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ABSTRACT 

Jadari, S. 2018. Funktionsnedsättning i Uppsala stads parker. Kulturgeografiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Forskning pekar på att människors tillgång till natur är god med avseende på hälsa. Samtidigt 

växer städer och gör att naturnära upplevelser blir ett allt mer sällan inslag utav människors liv. 

Hur ska planerare se till att involvera människor i anpassningsprocesser kring parker och hur 

ser tillgängligheten i parker ut för fysiskt funktionsnedsatta? Denna studie syftar till att 

undersöka tillgängligheten för rullstolsburna i Uppsala stads parker samt hur kommunen arbetar 

med delaktighet vid tillgänglighetsanpassningar. Studiens metod består utav en 

observationsrunda samt intervjuer med kommun och lokalföreningsrepresentanter. 

Observationsrundan syftar till att undersöka tillgängligheten och utifrån intervjuerna studeras 

kommunens delaktighetsprocesser. Resultatet visar på att tillgången för rullstolsburna i Uppsala 

stads parker i ett helhetsperspektiv är god, även om den kan förbättras. Lyckade 

anpassningsarbeten för rullstolsburnas tillgång till parker bör ses som en kontinuerlig process 

där informationsväxling och dialoger är centralt. Vidare framkom det att kommunen arbetar på 

olika sätt och att varje anpassning kräver sin process. 
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1. INLEDNING 
 

Chiesura (2003) undersöker varför folk besöker parker i en stadsmiljö. Historiskt menar hon 

har parker i urbana miljöer varit en plats för människor som bland annat sökt frid och lugn i sin 

vardag. Hon beskriver även grönområden i en mer bred betydelse som inte enbart fokuserar på 

parker i sin studie. Chiesura menar att grönområden har bevarats på grund av ekologiska 

faktorer och för att bibehålla biologisk diversitet. Vidare skriver Chiesura i sin artikel att mindre 

vikt lagts på mindre, stadsnära grönområden såsom parker och vetenskapen kring nyttan av 

dessa för människor som har tillgång till dem. Hon skriver att det finns mängder med studier 

som belyser hur livskvalitén ökar för personer som har tillgång till urbana grönområden. Bland 

annat beskrivs fördelar såsom snabbare återhämtningstid för sjuka personer och goda psykiska 

effekter. Hon belyser även vikten av att ha en plats för frid och lugn i en annars stressfylld miljö 

som urbana områden kan ge upphov till. Hennes resultat visar att de största anledningarna till 

parkbesök är avslappning och för att få en naturupplevelse. Vidare beskriver hon att känslor 

förknippade med besöken främst var frihet och en känsla av att få vara ett med naturen.  

Det finns många studier som påvisar att människor som vistas i grönområden mår bättre 

(Chiesura 2003; Wolf och Wohlfart, 2014). Wolf och Wolfhart skriver att grönområden tillåter 

människor att fylla på med energi i en annars stressfull miljö, vilket stadsområden kan vara. 

Vidare skriver Wolf och Wolfhart att det finns en trend under 2000-talet att människors 

livsstilar präglas av en stor andel stillasittande inomhusaktiviteter, därför är det särskilt viktigt 

att ha tillgång till parker. Parkers goda hälsomässiga effekter, skriver författarna, noterades av 

landskapsarkitekter under tidigt 1900-tal. Då observerades att människor som var ute i parker 

även hade reducerade stressnivåer, möjlighet till socialisering och möjlighet till fysisk aktivitet. 

Det finns många studier som styrker de goda hälsomässiga effekter av närhet till grönområden, 

såsom parker. Det finns även studier som påvisar ett direkt samband mellan människors avstånd 

till parker och bättre hälsa (Coombes et al, 2010). Anledningen, menar författarna, är att 

människor oftare utför fysisk aktivitet än om avståndet är långt till närmsta park. 

Världshälsoorganisationen VHO konstaterade 2010 att det för första gången i historien bor 

fler människor i städerna än på landsbygden. De spår att siffran kommer att stiga till 70% år 

2050 (VHO). Denna förändring menar VHO ger upphov till möjligheter, men också risker för 

världens städer. De beskriver möjligheter i form av att fler människor får tillgång till sjukvård 

och bättre hälsa. VHO beskriver också att risker koncentreras och att nya faror kan uppstå. 

Bland annat beskrivs miljömässiga risker såsom brist på tillgång till vatten men också sociala 

risker samt hälsomässiga konsekvenser såsom fysisk inaktivitet som en följd av mindre 
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grönområden. Om städer utvecklas på ett hållbart sätt så kan riskerna minimeras. Hållbar 

utveckling handlar bland annat om hur utvecklingen ser ut i förhållande till sin omgivning och 

samspelet däremellan. Därför är det viktigt att hållbarhetsaspekten tas i beaktande när städer 

utvecklas och planeras som expanderar eller där invånarantalet ökar. Hållbarhet brukar delas in 

i följande tre kategorier: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet (Olsson, 2012). Social 

hållbarhet berör enligt Olsson (Ibid) i huvudsak två aspekter. Den ena aspekten handlar om att 

förse människor med förutsättningar för en god levnadsstandard. Den andra aspekten berör 

sociala systemen och dess förmåga att lösa problem och hantera intressen. Något som innefattas 

i den sociala hållbarheten är begreppet tillgänglighet. Tillgänglighet handlar bland annat om 

människors möjlighet att inverka på tillgången till det offentliga rummet. Begreppet berör alltså 

inte enbart tillgången till det offentliga rummet, utan även anpassning och möjligheten att 

inverka på det offentliga rummet (Ibid). Vidare beskriver Olsson att en välfärd som är 

någorlunda rättvist fördelad har en stark koppling till social hållbarhet.  

Funka är ett företag inom tillgänglighetsanpassning som har nära samarbete med bland 

annat brukarorganisationer och kommuner runt om i Sverige (Funka). De konstaterade att 560 

000 personer i Sverige över 16 år har en rörelsenedsättning, varav hälften av dessa är över 80 

år. Vidare konstaterar de att 130 000 personer använder rullstol. Det är en stor grupp av 

människor i samhället och därför är det viktigt att anpassningar finns i det offentliga rummet 

för att diskriminering ska undvikas. Anpassning utav parker är alltså viktig för att människor 

med olika förutsättningar ska kunna nyttja dessa och ta del utav fördelarna som nämnts. I denna 

studie undersöks och beskrivs därför tillgängligheten och delaktigheten för gruppen fysiskt 

funktionsnedsatta personer i Uppsala stads parker. Studiens metod består utav både intervjuer 

och observationsrundor. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om tillgängligheten för rullstolsburna i urbana 

parker. Detta ska göras genom att studera parkers fysiska tillgänglighet i Uppsala stad samt hur 

kommunen arbetar med delaktighet vid tillgänglighetsanpassning. Följande frågeställningar ska 

hjälpa mig besvara syftet:  

 

• Hur arbetar kommunen med delaktighet för fysiskt funktionsnedsatta när 

anpassning ska tas fram för parker?  

• Hur ser den fysiska tillgängligheten ut i ett urval av Uppsala stads parker? 

 

Avsikten med denna studie är inte att ge en fullständig beskrivning av tillgängligheten i alla 

Uppsala stads parker, utan att istället ge insikter utifrån det material som skapas under studiens 

gång. För att ge en generell och fullständig bild så krävs en mer omfattande undersökning vilket 

ligger utanför denna studies ramar. Därför är förhoppningen att denna studie bidrar med insikter 

och perspektiv kring studiens ämne som framtida forskning kan fördjupa sig i. Nedan 

presenteras begreppen och tillhörande avgränsningar.  

 

1.2 Centrala begrepp 

 

1.2.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Socialstyrelsen (2018) definierar funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsens termbank). De nämner att en 

funktionsnedsättning kan uppstå bland annat genom skada eller sjukdom men kan också vara 

något en person är född med. I denna studie definieras och avgränsas begreppet 

funktionsnedsatt till personer som är rullstolsburna. Funktionshinder beskrivs som 

begränsningen en funktionsnedsatt person har i förhållande till sin omgivning (Socialstyrelsen 

termbank, 2018). Den definition jag använt mig utav i denna studie, menar att en 

funktionsnedsatt person är funktionshindrad endast när personen i fråga har begränsad 

tillgänglighet i den miljö som personen befinner sig i.  

 

1.2.2 Tillgänglighet 

Myndigheten för delaktighet (MDF) har i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor inom 

bland annat tillgänglighet för funktionsnedsatta personer (MDF, 2017a). Definitionen av 

tillgänglighet i denna studie riktar sig endast till rullstolsburna, med utgångspunkt ifrån MDF:s 

definition. MDF definierar tillgänglighet som att …skapa möjligheter för alla, oavsett 
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funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor (MDF, 2017b). Vidare skriver 

MDF att det gäller alla samhällsområden och bland annat den fysiska miljön. I den fysiska 

miljön ingår offentliga parker ibland annat urbana miljöer som allmänheten har tillgång till, 

vilket är den plats jag valt att fokusera denna studie på.  

Eva Skogman delar in begreppet i bland annat rumslig/ fysisk och social tillgänglighet i sin 

studie Funktionshindrade barns lek och aktivitet (2004:88). Hon beskriver den fysiska 

tillgängligheten som anpassningar i den rumsliga miljön. Den sociala tillgängligheten 

behandlar strukturer och normer, i hennes fall i förskolor (Ibid:92). Denna studie fokuserar 

endast på den fysiska tillgängligheten och lägger inte något fokus på den sociala aspekten av 

tillgänglighet som även innefattar känslan av tillgänglighet. Den sociala aspekten är viktig och 

kan eventuellt vara något att studera i en annan studie, men på grund av omfattningen av denna 

studie har en avgränsning gjorts.  

 

1.2.3 Delaktighet 

Begreppet delaktighet är till skillnad från tillgänglighet ett svårare begrepp att definiera. 

Tillgängligheten skriver Uppsala kommun är en förutsättning för delaktighet (Uppsala 

kommun, 2016a:9). Myndigheten För Delaktighets definition är att alla människor ska ha 

samma förutsättningar att kunna delta och ha inflytande på jämlika villkor (MFD, 2017b). 

Världshälsoorganisationen klassificerar begrepp i syfte att uppnå standardiserat språkbruk 

kring funktionsförmågor (KAFFH, 2015:3). De definierar delaktighet som ”…en persons 

engagemang i en livssituation.” och delaktighetsinkränkning som ”…problem som en person 

kan ha i engagemang i livssituationer.” (KAFFH, 2015:14). I denna studie har jag valt att 

definiera delaktighet som hur kommunen involverar och arbetar med olika grupper av 

människor, i detta fall rullstolsburna, vid arbeten kring anpassning. Vidare behandlar begreppet 

delaktighet även om hur grupper av människor kan påverka miljön, med avseende på bland 

annat tillgänglighetsanpassning. 

 

1.2.4 Parker 

I denna studie definieras park som ett område som allmänheten har tillgång till och som 

domineras av gröna inslag. Begreppet grönstruktur, vilket ofta förknippas med parker, 

inkluderar de flesta gröna inslag i en stad. Därför definieras park som den grönstruktur som 

kommunen äger och som är planlagd som park. Vidare har jag valt att särskilja parken från 

andra offentliga miljöer genom dess användning för rekreation.  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel har jag valt att först presentera tidigare forskning om den sociala modellen med 

kritik tillhörande kritik samt tillgänglighetsforskning. I det andra avsnittet presenteras tidigare 

forskning kring delaktighet i planeringsprocessen.  

 

2.1 Den sociala modellen och tillgänglighetsforskning  
Innan den sociala modellen blev etablerad så var det den medicinska modellen som var gällande 

vid funktionshinderteori (Shakespeare 2017). I den medicinska modellen menar Shakespeare 

låg problematiken hos individen med funktionsnedsättningen och att fokus skulle vara på att 

bota individerna. Det var inte förrän den sociala modellens inträde som begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder delades upp (Ibid; Goering 2015). Modellen drar en 

linje mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Modellen menar att en 

funktionsnedsättning beror på kroppsliga faktorer såsom nedsatt funktion i eller avsaknad av 

kroppsdelar. Funktionshinder är däremot kopplat till den miljön personen befinner sig i och är 

kontextuell (Goering 2015). Författaren menar att det är viktigt att göra denna distinktion 

eftersom att en funktionsnedsättning inte alltid är ett funktionshinder. Mike Oliver skriver att 

en person inte är funktionshindrad förrän personen stöter på hindrande barriärer i samhället 

(2013). Vidare menar Goering (2015) att det viktigaste med den sociala modellen är att inte 

enbart se på hur personen kan bota funktionsnedsatta medicinskt utan även hur samhället 

anpassar miljön i syfte att skapa en mer inkluderande plats. Radermacher et al (2010) beskriver 

att funktionshinder inte är ett problem som ligger hos personen utan ett problem hos samhället 

och dess oförmåga att inkludera funktionsnedsatta. Shakespeare (2017) menar att den sociala 

modellen har bidragit till att funktionsnedsatta individer har kunnat enats, talat med gemensam 

röst och kunnat påverka på ett mycket kraftfullare sätt. Författaren skriver att ansvaret att hitta 

lösningar förskjutits från individen till samhället.  

Shakespeare (Ibid) anser att det finns brister i modellen och tar upp en del kritik. Han skriver 

att en funktionsnedsatt person inte kan frångå det faktum att hen har en nedsättning. 

Shakespeare menar att det kan vara kontraproduktivt att utesluta den medicinska modellen helt 

och tro att lösningen enbart finns i samhällsanpassningar av olika slag. Han skriver att i den 

medicinska modellen enbart fokuserade på individen och i den sociala modellen enbart 

fokuserar på samhället. En annan kritik som Shakespeare riktar mot den sociala modellen är 

det antagandet att en person alltid är förtryckt och behöver anpassningar om personen är 

funktionsnedsatt. Han skriver att med den sociala modellen som utgångspunkt kan bli svårt att 

hitta en funktionsnedsatt person som inte är exkluderat utav samhället. Slutligen kritiserar han 
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även den sociala modellen som han menar verkar ha en vision om en hinderfri utopi, vilket är 

något han återkommande problematiserar över en del i sin studie. Han problematiserar detta 

genom att belysa ett par exempel. Shakespeare nämner exempelvis att berg och mossar, 

åtminstone inte samtliga, kan anpassas för rullstolsburna. På samma sätt kan inte solnedgångar 

och fågelkvitter göras tillgängliga för blinda och döva. Han tar också upp gällande urbana 

miljöer att anpassning kan göras på många platser, men blir problematiska när det kommer till 

historiska miljöer. I den sistnämnda kritiken betonar han den ogenomförbara universella 

lösningen som den sociala modellen antyder finns och bör eftersträvas. Särskilt med avseende 

på att olika funktionsnedsättningar kräver olika anpassningar som ibland kan vara motstridiga. 

Även för exempelvis blinda så krävs olika anpassningar menar Shakespeare. Vissa kräver 

blindskrift andra stora textstorlekar och tredje ljudinspelningar. Han nämner också att för 

personer med fysiskt och sensorisk nedsättning så är anpassning mer praktiskt genomförbar. 

Däremot ställer han sig frågan hur en hinderfri utopi ser ut för en person med 

inlärningssvårigheter. I sin text kommer han fram till att praktiken är mer komplex än att enbart 

fokusera på en utav parterna, individen eller samhället. Shakespeare har i sin text ingen lösning 

på hur man kan gå vidare, utan betonar enbart att det krävs en ny och mer nyanserad modell.  

Konsumentverket (2015) fann i sin tillgänglighetsrapport att lekplatser visar på brister i 

tillgänglighet och användbarhet när jämförelse sker med de krav som finns. Bristerna berörde 

underlaget och trösklar som fanns på de undersökta lekplatserna. Johansson (2017) utförde en 

studie om tillgängligheten för rullstolsburna i naturen. Ett begrepp som Johansson tar upp i sin 

studie är tillgänglighetskedjan som relaterar till helhetsperspektivet. Det framkom i Johanssons 

studie att tillgänglighet kan ses ur ett kronologiskt perspektiv där det inte enbart är 

tillgängligheten på själva platsen som har betydelse. Att ta sig till och från platsen är också av 

stor vikt. Johansson menar att tillgänglighetskedjan beskriver tillgänglighet utifrån en kedja av 

händelser, snarare än en geografisk plats. Den teoretiska utgångspunkt som jag använt mig utav 

är den sociala modellen, även fast jag kommer att ta upp tillgänglighetskedjan i diskussionen. 

Han föreslår att tillgänglighet kan studeras utifrån tre faktorer; inför naturupplevelsen, under 

naturupplevelsen och efter naturupplevelsen. Det första steget har med hur man informerar om 

naturupplevelsen till allmänheten i syfte att bland annat skapa en känsla av trygghet för platsen. 

Den andra faktorn berör bland annat hindren på platsen som även denna studie syftar till att 

undersöka, nämligen de fysiska hindren. Johansson skriver att de fysiska hindren endast är en 

aspekt av den andra faktorn: under naturupplevelsen. Andra aspekter berör bland annat social 

tillgänglighet. Den sista faktorn handlar om en sorts helhetsbild utav upplevelsen och ligger till 

grund för om en person vill återbesöka platsen igen.  
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Kopplat till vikten av att involvera grupper utav människor och göra dem delaktiga så tänkte 

jag belysa ett par studier som Robert Imrie utfört. Imrie har utfört många studier kring ämnet 

funktionshinderanpassning. I en studie kommer Imrie (2011) fram till att modern 

samhällsplanering ofta innefattar shared space vilket innebär att gångvägar och bilvägar delar 

på samma yta utan något som separerar dessa. Imrie menar att sådan miljö kan exkludera vissa 

grupper av människor på grund av sårbarhet vid ökad kontakt med fordon. Ovan exempel 

belyser hur teknisk utveckling och modern samhällsplanering kan skapa hinder för 

funktionsnedsatta. I en annan studie så problematiserar Imrie och Thomas (2008) kring teknisk 

utveckling då det kan finnas nya tekniska designlösningar som inte tar funktionsnedsatta 

personer, såsom rullstolsburna eller blinda, i beaktande. Resultatet menar författarna är att 

samhällsgrupper blir exkluderade och tillgången till den offentliga platsen blir begränsad, eller 

obefintlig.  

 

2.2 Delaktighet i planeringsprocessen 
FN (2006) antog en konvention med målsättning att bland annat främja, skydda och säkerställa 

att alla personer med funktionsnedsättningar ska kunna åtnjuta samma friheter och rättigheter 

som vem som helst. Medlemsländerna ansvarar själva för att arbeta med dessa mål, därmed är 

uppfyllandegraden varierande. Radermacher et al (2010) menar att tillgänglighet och 

delaktighet för funktionsnedsatta inte enbart behövs för att skapa ett rättvist samhälle för 

människor. Författarna menar att tillgänglighet och delaktighet för funktionsnedsatta även är 

förknippat med ekonomiska, sociala och kulturella fördelar. Författarna konstaterar i sin studie 

att det har funnits, och finns, en exkluderande inställning mot den marginaliserade gruppen 

funktionsnedsatta. Resultatet kan verka motstridigt med tanke på de nämnda fördelarna i att 

öka delaktigheten enligt deras studie.  

Gray et al (2003) genomförde en studie där det undersöktes vilka barriärer som fanns för 

funktionsnedsatta personer kring tillgänglighet genom fokusgruppsintervjuer. Författarna 

utförde separata gruppintervjuer med rörelsenedsatta personer, deras partner, hälsoexperter och 

byggexperter. De konkluderade först och främst att medborgare, landskapsarkitekter, 

kommunrepresentanter och kommunens kontrakterade företag alla är viktiga faktorer i att skapa 

tillgängliga miljöer. Vidare konstaterar författarna att det är av stor vikt att hålla dialog med 

brukarna, i deras fall rörelsenedsatta personer. Författarna menar att processen kring 

tillgänglighetsanpassning kräver en informationsväxling mellan byggare och brukare innan 

byggprocessen inleds. Författarna menar att om planerare gör funktionsnedsatta delaktiga kan 

bygget eller anpassningen bli både mer ekonomiskt lönsamt och tillfredsställa fler personer 
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samtidigt som de byggkrav som rådet möts. Sammanfattningsvis vill författarna betona vikten 

av att ha en dialog med brukare. Vad gäller nätbaserad informationssamling från brukare så 

finns risker och möjligheter. Afzalan och Muller (2018) skriver att möjligheten finns för 

planerare att snabbt kunna få in relevant information av brukare. En risk som författarna tar upp 

är kopplat till hur planerare väljer att ta in information som rör integritetsfrågor. De menar att 

man i vissa fall måste ta integriteten av informationslämnaren i beaktande. Författarna menar 

att om planerare inte gör det så finns risk att man förstärker barriärer för deltagande.  

Cameron och Grant-Smiths (2005) studie berörde participatorisk samhällsplanering. 

Författarna studerade för och nackdelar med att ta in synpunkter och förändringsförslag från 

marginaliserade grupper i separata forum. De kom fram till att fördelar uppstår såsom skydd 

för marginaliserade grupper och att idéer och insikter kommer fram som i mer öppna forum 

inte hade kommit fram. Författarna skriver också att det finns nackdelar. Nackdelarna är bland 

annat att hinder kan skapas för andra gruppen. De föreslår att planerare kompletterar sådana 

forum med aktiviteter som knyter ihop grupper med andra. Författarna menar att det skulle 

skapa kunskaper som i slutändan skulle göra deltagare mer förstående för beslut.  

Lucie Laurian (2009) studerade tillit i planeringsprocesser. Hon skriver att tillit är en 

nödvändig förutsättning för samarbete och effektiv planering. Samtidigt menar hon att bygga 

och bibehålla tillit är väldigt komplext. Hon skriver också att tillit och demokratisk styrning/ 

planering ofta är paradoxalt. En paradox är den mellan ett modernt samhälle och god 

representation. Hon menar att i ett modernt samhälle så representeras ens åsikter i större 

utsträckning av andra människor. Samtidigt menar hon att det kan bli problematiskt då ens egna 

åsikter inte kommer fram i samma utsträckning som i mer traditionella samhällen. En annan 

paradox är att både tillit och bristen på tillit kan skapa ett mer involverat samhälle. Människor 

som känner tillit menar Laurian involverar sig då de känner att de har inverkan på beslut. 

Samtidigt skriver hon att folk med tillit också har skäl att inte involvera sig eftersom att de 

känner att de beaktas i beslut. Människor utan tillit till samhället kan känna att det inte ger något 

att involvera sig och människor utan tillit men som känner att de har en röst kan involvera sig 

och övervaka beslut. Vidare skriver Laurian att tillit är enklare att förstöra än att skapa. Slutligen 

skriver Laurian att samhällsplanerare bör lära sig utav befintlig forskning inom tillit inom 

samhällsplanering för att kunna upptäcka och hantera när brist på tillit uppstår.    

Cilliers och Timmermans (2014) skriver i sin studie att det inte finns något specifikt 

tillvägagångssätt vad gäller planering i offentliga platser. De skriver att varje enskilt projekt har 

sina utmaningar och kräver olika uppsättningar delaktighetsprocesser, aktörer och 

medverkande. Detta är något jag kommer återkomma till i diskussionen.  
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
Denna studie utfördes på våren 2018. Till denna studie har jag främst använt mig utav 

kvalitativa intervjuer med bland annat Uppsala Kommun och 

patientorganisationsrepresentanter. Varför kvalitativa intervjuer valdes var för att föra en 

diskussion med respondenterna där det tilläts för mer nyanserade svar än exempelvis den 

information som fås av enkäter eller annan kvantitativ insamling (Flowerdew och Martin, 

2005:110). Eyles (1988) citeras i Flowerdew och Martin (2005:111) där intervjuer beskrivs som 

”en konversation med ett syfte”. Syftet var att försöka besvara frågeställningarna men samtidigt 

lyssna på respondenterna och försöka ta in ett bredare perspektiv än vad som är möjligt om 

kvantitativa metoder använts.  

I ett tidigt skede kontaktades åtta patientorganisationer och fyra kommunrepresentanter. 

Patientorganisationerna hade inte möjlighet att ställa upp förutom Neuroförbundet som bistod 

med respondent för intervju. Två kommunrepresentanter ställde upp på intervju. De intervjuade 

kommunrepresentanterna arbetade för stadsbyggnadsförvaltningen och omsorgsnämnden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen var av intresse då de bland annat projektleder parkrenoveringar 

men också i vissa fall är kommunens kontaktyta vid medborgardialoger. Då denna studie delvis 

syftar till att undersöka hur kommunen arbetar med delaktighet lämpade det sig att intervjua 

stadsbyggnadsförvaltningen. Respondenten arbetade som projektledare inom avdelningen. 

Förhoppningen var att respondenten kunde bidra med kunskap för att besvara min första 

frågeställning som handlar om hur kommunen arbetar med delaktighet.  

Omsorgsnämnden tog under 2016 fram ett program för ökad delaktighet för 

funktionsnedsatta i kommunens arbeten.  Programmet går under namnet: ”Program för full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Min tanke med att intervjua 

omsorgsnämnden var att samla information kring rutiner och beslut som påverkar rullstolsburna 

och som är av intresse för att svara på frågeställningarna, särskilt den första som gäller 

delaktighet. Genom intervju med omsorgsnämnden kunde jag få ett bredare perspektiv på 

kontaktytor som uppkommer mellan kommunen och gruppen rullstolsburna, och därigenom få 

kunskaper om hur kommunen arbetar med delaktighet tidigt i projekt.  

Tanken bakom intervjun med Neuroförbundet var att samla information kring 

medborgardialog utifrån brukarperspektivet. Intervjuns syfte var att nyansera den första 

frågeställningen som handlar om hur kommunen arbetar med delaktighet. Informationen som 

jag erhöll från denna intervju var särskilt relevant då respondenten, som hade en hög position 



 13 

inom föreningen, själv var rullstolsburen.  Samtliga respondenter har godkänt sin medverkan 

med namn och befattning i denna uppsats.  

 

 Befattning Namn 

1 Projektledare - Stadsbyggnadsförvaltningen Linda Wallgren 

2 Uppdragsstrateg - Omsorgsnämnden Jeanette Nordin 

3 Vice ordförande - Neuroförbundet Maria Mignell 

Tabell 1: Sammanställning över intervjuade personer och deras befattningar 

 

Vidare utforskades tillgängligheten med en observationsrunda. Tanken med 

observationsrunda var att genom stickprov på vissa parker få en ungefärlig situationsbild med 

avseende på tillgängligheten. Fördelen är att jag anordnar observationsrundan själv och då får 

förstahandsinformation. En nackdel är att det endast blir fyra parker som studeras och därför 

ger en begränsad insikt. Med mig på observationsrundan för Stadsträdgården fanns 

kommunrepresentanter. Det finns en målsättning hos kommunen att skapa egna 

observationschecklistor och därför fanns ett intresse att följa med för att ta del av hur min metod 

hade utformats. Det gav mig möjlighet till att ställa frågor till dem under observationen. En utav 

representanterna var den person som jag tidigare intervjuat som arbetar för 

stadsbyggnadsförvaltningen. Varför observationsrunda har inkluderats som metod i denna 

studie är för att kunna besvara den andra frågeställningen om hur tillgängligheten ser ut i ett 

urval av Uppsala stads parker.  

 

3.1 Observationsrunda 
Sveriges kommuner har i samverkan med Konsumentverket tagit fram rapporten 

Marknadskontroll av lekredskap 2015: Säkerhet och tillgänglighet där bland annat utförts 

tillgänglighetsundersökning på lekplatser för fysiskt funktionsnedsatta (KV 2015:5). Rapporten 

tillsammans med Elisabet Svenssons (2015) bok Bygg ikapp är de dokument som jag inspirerats 

av när jag utformat denna studies observationschecklista (bilaga). Tanken var att besvara 

frågeställningen kring hur tillgängligheten ser ut i dagsläget för fysiskt funktionsnedsatta 

personer (rullstolsburna, enligt definitionen som nämnts tidigare i denna studie). Robin A. 

Kearns delar in observationsstudier i tre övergripande kategorier: räknande, kontextualiserande 

och komplementär (Kearns 2016:314). Den första kategorien, räknande, kan exempelvis vara 

att räkna antal förbipasserande. Data som då samlats kan enkelt kvantifieras och analyseras 

(Ibid) även fast det i sig är ett endimensionellt mått. Den andra kategorin kontextualiserande 
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innebär att man som studerande ingår i det som observeras genom deltagande (Ibid:315). Den 

sista kategorin är den sortens observation som jag använt mig utav i denna studie, nämligen 

komplementär observation. Komplementär observation innebär att forskaren utgår från data 

som samlats in på ett mer strukturerat sätt och kompletterar det med observationer på ”fältet” 

(Ibid:314). Intervjusamtal är ett exempel på en strukturerad datainsamling enligt Kearns (Ibid). 

Vidare var tanken även att bredda min förståelse och kunskap genom utökade perspektiv utifrån 

observationerna, inom tillgängligheten som denna studie berör.   

Konsumentverkets rapport berör delvis tillgängligheten på parkerna men inkluderar även 

en marknadskontroll av lekredskap och lekplatser (KV 2015:5). Jag valde därför ut vissa 

kategorier i deras checklista som lämpar sig för denna studie. Jag anpassade även dessa för att 

vara mer relevanta för min egen studie då rapporten hade ett specifikt fokus kring lek. 

Rapporten i kombination med Svenssons (2015) bok Bygg ikapp gav mig en bra grund att utgå 

ifrån när checklistan utformades. Checklistans struktur och utformning kommer mestadels från 

Konsumentverkets rapport medan detaljerna och måtten hämtade jag från ”Bygg ikapp”. 

Checklistan inkluderar en djupare analys av just toalettmiljön vilket endast var aktuellt på 

Stadsträdgården. Vidare var tanken att specifikt studera en utav alla aspekter lite närmare och 

på så sätt få en mer djup bild av en aspekt. Bygg Ikapp har även mycket information om just 

toalettanpassning vilket lämpade sig bra för en djupare analys. Därför är toalett-avsnittet i 

checklistan mer utförlig. Något som är viktigt att ta upp är att det finns ett flertal olika riktlinjer 

kring tillgänglighetsfrågor att utgå ifrån. Riktlinjer skiljer sig beroende på vem det är 

anpassning ska ske för och vilka mått som valt att dra gränser med. I denna studie har jag 

studerat ett par olika riktlinjer och valt mellan olika mått för mitt utifrån mitt syfte från det 

material jag haft tillgång till även fast de flesta gränserna är tagna ifrån Bygg Ikapp. Figur 2 

nedan är ett utklipp från checklistan. Checklistan i sin helhet finns som bilaga. 
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Tillgänglighet Ja Nej Ej aktuellt Notering 

Är picknickborden utformade så att person med rullstol 

kan sitta på ett bra sätt i parkområdet? (60 cm från 

framkant till bänkben och 75 cm högt från marken) 

    

Om brygga finns i parkområdet, finns avåkningsskydd 

såsom räcken eller upphöjningar?  

    

Tabell 2: Utklipp från observationschecklistan 

 

Checklistan består utav ett flertal punkter där tre svarsalternativ finns samt en övrig ruta 

”Notering”. Till min hjälp hade jag en tumstock, ett vattenpass och ett lod. Lutning beräknades 

med hjälp utav vattenpasset, tumstocken och lodet. Vattenpasset lades ner på marken och höjdes 

i ena änden så att bubblan i libellvätskan centrerades. Sedan mättes avståndet till marken med 

hjälp utav lodet och tumstocken. Därefter beräknades lutningen utifrån resultatet från 

mätningen och trigonometriska formler.  

Ett antal parker i Uppsala stad har valts ut för observationsstudien; Stadsträdgården [1], 

Vasaparken [2], Rosenparken [3] och Kvarteret Rinda [4]. I kommunens guide över parker 

i Uppsala så har det kort beskrivits vad för sorts innehåll som finns (Uppsala Kommun, 

2017). Tillsammans har de utvalda parkerna ett brett utbud och varierande storlek. Dessa två 

faktorer låg till grund för valet av parkerna. Samtliga parker ägs av kommunen. Nedan är 

parkerna markerade på kartan. 
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Figur 1: Karta över Uppsala stads grönområden, riktmärken och undersökta parker  

Källa: Uppsala Kommun, 2018 

 

Observationen utförs endast i ett urval av Uppsala stads parker vilket ger mig information 

kring frågeställningen om hur tillgängligheten ser ut. När samtliga observationer var 

genomförda sammanställdes resultatet för samtliga parker. I resultatkapitlet presenteras 

sammanställningen, och i diskussionen skriver jag om tillgängligheten utifrån 

sammanställningen och i relation till den sociala modellen samt tidigare forskning.  

 

3.2 Intervjumetod 
Samtliga intervjuer var semistrukturerade. Separata intervjuguider skapades inför alla 

intervjuer. Intervjuguiden innehöll övergripande teman inom det studerade ämnet. Tanken var 

att tillåta diskussioner kring liknande ämnen och försöka få en bredare diskussion än vad 

intervjuaren kan förväntas få från strukturerade intervjuer. Frågeordningen anpassades efter 

diskussionen vilket medförde att exempelvis den sista frågan i intervjuguiden ställdes i 

samband med diskussion kring frågans ämne, snarare än den ordning som intervjuguiden hade. 

Som ovan nämnt var tanken med intervjuerna att ”föra en konversation med ett syfte” där syftet 

var kopplat till studiens första frågeställning, nämligen hur kommunen arbetar med delaktighet. 

När intervjuerna utfördes tilläts det att respondenten svävade ut i ämnet, så länge informationen 
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var inom ramen för studien. En styrka i semistrukturerade intervjuer är att det tillåter friare 

samtal (Flowerdew och Martin, 2005:120). När konversationen hamnade utanför ämnet så 

styrdes samtalet tillbaka mot frågorna. 

Innan samtliga intervjuer informerades respondenterna kortfattat om vad studien syftar till 

där funktionedsättning, tillgänglighet och parker i stadsmiljö betonades. Detta gjordes för att 

respondenterna också skulle sätta sig in i ämnet och på så sätt förbereda sig mentalt på vad 

diskussionen skulle kretsa kring (Ibid:119). När kommunrepresentanterna intervjuades gjordes 

det på respektive arbetsplats i ett tyst mötesrum. Enligt Flowerdew och Martin kan detta göra 

att respondenterna känner sig mer avslappnade (2005:118). Däremot intervjuades 

patientorganisationsrepresentanten i Uppsala Universitets lokaler i ett tyst mötesrum som 

bokades in för intervjun. I den senare intervjun menar författarna att det finns en risk att 

respondenten på grund av den formella miljön ger stela och ansträngda svar. Därför tror jag att 

semistrukturerad intervju bidrar till en lättsammare diskussion och på så sätt tillåter en mer 

avslappnad stämning, till skillnad från mer strukturerade intervjumetoder. När intervjuerna väl 

var genomförda tyckte jag att samtliga respondenter svarade på ett avspänt sätt och att miljön 

var tillräckligt avslappnat. Slutligen tas också det faktum att kommunrepresentanterna är 

tjänstemän i beaktande vid analysen. Det innebär ibland att representanterna måste förhålla sig 

på ett visst sätt utåt eftersom att respondenterna representerar kommunen och inte sig själva.    

Samtliga intervjuer spelades in efter att ha fått ett godkännande från respondenterna. 

Inspelning gav mig möjlighet att ge ett större fokus på intervjun och mindre på att föra 

anteckningar (Ibid:123). Korta anteckningar fördes ändå eftersom det alltid finns en risk att 

elektronikutrustning av någon anledning inte fungerar. Efter att intervjuerna utfördes 

transkriberades dessa kort därefter, eftersom konversationen ligger relativt färskt i minnet 

(Ibid:126; Dalen 2015:73). Själva syftet med intervjuerna var framförallt fokuserade på att 

samla information kring rutiner och hur dessa såg ut, snarare än varför rutinerna såg ut som 

dom gjorde och hur respondenter tolkade dessa. Därför transkriberade jag inte alla detaljer 

såsom hur långa pauserna var och i vilken ton som saker sades, utan fokuserade på substansen 

i informationen (Flowerdew och Martin, 2005:220). Upprepningar och utfyllnadsord såsom 

”ehm” och ”tja” noterades och transkriberades. Alltså inkluderade den transkriberade skrivna 

datan även en del nyansering. I vissa fall noterade jag förekomsten av skratt om jag tyckte att 

det var av relevans för förståelsen. Exempelvis kunde respondenten använda ironi, vilket gjorde 

att det blev enklare för mig att förstå meningen bakom vissa uttalanden. Första steget var att 

noggrant läsa igenom intervjun i sin helhet. Sedan meningskoncentrerades transkriberingarna 

för att på ett lättare och övergripande sätt kunna arbeta med materialet och koppla uttalanden 



 18 

till teorin och frågeställningarna. Meningskoncentrering innebär att meningar koncentrerar till 

enklare meningar samtidigt som informationen bibehålls (Kvale och Brinkmann, 1997:245-

247). När transkriberingarna hade meningskoncentrerats så gavs varje meningskoncentration 

en kategori. Därefter samlade jag liknande kategorier i tabeller för att underlätta arbetet med 

dessa. Syftet med det var att få en bättre överblick över datan som helhet. Slutligen lästes 

råmaterialet återigen för att se om tillägg eller ändringar behövde göras.  

Kritik till min valda analysmetod är bland annat att en del av informationen går förlorad i 

praktiken på grund av en del nyanseringar som meningskoncentreringen tyvärr går miste om. 

Dalen citerar Kvale och Brinkmann (2009) som påstår att all form av transkribering är en form 

av datareduktion och ställer sig kritisk till att bortse från originalinspelningarna och enbart 

arbeta med utskrifterna (Dalen 2015:69). Vidare skriver Dalen att Kvale och Brinkmann menar 

att råmaterialet alltid ska has i beaktande när analysprocessen sker (Ibid). Dalen menar också 

att en dialog mellan två personer och den informationen som uppstår då är kontextuell och går 

inte att jämställa med den information som kan utläsas från textutskrifter (Ibid:73). Slutligen 

menar hon att texter riktar sig till en bred publik medan dialoger riktar sig till parterna. Eftersom 

jag både utfört dialogerna och även transkriberingen så reduceras risken att informationen 

försvinner eller ändras än om intervjuerna, transkriberingen och analysen sker av olika 

personer. 

 

4. RESULTAT 

 
I denna del presenteras först resultatet rörande observationerna med tillhörande noteringar 

löpande i ett kapitel. Kapitlet inleder med en kort presentation av parkerna och dess innehåll i 

syfte att ge läsaren kontext. Det mått på parkerna som finns är ungefärligt och har räknats ut 

med hjälp utav ett webbaserat verktyg. Avslutningsvis ges en sammanfattning över 

observationsrundan.  

Därefter presenteras resultatet från intervjuerna i ett eget avsnitt. Intervjuresultatet delas in 

i två kategorier; tillgänglighet samt delaktighet. 
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4.1 Tillgänglighet utifrån observationsrundan 
Först ges en kort presentation av de utvalda parkerna (Kvarteret Rinda, Rosénparken, 

Vasaparken och Stadsträdgården – se figur 1). Därefter presenteras resultaten utifrån sex 

utvalda perspektiv (parkeringsrelaterat, entré och information, framkomlighet, sittplatsrelaterat, 

brygga och toalett-Stadsträdgården). Den sistnämnda, toalett-Stadsträdgården, berör endast en 

park då toaletter ej förekommer i de övriga parkerna. Noteringar tillhörande varje tabell ligger 

löpande i dispositionen. 

 

4.1.1 Parkpresentation 

- Kvarteret Rinda, även kallad Arkaparken, är en liten park med sittplatser och 

blomsterplanteringar. Storlek: ca 3 400 kvm 

- Rosénparken är den minsta parken i denna studie och är beläget i centrala delarna av 

stadskärnan. Den innehåller sittplatser och en mindre fisktrappa. Storlek: ca 1 100 kvm 

- Vasaparken är den näststörsta parken som valts ut i denna studie. I Vasaparken finns 

gott om sittplatser och en stor lekpark. Vasaparken har även ett stort växtinnehåll samt 

ett museum. Storlek: ca 13 800 kvm 

- Stadsträdgården är den största undersökta parken. I parken finns stora gräsytor, scener 

för underhållning, lekplatser och en lång brygga som går längs en av parkens sidor. 

Parken är en stadspark och innehåller även ett café. Storlek: ca 72 000 kvm 

 

4.1.2 Resultat observationsrunda 

 

Park Parkering inom 25 

m 

Tillräckligt antal 

reserverade 

parkeringsplatser 

(se bilaga) 

Gångväg max 

lutning 1:20 i 

framriktning och 

1:50 i sidriktning 

Kvarteret Rinda Ja Nej Ja 

Rosénparken Ja Ja Ja [dåligt underlag] 

Vasaparken Ja Ja Ja 

Stadsträdgården Ja Ja Ja 

Tabell 3: Parkeringsrelaterat 

 

Samtliga parker har generellt sätt god tillgång till parkeringsmöjligheter. För Kvarteret Rinda 

finns ej någon reserverad plats för rörelsehindrade personer inom 25 m. Vidare har parken inte 

heller någon särskild parkering enbart dedikerade för parkbesökarna.  

Rosénparkens gångväg mellan parkering och park har ett dåligt underlag bestående av icke-

släta stenplattor och höga trösklar. Vidare bestod gångvägen av kortare segment med branta 

lutningar. En iakttagelse är att gångvägen, och området där Rosénparken är beläget, är ett 
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gammalt område med ett kulturhistoriskt värde. I Uppsala kommuns är området kring 

Rosénparken benämnt som ”Särskilt värdefull bebyggelsemiljö” (Uppsala Kommun, 

2016b:46). I översiktsplanen står det följande:   

Värdefulla kulturmiljöer ska värnas och göras mer levande och tillgängliga. 

Tillägg som berikar kulturmiljön kan tillåtas (Ibid:53). 

 

Park Tydlig ingång 

med minimum 

bredd 90 cm 

Orienteringstavla/ 

parkpresentation  

Markering vart 

man ej bör 

tillträda med 

rullstol 

Kvarteret Rinda Ja Nej Nej 

Rosénparken Ja Ja Nej 

Vasaparken Ja Nej Nej 

Stadsträdgården Ja Ja Nej 

Tabell 4: Entré och information 

 

När observationsrundan utfördes på Vasaparken så genomgick en del utav parken en 

renovering. Det finns informationsskyltar om renoveringen men ingen som presenterade 

parken. Där orienteringstavla/ parkpresentation finns, saknades markeringar på vart rullstolar 

ej bör tillträda. Även i själva parkerna saknas skyltning för vilka områden som bör undvikas 

med rullstol. 

 

Park Gångytornas 

lutning i 

framriktning 

max 1:20 

och sidled 

1:50 

Gångytornas 

bredd max 

90 cm 

Vändytor var 

10 m (2 m 

diameter) 

Lämpligt 

underlag 

(se 

bilaga) 

Vändzon i 

lekstugor 

(2 m 

diameter) 

Kvarteret Rinda Ja Ja Ja Delvis  Ej aktuellt 

Rosénparken Nej Ja Ja Ja Ej aktuellt 

Vasaparken Ja Ja Ja Ja Ja [inte alla 

lekstugor] 

Stadsträdgården Nej Ja Ja [förutom 

delar av 

bryggområdet] 

Ja Ja [inte alla 

lekstugor] 

Tabell 5: Framkomlighet 

 

Kvarteret Rinda har till största del lämpligt underlag förutom en liten bit av parken som 

består utav mjukt grus. Den biten var i utkanten av parken och leder fram till ett picknickbord 

som är uppställt på en gräsmatta. Dels skapar det ett hinder att ta sig igenom biten av mjukt 

grus, dels finns hinder i att manövrera sig fram till picknickbordet som är beläget på gräsmattan. 
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I övrigt är framkomligheten god. I Vasaparken är samtliga picknickbord också uppställda på 

gräsytor, vilket enligt denna studies riktlinjer är ett olämpligt underlag för rullstolsburna.  

Rosenparken har ett segment utav parken med en icke lämplig lutning. Lutningen mättes 

till 11,5% vilket är 6,5 procentenheter mer än dem riktlinjer som studien utgick ifrån. Dels 

hindrar det rullstolsburna att ta sig ner till fisktrappan som var beläget i förlängningen till den 

lutande gångvägen, men kan även utgöra ett problem för rullstolsburna i att ta sig upp igen. 

Fisktrappan har ett litet segment där upphöjning eller annan form utav avåkningsskydd 

saknades. Segmentet är mindre än en meter.  

Stadsträdgården är den enda undersökta parken med brygga. För att komma ut på bryggan 

finns två gångvägar. Båda gångvägarna har en lutning som överskrider studiens riktlinjer på 

5%. Vidare finns heller inte möjlighet att vända rullstolen i den mindre och äldre delen av 

bryggan. Inte heller finns skyltning som kan varna rullstolsburna personer att inte tillträda på 

grund av detta. Slutligen finns lekstugor och lekutrustning endast i Vasaparken och 

Stadsträdgården.  

”Ej aktuellt” används när punkten i checklistan inte är aktuell att studera. I detta fall har 

varken Rosénparken eller Kvarteret Rinda lekplatser. Därför är det inte aktuellt med att 

undersöka om vändzoner finns i lekplatsen.  

 

Figur 2: Rullstolsanpassad lekplats, Vasaparken 
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Park Rullstolsplatser 

bredvid 

sittplatser 

Skuggiga 

sittplatser 

Rullstolsanpassade 

picknickbord 

Väderskydd 

Kvarteret Rinda Ja Ja Nej [Inget med 

lämpligt underlag] 

Nej 

Rosénparken Ja Ja Nej Nej 

Vasaparken Ja Ja Nej [Inget med 

lämpligt underlag] 

Ja 

Stadsträdgården Ja Ja Ja Nej 

Tabell 6: Sittplatsrelaterat 

 

Både i Vasaparken och Kvarteret Rinda finns picknickbord men inte på platser med lämpligt 

underlag. Vidare var Vasaparken den enda parken med tydligt väderskydd anpassat för 

rullstolsburna. I övrigt finns sittplatser med utrymme för rullstolsburna bredvid i samtliga 

parker. Även skuggiga områden finns på alla parker vilka hade sittplatser. 

 

 

Figur 3: Vanligt förekommande picknickbord med anpassning för rullstol 

 

Park Stabil, gungar ej Avåkningsskydd 2 m bredd för 

vändning 

Kvarteret Rinda Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 

Rosénparken Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 

Vasaparken Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 

Stadsträdgården Ja Delvis [mindre del 

utan skydd] 

Delvis [mindre del 

mindre än 2 m 

bredd] 

Tabell 7: Brygga 

 

Stadsträdgården är den enda undersökta parken med brygga. Stadsträdgårdens brygga består 

utav en mindre, äldre del och en nyare, större del. Den äldre delen saknar avåkningsskydd och 
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bredden är mindre än 2 meter, vilket kan skapa problem när personen vill vända rullstolen. Den 

nyare delen har en bredd på ca 3 meter och med goda möjligheter att vända samt 

avåkningsskydd i form av en upphöjd kant. 

 

 Äldre Nyare 

Blandare nåbar från rullstol Ja Ja 

Tvättställ framkant 60 cm från 

vägg 

Ja Ja 

Rör under tvättställ som förhindrar 

rullstol 

Ja Nej 

Armstöd 60 cm bredd vid toalett Ja Ej aktuellt 

Armstöd 50-100 cm från golvet Ja Ej aktuellt 

Lyftanordning Nej Nej 

Klädkrok max 160 cm från golv Ja Nej 

Väskkrok max 80 cm från golv Nej Nej 

Toalettpappershållare som kan 

användas med en hand 

Ja Ja 

Fri golvyta under 220*220 cm Ja Ja 

Säkerhetslarm mellan max 80 cm 

från golv 

Nej Ja 

Dörringång 90 cm bredd när dörr 

90 grader uppställd 

Ja Nej 

Tröskel under 10 cm Ja Ja 

Vändzon i anslutning till toalett (2 

m diameter) 

Ja Ja 

100 cm från toalettsits till väggar 

(assistentyta) 

Ja Ja 

Spegel mellan 90-180 cm från 

golv 

Ja Ja 

Draghandtag (stång monterad på 

dörren) 

Nej Nej 

Tabell 8: Toalett – Stadsträdgården 

 

Det finns två toalettområden på Stadsträdgården. Ett äldre område med toaletter och ett 

nybyggt. Skicket på den äldre toaletten var sämre dels på grund av ålder och nedklottring. Den 

nyare toaletten hade utrymme för rullstolen under tvättstället, vilket den äldre saknade. 

Säkerhetslarm saknades helt på den äldre toaletten. Vidare var bredden på ingången till den 

nyare toaletten under riktlinjernas bredd. Armstöd finns endast på den äldre toaletten. 

Draghandtag saknades på båda toaletterna vilket kan försvåra för rullstolsburna att ta sig ut.  

 

4.1.3 Sammanfattning observationsrunda 

Här presenteras resultatet i en sammanfattande tabell. Det som rör bryggor och toaletter är inte 

med eftersom dessa endast fanns på en park och har egna tabeller i tidigare avsnitt. Varje poäng 
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innebär att rullstolsburna har tillgång och därmed uppfyller tillgänglighetspunkterna i 

checklistan. Poängen är summerade för varje park. Maximalt antal poäng i Tabell 9 är 15. 

 

Park Tillgänglighetspoäng för parkerna 

Kvarteret Rinda 8 

Rosénparken 10 

Vasaparken 12 

Stadsträdgården 12 

Tabell 9: Sammanfattning observationsrunda 

 

Tanken med sammanställningen är inte att dra slutsatser om vilken park som är bättre lämpad 

för rullstolsburna, utan att på ett övergripande och komparativt sett se resultatet av 

observationsrundans utfall. Som man kan se så saknar Kvarteret Rinda flest poäng rörande 

tillgänglighet. Utfallet för Kvarteret Rinda beror dels på den lilla biten av parken som består 

utav olämpligt underlag samt picknickbordet som är uppställt på gräsmattan. Förutom dessa två 

observationer, som berör en väldigt liten del av parken, så skulle poängen ha höjts ett par poäng.  

Stadsträdgården och Vasaparkens goda poängresultat är delvis på grund av dess storlek 

eftersom det tillåter fler möjligheter vid utformning av parken till skillnad från Rosénparken 

och Kvarteret Rinda. 

 

4.2 Kommunens arbete med delaktighet vid parkrenoveringar 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna utifrån två kategorier; tillgänglighet samt 

delaktighet. Jag har valt att dela in resultatet i dessa avsnitt då det blir enklare att besvara syftet 

som består utav två teman; tillgänglighet och delaktighet. 

 

4.2.1 Tillgängligheten i Uppsala stads parker 

I detta avsnitt presenteras först hur Neuroförbundets representant upplever tillgängligheten ser 

ut. Sedan presenteras kommunens resultat från intervjuerna kring tillgänglighet 

Från intervjun med Maria Mignell, patientorganisationsrepresentant, så framgår det att 

Neuroförbundets huvudsysslor är att knyta ihop folk, samt forskning och påverkansarbete. Hon 

påpekar att det ibland finns en vilja ifrån kommunen att skapa tillgängliga miljöer men 

kunskaperna kring ämnet kan ibland vara bristfälliga från deras sida. Mignell påtalar att 

arkitekter i vissa projekt inte har en helhetsbild vad gäller tillgänglighet: (…) arkitekterna har 

ofta en annan syn på hur, hur det ska se ut än vad jag har som kan vara mer praktisk lagd  

(20180228). Vidare påtalar Mignell att rullstolsburna kräver visst underlag för 

framkomligheten. Vi hade någon från kulturnämnden sist och då sa dom kullersten, det är fint 
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sa dom, oj, (…) jag fastnar ju i, jag kan ju inte köra [där] (20180228). I ett annat fall, som är 

utanför parkerna, så gjordes en korsning om i centrala delarna av Uppsala. Där berättar Mignell 

att trafikljusen togs bort och ersatte det med kullersten och en förhöjning. Tanken var bland 

annat att bilarna skulle sakta ner men Mignell har nu svårigheter i att ta sig över korsningen på 

grund av underlaget, vilket hon inte hade innan. Mignell betonar att underlaget är av stor vikt 

samt att hon inte får möjlighet att besöka olika evenemang beroende på just underlaget:  

Ja, om man tänker stadsparken funkar ju väldigt bra. Botaniska parken till 

exempel då är ju underlaget grus, det går ju inte alls. Jag kommer inge vart. 

Ja så att där ehm, planerar jag inte [besök], och det skulle jag vilja för den 

parken tycker jag är fin (20180228).  

På frågan om tillgängligheten i Uppsala stads parker har förbättrats de senaste fem till tio 

åren så bekräftar Mignell det. Ett exempel på en park där hon känner att tillgängligheten är god 

är Vasaparken. Mignell uttrycker en positiv inställning till utställningar och evenemang som 

ibland görs i stadens parker, där Vasaparken hade en som barn fick skapa och som var 

uppskattat. Däremot får jag ett intryck av att det sker en form utav exkludering när exempelvis 

underlaget gör parken otillgänglig. Vidare påpekar Mignell att anpassningskrav ofta är 

normgivande och sällan straffbart vilket gör att kommunen själva kan bestämma nivån på 

anpassningen.  

Wallgren, kommunrepresentant på stadsbyggnadsförvaltningen, betonar vikten av en 

helhetssyn vid tillgänglighetsarbeten. Hon säger att det inte spelar någon roll om anpassning 

enbart finns på själva parkerna, utan att människor måste kunna ta sig till platsen också. Risken 

finns, menar Wallgren, att grupper av människor blir utestängd från det offentliga rummet 

oavsett hur tillgänglig själva parkerna är:  

(…) jag menar kan du inte ta dig igenom stan då kan du inte överhuvudtaget 

vara ute utan att du möter på hinder, det kan ju resultera i att, nej men jag 

kan ju inte gå ut (20180215) 
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Vidare berättar Wallgren att det kan uppstå motsättningar i olika typer av anpassningar. Vad 

som är en anpassning för gruppen rullstolsburna kan vara ett hinder för gruppen synnedsatta. 

Rullstolsburna gynnas av fasade kanter medan synnedsatta gynnas av mer skarpa skillnader, 

såsom bland annat upphöjningar. Detta menar Wallgren gör frågan om anpassning och 

tillgänglighet mer komplex.  

Wallgren påpekar behovet av en tillgänglighetsanalys utav parkerna, i samverkan med 

personer med funktionsnedsättningar. Wallgren menar att en tillgänglighetsanalys utav 

parkerna hade varit bra att ha i syfte att anpassa miljön. för vi lever inte i någon tro att det är 

perfekt där ute. Det finns mycket att göra (…) (20150215). Hon menar att det är en process och 

att tillgänglighetsfrågor är något som hela tiden måste jobbas med. Wallgren säger också att det 

finns särskilda ekonomiska medel avsatta för just tillgänglighetsarbete. 

 

4.2.2 Kommunens arbete med delaktighet 

I detta avsnitt presenterar jag först resultat från intervjun med Neuroförbundets representant, 

sedan presenteras resultatet från intervjuerna med kommunrepresentanterna. Huvudtemat i 

detta avsnitt är delaktighet och dialog.  

Initiativ bakom dialoger kommer både från kommunen och Neuroförbundet. Förbundet är 

även med i olika råd vilka har kontaktytor mot kommunen. Förbundet samordnar ibland träffar 

där politiker, tjänstemän och administratörer träffas. Tanken med träffarna är att prata kring 

tillgänglighetsfrågor och bland annat diskutera byggen med avseende på tillgängligheten. 

Målsättningen är att bjuda in flertal olika parter för att inte få frågor som ingen kan svara på. 

Vidare påtalar Mignell att det ibland sker ett politiskt spel som blir på bekostnad utav bland 

annat rullstolsburna:  

När vi har bjudit in förut så har vi haft oppositionen sen, och dom, 

oppositionen säger ju alltid, nej fy, Och det ska vi ändra på, vi tycker som er, 

och dom som sitter säger att det finns inga pengar (20180228). 

Mignell tycker även att det ibland bagatelliseras kring tillgänglighet och att det inte tas på allvar. 

(…) för man har ju hört ofta att det bara är en liten trappa bara, det går (20180228). Mignell 

tycker även att planerare bör involvera funktionsnedsatta tidigare i processer. Mignell berättar 

att hon personligen gärna involverar sig i dialoger och beslut kring tillgänglighetsfrågor, även 

fast hon inte alltid känner att det ger något. Hon tycker även att det är enklare att driva frågor 

om hon gör det genom Neuroförbundet än om hon hade drivit frågorna privat.   
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Linda Wallgren, stadsbyggnadsnämnden, säger att parker får medel avsatta så att de är i 

enlighet med de kriterier och krav som finns i parkplanen. Det kan antingen vara så att parken 

är sliten, eller att den inte längre uppfyller kraven som ställs enligt parkplanen och därmed 

behöver ett lyft. Vid lyft utses projektledare som tar in en landskapsarkitektfirma som i sin tur 

kommer med ett förslag. När förslaget finns så vill kommunen ha in synpunkter från brukare. 

(…) man kanske går ut och frågar vad är det folk tycker om med parken, vad ser man som skulle 

vara bra förändra (20180215). Detta sker på olika sätt. Det kan hända att kommunen sätter ut 

brevlådor i parker där allmänheten bes komma med förslag. Kommunen använder även sociala 

medier och i vissa fall kallar kommunen in allmänheten till möten i närliggande lokaler. När 

kommunen kommit en bit in i processen så kontaktas brukarföreningar. Då presenteras vad som 

kommunen kommit fram till och eventuella ritningar. I vissa fall har kommunen omarbetat hela 

förslag efter möten med brukarföreningar. Wallgren påpekar att i de fall kommunen inte fört 

dialoger med brukarföreningar så finns ett missnöje i mycket större utsträckning än när 

kommunen involverat dem. Men rent generellt så är det såhär, det är inte jag, jag bygger inte 

parker för mig, jag bygger den för kommuninvånarna i Uppsala (20180215). Wallgren tycker 

att det kan vara komplext att involvera rätt medborgare i vissa fall. (…) och jag tycker att det 

viktigt också att man [kommunen] inte bara ska vänta liksom och ha ett möte och tänka att, nej 

men det kom ingen, det var ingen som tyckte något (20180215)  

Jeanette Nordin (20180302), uppdragsstrateg på omsorgsförvaltningen, problematiserar 

kring involveringen av brukarföreningar. Hon påtalar svårigheten i att få en god representation 

även om kommunen för dialog med föreningar. Det kan bero på att kommunens kontaktytor 

mot brukarföreningar inte inkluderar alla föreningar eller att representationen i föreningarna 

inte täcker allas åsikter. Wallgren uttrycker snarlik uppfattning.  

(…) och kring tillgänglighet kan det ju också vara så att alla tycker ju inte 

att samma saker är bra. Representant från ett förbund, ja men från förbundet 

har ju inte nödvändigtvis, om dom säger såhär nej men det här tycker vi blir 

bra, då betyder det ju inte att alla som sitter i rullstol kommer tycka det 

(Wallgren 20180215). 
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När Vasaparken skulle lyftas så satte kommunen ihop ett flertal brukarföreningar som ett 

tillvägagångssätt att involvera brukare från olika föreningar.  

I vasaparken, där har man ju ehm, haft dialog då med olika organisationer 

för dom olika funktionsvariationerna. (…) ”jo men det här fungerar för oss” 

Utan att sätta ett hinder för någon annan då (20180215). 

När kommunen bestämt sig kring förslag så tas entreprenader in. Ofta går kommunen ut till 

externa entreprenader men i vissa komplexa fall används egna kommunala entreprenader. 

Komplexa fall kan vara parker där kommunen vill kunna justera allteftersom projektet löper 

och vara mer flexibel kring ekonomin, eller i vissa fall om parken är centralt belägen.  

Nordin, som var delaktig i att ta fram programmet: Program för full delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning berättar om hur brukarföreningar involverats. Syftet med 

programmet är bland annat att öka delaktigheten för funktionsnedsatta (Uppsala Kommun 

2016a). Ett utav målen i programmet är att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska 

kunna använda Uppsala stads utemiljö. Bland annat genom att öka antalet reserverade 

parkeringar för funktionsnedsatta samt genom att öka antalet offentliga toaletter för 

funktionsnedsatta. Nordin berättar att kommunen tog fram programmet i nära samarbete med 

brukarföreningar. Då skapades arbetsgrupper och tillsammans diskuterades hur programmet 

skulle se ut. Nordin upplever att kommunen och brukare var överens om programmet men 

betonar att följa upp och eventuellt göra ändringar är något som måste göras kontinuerligt. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Med utgångspunkt från teori, tidigare forskning och den insamlade empirin ges i detta kapitel 

en diskussion kring denna studies syfte. Jag presenterar relevanta delar utav teorin och den 

tidigare forskningen tillsammans med kopplingar till resultatet och tillhörande diskussion. 

Uppsatsens syfte är att besvara två frågor som i sig är frånskilda men har beröringspunkter. 

Därför presenteras först en diskussion kring tillgängligheten och sedan kommunens arbete med 

delaktighet. 

 

5.1 Diskussion om tillgängligheten i Uppsala stads parker 
Observationsrundans resultat kring tillgänglighet för rullstolsburna är relativt god, men kan 

förbättras. Ett par intressanta perspektiv ska diskuteras i detta avsnitt där jag också refererar till 

den tidigare forskningen med utgångspunkt ifrån teorin om den sociala modellen.  

Vad som framkommit i den tidigare forskningen är att tillgänglighetsfrågor för 

rullstolsburna i hög grad har med underlagsrelaterade frågor. Observationsrundan visar på 

relativt god framkomlighet i parkerna utifrån de riktlinjer som användes. Gångvägars lutning 

var sällan problematiskt i sin helhet i de utvalda parkerna förutom ett par ställen där det finns 

utrymme för förbättring. Framförallt skulle gångvägarna ner till bryggan justeras i 

Stadsträdgården då samtliga lutningar överskred riktlinjernas tillåtna värden. Detta gör att 

rullstolsburna eventuellt överväger att inte nyttja bryggan. En del utav Rosénparken har också 

en lutning som överskrider riktlinjerna vilket gångvägen från parkeringen också gör. Där finns 

istället utmaningar och överväganden kring miljön där Rosénparken är beläget, vilket är 

benämnt ”Särskilt värdefull bebyggelsemiljö” i Uppsala kommuns översiktsplan. Det är på 

grund av den kulturhistoriska bakgrund som området har. Generellt är området kring 

Rosénparken kullig och består till stor utsträckning utav icke-släta stenplattor vilket inte är 

optimalt för rullstolsburna. Överväganden kommunen får göra är hur mycket man vill frångå 

platsens identitet och kulturhistoriska värde samtidigt som rullstolsburnas krav på tillgänglighet 

tillfredställs. Det står i översiktsplanen att utrymme finns för förändring om kulturmiljön 

berikas vilket kommunen eventuellt skulle kunna göra med moderna anpassningar utan att 

förändra miljön allt för mycket. Jag nyanserar problematiken kring anpassning med hjälp utav 

Shakespeares (2017) syn på den sociala modellen. Han menar dels att det kan vara 

problematiskt att göra anpassningar i kulturhistoriska miljöer och dels att göra anpassningar för 

alla funktionsnedsättningar. En anpassning i ett fall för rullstolsburna kan göra så att blinda får 

en mindre tillgänglig miljö. Ju mer anpassningar desto mer är sannolikheten att den 
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ursprungliga miljön också frångås. Ovan exempel är bland annat en anledning till varför 

Shakespeare vill se att en ny modell etableras.  

Johansson (2017) studerade tillgänglighet utifrån tre perspektiv. Han studerade 

perspektiven innan, under och efter naturupplevelsen. Innan naturupplevelsen skapar en känsla 

av trygghet för besökaren. Det skulle kunna vara en parkpresentation. Tyvärr finns inte 

parkpresentationer på samtliga parker, utan endast vid Stadsträdgården och Rosénparken. Där 

det finns en parkpresentation så saknas markeringar på vart som ej bör tillträdas med rullstol 

vilket ingick i riktlinjerna som observationsrundan baserades på. Vidare finns ej något 

avåkningsskydd och bredden är mindre än två meter på det äldre och mindre bryggsegmentet 

på Stadsträdgården. Det finns heller ingen skyltning innan bryggsegmentet som skulle kunna 

varna rullstolsburna besökare från att tillträda. Detta skulle kunna skapa stor stress för den som 

beträtt bryggsegmentet, framförallt eftersom att vändmöjligheterna är begränsade. En sådan 

upplevelse skulle också bidra till en dålig känsla av tillgängligheten efter besöket vilket skulle 

kunna bidra till att personen i fråga inte vill återkomma till parken, som berör Johanssons 

perspektiv efter naturupplevelsen.  

Många utav picknickborden som finns i parkerna är köpta ifrån leverantörer som tagit 

anpassning för rullstolsburna i beaktande, vilket framkom från observationsrundan som 

kommunrepresentanter följde med på. Därför ser tillgängligheten god ut för rullstolsburna där 

picknickborden är uppställda. Det som är mindre bra och som kommunen bör fundera över är 

att samtliga picknickbord i Vasaparken står på gräsmattor. Riktlinjerna anser att gräs som 

underlag inte lämpar sig för rullstolar. En enkel åtgärd skulle kunna vara att se till så att minst 

en utav borden står på ett lämpligt underlag. Däremot finns det inga anpassade picknickbord i 

Rosénparken.   

Något som kom upp i intervjun med Mignell var att helhetsbild över tillgängligheten viktig. 

Wallgren påpekar, i enlighet med helhetsperspektivet, att om människor inte kan ta sig igenom 

staden så kan man överhuvudtaget inte nyttja parkerna. Att studera tillgängligheten i 

stadsområdet utanför och till parkerna är inte något som ingår i denna studie, men som har 

betydelse för tillgången till parkerna. Johansson (2017) beskriver tillgänglighetskedjan där han 

menar att tillgänglighet kan studeras utifrån en kedja utav händelser snarare än en geografisk 

plats.  

Min åsikt är att tillgängligheten i parkerna är god överlag, men kan förbättras och bör ses 

som kontinuerlig process vilket Wallgren också uttryckt. Jag anser även att rullstolsburna har 

möjlighet att dra nytta av de positiva hälsoaspekterna som presenterades i den tidigare 

forskningen med avseende på socialisering och fysisk aktivitet. Med små förändringsarbeten 
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skulle tillgängligheten öka och därmed möjligheten för rullstolsburna att dra nytta av de goda 

hälsoeffekterna av parker. Ett exempel skulle kunna vara att förbättra tillgängligheten till 

bryggområdet i Stadsträdgården genom en justering utav gångvägens lutning ner till bryggan 

så att rullstolsburna kan ta sig till och från bryggan. Vad gäller den sociala modellen så har ett 

par funderingar uppstått som ifrågasätter modellens tillämplighet. En fundering är hur planerare 

gör anpassningar för en grupp av funktionsnedsatta utan att samtidigt skapa hinder för annan. 

En annan fundering är hur planerare bibehåller kulturhistoria samtidigt som anpassningar görs.  

 

5.2 Diskussion om kommunens arbete med delaktighet 
Här presenteras en diskussion kring delaktigheten i kommunens arbete. Avsnittet avslutas med 

reflektioner om den sociala modellen och en kort sammanfattning.  

Den tidigare forskningen betonar vikten av att aktörer pratar med varandra under 

tillgänglighetsarbeten. Aktörer såsom brukarföreningar, kommunala tjänstemän, byggföretag 

och landskapsarkitekter behöver ha en dialog sinsemellan. Det som framkommit i 

resultatkapitlet är att processer kring parklyft har följande gång: först kontaktar kommunen 

landskapsarkitekter som kommer med förslag om hur ett lyft skulle kunna se ut. Sedan går 

kommunen ut till brukarföreningar och diskuterar förslag samt eventuella ändringar som 

behöver göras. Till sist så beställer kommunen det som arbetats fram. Utifrån resultatkapitlet 

så framgår det att Mignell, brukarföreningsrepresentant, tycker involvering bör ske tidigare. 

Hon nämner att arkitekter inte alltid har samma perspektiv som en, i detta fall, rullstolsburen. I 

denna process skulle planerare eventuellt involvera brukarföreningar redan innan 

landskapsarkitekten involveras. I enlighet med den tidigare forskningen kan det också innebära 

lägre kostnader genom en mer effektiv process kring tillgänglighetsfrågor (Gray et al 2003; 

Radermacher et al 2010). Ett annat exempel på hur tidigare medverkan av brukarföreningar 

skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet är då planerare på ett snabbt sätt skulle kunna se om 

utformningen i fråga är orimlig, vilket jag menar är exempel på det som Imrie (2011) studerade 

gällande shared space. Vid ett första möte skulle eventuella hinder som uppstår kunna 

diskuteras och hur det påverkar helhetsbilden utav staden. Där skulle deltagare även kunna 

diskutera det som Wallgren och Nordin poängterade, att en anpassning för en grupp av 

människor kan skapa hinder för en annan grupp. Att se till så att olika grupper av brukare 

medverkar är därför också viktigt. I enlighet med Cameron och Grant-Smiths (2005) studie 

skulle föreningsrepresentanter för funktionsnedsatta bjudas och sedan i ett annat steg diskuterar 

i öppnare forum. Då skulle deltagare få en större inblick i vilka utmaningar som ställs, och 

därmed också mer förståelse för resultatet. Vidare är risken med att inte involvera brukare 
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tidigare i processen, som Mignell betonar, att nya lösningar på utformningar kan göra att 

grupper utav människor blir exkluderade från offentliga platser som Imrie och Thomas (2008) 

också skriver i den tidigare forskningen. Ovan hör ihop med Mignells kommentar om att man 

en korsning i staden som hindrar henne ifrån att ta sig över. Vad gäller nätbaserad 

informationssamling så finns frågor kopplade till integritet som måste tas i beaktande i enlighet 

med Afzalan och Mullers forskning (2018). Sociala medier är inte alltid anonyma och därmed 

kan kommunen fundera på vilka åsikter som inte kommer fram just på grund av identitetsskydd. 

Risken finns menar Afzalan och Muller att existerande barriärer förstärks. Resultatet bekräftar 

även det Cilliers och Timmermans (2014) konstaterade, nämligen att varje enskilt projekt har 

sin process och att det inte finns något specifikt tillvägagångssätt vad gäller 

delaktighetsprocesser.   

Den sociala modellens utgångspunkt är att hinder endast skapas när samhället inte lyckats 

inkludera människor till den offentliga miljön. Därför menar förespråkare för den sociala 

modellen att problemet inte ligger hos enskilda individer utan hos samhället och de som har till 

ansvar att utforma offentliga miljöer. En förutsättning för detta är att personer som kräver 

anpassning även har representation i medverkansforum. Om inte god representation finns så 

kan det bero på bristen av tillit i enlighet med Laurians (2009) tidigare forskning. Hon menar 

att tillit är en förutsättning för samarbete. Vidare skriver hon att människor som har tillit till 

samhället i högre utsträckning involverar sig i beslut. Mignell påtalade i resultatet att hon ibland 

upplever att det finns ett politiskt spel som blir på bekostnad av funktionsnedsatta, vilket 

antyder på en brist på tillit. 

Sammanfattningsvis är vikten av brukarmedverkan något som är återkommande i denna 

studie för att uppnå bättre delaktighet. Att ta fram nya utformningar kan innebära att hinder 

uppstår. Tidigare medverkan och informationsväxling kan förebygga att hinder uppstår. Genom 

att inkludera olika aktörer i utformnings och byggprocessen så kan exkludering av vissa grupper 

från offentligheten reduceras samtidigt som förståelse skapas för besluten som tas.  
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6. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 

 
Min slutsats är att tillgängligheten är god, men kan förbättras. Observationsrundan i de utvalda 

parkerna visar på relativt god tillgänglighet. Små förändringsarbeten kan göra stora skillnader 

och därför bör kommunen hela tiden ta in synpunkter i arbetet med tillgänglighet. Det som bör 

has i åtanke och något som gör anpassningsarbeten mer komplex är just att anpassning för en 

grupp kan vara hinder för en annan. Därför betonas vikten av medverkan från olika 

brukarföreningar vid parkbyggen och renoveringar. Det som framkom är även att en tidigare 

involvering skulle kunna bidra till effektivare processer och eventuellt bättre ekonomiskt utfall. 

Vidare är delaktighet något som kommunen ständigt arbetar med och tar hänsyn till bland annat 

genom dialoger och brukarmedverkan. Det kan också vara utplacerade brevlådor som 

människor kan komma med förslag till, nätbaserad informationssamling och andra metoder. 

Funktionsnedsatta människor behöver också känna tilltro till att samhällsplanerare vill förbättra 

tillgänglighetsaspekten utav den offentliga miljön. Därefter kan kommunen i högre 

utsträckning förvänta sig att funktionsnedsatta människor involverar sig och bidrar med 

kunskaper inom tillgänglighetsfrågor.  

Framtida forskning skulle kunna fokusera på andra aspekter utav tillgänglighet förutom 

fysisk som jag studerat. Framtida forskning skulle kunna studera det sociala perspektivet utav 

tillgänglighet och se hur utfallet blir och hur den relaterar till den fysiska tillgängligheten. 

Vidare kan framtida forskning studera den fysiska tillgängligheten genom en mer omfattande 

studie eller med alternativa metoder såsom intervjuer med rullstolsburna. En annan aspekt som 

skulle vara intressant att studera är hur planerare gör avvägningar mellan att bibehålla 

kulturhistoria och göra tillgänglighetsanpassningar. Det som framkommit från denna studie är 

att området kring Rosénparken är av kulturhistorisk betydelse och där finns kommunala 

riktlinjer som måste följas. Vidare tillåts inte att kommunen gör större ingrepp i sådan miljö. 

Samtidigt vill kommunen heller inte exkludera grupper av människor från det offentliga 

rummet. Det kan även bli problematiskt att anpassa miljön för en grupp av funktionsnedsatta 

som kanske gör att en annan grupp exkluderas. Detta är något som Shakespeare (2017) menar 

är varför en ny modell behöver etableras, och eventuellt kan vara något som framtida forskning 

kan fördjupa sig i. Det hade även varit intressant med en observationsstudie med utgångspunkt 

i Johanssons (2017) tillgänglighetskedja där parker är i fokus. Då skulle framtida forskning 

även kunna täcka in ett mer omfattande helhetsperspektiv. Slutligen hade studien tjänat på att 

ha fler respondenter, framförallt kommunrepresentanter. Jag hade gärna velat intervjua fler 

projektledare inom byggprocesserna för att bland annat få fler perspektiv som skulle stärka 
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studiens validitet kring delaktighet. Kanske är detta något framtida forskning skulle kunna 

fokusera på.  
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BILAGA OBSERVATIONSCHECKLISTA 

 
Tillgänglighet Ja Nej Ej 

aktuellt 

Notering 

Finns en parkeringsplats inom 25m från parkområdet?     

Är gångvägen från parkering till parkområdet jämn utan 

lutning i sidled eller i färdriktning? (1:12 lutning i färdriktning 

och 1:50 lutning i sidled) 

    

Stämmer detta in på parkeringsplatsen? 

10 parkeringar varav minst 1 reserverad 

50 parkeringar varav minst 2 reserverade 

100 parkeringar varav minst 4 reserverade 

200 parkeringar varav minst 6 reserverade 

(reserverade platser ska ha en bredd på 5m) 

    

Är ingången till parkområdet tydligt markerad med en bredd 

på minst 90cm?  

    

Har parkområdets gångytor lutning i sidled (max 1:50)?      

Finns det sittplatser i parkområdet (45-50 cm från marken och 

armstöd ca 70 cm över marken) och plats för rullstol bredvid 

sittplatser?  

    

Finns regnskydd i parkområdet?      

Finns lekytor såsom stugor med vändzon (200 cm diameter)?     

Är picknickborden utformade så att person med rullstol kan 

sitta på ett bra sätt i parkområdet? (60 cm från framkant till 

bänkben och 75 cm högt från marken) 

    

Finns det orienteringstavla i anslutning till eller i parkområdet 

och framgår det om delar av parken inte bör beträdas av 

rullstolsburna? 

    

Finns det skuggiga sittplatser i parken?     

Är gångytornas bredd mindre än 90 cm och lutning max 1:20?     

Finns vändyta var 10de meter i gångytorna (200 cm i 

diamater)? 

    

Är markbeläggningen av lämplig karaktär med avseende på 

rullstolar (asfalt, gummiasfalt, betongplattor, släta grusytor 

och släta stenplattor anses lämpliga)? 

    

Om brygga finns i parkområdet, är den stabil dvs gungar ej?      

Om brygga finns i parkområdet, finns avåkningsskydd såsom 

räcken eller upphöjningar?  

    

Om brygga finns i parkområdet, är den minst 200 cm bred för 

att kunna vända?  
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Finns det handikapptoaletter? Om Ja, kontrollera följande:  

• Blandare som är nåbar från rullstol? 

• Tvättställ framkant 60 cm från bakomliggande vägg? 

• Rör under tvättställ som kan förhindra rullstol?  

• Armstöd med 60 cm bredd vid toalett? 

• Armstöd mellan 50 – 100 cm över golvet? 

• Lyftanordning? 

• Klädkrok max 160 cm från golv? 

• Väskkrok max 80 cm från golv? 

• Toalettpappershållare som kan användas med en 

hand? 

• Fritt golvmått under 220*220 cm?   

• Säkerhetslarm (helst 70 – 80 cm över golv)?  

• Dörringång under 90cm bredd när uppställd 90 

grader?  

• Tröskel under 10cm?  

•  Vändzon i anslutning till toalett (200 cm diameter)?  

• 100 cm från toalettsits till väggar i sidled 

(assistentyta)? 

• Spegel mellan 90 – 180 cm från golvet? 

• Draghandtag (stång monterad på dörren för drag)?  

  

    

  
 


	Tanken med sammanställningen är inte att dra slutsatser om vilken park som är bättre lämpad för rullstolsburna, utan att på ett övergripande och komparativt sett se resultatet av observationsrundans utfall. Som man kan se så saknar Kvarteret Rinda fle...
	På frågan om tillgängligheten i Uppsala stads parker har förbättrats de senaste fem till tio åren så bekräftar Mignell det. Ett exempel på en park där hon känner att tillgängligheten är god är Vasaparken. Mignell uttrycker en positiv inställning till ...
	Wallgren, kommunrepresentant på stadsbyggnadsförvaltningen, betonar vikten av en helhetssyn vid tillgänglighetsarbeten. Hon säger att det inte spelar någon roll om anpassning enbart finns på själva parkerna, utan att människor måste kunna ta sig till ...
	Vidare berättar Wallgren att det kan uppstå motsättningar i olika typer av anpassningar. Vad som är en anpassning för gruppen rullstolsburna kan vara ett hinder för gruppen synnedsatta. Rullstolsburna gynnas av fasade kanter medan synnedsatta gynnas a...
	Wallgren påpekar behovet av en tillgänglighetsanalys utav parkerna, i samverkan med personer med funktionsnedsättningar. Wallgren menar att en tillgänglighetsanalys utav parkerna hade varit bra att ha i syfte att anpassa miljön. för vi lever inte i nå...
	I detta avsnitt presenterar jag först resultat från intervjun med Neuroförbundets representant, sedan presenteras resultatet från intervjuerna med kommunrepresentanterna. Huvudtemat i detta avsnitt är delaktighet och dialog.
	Initiativ bakom dialoger kommer både från kommunen och Neuroförbundet. Förbundet är även med i olika råd vilka har kontaktytor mot kommunen. Förbundet samordnar ibland träffar där politiker, tjänstemän och administratörer träffas. Tanken med träffarna...
	Mignell tycker även att det ibland bagatelliseras kring tillgänglighet och att det inte tas på allvar. (…) för man har ju hört ofta att det bara är en liten trappa bara, det går (20180228). Mignell tycker även att planerare bör involvera funktionsneds...
	Linda Wallgren, stadsbyggnadsnämnden, säger att parker får medel avsatta så att de är i enlighet med de kriterier och krav som finns i parkplanen. Det kan antingen vara så att parken är sliten, eller att den inte längre uppfyller kraven som ställs enl...
	Jeanette Nordin (20180302), uppdragsstrateg på omsorgsförvaltningen, problematiserar kring involveringen av brukarföreningar. Hon påtalar svårigheten i att få en god representation även om kommunen för dialog med föreningar. Det kan bero på att kommun...
	När Vasaparken skulle lyftas så satte kommunen ihop ett flertal brukarföreningar som ett tillvägagångssätt att involvera brukare från olika föreningar.
	När kommunen bestämt sig kring förslag så tas entreprenader in. Ofta går kommunen ut till externa entreprenader men i vissa komplexa fall används egna kommunala entreprenader. Komplexa fall kan vara parker där kommunen vill kunna justera allteftersom ...
	Nordin, som var delaktig i att ta fram programmet: Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning berättar om hur brukarföreningar involverats. Syftet med programmet är bland annat att öka delaktigheten för funktionsnedsatta (Uppsa...
	Med utgångspunkt från teori, tidigare forskning och den insamlade empirin ges i detta kapitel en diskussion kring denna studies syfte. Jag presenterar relevanta delar utav teorin och den tidigare forskningen tillsammans med kopplingar till resultatet ...
	Den sociala modellens utgångspunkt är att hinder endast skapas när samhället inte lyckats inkludera människor till den offentliga miljön. Därför menar förespråkare för den sociala modellen att problemet inte ligger hos enskilda individer utan hos samh...
	Sammanfattningsvis är vikten av brukarmedverkan något som är återkommande i denna studie för att uppnå bättre delaktighet. Att ta fram nya utformningar kan innebära att hinder uppstår. Tidigare medverkan och informationsväxling kan förebygga att hinde...

