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Förord 

Terminologin som används i uppsatsen har länge varit omdebatterad. Det är många som tagit 

illa vid sig av den, och mitt mål som framtida samhällsplanerare är att alla i samhället ska känna 

sig inkluderade, respekterade och trygga. Det är alltså givetvis inte min mening att trampa 

någon på tårna. Jag syftar på ordet ”nedsättning”. Med detta sagt är det ordet väl etablerat i 

tidigare forskning vilket gör det svårt att använda ett annat. Jag hoppas du som läser detta kan 

ha överseende med det. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Skriv här] 
 

ABSTRACT 

Johnsson, A. 2018. Konflikten mellan bevarande av byggnadsminnen och tillgänglighetsanpassning för personer 

med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga - En studie med bas i Uppsala Universitets studielokaler. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Uppsala universitet genomförde mellan åren 2015 och 2017 en stor tillgänglighetssatsning i universitetets samtliga 

lokaler. Då universitetet är mer än 500 år gammalt är många av lokalerna byggnadsminnesförklarade, vilket lett 

till att flera av dessa är svåråtkomliga för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta 

föranleder också uppsatsens syfte som är att kartlägga eventuella brister i tillgänglighetsanpassning vid 

universitetet och vad dessa i sådana fall kan bero på. Genom en kvalitativ intervjustudie undersöks både drabbade 

personers men också aktörers syn på frågan. Till de drabbade personerna ingår studenter som haft nedsatt 

rörelseförmåga, och aktörsperspektivet genereras från universitetets projektgrupp för tillgänglighet, Länsstyrelsen 

i Uppsala län samt Riksantikvarieämbetet. Resultatet av studien visar på att det råder tillgänglighetsbrist i 

byggnadsminnen i högre grad än i de nyare lokalerna, något som beror på att aktörerna ständigt måste göra 

avvägningar mellan bevarande och tillgänglighet. Här framstår universitetet som mer villiga att genomföra 

tillgänglighetssatsningar än Riksantikvarieämbetet och i synnerhet Länsstyrelsen.  

 

 

Nyckelord: tillgänglighet, byggnadsminnen, nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga, Uppsala universitet, 

intressekonflikt. 
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1. INLEDNING 

  

Tillgänglighet till det offentliga rummet är en fråga som styrs av flera instanser, från FN-nivå 

till nationell och lokal. Den byggda miljön ska kunna användas av alla oavsett förmåga. En 

rullstol, käpp eller annan nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga skall alltså inte utgöra 

ett hinder för en persons framkomlighet. I Sverige är det bland annat plan- och bygglagen (PBL) 

från 2010 och plan- och byggförordningen (PBF) från 2011 som reglerar vad som krävs av den 

bebyggda miljön när det kommer till tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga. Dessutom har Boverket nyligen listat ett antal faktorer i den offentliga 

miljön som anses vara relativt enkla att åtgärda, också kallat ”enkelt avhjälpta hinder” 

(Boverket, 2015). Statistik från Folkhälsoinstitutet visar på att det finns en korrelation mellan 

huruvida man har en funktionsnedsättning och huruvida man studerar på eftergymnasial nivå. 

Enligt statistiken har 32 % av befolkningen i åldersgruppen 25 - 64 år med en 

funktionsnedsättning eftergymnasial utbildning i jämförelse med 46,3 % hos den övriga 

befolkningen. Det skiljer sig alltså med mer än 14 procentenheter (Myndigheten för delaktighet, 

2017). Detta är givetvis problematiskt och därför värt att söka vidare i. 

I spåren av det ökade engagemanget för tillgänglighetsanpassning hade Uppsala universitet 

som mål att mellan åren 2015 - 2017 öka den generella tillgängligheten i samtliga av 

universitetets lokaler för personer med funktionsnedsättning, och satsade 50 miljoner kronor 

på projektet (Uppsala universitet, 2017). Rektor Eva Åkesson förklarar i ”Program för lika 

villkor vid Uppsala universitet” vikten av att samtliga studenter ska ha rätten att verka på 

samma villkor, och menar att det är en självklarhet som handlar om både rättvisa och kvalitet 

(Uppsala universitet, 2016a, s. 3). Men som med det mesta har även detta ämne sina konflikter 

och svårigheter. Ett exempel på en sådan konflikt är den mellan tillgänglighetsanpassning för 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga och bevarandet av kulturarvets 

byggnadsminnen.                    

Byggnadsminnen, eller vad gemene man brukar kalla ”k-märkta” byggnader, är objekt eller 

platser som anses vara historiskt viktiga för den offentliga miljön, och de regleras därför hårdare 

än annan byggnation. Idag finns över 2400 byggnadsminnen i Sverige som avser ett stort 

spektrum i tid och rum från medeltida borgar till mer modern bebyggelse. Dessa 

byggnadsminnen delas i sin tur in i två kategorier: byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen 

(enskilda) och statliga byggnadsminnen. De förstnämnda styrs och hanteras av Länsstyrelsen 

medan de sistnämnda styrs av Riksantikvarieämbetet (Riksantikvarieämbetet, 2017). Många 

byggnadsminnen återfinns i Uppsala, inte minst i flertalet av Uppsala universitets lokaler 

(Länsstyrelsen Uppsala Län, u.å. a). Med bakgrund av detta kommer denna uppsats undersöka 

hur tillgänglighetsarbetet för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga på 

universitetet samverkar med bevarandet av byggnadsminnen, och huruvida det finns en konflikt 

mellan de två intressena. Ytterligare en fråga för undersökningen är om hanteringen av 

byggnadsminnen skiljer sig mellan de två huvudaktörerna – Länsstyrelsen i Uppsala län och 

Riksantikvarieämbetet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att kartlägga eventuella brister i tillgänglighetsanpassning av byggnadsminnen för 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga, och varför 

tilllgänglighetsanpassning och bevarande ibland inte går att kombinera. 

 

- Vilka motsättningar finns mellan tillgänglighetsanpassning och bevarande av 

byggnadsminnen? 

- Vilka anledningar kan tänkas föranleda dessa motsättningar? 

- Finns det någon upplevd skillnad av tillgänglighet till universitets byggnadsminnen i 

jämförelse med dess andra lokaler?  

1.2 Avgränsningar 

Socialstyrelsen förklarar begreppet ”funktionsnedsättning” som en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, u.å.). Då studien kommer 

undersöka konflikten mellan bevarande av byggnadsminnen och anpassning av den fysiska 

miljön för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga kommer fokus ligga på 

ett antal funktionsnedsättningar. Det vill säga – de nedsättningar som innebär att den fysiska 

miljön behöver tillgodose med exempelvis ramper eller hissar för rullstolsburna, ledstänger för 

synnedsatta eller dörröppnare för personer med nedsatt mobilitet. Studien kommer alltså inte 

inkludera de psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningarna. 

1.3 Disposition 

Dispositionen för uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I första kapitlet redogörs för vilken 

metod och material som kommer ligga till grund för arbetet. Sedan redovisas allmän 

bakgrundsfakta följt av tidigare teorier som på ett eller annat sätt berör forskningsfrågan. Efter 

detta presenteras ett resultatkapitel, som sedan förtydligas i ett kortare slutsatskapitel. Till sist 

diskuteras och analyseras de slutsatser som genererats av forskningen i ett separat kapitel. I 

början av varje kapitel ges en kort inledning till vad respektive kapitel kommer behandla. 
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2. METOD OCH MATERIAL 

 

Följande kapitel redovisar de metodologiska angreppssätt som kommer användas för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. De intervjuer som genomförts med sakkunniga 

aktörer och drabbade studenter ges en introduktion. En koncis redovisning av vilken typ av 

material som kommer ligga till grund för arbetet redovisas likaså. 

2.2 Intervjuer från ett aktörsperspektiv 

För att besvara undersökningens två första frågeställningar krävs ett perspektiv från 

sakkunniga. Därför är de tre intervjuade huvudaktörerna i undersökningen projektgruppen för 

tillgänglighetssatsningen vid universitetet, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Två 

representanter från projektgruppen, en representant från Riksantikvarieämbetet och en 

representant från Länsstyrelsen intervjuades för att förmedla deras syn på konflikten. 

För att få information om den rådande situationen i universitetets lokaler intervjuades 

Fredrik Lindgren, projektledare för den tillgänglighetssatsning universitetet genomdrivit under 

åren 2015 - 2017. Denna intervju genomfördes först eftersom han skulle ge en inblick i hur det 

såg ut på universitetet. Senare kompletterades denna intervju med Peter Elenfalk, 

byggnadsdirektör vid universitetets byggnadsavdelning, som även han kunde ge en bild 

projektet och dess konflikter. 

Riksantikvarieämbetets representant var Jan Karlsson, handläggare för statliga 

byggnadsminnen. Han valdes genom ett så kallat snöbollsurval eftersom Lindgren nämnt 

honom under intervjun, och antydde att han varit en viktig aktör under tillgänglighetssatsningen 

(Esaisson et al. 2017, s. 267). Risken här är att jag lät forskningen påverkas av Lindgren, men 

eftersom han inte på något sätt ”uppmanade” mig att intervjua Karlsson ansåg jag honom 

fortfarande vara en relevant kandidat. 

Henrik Gartz, bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen i Uppsala län, kunde ge ett 

perspektiv angående de enskilda byggnadsminnena. Han ansågs vara relevant då han arbetat 

mycket med den byggnad som varit mycket konfliktdrabbad – Regnellianum. 

Intervjun med Lindgren tog plats på Gamla Torget, en byggnad vid Uppsala universitet. 

Den kompletterande intervjun med Elenfalk var endast till för faktaupplysning, varför den 

skedde över telefon. Karlsson och Gartz intervjuades på deras respektive arbetsplats. Samtliga 

intervjuer med undantag för den med Elenfalk spelades in och transkriberades. Intervjutiden 

låg mellan 30-60 minuter. 

2.1 Intervjuer från ett brukarperspektiv 

För att besvara undersökningens sista frågeställning, det vill säga huruvida drabbade personer 

upplever en skillnad mellan universitetets byggnadsminnen och dess övriga lokaler, intervjuade 

jag tre uppsalastudenter som under en begränsad tid hade nedsatt rörelseförmåga. 

Intervjuperson 1 som jag valt att kalla Christine, skadade förra året både benet och armen, och 

hon fick under en tid använda både kryckor och rullstol när hon besökte 

universitetsbyggnaderna. Intervjuperson 2, Wilhelm, blev under vintern 2017 svårt skadad i 

knät, och fick opereras flertalet gånger under våren vilket gjorde att hans mobilitet var svårt 
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nedsatt och var tvungen att använda kryckor. Intervjuperson 3, Elin, skadade foten under våren 

2017 och tvingades under en tid använda kryckor. Dessa personer valdes utifrån ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att det var de personer fanns tillgängliga för en intervju 

(Bryman, 2011, s. 433). Alla tre är nämligen bekanta till mig, och eftersom information om 

universitetets funktionsnedsatta är sekretessbelagd (Schulze, 2017-11-27), blev det ett naturligt 

val att intervjua dem. Att intervjua personer man känner kan vara problematiskt eftersom det 

gör intervjusituationen mindre professionell. Risken finns att både intervjuaren och 

intervjupersonen blir sämre på att lyfta relevant information eftersom man båda redan tror sig 

”känna” personen (Esaisson et. al. 2017, s. 268). Genom att förbereda ett intervjuschema och 

ställa utförliga och för frågeställningen relevanta frågor (se bilaga 1) minimerade jag dock 

denna risk. Samtliga intervjuer tog plats i intervjupersonens hem, kallat besöksintervjuer (Ibid, 

s. 240) och var omkring 20-30 minuter långa. De tillfrågade heter egentligen någonting annat, 

och har anonymiseras av integritetsskäl. 

För att få ett mer allmänt perspektiv från berörda personer intervjuade jag också Catrin 

Schulze, samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid universitetet. Även detta 

skedde med ett bekvämlighetsurval, eftersom det hade varit önskvärt att komma i kontakt med 

berörda studenter i fråga. Catrin kunde dock ge faktaupplysningar som var relevanta för 

undersökningens bakgrundsinformation, vilket skedde över telefon. 

2.3 Intervjumetod och källkritik 

För att få med studenternas fullständiga och korrekta svar spelade jag in intervjuerna, som jag 

senare också transkriberade. Denna metod rekommenderas av de flesta metodförfattarna 

eftersom det ger många fördelaktiga konsekvenser, både för den som intervjuar och för den 

som intervjuas. Intervjuaren behöver till exempel inte ägna massa tid åt att anteckna vad 

respondenten säger, vilket i sin tur också leder till att intervjuaren blir mer närvarande i 

samtalet. På så sätt blir det lättare för den som intervjuar att ställa följdfrågor och fånga upp 

lösa trådar i svaren (Repstad, 1987/1999, s. 70). Skeptiker till ljudinspelning hävdar att en stor 

nackdel är att transkriberingsarbetet är väldigt tidskrävande, och att det i stället är mer rationellt 

att föra anteckningar då man får en mer koncentrerad och koncis bild av informationen som 

delgivits under intervjun. I fall då man endast är ute efter faktaupplysningar, som när jag 

intervjuade Peter Elenfalk och Catrin Schulze över telefon, kan det vara en bra idé att endast 

anteckna. Är man däremot ute efter känslor och värderingar kan en utebliven ljudinspelning 

innebära att man förlorar viktiga detaljer och nyanser från informationen (Ibid, s. 72), varför 

jag valde det senare alternativet under intervjuerna med studenterna och de andra 

huvudaktörerna. Samtliga intervjupersoner blev informerade om ljudinspelningen och gav sitt 

godkännande för detta, vilket är mycket viktigt i sådana sammanhang (Bryman, 2011, s. 428). 

Samtliga intervjupersoner valdes utifrån deras centralitet (Esaisson et. al. 2017, s. 267), 

det vill säga att personerna var centrala aktörer för att kunna besvara frågeställningarna. 

Intervjuerna, med undantag för de två telefonintervjuerna med Peter Elenfalk och Catrin 

Schulze, följde den semistrukturerade intervjumallen. Denna innebär att man har en 

uppsättning frågor som kan variera i turordning, och intervjuaren kan också tillägga frågor. 

Denna metod används främst i kvalitativa undersökningar. Intervjuerna med studenterna följer 

den ostrukturerade intervjumodellen, som innebär att man följer en lista eller antal teman, och 
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frågarna kan ställas på ett informellt sätt. Denna modell ger mig mer utrymme för vad jag kan 

fråga respondenten. Även denna metod är lämpad för kvalitativa undersökningar (Bryman, 

2011, s. 206-207). Anledningen till att jag valt två olika modeller för intervjuerna är att jag med 

den första modellen kan lägga grunden för vilket basunderlag jag söker, och genom den 

ostrukturerade modellen tillåter jag både mig själv och respondenten att ta upp saker som 

kanske inte varit planerade sedan innan. 

Det kvalitativa angreppssättet som användes under intervjuerna innebär att man vill åt 

respondentens subjektiva åsikter och erfarenheter (Dalen, 2004/2007, s.11). Intervjumetoden 

har däremot mottagit kritik då den anses vara en alltför idealistisk och individualistisk metod. 

Det är trots allt enskilda representanter för de olika instanserna som ger information -  

information som till stor del kommer ligga till grund för mitt arbete. Detta bör man ha i åtanke 

när man analyserar och tolkar det framtagna materialet (Repstad, 1987/1999, s. 62). 

Strategin i forskningen och intervjuerna utgår från ett kvalitativt angreppssätt. Det 

kvalitativa angreppssättet innebär i regel att man genom ett induktivt tillvägagångsätt samlar 

och analyserar data. Till skillnad från det deduktiva angreppssättet som går ut på att man baserar 

sin forskning på en eller flera teorier för att sedan komma fram till ett resultat, gör det induktiva 

angreppssättet helt tvärtom (Bryman, 2011, s. 28). Jag samlade alltså först in data kring 

konflikten och applicerade det senare på befintliga teorier, även om kronologin presenteras som 

det motsatta i denna uppsats. Det kvalitativa tillvägagångsättet gör det möjligt för forskaren att 

dra nyanserade slutsatser (Bryman, 2011, s. 40), vilket är av stor vikt i denna studie eftersom 

empirin på området är kraftigt begränsad. Tillvägagångsättet för undersökningen är att genom 

åtta samtalsintervjuer, varav två via telefon, samla information kring ämnet. Denna metod är 

att föredra i fall som dessa eftersom samtalsintervjuundersökningar ger goda möjligheter att 

undersöka och förstå outforskade ämnen (Esaisson etl al., 2017, s. 260). 

Enligt Martyn Hammsersley finns det ett antal faktorer och ståndpunkter att tänka på när 

man gör kvalitativ forskning. Validitet är ett av dem. Detta innebär att forskningen måste vara 

plausibel och trovärdig. Man måste dessutom vara grundlig i förklaringen av vad det faktiskt 

är man undersöker, alltså att en redogörelse kan antas vara sann så länge den ”representerar de 

aspekter av en företeelse som den avser att beskriva, förklara eller teoretisera kring”. 

Relevansen av forskningen och vilka eventuella bidrag den kan ge till vidare forskning är en 

tredje aspekt Hammersley anser vara viktig i kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 358). Med 

metodkapitlet och mina avgränsningar klargörs för läsaren hur jag ska genomföra min 

undersökning. Genom att ge en tydlig bild av detta kan jag alltså uppnå Hammersleys två första 

kriterier för en tillförlitlig kvalitativ studie. Relevansen av undersökningen anses vara stor, då 

det i nuläget finns lite forskning kring den specifika konflikten jag ämnar undersöka, varför 

även Hammersleys tredje kriterium för kvalitativ forskning är uppnådd. 

2.4 Material 

Bortsett från den kvalitativa informationen genererad från intervjuerna, består materialet i 

studien av ett antal akademiska artiklar som alla på ett eller annat sätt behandlar tillgänglighet. 

Utöver det används i huvudsak statistik och data från Länsstyrelsen i Uppsala läns och 

Riksantikvarieämbetets hemsidor, samt från Statistiska centralbyrån, Boverket och Uppsala 

universitet. 
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3. BAKGRUND 

 

Följande kapitel presenterar en kort bakgrundsinformation om den rådande situationen för 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga, samt vilka personer som ingår i 

denna population. Vidare förklaras vikten av tillgänglighet, och varför det är viktigt för alla att 

ha tillgång till kulturhistoriska miljöer. Även en kortare introduktion till de byggnadsminnen 

som senare kommer beröras presenteras.  

3.1 Nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

Specialpedagogiska skolmyndigheten definierar de funktionsnedsättningar som påverkar 

rörelseförmågan som ett samlingsbegrepp för ett flertal diagnoser och tillstånd. Dessa kan 

antingen vara medfödda eller tillkommit efter skada. Exempel på rörelsehinder är CP (cerebral 

pares), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, reumatism och förvärvad hjärnskada. Dessa 

diagnoser kan påverka personens möjligheter att ta sig fram i vardagen, och för vissa påverkas 

kognitionen, perceptionen och kommunikationen. Möjligheterna till förflyttning samt grov- 

och finmotoriken är också exempel på vad som kan vara svårare för dem med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga (Specialpedagogiska myndigheten, 2017). Vidare kan en sådan 

funktionsnedsättning innebära att man har problem med att stå eller gå, att man sitter i rullstol 

eller använder käpp. Syn- och hörselnedsättning faller också in under samma kategori (Casas, 

2007, s. 463). 

Enligt ”Tillgänglighet och Kulturarv” skrivet av Statens fastighetsverk fanns det år 2005 

1,2 miljoner svenskar med någon form av permanent funktionsnedsättning. Av dessa var 100 

000 rullstolsburna, 165 000 över 16 år hade en synskada och av dessa var cirka 23 000 gravt 

synskadade eller blinda. Runt 980 000 personer hade nedsatt hörsel och 150 000 över 16 år var 

helt döva eller hade grav hörselskada (Statens Fastighetsverk, 2005, s. 178). Dessa siffror 

tillsammans blir 1,8 miljoner och överstiger därmed antalet individer på 1,2 miljoner med 

funktionsnedsättning, vilket ges indikationer på att flera svenskar har fler än en 

funktionsnedsättning. Denna statistik kan sättas i relation till Sveriges befolkningsantal som 

uppmättes till knappt 9 miljoner samma år (Statistiska centralbyrån, 2006). Eftersom man av 

integritetsskäl inte får föra statistik på vilka specifika funktionsnedsättningar personer har är 

det svårt att göra en konkret bedömning av hur många som faktiskt har en funktionsnedsättning 

i dagsläget (Funka, u.å.), men om man översätter Statens Fastighetsverks siffror till det nutida 

befolkningsantalet som uppstiger till lite mer än 10 miljoner (Statistiska centralbyrån, 2017) 

skulle det hypotetiskt sett kunna se ut som följer: 
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Tabell 1. Tabell över hypotetisk population av personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga.  (Johnsson, A. 2017). 

 

Nedsättning År 2005 
9 047 752 medborgare 

År 2017 
10 093 734 medborgare 

Rörelsenedsatta över 16 år 560 000 618 031 

varav rullstolsburna (100 00) (110 363) 

Synskadade över 16 år 165 000 182 098 

Varav blinda eller gravt 
synskadade över 16 år 

(23 000) (25 383) 

Hörselnedsatta 980 000 1 081 554 

Varav döva eller gravt 
hörselskadade över 16 år 

150 000 165 544 

Totalt 1 855 000 2 047 227 

 

                                  

Enligt Catrin Schulze, samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Uppsala 

Universitet, hade 2016 drygt 1000 uppsalastudenter med funktionsnedsättning någon form av 

stöd i studiesituationen via samordnarna. Detta stöd sökte studenterna på egen hand. Schulze 

menar att det finns ett mörkertal när det kommer till hur många som faktiskt har 

funktionsnedsättning, men förklarar detta genom att dessa personers funktionsnedsättning 

kanske inte påverkar studiesituationen eller att universitetet är tillgängligt (Schulze, 2017-11-

27). I relation till hur många studenter som är registrerade vid universitetet, alltså runt 43 600 

(Uppsala universitet, 2016b), innebär dessa siffror att minst 2,3 % av studenterna har en 

funktionsnedsättning. Vilken typ av funktionsnedsättning dessa har är däremot sekretessbelagt 

(Schulze, 2017-11-27), varför det inte går att kartlägga hur många av dessa det är som har 

nedsatt rörelse- och/orienteringsförmåga.                                                                        

3.2 Tillgänglighet som demokratifråga 

”Det är en mänsklig rättighet att kunna ta del av historien och kulturarvet och vara delaktig i 

samhället på lika villkor.” Så förklarar Riksantikvarieämbetet hur de ser på kulturarvets 

betydelse för människan. Riksantikvarieämbetet arbetar på uppdrag av regeringen för att 

hantera den balansgång som konflikten mellan tillgänglighetsanpassning och bevarande av 

kulturarvet innebär. Regeringen fastslog mellan åren 2011 - 2016 en strategi för genomförandet 

av funktionshinderpolitiken, och Riksantikvarieämbetet menar på att strategin fått ett skäligt 

genomslag. Strategin har på det stora hela fungerat som en positiv kraft för 
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funktionshinderspolitiken på kulturmiljöområdet. Funktionsnedsättningsfrågorna har fått en 

ökad prioritet hos de olika aktörerna, till exempel länsstyrelserna. Dessutom har 

kompetensnivån hos anställda vid dessa aktörer och statliga myndigheter förbättrats. Det 

övergripande engagemanget och insatserna har ökat likaså. Trots detta återstår ett omfattande 

arbete för att öka tillgängligheten i kulturmiljön – i synnerhet i äldre skyddad bebyggelse. 

Riksantikvarieämbetet fastslår att det fortfarande finns stora brister när det kommer till 

tillgängligsanpassning av kulturarvet (Riksantikvarieämbetet a, 2016, s. 6). 

3.3 Enkelt avhjälpta hinder 

För att uppnå tillgänglighet på allmänna platser har Boverket kartlagt de fysiska hinder som 

genom enkla åtgärder kan tas bort. Exempel på några av dessa är följande: 

 

-   mindre nivåskillnader eller trappsteg 

-   höga trösklar 

-   avsaknad av ledstänger 

-   tunga dörrar 

-   dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade 

-   dålig belysning 

-   dålig ljudmiljö 

-   bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering 

-   bristande utformning av orienterande skyltning 

-   bristfällig skyltning 

 

Huruvida dessa är enkla åtgärder eller ej är dock en fråga om specifika förutsättningar för 

platsen eller byggnaden. Ekonomiska förutsättningar spelar också in i om åtgärden skall klassas 

som enkel. Vilken aktör som är ansvarig för att åtgärda hindren är också oklart – lokalens ägare 

och verksamhetsutövare kan båda stå ansvariga. Även detta är något som bör avgöras från fall 

till fall. När det kommer till anpassning av kulturinstitutioner är det beslutat att samtliga ska 

vara tillgänglighetsanpassade enligt ovanstående punkter senast 2016. Äldre kulturbyggnader 

bör också göras tillgängliga. Dessa får inte förvanskas, men de får förändras på ett ”respektfullt 

sätt” (Boverket b, 2014). Under tiden för ombyggnationen följde universitetet en särskild 

byggnadsanvisning för tillgänglighet, som utgått från Myndigheten för delaktighets (MFD:s) 

riktlinjer för ”riv hindren” (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

3.4 Byggnadsminnen 

I Sverige finns idag över 2400 anläggningar och miljöer som klassas som byggnadsminnen, 

varav 260 är statliga. Byggnadsminnen kan vara allt från medeltida till moderna byggnader och 

platser och beteckningens huvudsakliga syfte är att bevara spår av historien som anses vara 

viktiga för förståelsen av ”dagens och morgondagens samhälle”. Det är också av vikt att bevara 

kulturhistoriska byggnader då alla människor har rätt till att ta del av kulturarvet. 

Byggnadsminnen delas i sin tur upp i två kategorier – byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen 

och statliga byggnadsminnen. Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen regleras av 
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länsstyrelserna. Det är också länsstyrelserna som beslutar huruvida en byggnad eller anläggning 

ska förklaras som byggnadsminne. Ägarna till byggnadsminnen kan ansöka om bidrag för 

eventuella överkostnader som kan uppstå vid exempelvis restaurering. Statliga 

byggnadsminnen är, precis som det låter, ägda av staten. Tillsynsmyndigheten för dessa 

Riksantikvarieämbetet (Riksantikvarieämbetet c, 2017). 

 Tre av de mest konfliktdrabbade byggnadsminnena vid universitetet är 

Universitetshuset, Carolina Rediviva samt Regnellianum/Juridiska biblioteket. De två 

förstnämnda är statliga byggnadsminnen och regleras därför under Riksantikvarieämbetet, 

medan Länsstyrelsen Regnellianum/Juridiska biblioteket är ett enskilt byggnadsminne 

(Karlsson, 2017-12-05). Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad och byggdes 

under 1880-talet och används till föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst 

akademiska högtider (Uppsala universitet, u.å. a). Carolina Rediviva är sedan mitten av 1800-

talet Uppsalas universitetsbibliotek (Uppsala universitet, u.å. b), och Regnellianum/Juridiska 

biblioteket har länge varit en viktig del av universitetets historia (Länsstyrelsen Uppsala län, 

u.å. b) 

3.5 Vikten av kulturhistoria 

Motiveringarna till varför det är viktigt att bevara det kulturhistoriska arvet är ständigt 

omväxlande. Ur ett historiskt perspektiv var det patriotism och nationalism som var de största 

målen med bevarandet. Enligt Hellervik (u.å.) använde man argument som ”det kungligt 

fosterländska var det folkligt fosterländska” och ansåg att det fanns ett stort samband mellan 

forntid, nutid och framtid. Kulturhistoriska platser skulle fungera om behållare av förståelse och 

respekt för det förgångna, vilket också skulle sprida kunskap till befolkningen (Hellervik, u.å., 

s. 100).  Idag ser det annorlunda ut, och man kan se stora förändringar i det praktiska bevarandet 

såväl som i opinionen vad gäller kulturhistoria. Industrialisering, urbanisering, ekonomisk 

expansion, välfärdsbygge och bilism är alla exempel på samhällsförändringar som påverkat hur 

man ser på och prioriterar kulturarvet. Från att tidigare ha varit en fråga om att bibehålla den 

nationella identiteten, kan man i dagens kulturminnesvård se andra faktorer till varför det är 

viktigt att bevara kulturhistoriska miljöer och objekt. Detta kan bero på samhällets allt mer 

växande individualism – man hänvisar inte längre till folk och land. Nu är det istället den 

enskilda människans sökande efter kunskap, sina rötter, kulturupplevelser och underhållning 

som argumenteras för att vara orsaker för bevarandet av kulturhistoria (Hellervik, u.å. s. 107 - 

108). Den fysiska närvaron till kulturföremål anses också kunna påverka individers känsla av 

historia, och man kan tala om ett aktivt bevarande och brukande av kulturarvet. Detta synsätt 

har länge präglat debatten om kulturminnesvården (Ibid, s. 102).  

I slutet av 1970-talet utformades nya riktlinjer för kulturpolitiken. Det blev nu klarare för 

de inblandade aktörerna, det vill säga Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, länsmuseerna och 

kommunerna, vilket ansvar som tillför vilken aktör. Samspelet mellan de centrala, regionala och 

lokala delarna av organisationen blev därför förändrat (Ibid, s.105). 
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 4. LITTERATURÖVERSIKT 

 

Följande kapitel ämnar redovisa tidigare forskning och teorier gällande tillgänglighet och 

samhällskonflikter. De centrala ämnena som är nämnt tillgänglighet och konflikter mellan 

samhällsintressen. Till skillnad från föregående kapitel där data redovisades, ska detta kapitel 

ge en teoretisk grund som senare kan förklara utfallet av undersökningen. 

4.1 Tillgänglighet för de ”underprivilegierade” 

Problematiken kring funktionsnedsattas relation till den offentliga miljön är synnerligen inte en 

ny fråga. Den bebyggda miljön har av personer med funktionsnedsättning förklarats som 

”fientlig”. Arkitekturen är formad efter ”funktionella” kroppar, som visas i form av bland annat 

trappsteg eller oåtkomliga entréer. En naturlig konsekvens av detta blir att personer med nedsatt 

rörelse- och/eller orienteringsförmåga kan få en känsla av exkludering och obehag i de 

bebyggda miljöerna (Imrie & Kumar, 1998, s. 358). Från ett samhällsplaneringsperspektiv har 

man i Storbritannien länge sett på personer med funktionsnedsättning som själva problemet, 

istället för att tolka de byggda miljöerna som oåtkomliga barriärer för dessa personer. På så sätt 

har ansvariga aktörer ofta friskrivits från ansvaret, och anpassningen har blivit en sidofråga. 

När regleringar väl görs, kan de ofta anses vara otillräckliga. Det kan handla om att en person 

i rullstol behöver ringa på en klocka utanför en entré för att sedan få assistans in i byggnaden, 

istället för att personen i fråga ska kunna komma in på egen hand. Åter igen blir det en form av 

att ”skylla på offret”, istället för att se till hur man kan anpassa byggnaden efter allas 

demokratiska rätt till den (Ibid, s. 359 - 360). 

Boken Cultural Heritage and Human Rights fastslår frågans komplexitet. De av Förenta 

Nationerna fastslagna mänskliga rättigheterna ska alla ha tillgång till frihet och rörelse både 

inom och över nationsgränser. Även rätten till kultur ingår här – alla ska kunna delta i samhället, 

kulturlivet och dess vetenskapliga framsteg (Silverman & Fairchild Ruggles, 2007, s. 4). 

Däremot finns tendenser av att kulturarv ofta innebär exkludering och förtryck. Detta beror på 

vilken aktör som styr över frågan och hur den aktören sedan prioriterar frågan. Därför kan 

tillgängligheten se helt olika ut för olika människor (Ibid, s. 3). 

I artikeln How Do the Underprivilegded Access Culture? påtalas att personer som lever 

med sociala eller ekonomiska begränsningar, ofta blir dubbelt bestraffade av samhället. Vanligt 

är att dessa personer inte kan delta i ”vanliga” vardagsaktiviteter som jobb och skola, men 

utöver detta möter samhället inte deras behov när det kommer till fritid och kultur. En effekt av 

detta är att självförtroendet och det sociala livet försämras för dessa personer (Bouder-Pailler 

& Urbain, 2015, s.65). Ansvariga för att tillgängliggöra kultur för dessa personer står ofta 

handfallna inför dessa utmaningar, där ansvaret förskjuts till andra aktörer. I Bouder-Paillers & 

Urbains undersökning genomfördes intervjuer med fokusgrupper, där det bland annat framkom 

att de ”underprivilegierade” såg fler barriärer än fysiska när det kom till tillgängligheten. 

Förutom att det var tidskrävande upplevde dessa personer skuldkänslor, utmattning, rädsla för 

att bli stigmatiserade och social exkludering som faktorer till att de inte vistades i de kulturella 

miljöerna (Ibid, s. 68 - 69). 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bouder-Pailler,+Danielle/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Urbain,+Caroline/$N?accountid=14715
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I en sydafrikansk studie där man undersökte tillgängligheten för rörelsenedsatta i 

universitetsbyggnader argumenteras för att denna typ av exkludering senare också leder till 

sämre studieresultat (Chiwandire & Vincent, 2017, s. 6). De lagar och regler som finns till för 

att tillgängliggöra den fysiska miljön för rörelsenedsatta har i många fall brutits. Flera 

universitetsbyggnader i Sydafrika är otillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga. Anledningar till varför man inte lyckats anpassa samtliga skolbyggnader 

förklaras med två faktorer; bevarande av kulturhistoriska byggnader samt finansiella 

utmaningar. Enligt Chiwandires & Vincents (2017) undersökning anser drabbade vid 

universiteten att ursäkten om bevarande används väldigt lättvindigt, och att deras behov av 

tillgänglighet inte tas på allvar. Med finansiella utmaningar menar man att det är svårt för 

ansvariga att prioritera vilken åtgärd som är viktigast, och att tillgänglighetsfrågan för personer 

med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga därför ibland väljs bort. Det mest 

fundamentala enligt studien är att universitet bör tillgodose tillgängliga bibliotek, toaletter och 

transporter till och från campus. Vad som behöver åtgärdas är dels att ansvariga behöver se på 

rörelsehinder ur ett mer intersektionellt perspektiv, det vill säga ta personer med flera 

nedsättningar i beaktning. Detta genom att ha en inkluderande design som möjliggör för ett så 

stort möjligt antal personer att ta sig fram, utan att göra speciella adaptioner för personer med 

nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga (Chiwandire & Vincent, 2017, s. 1-3). 

En möjlig förklaring till varför tillgänglighetsanpassning är bristande redovisas i en 

amerikansk forskningsstudie från 2003. Denna visar  hur aktörer inom området ser fysiska 

barriärer i den bebyggda miljön på ett helt annat sätt än vad personer med funktionsnedsättning 

och deras anhöriga upplever det. Undersökningen gick ut på att man tillfrågade ett antal 

fokusgrupper om huruvida man uppfattade den bebyggda miljön som ett hinder eller en 

möjliggörare för personer med nedsatt rörelseförmåga, och resultatet var slående tydligt. Av de 

fyra tillfrågade grupperna -  personer med nedsatt rörelseförmåga, anhöriga till personer med 

nedsatt rörelseförmåga, professionella inom hälsovård samt professionella inom den bebyggda 

miljön, var det endast den sistnämnda gruppen som ansåg att den bebyggda miljön var en 

möjliggörare. De andra grupperna ansåg istället att produkter, redskap och personlig assistans 

möjliggjorde mobilitet. Samtliga grupper var enstämmiga om att sociala institutioner och 

sociala kulturella normer stod i vägen för delaktighet (Gray et. al., 2003, s. 34). 

4.2 Konflikter mellan samhällsintressen 

Förutom tillgänglighetsfrågan är frågan om motstridiga samhällsintressen en viktig grundstolpe 

genom denna uppsats. Tidigare forskning kring ämnet visar på hur samhällsplanerarens 

yrkesroll genomgått en stor förändring sedan mitten av 1900-talet, där status rört sig från ett 

expertyrke till ett mer kommunikativt. I en studie av Ylva Uggla och Sofie Storbjörk 

undersöktes hur förhållandevis nyetablerade samhällsfrågor prioriteras av aktörer och deras 

agerande. Här valde man att undersöka klimatfrågan, som är en relativt nyligen prioriterad fråga 

– i likhet med frågan om tillgänglighetsanpassning. För att mäta förändringarna i 

planeringsprocessen utgick man från en funktionalistisk syn på professioner, som i sin tur delas 

in i fyra subkategorier. Den första är ”kompetens och rationalitet” och kännetecknas av att den 

professionella har formell högre utbildning. Den andra är ”allmänintresse” och innebär att den 

professionella utgår från allmänhetens bästa oberoende av egna inneboende värderingar. Den 
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tredje kategorin är ”normer”, vilket innebär att den professionella utgår från styrande normer 

och yrkesetik inom yrkesgruppen, vilket alltså står i konflikt med frågan om allmänintresse. 

Slutligen finns kriteriet om ”autonomi”, vilket innebär att den professionella åtnjuter eget 

ansvar och makt (Uggla & Storbjörk, 2012, s. 77-78). Resultatet av undersökningen visar på 

att planerarrollen blivit förändrad till en så kallad ”modifierad expertroll”. Eftersom 

klimatfrågan är relativt ny, kännetecknas den av komplexitet och stor kunskapsosäkerhet, vilket 

gör att de måste hantera flera motstridiga intressen och krav i samband med detta. Det finns en 

dubbelhet i relationen till expertmyndigheter och länsstyrelse, då planeraren å ena sidan 

behöver expertishjälp men å andra sidan kan förhandla sin egen kompetens och beroende. Detta 

sker dels genom att de påpekar att det kunskapsunderlag som är till förfogande från experterna 

är bristfälligt, och dels genom att ibland förkasta underlagets och experternas validitet. På så 

sätt kan planeraren göra en samlad bedömning över vad som är ett rimligt beslut och vidhålla 

sin makt (Uggla & Storbjörk, 2012, s. 89-90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5. KONFLIKTEN I PRAKTIKEN 

 

Följande kapitel redovisar de resultat som genererats från de åtta intervjuer som genomförts. 

Inledningsvis redovisas resultaten från de fyra intervjuerna med hudaktörerna. Delkapitel ett 

och tv redovisar de svåranpassningsbara hinder som finns i dessa byggnader, samt varför dessa 

konflikter existerar utifrån aktörernas perspektiv. Sedan följer intervjuerna med drabbade 

studenter, och huruvida de upplever en skillnad mellan universitetets ”vanliga” lokaler och 

byggnadsminnen.  

5.1 Intressenas motsättningar 

De konflikter, eller ”kompromisser” som projektansvarige för universitetets 

tillgänglighetssatsning Fredrik Lindgren hellre kallar det, som uppstått vid ombyggnationen är 

enligt honom få. Byggnadsavdelningen har inte haft några problem med att genomföra det de 

velat genomföra på de allra flesta platser, och Lindgren menar på att det snarare handlar om att 

varje anpassning ska vara individuellt lämpad för varje enskild byggnad. Detta gäller särskilt 

när det kommer till de kulturhistoriska miljöer som universitetet innehar. Vidare menar 

Lindgren att tillgängligheten är så bra den kan vara utifrån de förutsättningar som finns i de 

äldre byggnaderna. Han menar att de har följt de krav som finns på dem som myndighet och 

att de åtgärder som gjorts är de som varit möjliga (Lindgren, 2017-11-22). 

Den rådande situationen i universitetets byggnadsminnen är som nämnt bra. Enligt både 

Fredrik Lindgren (2017-11-22) och Jan Karlsson (2017-12-05) är det sällan som man säger nej 

till att göra en tillgänglighetsanpassning. Enligt Lindgren handlar det snarare om att 

tillgänglighetsanpassningen måste gå bra ihop med den rådande utformningen i byggnaden som 

man anpassar. Det kan exempelvis handla om att man använder sig av en diskret färg när man 

gör kontrastmarkeringar för personer med synnedsättning. Andra åtgärder som genomförts är 

bland annat att tillgängliggöra dörröppnare och att tillsätta ljudslingor. (Lindgren,2017-11-22).  

Anpassningen som har genomförts i tillgänglighetssyfte har i vissa fall fått kritik för att 

vara kontraproduktiv. Ett exempel på detta är de anvisningsskyltar som finns vid universitetets 

byggnader. I syfte att öka tillgängligheten är dessa förutom på svenska även på engelska och 

punktskrift, något som enligt många försämrar tydligheten och gör det ”rörigt” Peter Elenfalk, 

avdelningschef på universitetets byggnadsavdelning, menar också att dessa skyltförändringar 

varit svårt problematiska för vissa. Förutom otydligheten, har skyltarna suttit för högt upp för 

personer som både sitter i rullstol och använder sig av punktskrift – något som gjort skyltarna 

helt verkningslösa för dessa personer (Elenfalk, 2018-05-25). I slutet av 2017 hölls ett 

avslutningsseminarium för projektet där synpunkter angående byggnaderna ventilerades. 

Projektet fick in bra respons angående tillgängligheten vid universitetet, men diverse klagomål 

kom in. Vad som varit problematiskt vid universitetets byggnadsminnen är främst tillgängliga 

entréer, kontrastmarkeringar för personer med synnedsättning samt rullstolsanpassning inne i 

lokalerna (Lindgren, 2017-11-22). 

 

5.2.1 Värdig entré 

Tillgängliga, eller ”värdiga”, entréer innebär att alla ska kunna komma in i en byggnad på ett 

likvärdigt sätt. I största möjliga mån ska entrén vara densamma för alla, men om det inte finns 
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möjligheter till detta skall en likvärdig entré finnas tillgänglig vid sidan om (Karlsson, 2017-

12-05). Projektet Värdig Entré startades som ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, 

Stockholm stad och föreningen EIDD Design för Alla Sverige (Statens Fastighetsverk, 2014, 

s. 3). Entréerna har enligt både Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen varit en komplex fråga 

i tillgänglighetsanpassningen i Uppsala universitets byggnadsminnen (Karlsson, 2017 & Gartz, 

2017-12-05 och 2017-12-08). Universitetshuset är ett exempel på när konflikten mellan 

bevarande och tillgänglighet varit svår, där flera förslag genomarbetats och avslagits. Slutligen 

bestämde man sig för att kompromissa genom att inte ha samma entré för alla, utan istället 

använda en annan ingång för personer som behöver en ramp. Detta för att bevara den originella 

huvudentrén intakt. 

 

Vid Universitetshuset har man gjort ramper så att man ska kunna komma in bättre. Där har man gjort en 

sorts kompromiss genom att ha ingången på ena sidan, istället för vid huvudentrén där man skulle vilja 

vara. Men du vet ju själv hur trappan ser ut där. Det skulle bli ett ”ramperi” utan dess like, det skulle bli 

jättestort och klumpigt. Fult, säkert (Karlsson, 2017-12-05). 

 

Lindgren förklarar att ingången till Universitetshuset däremot har samma tillgänglighet: Men 

det är bara olika vägar in till byggnaden. Du har fortfarande samma tillgänglighet – när du 

väl kommer in i byggnaden så kommer du åt alla ytor likaväl (Lindgren, 2018-11-22). 

 

5.2.2 Kontrastmarkeringar 

Frågan om kontrastmarkeringar är inte ett avsevärt problem, men samtliga aktörer påtalar den 

fina balansen som måste finnas mellan markeringarna och miljön i byggnadsminnet. Denna 

balans berör färg- och utformningsval till varje specifik miljö. I vissa fall kan man heller inte 

göra kontrastmarkeringar till den grad som är önskad eftersom det skulle störa den befintliga 

miljön i byggnadsminnet. I universitetets andra lokaler finns inte detta problem eftersom man 

inte behöver ta hänsyn till bevarandeaspekten (Lindgren, 2017-11-22). 

 

5.2.3 Rullstolsanpassning i lokalerna 

Den tredje framstående åtgärden aktörerna behövt hantera är den om rullstolsanpassning inne i 

lokalerna. I ett fall har man inte kunnat tillgodose samtliga våningsplan med en 

rullstolsanpassad toalett, trots att det står angivet som krav för tillgänglighetsanpassningen. 

Ibland är anpassningsmöjligheterna begränsade för personer i rullstol med ytterligare behov, 

något Lindgren menar är en fråga om individanpassning snarare än den generella anpassningen 

som projektet är till för (Lindgren, 2017-11-22). 

5.2 Motsättningarnas orsaker 

Ambitionen att öka universitets tillgänglighet har funnits i många år. Redan 2008 ville 

universitetets byggnadsavdelning åtgärda den bristande tillgängligheten och därför 

inventerades studielokalerna för att kartlägga vad som behövde utföras. Däremot blev projektet 

liggande – något projektledaren för universitetets tillgänglighetssatsning, Fredrik Lindgren, tror 

beror på att man hade svårt att gallra och prioritera i vad som skulle åtgärdas. Sedan han blev 

rekryterad 2014 har byggnadsavdelningen inventerat universitetets 400 00 kvadratmeter för att 

göra just detta – en tydlig prioritering för vad som ska och inte ska åtgärdas (Lindgren, 2017-
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11-22). Peter Elenfalk, avdelningschef för Byggnadsavdelningen vid universitetet, menar i 

likhet med Lindgren att konflikten mellan tillgänglighetsanpassning och bevarande av 

byggnadsminnen i grund och botten handlar om avvägningar. Här framställs Länsstyrelsen som 

mer restriktiv än Riksantikvarieämbetet när det kommer till tillgänglighetsanpassningar. På en 

fråga om tillgängligheten i Universitetshuset trycker Lindgren på att jag istället borde 

undersöka den riktiga ”jättekonflikt” som är Regnellianum: 

 

På Regnellianum har vi en jättekonflikt. Konflikten är mellan oss som universitet och Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen gör en helt annan kulturhistorisk bedömning än vad Riksantikvarieämbetet gör när det 

gäller Universitetshuset. För vi har ju inte haft några konflikter med byggnadsminnesfrågor när det gäller 

Universitetshuset och Riksantikvarieämbetet. Och Carolina Rediviva har jag inte heller hört att det varit 

några större problem utan vi har kunnat göra de tillgänglighetsåtgärder vi vill göra. Men när det gäller 

Regnellianum har vi haft en långvarig konflikt i två års tid nu. [...] Vi vill ju bygga, de har ju en entré 

där… som inte. Ja vi kallar den inte entré. Om du kollar på Regnellianum så har du en huvudentré som 

har en trappa som är väldigt brant. Och sen har du en varumottagningsingång som vi kallar det för, som 

länsstyrelsen anser ”duger bra som rullstolsentré”. Men vi menar att det där inte är [...] en bra bedömning 

av vad en tillgänglig entré innebär. Om det inte är samma huvudentré då ska det vara en motsvarande 

alternativ entré som är lika tillgänglig. Och då menar dem ”nej, men det är för stort”… För vårt förslag – 

vi har ett väldigt konkret förslag – och det är att vi ska flytta ut hela bropartiet ur huvudentrén, bygga ett 

större vilplan och ha lyftplattor på sidan så att alla kan komma in via samma entré, och komma direkt då 

till receptionen vid biblioteket. De tycker det är ett för stort ingrepp på den kulturhistoriska byggnaden. 

Men, deras beslutsunderlag visar ju att de inte har förstått tillgänglighetsfrågan. Trots att de är 

tillsynsmyndighet för kommunen i tillgänglighetsfrågan. Så här har vi ett jätteproblem (Lindgren, 2017-

11-22). 

 

Henrik Gartz, bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen i Uppsala län, menar att konflikten i 

Regnellianum beror på, precis som Lindgren säger, att det helt enkelt är för stort ingrepp i 

byggnaden. Däremot medger han att det senaste förslaget från Lindgrens projektgrupp var 

godtagbart (Gartz, 2017-12-08), men utvecklar inte vidare varför det avslogs. Elenfalk påtalar 

dock att denna konflikt mellan länsstyrelsen och universitetet som en ”bra dialog” (Elenfalk, 

2018-05-25). Detta, samtidigt som Lindgren menar att det senaste mottagna dokumentet 

universitetet fått från Länsstyrelsen var för över ett år sedan. Vidare menar Lindgren att det 

finns ett strukturellt problem i den kommunala processen när det kommer till tillsynsansvar 

över tillgänglighet. Han menar att det är problematiskt att Länsstyrelsen har tillsynsansvar över 

kommunen när kommunen i själva verket har ”bättre kompetens” än Länsstyrelsen när det 

kommer till tillgänglighet. Den byråkratiska processen där Länsstyrelsen måste godkänna 

universitetets beslut har därför lett till att universitetet inte kunnat genomföra alla de åtgärder 

som behövts i tillgänglighetssyfte. Vidare menar Lindgren att Riksantikvarieämbetet besitter 

en större kompetens och förståelse än Länsstyrelsen vad gäller tillgänglighetsanpassningar, då 

de oftare godkänner ingrepp i byggnadsminnen (Lindgren, 2017-11-22).  

Av att tolka Elenfalks och Lindgrens olika utsagor och syn på Länsstyrelsen är vidden av 

konflikten tvetydig. Elenfalk menar att de för en ”bra dialog” medan Lindgren påvisar en stor 

kommunikationsproblematik. Gemensamt för dem är dock att frågan om prioriteringar är en 

stor anledning till varför det är svårt att kombinera tillgänglighetsanpassning och bevarade: 

 



16 
 

Det är svårt med prioriteringar. Bibliotek Regnellianum, till exempel. Hur ska vi klara den frågan utan att 

förvanska byggnadsminnet? Men här har vi en bra dialog med Länsstyrelsen, och det är genom denna vi 

kan komma fram till ett beslut (Elenfalk, 2018-05-25). 

 

Jan Karlsson, handläggare för statliga byggnadsminnen vid Riksantikvarieämbetet, menar att 

beslut om anpassningar förs via löpande dialog. Man försöker alltid hitta lösningar på 

anpassningen i fall av att det initiala åtgärdsförslaget nekas. Karlsson menar att tillgänglighet 

är en högst prioriterad fråga, och i hans position som handläggare har han aldrig nekat en 

tillgänglighetsåtgärd, utan endast modifierat dem för att de ska passa den kulturhistoriska 

miljön. Dessa modifikationer kan exempelvis innebära att man inte följer Boverkets formella 

krav om längder och mått på ramper fullt ut. Vidare menar Karlsson att det finns indikationer 

på att Riksantikvarieämbetet ger fler tillstånd än vad länsstyrelserna gör, trots att båda följer 

samma bestämmelser. På frågan vad Karlsson tror detta kan bero på två orsaker. Dels menar 

han att en möjlighet är att de prioriterar tillgänglighet högre. Dels menar han också att 

Riksantikvarieämbetet är vanare än Länsstyrelsen vid denna typ av frågor. Detta på grund av 

att nästan samtliga av Riksantikvarieämbetets byggnader är allmänna, vilket i sin tur lett till att 

de behandlar många tillgänglighetsansökningar. 

 

Tja… vad ska man våga säga utan att stöta sig allt för mycket med Länsstyrelsen, haha. Nej, men vi har 

väl kanske, ja vi kanske prioriterar det här mera. Det kanske är så enkelt. // Men jag kan säga, vi har väl 

mer publika miljöer som vi har tillsyn över, som vi är myndighet över, än vad Länsstyrelsen har. Så vi är 

kanske på nåt sätt vanare att hantera den här typen av frågor. Det kan väl möjligtvis vara en skillnad 

(Karlsson, 2017-12-05). 

 

Henrik Gartz vid Länsstyrelsen menar i motsats till Karlsson att de enskilda byggnadsminnena 

genererar många tillgänglighetsansökningar. Eftersom att det är privatpersoner som äger dem, 

menar Gartz att Länsstyrelsen har lite att säga till om när det kommer till 

tillgänglighetsanpassningar. Länsstyrelsen godkänner enligt Gartz de allra flesta 

tillgänglighetsåtgärderna, och menar på att han endast avslagit en handfull ansökningar under 

det gångna året, och beskriver att Länstyrelsen alltid försöker vara “tillmötesgående mot alla 

tokigheter folk vill göra”. Det problematiska med för många tillgänglighetsanpassningar är 

enligt Gartz att det står i alldeles för stor kontrast till hur stor grad man kan bevara den 

kulturhistoriska miljön: 

 

Saken är den att man ställer tillgänglighet som krav idag på byggnader, och folk lär ju inte bli mindre 

handikappade i framtiden. Men när det däremot kommer till kulturhistoriskt värde - när vi gör saker med 

byggnadsminnen - är det ju för att ”plocka ut dem ur nutiden och låta dem stå för sitt eget”, alltså att det 

ska bevaras så för alltid. Och då är det ju dumt om man börjar ändra dem det första man gör(Gartz, 2017-

12-08). 

5.3 Den upplevda tillgängligheten 

Enligt de tre intervjuade studenterna är tillgängligheten till de lokaler de vanligtvis besöker 

överlag god. Däremot menar alla tre på att denna upplevda tillgänglighet är begränsad till de 

nyare lokalerna, som Ekonomikum och Engelska parken (EP). Det har, enligt respondenterna, 

upplevts vara för omständigt att ens försöka ta sig till och vistas i de äldre byggnaderna. Här 

lyfts Carolina Rediviva och Universitetshuset som två problematiska exempel av respondenten 
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Christine. Smala trappor och småhinder som lister och kanter var enligt Christine faktorerna 

till att Ekonomikum var att föredra framför byggnadsminnena (Christine, 2018-04-26). En 

annan respondent, Wilhelm, instämmer med Christine och menar på att det är av omständiga 

skäl som byggnadsminnen väljs bort. Dels ansågs det vara ett ”projekt” att ens ta sig till 

byggnaderna i fråga, men det ansågs också vara omständigt att ta reda på hur tillgängligheten 

såg ut i byggnaderna. Wilhelm utgick från fördomen om det rådande läget i byggnadsminnena 

baserat på hur det såg ut i de äldre nationshusen: 

 

[...] jag såg det som ett alltför stort projekt att ta mig dit, men även att lära mig hur dessa platsers 

tillgänglighet såg ut. Jag tog för givet att dessa platser hade sämre tillgänglighet än Ekonomikum eftersom 

de är äldre byggnader. Nationshusen är även de äldre byggnader och deras tillgänglighet är i vissa fall 

kraftigt begränsad, så jag förutsatte att samma sak gällde dessa platser (Wilhelm, 2017-12-30). 

 

Christine instämmer med Wilhelm om denna problematik. Under tiden för hennes skada 

vistades hon endast i Ekonomikum på grund av den påtalade omständigheten det skulle kräva 

att ta sig till någon av de äldre byggnaderna. På frågan om Christine upplever en skillnad mellan 

de nyare och äldre byggnaderna vid universitetet, svarar hon: 

 

Hade du frågat mig om var jag trodde det är dålig tillgänglighet, och dit jag aldrig skulle våga chansa på 

att gå på en föreläsning, skulle jag absolut säga Universitetshuset eller Carolina Rediviva. Jag hade aldrig 

gått dit utan att ringa först. Däremot hade jag antagit att Ekonomikum och Engelska parken hade god 

tillgänglighet eftersom de är nyare byggnader, vilket också var anledningen till att jag endast vistades där 

när jag var skadad. Däremot har jag inte full koll på om det finns bättre tillgänglighet i de äldre husen, men 

det kändes lättare att gå dit där jag visste att jag kunde ta mig runt med rullstolen och kryckorna (Christine, 

2018-03-26). 

 

En mobilapplikation kallad maze-map har från universitetets sida utformats för att studenter, i 

synnerhet personer med rörelsehinder, lätt ska navigera sig i universitetets lokaler och entréer 

(Elenfalk, 2018-05-25). Denna information har dock undgått de tillfrågade studenterna med 

undantag för Elin. Gemensamt för de tre är alltså att de har en förutfattad mening om 

universitetets tillgänglighet. Elin menar att även i de nyare lokalerna, saknas tillräckligt med 

information om hur man ska gå tillväga när man har nedsatt rörelseförmåga: 

 

Jag fick inte någon direkt hjälp från universitetets håll. Jag vet inte heller vart jag kan vända mig om jag 

någon gång skadar mig igen. När jag var skadad använde jag inte ens hiss till en början för jag inte visste 

vart den fanns på EP. Det var först när en annan student en gång kom fram till mig och visade vart hissen 

var som jag började använda den. Hade jag haft kryckor längre så hade jag säkert googlat/gått till EP:s 

reception och frågat om vad det finns för stöd (Elin, 2018-04-25). 

 

Peter Elenfalk, avdelningschef för universitetets byggnadsavdelning, menar att den upplevt 

bristande tillgängligheten kan bero på att personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga har en förutfattad mening om hur tillgängligheten faktiskt ser ut vid 

universitetet. Då statistik kring detta ämne saknas samtidigt som det inkommit få anmälningar, 

menar Elenfalk att de påverkade personerna ”knyter näven i fickan”, och med andra ord redan 

”bestämt” sig för att tillgängligheten är bristfällig. Därför blir det också svårare att veta vad de 

enskilda individerna önskar för åtgärder (Elenfalk, 2018-05-25). Jan Karlsson, handläggare vid 

Riksantikvarieämbetet, instämmer om att det inte finns någon stark kritik mot Uppsala 
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universitets byggnadsminnen, från vare sig handikappsorganisationer eller privatpersoner 

(Karlsson, 2017-12-05). 
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6. SLUTSATS 

 

Det finns relativt få stora konflikter mellan tillgänglighetsanpassning och bevarande. Detta 

beror på att aktörerna finner lösningar som lämpas för varje individuellt fall. De konflikter som 

finns kan delas in i tre huvudkategorier; frågan om värdig entré, kontrastmarkeringar för 

synskadade och rullstolsanpassning inne i lokalerna. Dessa konflikter beror till stor del på en 

byråkratisk process mellan universitetet och Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet, där 

Länsstyrelsen anses vara mer restriktiv med vad de godkänner i tillgänglighetssyfte. 

Sammanfattningsvis råder minst sagt en tvetydighet från aktörernas sida, vad gäller uppfattning 

och åsikt kring tillgänglighetsfrågan, något som blev väldigt tydligt i kapitel 5.3. 

Den upplevda tillgängligheten vid universitetet är enligt de tillfrågade studenterna 

bristfällig, i synnerhet i de äldre byggnaderna. Denna uppfattning är dock baserad på 

respondenternas fördomar om de äldre byggnaderna. Vetskapen om hjälpmedel som finns att 

tillskansa sig är till viss del begränsad. 
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7. DISKUSSION 

 

Detta kapitel kopplar samman de teorier presenterade under kapitel fyra med empirin i kapitel 

fem, och huruvida det finns likheter och skillnader mellan dem som kan bidra till den 

kumulativa forskningen. 

7.1 Orsaker och konsekvenser 

Den byråkratiska process som pågår mellan universitetet och 

Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen har inneburit att beslut i vissa fall tagit lång tid. Huruvida 

detta är en ansvarsförskjutning, så som Boulder-Pailler & Urbain kallar det, är svårt att svara 

på. Universitetet har vid flertalet tillfällen försökt komma med förslag på hur man ska åtgärda 

Regnellianums entré, och menar att ansvaret för att godkänna ligger hos Länsstyrelsen. 

Samtidigt råder en tvetydighet från Länsstyrelsens sida. Detta med tanke på att Henrik Gartz 

ansåg det senaste förslaget från universitetet var bra, och att förslaget trots det nekades. Detta 

skulle kunna argumenteras för bero på en inbördes ansvarsförskjutning hos Länsstyrelsen. Att 

genomföra de enligt Boulder-Pailler & Urbain mest fundamentala åtgärderna, däribland 

anpassning av bibliotek och toaletter, har i vissa fall misslyckats. 

Genom att analysera de undersökta aktörerna kan man se en överensstämmelse mellan 

deras agerande och Uggla & Storbjörks artikel om professionskriterier, i synnerhet i frågan om 

”normer”. Dessa normer styr den professionella till beslut som inte nödvändigtvis är rationella 

eftersom det finns existerande påtryckningar från den egne yrkesgruppen. Denna möjlighet går 

att applicera på både Fredrik Lindgren, Jan Karlsson och Henrik Gartz. Fredrik Lindgren, som 

arbetar med universitetets tillgänglighetsanpassning, arbetar i en projektgrupp vars största syfte 

är just tillgänglighet. En möjlighet här är att andra faktorer, som kulturbevarande i 

byggnadsminnena, läggs åt sidan – vilket skulle kunna argumenteras för gå emot 

”allmänintresset”. Här menas att en majoritet av befolkningen inte har nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga, och att en tillgänglighetssatsning kanske bidrar till att majoriteten tar 

skada i form av långvariga renoveringar och så vidare. På samma sätt kan man argumentera 

motsatsen – Gartz yrkesgrupp säger att bevarande går i första hand, tillgänglighet i andra hand, 

och att Länsstyrelsen därför har en större tendens än Riksantikvarieämbetet att neka åtgärder.

 Likt Chewandires och Vincents forskning påpekar finns det problem kring att 

tillgänglighetsanpassningar följer en generell norm om vilka nedsättningar som finns. Här 

åsyftas de skyltar som inte kunnat användas av personer som både sitter i rullstol och som 

använder sig av punktskrift. Därför skulle den så kallade inkluderande designen behöva 

utvecklas vid universitetet för att uppnå största möjliga tillgänglighet för så många personer 

som möjligt. 

En intressant reflektion är att aktörernas och de drabbades syn på universitetets 

tillgänglighet förhåller sig väldigt olika. Lindgren, Karlsson och Gartz menar alla att 

tillgängliheten är god, medan intervjuerna med studenterna avslöjar en annan syn på 

situationen. Som sagt är det oklart huruvida studenterna utgår från en verklighetsbaserad bild 

av tillgängligheten eller om det baseras på deras fördomar om hur det ser ut i byggnadsminnena. 

Här kan man dra en koppling till Gray et. als. forskning som visar att bilden av tillgänglighet 
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skiljer sig drastiskt mellan brukare och aktör. Sammanfattningsvis kan man säga att 

universitetet följt de riktlinjer som de är obligerade att följa, men inte mer. Detta exempelvis 

genom att ta bort de så kallade ”enkelt avhjälpta hindren”. 

 

7.2 Ovärdiga åtgärder och ansvarsförskjutning 

Imrie & Rob talar om den fientliga arkitekturen som personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga ofta bemöts av. Då den är byggd efter så kallade ”funktionella” kroppar, 

finns det stora framkomlighetsproblem för dem som inte faller in i ramen för dem som anses 

vara funktionella. Trappsteg eller oåtkomliga entréer är exempel som lyfts. Här kan man se ett 

starkt samband mellan Imrie & Robs artikel med svaren som genererats från denna fallstudie. 

Dels berättar de tillfrågade studenterna om den framkomlighetsproblematik som råder i 

lokalerna, och trycker extra hårt på trappsteg som ett hinder. Oåtkomliga entréer är enligt 

Lindgren, Karlsson och Gartz en av de största frågorna, men de alla har olika syn på hur 

ovärdigt/oacceptabelt det är. Medan Lindgren anser det vara ett helt orimligt beslut att inte 

anordna en värdig entré vid Regnellianum, anser Gartz att man måste ta kulturmiljön på största 

allvar. I likhet med studien som gjordes i Storbritannien kan man här se tendenser av att den 

ansvariga aktören, i det här fallet Länsstyrelsen, friskrivs från sitt ansvar som tillsynsmyndighet 

över kommunens tillgänglighet. Silverman & Fairchild Ruggles påpekar just detta - att 

tillgängligheten helt och hållet är beroende av vilken aktör som styr. Här kan man se att 

tillgängligheten, eller iallafall den ”värdiga” tillgängligheten, i viss mån begränsas av både 

universitetet och Riksantikvarieämbetet, men i synnerhet av Länsstyrelsen. 

 Man kan dock ifrågasätta huruvida tillgängligheten är på pass dålig som de tillfrågade 

studenterna påstår. Samtliga menade att tillgängligheten till byggnadsminnen var sämre än till 

universitets andra lokaler. Detta samtidigt som man kunde uttyda en viss ovilja att ta reda på 

vad det fanns för tillgänglighetsåtgärder till deras förfogande, till exempel hissar och maze-

map. Om detta berodde på bristande informationsgivande från universitetets sida är svårt att 

svara på. En annan orsak kan vara att deras nedsatta rörelseförmåga endast var tillfällig, varför 

de kanske inte ”brydde” sig om att hitta lösningar på framkomlighetsproblemen. En person med 

kronisk nedsättning hade möjligen haft större vetskap om hur och var denna hjälp går att 

tillskansas. 

 

 

7.3 Vidare forskning 

Eftersom denna studie var av kvalitativ karaktär, har information gällande aktörernas och de 

drabbades åsikter kunnat genereras. Vad som däremot inte har forskats i är statistiska värden. 

Därför vore det intressant att se resultatet från en fältstudie som undersöker hur det faktiska 

läget ser ut och hur skillnaderna mellan Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet ter sig. I en 

kvantitativ studie skulle man exempelvis kunna undersöka om det är så som Lindgren och 

Karlsson påstår, det vill säga att Riksantikvarieämbetet godkänner fler åtgärder än 

Länsstyrelsen. Eftersom statistiken i detta ämne är bristfällig kan detta dock bli svårt, men det 

talar bara ännu mer för att ämneskonflikten behöver forskas i djupare. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuschema till studenter med nedsatt rörelseförmåga 

  

Inledningsfrågor 

-       Vill du berätta lite om din studiesituation? 

-       Vill du berätta om din skada som ledde till nedsatt rörelseförmåga? 

  

Frågor om upplevd tillgänglighet 

-     Hur upplevde du den generella tillgängligheten på universitetet när du hade nedsatt 

rörelseförmåga? 

-       Fanns det någon skillnad mellan de ”vanliga” byggnaderna och byggnadsminnena?  

-       Behövde du tänka igenom din vistelse (hur du skulle ta dig fram till och i 

byggnaderna) innan? 

-       Upplevde du några fysiska barriärer i universitetets lokaler när du hade nedsatt 

rörelseförmåga? 
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-       Upplevde du att du fick stöd från universitets håll? 

o   Vid svar ja: på vilket sätt? 

o   Vid svar nej: varför inte? 

-       Vet du vad maze-map är? 

-       Fanns det platser vid universitet som var svåra/omöjliga att besöka och vistas i? I 

såna fall – varför då? 

-       Besökte du något byggnadsminne, exempelvis Carolina Rediviva, Universitetshuset, 

Juridiska biblioteket eller Kvarteret Munken när du hade nedsatt rörelseförmåga? 

o   Vid svar ja: fanns det några fysiska barriärer på dessa platser? 

o   Vid svar nej: varför inte? 

 

BILAGA 2 

Intervjuschema Fredrik Lindgren 2017-11-22 

 

Inledningsfrågor 

- Vill du berätta lite din bakgrund och din nuvarande anställning? 

- Vill du berätta om varför ni startade det här projektet (tillgänglighetssatsningen)? 

- Vilka byggnader har varit under störst omkonstruering, och varför? 

Tema 1 – problemområden 

- Vilka åtgärder är svårast att åtgärda? 

- Vad tror du det beror på? 

- Kan du nämna en specifik händelse som varit talande för ert tillgänglighetsprojekt? 

- Hur tar man sig fram om man exempelvis sitter i rullstol? 

Tema 2 – skillnader mellan RIKSANTIKVARIEÄMBETET och Länsstyrelsen 

- Upplever du att det finns någon skillnad i bedömning mellan 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET och Länsstyrelsen när det kommer till konflikten? 

- Vilka då? 

- Vad tror du det beror på? 

 

 

BILAGA 3 

Intervjuschema Jan Karlsson 2017-12-05 och Henrik Gartz 2017-12-08 

 

Inledningsfrågor 

- Vill du berätta lite din bakgrund och din nuvarande anställning? 

- Hur ser du på din arbetsgivares förmåga att kombinera bevarande och 

tillgänglighetsanpassningar? 

Tema 1 – problemområden 

- Vilka åtgärder är svårast att åtgärda? 

- Vad tror du det beror på? 
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- Kan du nämna en specifik händelse som varit talande för ert arbete i Uppsala 

universitets byggnadsminnen? 

- Hur tar man sig fram om man exempelvis sitter i rullstol? 

Tema 2 – skillnader mellan Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen 

- Upplever du att det finns någon skillnad i bedömning mellan Riksantikvarieämbetet 

och Länsstyrelsen när det kommer till konflikten? 

- Vilka då? 

- Vad tror du det beror på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


