  

 

3.3.3 Test av verktyg för ruttplanering 

Det har gjorts flera studier om hur tillgängliga stadsmiljöer är för 

funktionsnedsatta. Studierna skiljer sig en del åt, men en likhet är att många 

använder sig av GIS. Beale, Field, Briggs, Picton och Matthews (2006) drar 

slutsatsen att GIS är ett effektivt verktyg för att kartlägga tillgängligheten för 

rullstolsburna i stadsområden. Laakso, Sarjakoski och Sarjakoski (2011) och 

Beale et al. (2006) har gjort studier där fotgängares ruttplanering har undersökts. 

När ett sådant verktyg utvecklas måste hänsyn tas till lutning och underlag på ett 

annat sätt än vid ruttplanering för fordon.  

 

Beale et al. (2006) gjorde en studie i Northampton, England, där en GIS-databas 

skapades över staden. Olika kända hinder såsom exempelvis höga trottoarkanter 

och trappsteg, uppmärksammades genom en enkätundersökning med 

rullstolsburna i staden samt intervjuer av en mindre grupp människor. Tjänsten är 

tänkt att kunna användas av både rullstolsburna för att smidigare ta sig fram i 

staden, och av samhällsplanerare som ett verktyg för att förstå vilka förbättringar 

som bör göras samt dess genomslag. Dessutom gjordes fältstudier där en 

rullstolsburen i sällskap med en fotgängare besökte olika delar av staden där den 

rullstolsburne fick identifiera och värdera olika typer av hinder. Beale et al. (2006) 

kom fram till att det är mycket som påverkar svårighetsgraden på olika hinder, 
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både lutning och underlag, liksom vilken typ av rullstol som används. Tjänsten 

går att anpassa till andra användare, till exempel blinda, döva och äldre, menar 

Beale et al. (2006), och mycket av arbetet går att använda till andra områden och 

städer. Studien som Laakso et al. (2011) gjorde är del i projektet Haptic, Audio 

and Visual Interfaces for Maps and Location Based Services (se mer på 

haptimap.org).  

 

Som utvärdering testade ett antal rullstolsburna tjänsten som Beale et al. (2006) 

hade utformat. De gav positiva omdömen samt förslag på förbättringar som 

exempelvis att inkludera placering av fasta gatumöbler (av flera kallat 

möbleringszon, som är ett system för hur möbler, skyltar och stolpar konsekvent 

ska placeras i stadsrummet) (Sweco, 2012) samt att lägga till information om 

vilka ingångar till affärer som är tillgänglighetsanpassade. Det är angeläget att 

databasen ständigt innehåller aktuell information. Beale et al. (2006) insåg att 

databasen måste vara lätt att uppdatera eftersom många hinder kommer att kunna 

åtgärdas. 
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4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Många är av uppfattningen att tillgängligheten måste beskrivas på ett sätt som är 

begripligt även för personer utan särskild kunskap inom stadsplanering. Att kartor 

är ett hjälpmedel för att visualisera omgivningar är allmänt känt. ”Med tydliga, 

kartbaserade, beskrivningar av tillgänglighetssituationen blir det uppenbart för 

politiker, medborgare, näringsliv och planerare vilka brister som finns” säger 

Trafikverket (2011, s. 2).  

 

Eftersom resurser ofta är begränsade var avsikten att hitta kostnadseffektiva 

åtgärder och metoder. Det behöver inte medföra så stora kostnader att arbeta med 

tillgänglighetsfrågor. Inventera kan kommunen göra med egen personal och det 

finns gott om litteratur inom området och hjälpmedel i form av exempelvis 

checklistor att använda. 

 

Dessutom var grundtanken att utgå från de data som kommunerna redan har. Vid 

kontakt med ett urval kommuner visade det sig att en tillgänglighetsguide är något 

som flera kommuner har, exempelvis Gävle kommun, Västerås kommun och 

Ljusdals kommun. Tillgänglighetsguiden finns på kommunens hemsida, men det 

är ofta näringsidkarna själva som ansvarar för informationen i den. Genom det 

arbete som SKL bedriver har många kommuner gjort en inventering som 

resulterade i spindeldiagram som SKL använt vid jämförelse kommuner emellan 

samt mellan Sveriges län. Dessutom har en del kommuner gjort fler inventeringar 

än den som SKL gav i uppdrag. Dessa var anledningarna till att en 

tillgänglighetsguide och inventeringsdata studerades vid utarbetande av arbetssätt. 

Informationen i Gävle kommuns tillgänglighetsguide och informationen i 

Nykvarns kommuns inventeringsdata kommer båda från någon slags inventering.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Alla har samma rättighet till samhället. Samhällsplanerare och beslutsfattare har 

ett stort ansvar för att enkelt avhjälpta hinder i samhället åtgärdas och för att det 

ska ske på bästa sätt krävs ett lämpligt verktyg. Det föreslagna arbetssättet leder 

till åtgärder av rätt saker och därmed förbättras funktionshindrades och äldres 

tillgång till samhällets funktioner. 

4.2.1 Aktualitet 

På samma sätt som att ett stråk inte är tillgängligt om det finns ett fåtal hinder 

längs med det, finns inte någon vinning med att ha EAH-data om informationen 

inte används. I Gävle kommun uppdateras skiktet som visar byggnader och dess 

attribut regelbundet (M. Blixt, GIS-ingenjör, Gävle kommun, personlig 

kommunikation, 25 april 2012). Om EAH-information knyts till det lagret skulle 

tillgänglighet inkluderas i detaljplanarbetet och alla hinder kunna byggas bort. 

 

I Gävle kommuns tillgänglighetsguide finns ett datum för uppdatering angivet för 

varje redovisad offentlig lokal. Det vore önskvärt att ändra ordvalet för angivning 

av aktualitet, exempelvis använda senast granskad istället för uppdatering. För ett 

flertal av lokalerna står ett datum från sommaren 2010 under rubriken 

uppdatering. Med tanke på att det årligen skickas ut en påminnelse till 

näringsidkaren om att kontrollera informationen kan slutsatsen dras att ingen 

information behövde ändras på de platserna vid den senaste granskningen. Att få 

med information om att uppgifterna är kontrollerade, säg 2011, är högst relevant 

för besökaren som annars inte kommer kunna lita på informationen utan själv 

måste kontrollera vad som stämmer. 

 

Det är en stor utmaning att hitta ett smidigt sätt att fortlöpande hålla guiden 

uppdaterad. Att som Gävle kommun skicka ut påminnelser att kontrollera 

uppgifterna är ett sätt. Med ett ökat användande, och med funktionalitet för 

inrapportering, bör aktualiteten öka.  

 



 17

4.2.2 Alternativt arbetssätt 

Ett alternativ till en besöksguide är dagens gatuvyer som finns på flera karttjänster 

på Internet. Där kan besökaren själv uppskatta tillgängligheten för denne. Vissa 

menar att det är bättre än tillgänglighetsguider (Martinsson, 2010). Det ena kanske 

inte måste utesluta det andra utan gatuvyer kan kanske vara ett komplement till en 

besöksguide. Gatuvyer kan även användas vid tillgänglighetsinventering. 

 

4.2.3 Crowdsourcing 

Som Heipke (2010) framhåller så finns det stora fördelar med crowdsourcing. 

Med tanke på att fullständiga data kring kommuners tillgänglighet saknas finns en 

stor vinning i att sätta upp en webbtjänst där information kan samlas in. Om 

brukaren får möjlighet att upplysa kommunen om hinder som finns så kan 

kommunen arbeta för att åtgärda dem. Kommunen har kanske inte ännu 

uppmärksammat hindren, och om brukaren kan hjälpa kommunen genom att 

påtala dem så kan kommunen hjälpa brukaren genom att skapa en mer tillgänglig 

kommun. Det är en ömsesidig vinst.  

 

Linköpings kommun har tagit fram en mobilapplikation där medborgarna kan 

rapportera in exempelvis skador i gatan eller glassplitter med geografisk position, 

beskrivande text och ett fotografi (Agency 9, 2012). Förhoppningen är att det nya 

systemet för felanmälan, som är uppbyggt som en crowdsourcingtjänst, ska spara 

pengar och förbättra servicen till kommuninvånarna (Agency 9, 2012). Att 

rapportera in observerade EAH i en kommun skulle kunna utformas på ett 

liknande sätt som Linköpings kommuns mobilapplikation. Att ta det ett steg 

längre i fallet med hinderrapportering är att omvänt låta användaren ta del av all 

insamlad information i form av att använda den för vägbeskrivning, och dessutom 

med funktionaliteten att fylla i sina egna förutsättningar. Med den information 

som kommuner har idag finns möjligheten redan.  

 

Studien har resulterat i ett strategiförslag. Arbetsmetoden är uppdelad i olika steg. 

Varje steg som kommunen gör kommer medföra en förbättring för 
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kommuninvånarna, men rekommendationen är att utföra alla stegen och dessutom 

att arbeta vidare med att ytterligare förbättra tillgängligheten i kommunen.  

 

4.2.4 Steg 1. Skapa en besöksguide 

En besöksguide (av många kallad tillgänglighetsguide) är en service till 

kommuninvånarna som lämpligen placeras på kommunens hemsida. 

Informationen i guiden kan samlas in på olika sätt. Vilket sätt som är lämpligast 

får kommunen själva ta ställning till. Lämplig insamlingsmetod beror till stor del 

på kommunens storlek. Ett sätt är att kommunen uppmanar näringsidkare att 

sammanställa tillgänglighetsinformation om deras miljö och skicka till en 

kontaktperson på kommunen. Informationen bör omfatta inomhusmiljö samt 

entréer och närmaste omgivning. Näringsidkaren bör sättas ansvarig för att 

uppdatera informationen om något ändras. Kommunen bör göra regelbundna 

stickkontroller för att betona vikten vid att ha aktuell information. Ett annat sätt är 

att kommunen gör en inventering av samtliga lokaler. I båda fall bör kommunen 

informera de som ska inventera hur de bör gå till väga och vad som är viktigt att 

tänka på samt tillhandahålla material för inventering (checklistor och mätmaterial) 

för att få så enhetlig information som möjligt.  

 

En besöksguide bör innehålla objektiv information, så att besökaren själv kan 

avgöra om miljön är tillgänglig för denne eller inte snarare än att någon har gjort 

en bedömning och placerat in miljön ”i ett fack”, till exempel gjort bedömningen 

att en person med rullstol inte kan ta sig in i lokalen. Att beskriva miljön objektivt 

är något som Handisam lyfter fram och som Hjälpmedelsinstitutet 

rekommenderade redan på 1990-talet (Myndigheten för handikappolitisk 

samordning, 2009). 

 

Att ge information om tillgänglighet är nästan viktigare än tillgängligheten i sig. 

Våra städer har många hinder och det kommer ta tid innan allt är åtgärdat. Tills 

vidare är det viktigt att invånarna kan få information om tillgängligheten. Då 

slipper den funktionsnedsatte få tråkiga överraskningar och kan redan i förväg ta 

reda på om platsen är framkomlig för denne. Handisam menar att funktionalitet 



 19

för besökaren att skicka meddelande om eventuella brister bör byggas in i 

besöksguiden (Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009).  

 

Handisam anser att en uppdelning i olika nivåer för inventering är lämplig då det 

blir användarvänligt för den som fyller i uppgifterna. Handisam rekommenderar 

även att objektet följs av information om vem som har inventerat, exempelvis att 

inventeringen gjorts av fastighetsägaren (Myndigheten för handikappolitisk 

samordning, 2009). 

 

Att samla alla besöksguider på samma ställe vore att föredra och det är något som 

berörda parter strävar efter. Innan arbetet med det har kommit vidare kan ett sätt 

för kommuner vara att gå samman med andra kommuner i området. Detta för att 

uppfylla ”hela-resan-perspektivet” (beskriven som ”för den som ska åka från 

Stockholm till Malmö och vill ta reda på lämpliga platser att stanna och fika vid är 

det inte rimligt att behöva gå in i 10-15 olika guider” (Myndigheten för 

handikappolitisk samordning, 2009, s. 18). 

 

4.2.5 Steg 2. Gör kartor av besöksguidens material 

Informationen i besöksguiden kan sedan användas för att göra visualiseringar av 

tillgängligheten i kommunen. Olika kriterier kan väljas som tema där endast 

fantasin sätter gränsen för vad som är möjligt att åskådliggöra. Materialet kan 

föras in som separata skikt i kommunens GIS-system och användas vid 

utformning av åtgärder vid underhållsarbete. Kartmaterialet kan ligga till grund 

för viktiga beslut om åtgärder av enkelt avhjälpta hinder och tydas av alla. 

Rekommendationen är att utse lämplig tjänsteman (person verksam inom 

området) på kommunen som ansvarig för skiktet/n och formulera rutiner kring 

ajourhållning. 

 

4.2.6 Steg 3. Analysera kartmaterialet 

Utvärdera det färdiga resultatet. Finns det enskilda områden som har stora behov 

av åtgärder? Eller är det något speciellt som det är stor brist på genomgående i 

staden? Analysen görs lämpligen i en fokusgrupp som är sammansatt av personer 
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med kompetens inom varierade områden. Ta hjälp av experter i form av 

medlemmar från olika funktionsnedsättningsorganisationer.  

 

4.2.7 Steg 4. Inventera utemiljön 

Inventeringsarbete är nödvändigt för att värdera tillgänglighetsgraden och för att 

på så sätt ringa in behovet av ombyggnad.  

 

Fastställ viktiga stråk i staden utifrån målpunkter (samhällsviktiga funktioner som 

alla människor behöver tillgång till). Inventera stråken, antingen själva med hjälp 

av checklistor (bland andra Boverket har tagit fram sådana) eller anlita en 

inventeringskonsult. Inventeringen bör dels innehålla data över exempelvis 

lutningar, avstånd mellan sittplatser och trappors egenskaper men även 

kompletteras med fotografier. Inventeringen görs lämpligen med en handburen 

enhet. I dagsläget finns applikationer till mobiltelefoner som kan användas till 

inventering.  

 

4.2.8 Steg 5. Gör en visualisering utifrån inventeringsmaterialet 

Med utgångspunkt i inventeringsmaterialet kan, i likhet med 

tillgänglighetsguidens material, tillgänglighetskartor skapas. Gärna per tema där 

varje tema skapar ett eget skikt i kommunens GIS-system. På så vis kan olika 

skikt kombineras för att planera väl genomtänkta åtgärder. Genom att analysera 

inventeringsdata i GIS kan kommunen på så vis ringa in områden med stora 

åtgärdsbehov. Utifrån kommunens situation kan därefter ytterligare prioriteringar 

läggas in. Kartorna kan rangordna åtgärderna beroende på hur brådskande de är, 

eller utifrån åtgärdskostnader.  

 

Materialet från inventeringen skulle även kunna ligga till grund för en 

ruttplaneringstjänst. Tjänsten kan utformas för en mobiltelefon där användaren i 

inställningarna kan tala om sina svårigheter och därmed kan tjänsten ge en 

vägbeskrivning som är tillgänglig för användaren. 
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4.2.9 Steg 6. Skapa en crowdsourcing-tjänst 

För att utöka materialet för tillgänglighetsanalyser kan en crowdsourcingtjänst 

skapas. Crowdsourcingtjänsten syftar till att agera verktyg för kommuninvånarna 

att rapportera in hinder i staden, likt Linköpings kommuns tjänst för felanmälan. 

Något som Linköpings tjänst saknar, som vore önskvärt när det gäller 

tillgänglighet, är att informationen inte bara samlas in utan även visas upp. 

 

Crowdsourcing är inte bara ett kostnadseffektivt sätt att samla in data utan 

framförallt är det värdefullt att ta vara på den kunskap som brukaren har. 

Goodchild (2007) är inte blygsam utan konstaterar att världens (dåvarande) sex 

miljarder människor som vistas i miljön har en stor kunskap om omgivningarna 

och menar att det borde tas till vara. En webbtjänst eller mobilapplikation skulle 

kunna utformas så att den kan användas både för att rapportera in hinder och för 

att ta reda på vilken väg som är bäst utifrån användarens förutsättningar. 

Information om hindret kan bestå av geografisk position, en beskrivning av vad 

som bör åtgärdas samt kompletteras med ett fotografi. 

 

4.2.10  Egna reflektioner 

Min uppfattning är att tillgänglighetsfrågor uppmärksammas mer och mer. Media 

rapporterar mycket om svårigheter för funktionsnedsatta. Två exempel från 

dagstidningar i Uppsala senaste åren är dels en artikel om hur snön påverkar 

tillgängligheten för rullatorburna (Backlund, 2012) samt en artikel om några 

synnedsatta som i protest mot kollektivtrafiken cyklade från Göteborg till Uppsala 

(Lindvall, 2012). Program som Mot alla odds (Lägersten, 2012) medför en större 

kunskap för gemene man om funktionsnedsättningar. Under arbetet har jag gång 

på gång beundrat de människor som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Det finns 

andra eldsjälar också, men många som arbetar med dessa frågor har själva en 

funktionsnedsättning.  

 

Min lärdom under arbetet med examensarbetet i allmänhet och under 

insiktsutbildningen i synnerhet är hur hinder som upplevs små ändå ställer till 
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stora problem. Beslutsfattare i alla Sveriges kommuner bör delta i en liknande 

utbildning som jag fick möjlighet till. 

 

Varje gång underhåll ska göras på en plats eller i en byggnad är det viktigt att 

samtidigt ta hänsyn till tillgänglighetsaspekten. Som medborgare utan 

funktionsnedsättning men med nyvunnen kunskap om tillgänglighet är känslan att 

det inte alltid görs. 

 

Vädret med vinterförhållanden med snö och is ger en ytterligare dimension till 

tillgängligheten i nordliga länder. Miljöer ska naturligtvis vara tillgängliga oavsett 

årstid. Där har många kommuner mycket att arbeta med. I cykelstaden Uppsala 

där jag bor pratas och skrivs mycket om att cykelbanor inte prioriteras vid 

snöröjning.   

 

Stockholm – staden för alla, tolv år med tillgänglighetsprojektet, producerad 2010 

(Stockholms stad, 2010), är rekommenderad läsning för den som vill få många 

aha-upplevelser och lära sig om utformningar som underlättar för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

4.3 Förslag till fortsatt arbete  

I det här arbetet har inventeringsdata och information från en tillgänglighetsguide 

undersökts för att se om de är lämpliga för att göra tillgänglighetsanalyser. Det 

vore intressant att titta närmare på vad som kan göras med data från den nationella 

höjdmodellen (NH) när det gäller tillgänglighetsanalyser. Höjddatabasen NH har 

höjddata på varannan meter med ett medelfel på max 0,5 m (Lysell, 2010). Även 

om resultatet blir grovt borde det gå att identifiera områden med kraftig lutning 

och därmed hitta områden där en inventering krävs. Genom GIS-analys på 

förhand kan inventering fokuseras till platser med stora åtgärdsbehov. Att 

undersöka möjligheterna har dock inte legat inom tidsramen för detta arbete. 

 

Det finns en vision om att skapa en tjänst som kan användas av såväl brukare som 

samhällsplanerare i tillgänglighetsarbetet, men hur den ska utformas finns ännu 
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ingen färdig föreställning om. Med exempel som Linköpings kommuns system för 

felanmälan och produkten OSM finns bevis på att tekniken redan fungerar. 
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5 Slutsats  

Nulägesanalysen visar att många företag, kommuner och myndigheter i Sverige 

arbetar med tillgänglighet. Granskning av material från en tillgänglighetsguide 

samt inventeringsdata visar att detaljrik inventeringsdata har större möjligheter till 

tillgänglighetsanalyser eftersom det innehåller en större mängd information. 

Skillnaden mellan de två insamlingsmetoderna är att inventeringsinformationen 

finns i sammanhängande stråk, medan informationen från tillgänglighetsguiden är 

mer utspridd. En annan skillnad är att informationen från inventeringar generellt 

sett fokuserar på utemiljöer medan kommuners tillgänglighetsguider främst 

behandlar miljöer invändigt i byggnader. Det finns därmed en vinning med att 

använda båda metoderna som komplement till varandra. 

 

Att många arbetar med tillgänglighetsfrågor är bra, men det är spridda skurar. En 

samordning av dessa arbeten vore önskvärt. Detta är något som Handisam slår fast 

och arbetar för (Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009). Hur viktigt 

det är att arbeta med tillgängligheten till samhällets funktioner belyser Svensson 

(2007) genom att säga att vi idag har en åldrande befolkning där andelen med 

funktionsnedsättningar kommer att öka de kommande 50 åren. 

 

Examensarbetet konstaterar att tillgänglighetsdata som kommuner redan har kan 

användas som beslutsunderlag genom visualisering trots att det inte är utformat 

för att visas på karta. En karta ger en tydlig bild av vilka områden i en stad som är 

brådskande att åtgärda och är därmed ett lämpligt sätt att visa information. 
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