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Tillgänglighet – ett isolerat behov 

Elva personer med synnedsättning beskriver erfarenheter av tillgänglighet i Stockholms 

stads offentliga miljö. 

Accessibility – An Isolated Need 

Eleven people with visual impairment describe experiences of accessibility in the public 

environment in the city of Stockholm. 

Författare / Authors:  Åsa Engman och Sara Magnusson 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to learn how social structures can enable accessibility, by 

asking persons with visual impairment about their experiences of accessibility in the 

public environment in the city of Stockholm. Eleven adults with visual impairments, 

living in the city of Stockholm, were interviewed using two separate focus groups. The 

study was carried out with the objective to allow for the participants to be involved in the 

research process. The resulting data was analyzed on the basis of Nancy Fraser’s theory 

on social justice, focusing on the conceptions; needs, politicised needs, redistribution, 

recognition and misrecognition. Qualitative findings were reported on the participants’ 

descriptions of; the Handicap Political Programme of Stockholm as a programme 

encompassing high ambitions with limited practical influence on every day life, barriers 

and facilitators for accessibility in the city of Stockholm and equality as one consequence 

of a society accessible for people with visual impairment. The study illustrated that 

different facilitators, depending on the context, and intervention by the society are 

required in order to enable accessibility for all members of society. 

Nyckelord: tillgänglighet, funktionsnedsättning, synnedsättning, deltagare, samhällsmed-

borgare, behov, jämlikhet, samhälle. 

Keywords: accessibility, functional disability, visual impairment, participant, member of 

society, need, equality, society. 
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1. INLEDNING 

Alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter fastställs i Allmänna 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna (1948). För att individen ska kunna ta del av 

sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter krävs att samhället är tillgängligt. Därmed 

utgör tillgänglighet en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Trots 

detta är dagens samhälle inte tillgängligt för alla. I propositionen Från patient till 

medborgare betonas samhällets ansvar för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt 

samhälle (Prop 1999/2000:79). Följande citat beskriver kärnfullt konsekvenser av 

bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.   

 

 ”Bristande tillgänglighet leder till att människor med funktionshinder inte kan 

 delta i olika sammanhang tillsammans med andra.” (Prop 1999/2000:79, s. 26) 

 

Under det internationella handikappåret 1981 påbörjades en diskussion om hur personer 

med funktionsnedsättning ska få del i förbättrade levnadsvillkor. Inom FN utformades då 

ett mål för full delaktighet och jämlikhet i samhället för människor med 

funktionsnedsättning (Prop. 1999/2000:79). Därefter har diskussionen om delaktighet och 

jämlikhet fortsatt och år 2006 antogs FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Tillgänglighet har en central plats i denna konvention i vilken 

anges att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att undanröja hinder mot 

tillgänglighet och därigenom göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att 

leva oberoende och fullt ut ta del av samhället på samma villkor som andra. Även i den 

nationella handikappolitiken är ett av målen att samhället utformas så att alla människor 

med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet (Prop. 1999/2000:79). I 

Handikappolitiskt program för Stockholms stad (2005) formuleras att tillgänglighet är en 

förutsättning för delaktighet och jämlikhet samt skapar möjlighet för personer med 

funktionsnedsättning att arbeta, utbilda sig och klara av det dagliga livet. I programmet 

uttrycks att tillgänglighet leder till positiva effekter för både individen och samhället. 

Stockholms stad har som målsättning att vara världens mest tillgängliga huvudstad år 

2010 (Handikappolitiskt program för Stockholms stad, 2005). 



 

 6 

 

Utifrån principen om alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter samt det 

politiska målet att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 är 

det relevant att ställa frågan hur enskilda individer beskriver vardagliga erfarenheter av 

tillgänglighet i Stockholms stad. Frågan är synnerligen viktig för personer med 

funktionsnedsättning då det är större risk att de missgynnas på grund av bristande 

tillgänglighet. I föreliggande undersökning beskriver personer med synnedsättning 

vardagliga erfarenheter av tillgänglighet i Stockholms stads offentliga miljö. För personer 

med synnedsättning är tillgänglighet en viktig fråga för att kunna delta och agera som 

jämlika samhällsmedborgare. Det är därför nödvändigt att få kunskap om vilka 

erfarenheter personer med synnedsättning har av tillgänglighet i Stockholms stad för att 

tillgänglighet ska kunna uppnås. 

 

Forskning om funktionsnedsättning har kritiserats för att inte få fram resultat som 

förbättrar livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och för att inte inkludera 

personer med funktionsnedsättning mer än som forskningsobjekt (Barnes, & Mercer, 

1997a; Blomberg, 2006; Duckett, & Pratt, 2001; Molin, 2004; Olkin, 2004; Oliver, & 

Barnes, 1998; Vernon, 1997). Kritiken inspirerade oss till att i denna undersökning skapa 

förutsättningar för deltagarna att aktivt delta under forskningsprocessen. Socialt arbete 

riktas mot hinder, ojämlikheter och orättvisor som råder i samhället och utgår från 

principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa (IFSW, 2000). Då tillgänglighet är 

en jämlikhetsfråga ansåg vi det lämpligt att analysera undersökningens resultat utifrån en 

teori om social rättvisa (Fraser, 2003) för att förstå hur samhället kan möjliggöra 

tillgänglighet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur samhälleliga strukturer kan möjliggöra 

tillgänglighet genom att fråga personer med synnedsättning om deras erfarenheter av 

tillgänglighet i Stockholms stads offentliga miljö.  

  

Frågeställningar: 

•       Vilken betydelse kan Handikappolitiskt program för Stockholms stad ha för 

tillgänglighet för samhällsmedborgare? 

•        Vad kan tillgänglighet i vardagen vara och hur kan den uppnås? 

• Vad kan ett tillgängligt samhälle leda till för individen som samhällsmedborgare? 

Begreppsförklaringar 

Nedan förklaras för undersökningen vikta begrepp. Begreppsförklaringarna är 

formulerade av auktoriteter inom respektive område. Begreppet tillgänglighet finns dock 

inte enhetligt förklarat inom litteraturen, forskningen, politiken eller av någon annan 

auktoritet inom området. Deltagarna i denna undersökning ombads läsa Handikappolitiskt 

program för Stockholms stad inför fokusgruppintervjuerna. Därmed får den definition av 

tillgänglighet som görs i Handikappolitiskt program för Stockholms stad förklara 

begreppet tillgänglighet i denna undersökning. 

 

Funktionsnedsättning 

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Funktionshinder/ handikapp 

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Synnedsättning / synskada 

En synnedsättning/synskada innebär att en person anses har så nedsatt synförmåga att det 

är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på 
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grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen 

(Synskadades Riksförbund, 2006). 

 

Tillgänglighet 

I Handikappolitiskt program för Stockholms stad definieras tillgänglighet enligt nedan: 

 

  ”Begreppet tillgänglighet ska i detta dokument tolkas mycket brett. Det är inte 

 bara fysisk tillgänglighet utan även i betydelsen ”att kunna ta del av”. Det kan 

 gälla information, kulturutbud, m m. Med begreppet tillgänglighet avses sålunda 

 både den fysiska miljöns och  allmänna transportmedels tillgänglighet och 

 användbarhet för människor med funktionsnedsättningar och att verksamheter och 

 information är tillgängliga så att de kan nyttjas av människor med 

 funktionsnedsättningar. Begreppet innebär också  att det för människor med 

 funktionsnedsättningar ska finnas möjligheter att  kommunicera med hjälp av 

 de media som finns.” (Handikappolitiskt program för Stockholms stad, 2005, s. 9) 

Avgränsningar 

I undersökningen studeras tillgänglighet som är en viktig förutsättning för att kunna delta 

som jämlik samhällsmedborgare. Undersökningen är dock avgränsad till att studera 

tillgänglighet för vuxna personer med synnedsättning. En ytterligare avgränsning är att 

dessa personer bor i Stockholms stad vilket motiveras av undersökningens syfte och 

frågeställningar.  

Den historiska bakgrunden är avgränsad till att beskriva synskaderörelsens kamp för 

tillgänglighet som har varit riktad mot samhället. I presentationen av samhällets 

åtaganden angående tillgänglighet presenteras både internationella och nationella normer 

och riktlinjer delvis på grund av att de nationella åtagandena har sin grund i 

internationella åtaganden, delvis på grund av att de internationella normer och riktlinjer 

som presenteras har ratificerats av Sverige. Den forskning som presenteras är avgränsad 

till undersökningar kring tillgänglighet och vuxna personer med synnedsättning. Valet av 

teori motiveras av undersökningens syfte och resultat.  
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Disposition 

Undersökningen inleds med en bakgrund i vilken synskaderörelsens kamp för 

tillgänglighet i Sverige beskrivs kortfattat, internationella och nationella samhälleliga 

åtaganden gällande tillgänglighet samt Handikappolitiskt program för Stockholms stad 

presenteras, avslutningsvis redogörs för internationell och nationell forskning kring 

tillgänglighet. Efter bakgrunden presenteras Nancy Frasers (2003) teori om social 

rättvisa. Därefter följer en beskrivning av metoden, etiska överväganden samt en 

metoddiskussion gällande reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Därpå följer 

redogörelsen för undersökningens resultat relaterad till tidigare forskning. Analysen av 

resultaten presenteras i ett separat avsnitt därefter. Undersökningen avslutas med en 

diskussion dels kring resultat och analys, dels kring övergripande metodaspekter, därefter 

ges förslag till vidare forskning. 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt ges initialt en historisk sammanfattning av synskaderörelsens arbete för 

tillgänglighet. Därefter redogörs för centrala internationella och nationella åtaganden, 

som har betydelse för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, i denna 

redogörelse beskrivs Handikappolitiskt program för Stockholms stad. Slutligen 

presenteras aktuell internationell och nationell tillgänglighetsforskning med fokus på 

fysisk miljö och information. 

Ett historiskt perspektiv på synskaderörelsens kamp för tillgänglighet 

Kraven på tillgänglighet och delaktighet är centrala i handikappolitiken vilket kan förstås 

mot bakgrund av att människor med funktionsnedsättning tidigare levt segregerat och 

avskilt från andra människor i samhället (Gustavsson, 2004). Under de senaste årtiondena 

har det dock blivit mer självklart att människor med funktionsnedsättning lever och 

agerar i samhället tillsammans med andra och att alla människor ska ha möjlighet att vara 

delaktiga på samhällets olika arenor (Gustavsson, 2004). I följande avsnitt beskrivs hur 

synskadeorganisationer arbetat för dessa krav ur ett historiskt perspektiv samt hur 

villkoren för personer med synnedsättning förändrats i samhället. 
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I början av 1800-talet bildades det allmänna institutet för blinda och dövstumma i 

Stockholm (Olsson, 2007). Vid institutet utbildades ett fåtal personer med synnedsättning 

främst i teoretiska ämnen och musik. Först i slutet av 1800-talet blev det obligatoriskt för 

barn med synnedsättning att gå i skolan. År 1888 invigdes Tomtebodaskolan i 

Stockholm. Vid Tomtebodaskolan, som var en specialskola för elever med 

synnedsättning utbildades elever från hela landet i både teoretiska och praktiska ämnen, 

till exempel i olika hantverksarbeten. Under 1800-talet var det vanligt att de personer 

med synnedsättning som kunde försörja sig själva arbetade med borstbinderi, korgmakeri 

eller andra handarbeten. (Olsson, 2007) 

 

I slutet av 1800-talet bildades i Stockholm den första föreningen för personer med 

synnedsättning, De Blindas Väl (SRF, 2009). Initiativtagarna var två kvinnor med 

synnedsättning och syftet med föreningen var att marknadsföra hantverksprodukter som 

producerats av personer med synnedsättning. År 1889 bildades De Blindas Förening, 

DBF som i dag är Synskadades Riksförbund. Även DBF hade som syfte att marknadsföra 

hantverksprodukter och dessutom att bistå medlemmar ekonomiskt vid sjukdom och 

begravning. I början av 1900-talet upprättade DBF verkstäder för produktion av korgar 

och borstar samt påbörjade en organiserad försäljning av dessa hantverksprodukter i egna 

butiker. Under 1920-talet introducerade DBF andra utbildningar och arbetsområden än de 

mer traditionella hantverksarbetena i syfte att bredda arbetsmarknaden för personer med 

synnedsättning. Den första politiska kampanj som DBF drev ledde efter tre decenniers 

uppvaktande av politiker till att riksdagen beslutade om att en ekonomisk ersättning 

skulle utgå till personer med synnedsättning utan behovsprövning. Denna ersättning 

benämns i dag handikappersättning. (SRF, 2009) 

  

Två centrala frågor som synskaderörelsen arbetat med i mer än ett sekel är möjligheten 

för personer med synnedsättning att orientera sig i samhället samt möjligheten att ta del 

av information. Redan i slutet av 1930-talet inleddes ett samarbete med Svenska 

Schäferhundklubben om att föda upp och utbilda ledarhundar vilket senare utvecklades 

till Hundskolan i Sollefteå. Under 1950-talet utvecklade DBF kursverksamhet i 

käppteknik vilken i samarbete med olika folkhögskolor spreds i landet. Sedan 1970-talet 
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är det landstingens syncentraler som är ansvariga för käppteknik och annan rehabilitering 

för personer med synnedsättning. För att möjliggöra för personer med synnedsättning att 

ta del av information organiserade DBF år 1911 det första biblioteket för 

punktskriftböcker i Sverige. Under 1940- och 50-talet stred DBF för rätten att producera 

talböcker utan att godkännande från upphovsmannen inhämtats, 1961 förverkligades 

detta.  Sedan dess har olika kampanjer förts bland annat för att personer med 

synnedsättning även ska få tillgång till inlästa dagstidningar. (SRF, 2009) 

 

1975 bildades en ungdomsorganisation inom BDF, Unga Synskadade. En viktig fråga för 

Unga Synskadade var att barn med synnedsättning skulle ha rätt att gå i skola på sin 

hemort. 1986 lades Tomtebodaskolan ner och den verksamhet som fortsatte bedrivas vid 

skolan inriktades mot kursverksamhet för bland andra de pedagoger som arbetade med 

elever i de kommunala skolorna. (SRF, 2009) 

 

Under 1970-talet bytte BDF namn till SRF. Tillsammans med andra 

handikapporganisationer arbetade de för att sprida kunskap om att en 

funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre hindrande beroende av hur miljön är 

utformad. Sedan dess har SRF och Unga Synskadade arbetat utåtriktat och aktivt drivit 

frågan om ett tillgängligt samhälle. (SRF, 2009) 

Internationella och nationella åtaganden med betydelse för tillgänglighet 

Sverige har som medlemsstat i internationella konventioner och riktlinjer och via 

nationella lagar och riktlinjer gjort vissa åtaganden för att säkerställa att mänskliga 

rättigheter och tillgänglighet främjas. Mänskliga rättigheter och principer om icke 

diskriminering utgör utgångspunkt för åtaganden som berör tillgänglighet och för 

Handikappolitiskt program för Stockholms stad.  Med anledning därav presenteras både 

generella åtaganden formulerade för att befästa mänskliga rättigheter och motverka 

diskriminering samt specifika åtaganden vilka bekräftar dessa rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning och åtaganden kring tillgänglighet. Presentationen ger således 

en bakgrund till Handikappolitiskt program för Stockholms stad. Dessutom lyfte 

deltagarna i denna undersökning fram lagar och riktlinjer som en förutsättning för ökad 
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tillgänglighet (se sid. 48). Nedanstående genomgång tjänar därmed även syftet att ge en 

vidare bild av det sammanhang deltagarna befinner sig i.  

 

Initialt presenteras internationella deklarationer, konventioner och policydokument. 

Därefter presenteras svensk lagstiftning inklusive det nationella handikappolitiska 

programmet Från patient till medborgare. Slutligen presenteras Handikappolitiskt 

program för Stockholms stad. Då Handikappolitiskt program för Stockholms stad utgjort 

stimulusmaterial i föreliggande undersökning presenteras detta mer detaljerat än övriga 

dokument (för beskrivning av programmets användning som stimulusmaterial, se sid. 33 

ff.). 

Internationella åtaganden 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 fastslår att alla 

människor är lika i värde och att var och en är berättigad till vissa grundläggande 

rättigheter och friheter. Den allmänna förklaringen ger formellt endast uttryck för en 

politisk viljeförklaring men delar av den har med tiden blivit juridiskt bindande. Förbudet 

mot diskriminering är en central princip i den allmänna förklaringen som numera anses 

bindande (Prop. 2007/08:95). I förklaringen anges att alla människor är lika inför lagen 

och är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering. Den allmänna 

förklaringen stadgar att de friheter och rättigheter som inkluderas i denna ska tillkomma 

var och en utan åtskillnad av något slag.  

  

I andra, efterföljande FN konventioner har principen om icke-diskriminering specificerats 

ytterligare. I 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som 

ratificerades av Sverige 1971, stipuleras att samtliga rättigheter som är inskrivna i 

konventionen ska tillförsäkras alla oavsett diskrimineringsgrunderna ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, 

börd eller ställning i övrigt. Diskrimineringsgrunderna är inte uttömmande angivna i 

konventionen vilket innebär att fler diskrimineringsgrunder än de ovan nämnda kan 

omfattas av konventionen trots att de inte uttrycks explicit (Prop. 2007/08:95). I 

konventionen skyddas bland annat rätten till politiskt deltagande och allas likhet inför 
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lagen. Likhet inför lagen gäller inom samhällets alla områden och innebär att alla har rätt 

till samma skydd mot diskriminerande rättsregler. 

 

1971 ratificerade Sverige FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter från 1966. I konventionen anges att konventionsstaterna ska tillförsäkra att de 

i konventionerna stadgade rättigheterna utövas utan diskriminering oberoende av ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social 

härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Personer med funktionsnedsättning 

nämns inte uttryckligen, dock har FN uttalat att denna konvention utöver de ovan nämnda 

även inbegriper diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning och sexuell läggning 

(Prop. 2007/08:95). Konventionen skyddar bland annat rätten till arbete, rätten till social 

trygghet och utbildning.  

 

FN:s standardregler för funktionshindrade (1993) är moraliskt förpliktigande för FN:s 

medlemsstater och uttrycker principiella ståndpunkter för att tillförsäkra människor med 

funktionsnedsättning delaktighet. Tillgänglighet, som har en central plats i detta 

dokument, anges vara ett av huvudområdena för att uppnå delaktighet på lika villkor. 

Enligt standardreglerna ska staterna göra den fysiska miljön, information och 

kommunikation tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. I standardreglerna 

beskrivs att delaktighet och jämlikhet har status som mänskliga rättigheter. 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder antogs 2006 och 

ratificerades av Sverige i december 2008. I konventionen bekräftas att alla människor, 

utan åtskillnad, är berättigad till de rättigheter och friheter som anges i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna och i andra FN-konventioner om mänskliga 

rättigheter. I konventionen stadgas att konventionsstaterna ska säkerställa och främja fullt 

förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer 

med funktionsnedsättning utan diskriminering. Bestämmelserna i konventionen omfattar 

alla områden i samhället, vilket innebär att diskriminering ska motverkas inom 

exempelvis områdena utbildning, arbete och hälsovård. Genom konventionen garanteras 

personer med funktionsnedsättning bland annat: likhet inför lagen, rätten till fri rörlighet, 
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rätten till medborgarskap, rätten till utbildning, rätten till hälsa, rätten till arbete och 

rätten till deltagande i det politiska och offentliga livet.  

 

Tillgänglighet har en central plats i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionshinder (2006). I Artikel 9 förklaras vilka åtgärder konventionsstaterna ska vidta 

för att undanröja hinder mot tillgänglighet och därigenom göra det möjligt för personer 

med funktionsnedsättning att leva oberoende och fullt ut ta del av samhället på samma 

villkor som andra. Byggnader, vägar, transportmedel, information och kommunikation 

ska göras tillgängliga. Konventionsstaterna har åtagit sig att erbjuda intressenter 

utbildning om funktionsnedsättning, övervaka att miniminormer om tillgänglighet 

utvecklas och efterlevs, anpassa anläggningar och erbjuda personlig hjälp i form av 

assistans eller ledsagning för att öka tillgängligheten till anläggningar som allmänheten 

har tillträde till. Personer med funktionsnedsättning tillerkänns lika rätt att leva i 

samhället med lika valmöjligheter som andra personer. Konventionsstaterna ska 

säkerställa att offentliga anläggningar och service ska vara tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning och svara mot deras behov.  

Nationella åtaganden 

I Sverige skyddas mänskliga rättigheter främst genom Regeringsformen (1974:152). I 

denna anges att den offentliga makten ska utövas utifrån demokratins idéer med respekt 

för alla människors lika värde. Regeringsformen stadgar att det allmänna ska trygga 

rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt verka för att alla människor ska kunna 

uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmännas ansvar för att motverka 

diskriminering av människor på grund av bland annat funktionsnedsättning fastställs 

också i Regeringsformen. 

 

Skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning regleras även i den nya 

Diskrimineringslagen (2008:567) som trädde i kraft 1 januari 2009. Personer med 

funktionsnedsättning skyddas mot diskriminering, det vill säga direkt eller indirekt 

missgynnande på grund av funktionsnedsättning. Förbudet mot diskriminering gäller 

inom alla samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning samt hälso- och sjukvård. 
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Dock inbegrips inte missgynnande som kan uppkomma för en person med 

funktionsnedsättning på grund av hinder i den omgivande miljön, det vill säga en form av 

bristande tillgänglighet. Regeringen gav i uppdrag till en diskrimineringskommitté att 

göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen (SOU 2006:22). 

Diskrimineringskommittén föreslog att underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet 

för personer med funktionsnedsättning skulle utgöra diskriminering och därmed även 

skulle befästas i den nya diskrimineringslagstiftningen. I argumentationen för att 

bristande tillgänglighet skulle inbegripas i den nya lagen hänvisade 

Diskrimineringskommittén till FN:s standardregler och andra åtaganden som anger att 

bristande tillgänglighet kan utgöra en kränkning av mänskliga rättigheter. De andra 

åtaganden kommittén hänvisade till var FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionshinder som då höll på att utarbetas samt till det nationella handikappolitiska 

programmet i vilket framhålls att åtgärder bör vidtas inom alla samhällssektorer för att ge 

personer med funktionsnedsättning full delaktighet i samhället och för att stärka skyddet 

mot diskriminering. De flesta remissinstanser var positiva till förslaget att införa förbud 

mot underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning i nya diskrimineringslagen. Förslaget avslog dock med hänvisning 

till att frågan behövdes belysas ytterligare. (Prop. 2007/08:95) 

 

I Förvaltningslagen (1986:223) anges att alla myndigheter är skyldiga att underlätta för 

individen i kontakt med myndigheten. Myndigheter ska se till att enskilda kan kontakta 

dem med hjälp av olika media däribland e-post. I Förordningen (2001:526) om de 

statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken stipuleras att 

myndigheter ska utöva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen. 

Detta innebär att myndigheter ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges 

full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor samt för att lokaler, 

verksamhet och information görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. FN:s 

standardregler ska vara vägledande i detta arbete (SOU 2006:22).  

 

Tillgänglighet till fysisk miljö så som byggnader och allmänna platser regleras i Plan- 

och bygglagen (1987:10). Vid bedömning av ärenden enligt Plan- och bygglagen ska 
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både enskilda och allmänna intressen beaktas. I lagen anges bland annat att det är av 

allmänt intresse att byggd miljö utformas så att möjlighet skapas för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. Vid nybebyggelse ska alltid vissa 

tillgänglighetskrav beaktas. I befintliga offentliga byggnader och platser ska enkelt 

avhjälpta hinder undanröjas för att öka tillgängligheten och användbarheten för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Krav på tillgänglighet i fråga om 

nybyggnationer och ändringar av byggnader specificeras i Lagen (1994:847) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, mm samt i Förordningen (1994:1215) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, mm. Huvudregeln är att byggnaderna ska vara 

tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dock görs alltid 

en avvägning mellan tillgänglighetsintresset och intresset av att bevara bland annat 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader (SOU 2006:22). 

 

I lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik fastställs att kollektivtrafiken 

ska utövas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättning vilket innebär att de 

färdmedel som brukas ska vara anpassade i så hög grad som möjligt för dessa resenärer. 

Hur denna anpassning ska genomföras beskrivs i Förordningen (1980:398) om 

handikappanpassad kollektivtrafik. I Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv 

persontrafik föreskrivs att det i varje län ska finnas en länstrafikansvarig som bland annat 

ska verka för att transporter med färdtjänst ska vara tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

För att öka tillgängligheten till litterära verk för personer med funktionsnedsättning har 

en inskränkning av upphovsmannens rätt att förfoga över sitt verk befästs i Lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Inskränkningarna skapar 

möjlighet att tillhandahålla verket i andra typer av media så att personer med 

funktionsnedsättning kan ta del av verket. Biblioteken ska enligt Bibliotekslagen 

(1996:1596) erbjuda litteratur i särskilt anpassade former med hänsyn till de behov 

personer med funktionsnedsättning har. Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i 

samverkan med andra bibliotek främja att personer med synnedsättning och andra 
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funktionsnedsättningar får tillgång till litteratur bland annat genom att de utformar och 

lånar ut talböcker och punktskriftböcker (SOU 2006:22). 

 

För att säkerställa rätten till utbildning som stipuleras i Regeringsformen (1974:152) 

fastslås i Skollagen (1985:1100) att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till 

utbildning och att särskild hänsyn ska tas till elever med behov av särskilt stöd i 

undervisningen. Även lokalerna ska vara ändamålsenligt utformade, vilket bland annat 

innebär att de ska vara tillgängliga för och att kunna användas av elever med nedsatt 

rörelse- syn- eller hörselförmåga (Arbetsmiljölagen, 1977:1160; 

Grundskoleförordningen, 1994:1194; Särskoleförordningen, 1995:206). 

 

Utöver ovanstående nationell lagstiftning och reglering finns två lagar som genom 

insatser riktade mot individen syftar till att främja delaktighet och därmed även 

tillgänglighet till samhället. I Socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialtjänstens 

övergripande mål är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Enskilda kan få bistånd beviljat i enlighet med 

Socialtjänstlagen i syfte att tillförsäkra den enskilda en skälig levnadsnivå, biståndet ska 

utformas så att det stärker individens möjlighet att leva ett självständigt liv. 

Ledsagarservice är en form av bistånd som personer med synnedsättning kan få vilket 

kan underlätta för individen i en otillgänglig miljö. Socialtjänsten ska särskilt verka för 

att människor med funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap 

och leva som andra.  

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) omfattar personer med 

viss typ av funktionsnedsättning. Enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade ska jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

främjas för de personer som omfattas av lagen. Särskilt stöd och särskild service kan 

beviljas enskilda som omfattas av lagen i syfte att tillförsäkra dem goda levnadsvillkor. 

Dessa insatser ska vara varaktiga och samordnade samt anpassade till den enskildas 

individuella behov. Insatserna ska även vara utformade så att de är lätt tillgängliga för 

den som behöver insatsen och stärker dennas förmåga att leva ett självständigt liv. Sedan 
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Regeringsrätten i en prejudicerande dom (RÅ 1999 ref 54) avslog rätten till ledsagning 

för en person med synnedsättning enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade är det ytterst sällsynt att kommuner beviljar insatser för personer med 

synnedsättning enligt denna lag.  

 

Det nationella handikappolitiska programmet Från patient till medborgare (Prop. 

1999/2000:79) som antogs år 2000 utgår från alla människors lika värde, rättigheter och 

skyldigheter. Målen i programmet sträcker sig till 2010. Programmet fokuserar i hög grad 

på miljöns betydelse för delaktighet och individen betraktas som en aktör med makt att 

påverka sitt eget liv. I programmet formuleras att individen endast kan nå full delaktighet 

under förutsättning att samhället och den omgivande miljön är tillgänglig. För att uppnå 

delaktighet krävs det för det första att handikapperspektivet genomsyrar samhällets alla 

områden, vilket innebär att frågor som rör personer med funktionsnedsättning inte åtskiljs 

från andra frågor och behandlas separat. För det andra krävs att ett tillgängligt samhälle 

skapas genom att hinder i den fysiska miljön undanröjs. För det tredje krävs att 

bemötandet hos anställda och beslutsfattare gentemot personer med funktionsnedsättning 

förbättras genom förändrade attityder och värderingar. 

Handikappolitiskt program för Stockholms stad 

Handikappolitiska program för Stockholms stad som antogs 2004 och gäller från 2005 är 

formulerat utifrån FN:s standardregler samt det nationella handikappolitiska programmet. 

Målen i Handikappolitiska program för Stockholms stad ska vara förverkligade senast år 

2010 då det även är uttalat att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad. 

Programmet syftar till att skapa en gemensam uppfattning om handikappfrågor i staden 

samt klargöra det ansvar som nämnder och bolagsstyrelser i staden har. 

Handikapperspektivet ska prägla alla samhällsområden. I programmet påpekas att det 

krävs kraftfulla insatser inom de olika samhällsområdena; utbildning, arbete, kultur, 

bostäder, socialtjänst och samhällsplanering för att nå målet att bli världens mest 

tillgängliga huvudstad. Handikapperspektivet ska vara en naturlig del i nämndernas 

arbete och nämnderna ska söka generella lösningar så att alla kommuninvånare kan ta del 
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av lösningarna. Särlösningar ska undvikas i de fall dessa motverkar delaktighet och 

integrering. 

 

Delaktighet och jämlikhet är de övergripande målen i programmet och ska uppnås genom 

ökad medvetenhet och kunskap hos anställda i stadens bolag och förvaltningar samt 

genom att adekvat stöd och service till människor med funktionsnedsättning. I 

programmet delas begreppet delaktighet upp i ett antal områden: tillgänglighet till stadens 

inre och yttre miljö, utbildning, arbete, ekonomisk trygghet, social trygghet, familjeliv, 

personlig integritet, kultur, rekreation, idrott och religion. I programmet formuleras de 

handikappolitiska inriktningsmålen för tillgänglighet i Stockholms stad enligt nedan: 

 

• ”Enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

 funktionsnedsättning på publika lokaler och på allmänna platser ska vara 

 eliminerade senast år 2010. 

• Som ett led i detta arbete ska tillgänglighetsplaner för den yttre miljön och för 

stadens offentliga lokaler upprättas senast år 2006 med inventeringar som grund 

och med åtgärdsplaner för att nå målet år 2010. 

• Staden ska aktivt verka för att fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter  och 

organisationer senast till år 2010 eliminerar hinder för tillgänglighet till och 

användbarhet av lokaler till vilka allmänheten har tillträde samt för användning av 

allmänna transporter. 

• ”Stockholm, en stad för alla – riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö” ska följas vid alla förändringar i den yttre miljön.  Staden ska införa 

basanpassning i nyproduktion av bostäder och lokaler och därigenom precisera de 

krav på tillgänglighet som finns i lagstiftning och byggregler. Tydliga 

tillgänglighetskrav ska inarbetas i översiktsplanen.” (Handikappolitiskt program 

för Stockholms stad, 2005, s. 13) 

 

Tillgänglighet i Handikappolitiskt program för Stockholms stad är således i hög grad 

fokuserat på fysisk miljö. Dock anges i definitionen (se sid. 8) att tillgänglighet i 
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programmet ska tolkas brett och inbegripa betydelsen att ”kunna ta del av” 

(Handikappolitiskt program för Stockholms stad, 2005, s.9). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras internationell och nationell forskning om tillgänglighet för 

personer med synnedsättning. Forskningen som presenteras fokuserar på tillgänglighet i 

relation till fysisk miljö och information. Ur denna forskning lyfts resultat fram som 

belyser hinder, möjligheter och konsekvenser av tillgänglighet. Forskning om 

tillgänglighet för personer med synnedsättning spänner inom ett vitt område, mellan 

forskning om till exempel hur sedlar kan göras tillgängliga för personer med 

synnedsättning (Lederman, & Hamilton, 2002) och forskning om betydelsen av en 

tillgänglig miljö för individens aktiva deltagande i samhället (Marston, & Golledge, 

2003). Initialt presenteras forskningsresultat gällande orientering i den fysiska miljön, 

därefter presenteras forskningsresultat gällande information. Avslutningsvis redovisas 

resultat från undersökningarna som visar möjligheter för att öka tillgängligheten. 

Orientering i fysisk miljö 

Möjligheten att självständigt ta sig fram och att resa är viktig både för personer med 

funktionsnedsättning och för personer utan funktionsnedsättning (Iwarsson, & Ståhl, 

1999). Trots detta visar undersökningar utförda i Sverige och i USA att rörelsefriheten i 

praktiken är begränsad för personer med funktionsnedsättning (Iwarsson, & Ståhl, 1999; 

Kirchner, Gerber, & Smith, 2008; Marston, & Church, 2005; Marston, & Golledge, 

2003). I USA finns specifik lagstiftning som reglerar tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, trots detta visar resultat från undersökningar att tillgängligheten i 

den fysiska miljön är bristfällig (Kirchner, Gerber, & Smith 2008; Rimmer, Riley, Wang, 

& Rauworth, 2005).  

 

Miljöns utformning är av avgörande betydelse för att personer med synnedsättning ska 

kunna delta i aktiviteter utanför hemmet (Jensen, Iwarsson, & Ståhl, 2002; Marston, & 

Golledge, 2003; Rimmer et al., 2005). Marston och Golledge (2003) påvisar att 

möjligheten för personer med synnedsättning att delta i aktiviteter begränsas av en miljö i 

vilken inte skapas förutsättningar för individen att orientera sig. I en annan undersökning 
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visas att närområdet av de flesta personer med synnedsättning betraktas som tillgängligt 

trots att individerna beskriver att det finns olika hinder i närområdet så som ojämna gator 

och trottoarer (Kirchner, Gerber, & Smith, 2008). Individens rörlighet och delaktighet 

begränsas särskilt i en för individen ny och okänd miljö (Marston, & Church, 2005; 

Marston, & Golledge, 2003). Marston och Golledge (2003) lyfter i sin undersökning fram 

att en otillgänglig miljö kan leda till att individen avstår från vissa aktiviteter. Individen 

kan i vissa fall komma över hinder i miljön på egen hand, men det tar omfattande tid och 

energi i anspråk (Jensen, Iwarsson och Ståhl, 2002; Kirchner, Gerber, & Smith, 2008; 

Marston, & Church, 2005). 

 

I en tillgänglig miljö behöver individen inte be om hjälp och kan utföra aktiviteter mer 

självständigt (Marston, & Golledge, 2003). Det har visats att personer med 

synnedsättning skulle resa mer och företa sig mer aktiviteter under förutsättning att 

miljön är mer tillgänglig (Iwarsson, Jensen, & Ståhl, 2000; Marston, & Golledge, 2003). 

Marston och Golledge (2003) uttrycker detta fenomen som om att det finns en outtalad 

efterfrågan hos personer med synnedsättning att delta i fler aktiviteter. Möjligheten att 

självständigt ta sig fram och resa kan således beskrivas som en förutsättning för 

delaktighet i samhällslivet. 

Tillgång till information  

Möjligheten att kunna läsa på egen hand har enligt Gerber (2003) en avgörande betydelse 

för individens språkutveckling, frigörelse och livskvalitet. Gerber (2003) uttrycker vidare 

att läsbar information ger personer med synnedsättning tillgång till samhället i stort 

(Gerber, 2003). Information är dessutom avgörande för att minska ojämlikheter i hälsa 

(Beverly, Bath, & Booth 2004). Tillgänglig information är en viktig förutsättning för 

utbildning och arbete (Gerber, 2003; Lockerby, Breau, & Zuvela, 2006). Trots detta är 

information inte alltid tillgänglig och möter inte behoven hos vissa grupper av individer 

däribland personer med synnedsättning (Beverly, Bath, & Booth 2004; Gerber, 2003; 

Rimmer et al., 2005). 
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För personer med synnedsättning tar det omfattande tid i anspråk att tillgodogöra sig den 

information som står till buds (Beverly, Bath, & Booth 2004; Gerber, 2003). Då en 

person med synnedsättning får information i ett format denne inte kan läsa krävs det att 

personen ber om hjälp (Gerber, 2003; Winberg, 2008). Även i de fall personen har 

tillgång till läsbar information tar det både lång tid och mycket kraft i anspråk att läsa till 

exempel punktskrift, inläst text eller text på hemsidor på Internet (Gerber, 2003). 

Personer med synnedsättning efterfrågar information i flera olika format för att öka 

tillgängligheten, till exempel punktskrift, svartskrift i storstil, tillgängliga hemsidor på 

Internet och e-post (Beverly, Bath, & Booth 2004; Gerber, 2003). Information ger 

individen vetskap om aktiviteter som står till buds i samhället (Lockerby, Breau, & 

Zuvela, 2006; Rimmer et al., 2005). Rimmer et al. (2005) fokuserar i sin forskning på 

tillgänglighet till träningslokaler och lyfter fram att information om dylika fasciliteter ger 

individen en möjlighet till fysisk träning. I undersökningar lyfts fram att tillgänglig 

information möjliggör för individen att välja i ett rikt utbud av produkter (Gerber, 2003; 

Sokol-McKay, & Michels, 2007). I andra undersökningar har det visats att adekvat 

information kan öka tillgängligheten i den fysiska miljön genom att underlätta orientering 

(Marston, & Golledge, 2003; Wiener, Ponchillia, Joffee, Rutberg-Kuskin, & Brown, 

2000). Utifrån ovanstående forskning kan möjligheten att ta del av information ses som 

en förutsättning för både individens rörelsefrihet och möjlighet att oberoende delta i olika 

samhälleliga aktiviteter. 

Möjligheter för en ökad tillgänglighet 

För en ökad tillgänglighet är det nödvändigt att ta hänsyn till olika dimensioner som 

samspelar vilket påvisas i ett flertal olika undersökningar (Beverly, Bath, & Booth, 2004; 

Gerber, 2003; Iwarsson, & Ståhl, 1999; Jensen, Iwarsson, & Ståhl 2002; Marston, & 

Golledge, 2003; Rimmer et al., 2005; Winberg, 2008). Ovan har redovisats att 

information är en aspekt som möjliggör tillgänglighet i fysisk miljö. Nedan redovisas 

andra möjligheter för att öka tillgängligheten som påvisats i tidigare forskning.  

 

Olika individuella hjälpmedel kan underlätta tillgänglighet. En dator kan underlätta 

inhämtning av information och skapar dessutom en viktig arena för kommunikation, 
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vilken är särskilt viktig för personer med synnedsättning (Gerber, 2003; Winberg, 2008).  

Datorer och internet har ökat tillgängligheten till information för personer med 

synnedsättning vilket enligt Gerber (2003) ger individen möjlighet till ett mer 

självständigt informationsinhämtande, ökade kunskaper och därmed skapas möjlighet för 

jämlikhet i samhället. En Daisy spelare är ett annat exempel på ett hjälpmedel som ökar 

tillgängligheten till information (Lockerby, Breau, & Zuvela; 2006). Daisy spelaren 

underlättar läsning av litteratur för individen då funktioner för att söka rubriker, 

sidnummer och markera egna bokmärken gör läsningen mer effektiv än tidigare 

kassettbandspelare (Lockerby, Breau, & Zuvela; 2006). En vit käpp är ett exempel på ett 

individuellt hjälpmedel som kan underlätta för individen att ta sig fram genom att 

individen med denna kan uppmärksamma hinder och ojämnheter på vägen (Kirchner, 

Gerber, & Smith, 2008). Att hitta till en särskild butik eller att gå över en gata kan dock 

vara näst intill omöjligt utan ytterligare hjälp från omgivningen (Marston, & Golledge, 

2003; Marston, & Church, 2005).  

 

Omgivningens bemötande är en ytterligare möjlighet för ökad tillgänglighet. Iwarsson, 

Jensen och Ståhl (2000) fann att omgivningens bemötande och agerande har inverkan på 

hur tillgänglig en bussresa är för en person med funktionsnedsättning. Andra människors 

betydelse för tillgänglighet noterar Jensen, Iwarsson och Ståhl (2002) även i en senare 

undersökning där de bland annat beskriver att servicen som tillhandahålls då en person 

åker med färdtjänst kan öka tillgängligheten. Ytterligare forskning lyfter fram vikten av 

omgivningens bemötande och att professionella får kunskap och information om 

funktionsnedsättningar för att öka tillgängligheten (Beverly, Bath, & Booth, 2004). 

 

Orientering kan underlättas genom att individen erhåller viktig information via olika 

tekniska lösningar, till exempel möjliggör utrop på bussar, som anger färdväg och 

linjenummer på utsidan av bussen, att välja rätt buss (Wiener et al., 2000). En annan 

teknisk lösning som underlättar orientering är infrateknik som positionsbestämmer 

butiker och andra fasciliteter i närheten av individen (Marston, & Golledge, 2003). 

Marston och Golledge (2003) påvisar i undersökningen att personer med synnedsättning 
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skulle företa sig både fler resor och resor till nya platser då denna teknik sparade 

individen tid och kraft.   

 

Miljöns tillgänglighet är dock inte enbart beroende av tekniska lösningar och byggda 

miljöer (Iwarsson, & Ståhl, 1999; Iwarsson, Jensen och Ståhl, 2000; Jensen, Iwarsson, & 

Ståhl, 2002; Marston, & Golledge, 2003). Iwarsson, Jensen och Ståhl (2000) beskriver att 

tillgänglighet handlar om interaktionen mellan människa och miljö. Forskningen visar att 

olika aspekter och sammanhanget är avgörande för att underlätta och möjliggöra 

tillgänglighet för personer med synnedsättning. Winberg (2008) har studerat personer 

med synnedsättning och hur de använder datorer i arbetssammanhang. Undersökningen 

påvisar att tekniken i sig inte möjliggör tillgänglighet, utan att ett samspel mellan 

tekniken, användaren och kontexten är avgörande för en ökad tillgänglighet (Winberg, 

2008). För att kunna tillhandahålla tillgänglig information om hälsoaspekter till personer 

med synnedsättning påpekar Beverly, Bath och Booth (2004) att det viktigaste är att olika 

professionella grupper, såsom socialarbetare, vårdpersonal och informatörer samarbetar 

och involverar personer med synnedsättning. 

3. TEORI 

I följande avsnitt presenteras den teori och de teoretiska begrepp som använts som 

verktyg i analysen av denna undersöknings resultat. Deltagarna i föreliggande 

undersökning uttrycker att tillgängligheten i samhället kan öka genom förändringar som 

företas på en strukturell nivå. Utifrån deltagarnas beskrivningar samt undersökningens 

syfte fann vi Nancy Frasers (2003) teori om social rättvisa relevant som analysverktyg för 

att besvara undersökningens syfte. Med hjälp av Frasers teoretiska begrepp behov, 

politiserat behov, omfördelning, erkännande och misskännande avser vi begripliggöra 

hur tillgänglighet i samhället kan möjliggöras genom samhälleliga förändringar. I 

avsnittet presenteras initialt den kontext inom vilken Frasers teori befinner sig. Därefter 

presenteras Frasers teori om social rättvisa med fokus på de begrepp vi avser att använda 

i analysen.   



 

 25 

Sociala teorier om erkännande 

Sedan 1990-talet har sociala teorier om erkännande utvecklats av den kanadensiske 

filosofen Charles Taylor (1994), den amerikanske filosofen Nancy Fraser (2003) samt 

den tyske filosofen Axel Honneth (2003). Teorierna går tillbaka till tidigare tänkares 

traditioner, bland andra Rousseau, Kant, Foucault och Habermas (Fraser, 2003; Honneth, 

2003; Taylor, 1994). Centralt i de tre sociala teorierna om erkännande är erkännandet av 

individers och gruppers lika värde och särart (Fraser, 2003; Honneth, 2003; Taylor, 

1994). Erkännande anses utgöra en förutsättning för ett demokratiskt samhälle i vilket 

dess medborgare måste ges möjlighet att delta på lika villkor (Fraser, 2003; Honneth, 

2003; Taylor, 1994). Innebörden av begreppet erkännande är inte fixerat och teorierna är 

inte helt samstämmiga gällande hur erkännande ska förverkligas. De tre filosoferna är 

delvis kritiska till varandras teorier. 

 

Fraser (2003) har utvecklat en teori om social rättvisa som inbegriper de två aspekterna 

erkännande och omfördelning. Taylor (1994) och Honneth (2003) fokuserar på 

erkännande. Omfördelning innebär enligt Fraser (2003) politiska och ekonomiska 

omfördelningar av samhällets resurser och erkännande handlar om att stärka en grupps 

sociala status och eliminera dess underordning. Utan omfördelning förklarar Fraser 

(2003) att grupper blir fortsatt underordnade även om de är erkända. Enligt Fraser (2003) 

är omfördelning en förutsättning för att erkännande ska kunna leda till att underordnade 

grupper ska kunna delta i samhället jämlikt med andra i praktiken. Fraser (2003) 

intresserar sig således för erkännande och omfördelning på en politisk- strukturellnivå. 

Taylor (1994) och Honneth (2003) inbegriper flera nivåer av erkännande än den 

strukturella, däribland erkännande i nära relationer. Taylor (1994) och Honneth (2003) 

diskuterar erkännande i förhållande till individers identitet medan Fraser (2003) 

diskuterar erkännandet i relation till gruppers status. Med anledning av att Fraser 

diskuterar erkännande i relation till gruppers status samt insatser på en strukturell nivå för 

att skapa förutsättningar för rättvisa ansåg vi Frasers teori relevant för denna 

undersöknings syfte. 
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Nancy Frasers teori om social rättvisa – mellan omfördelning och erkännande 

Fraser (2003) beskriver en teori om social rättvisa inom vilken socioekonomisk 

omfördelning och kulturellt erkännande betraktats som komplementära aspekter. I teorin 

utgår Fraser (2003) från att grupper i samhället för en kamp för sina behov och att de 

ställer krav på att samhället ska vidta insatser vilka möjliggör för gruppen att delta 

jämlikt med andra. Följande presentation av teorin utgår från Nancy Frasers (2003) Den 

radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande. Nedan presenteras Frasers 

teoretiska begrepp i följande ordning behov, politiserade behov, omfördelning, 

erkännande och misskännande. 

Kampen om behoven 

Sedan mitten av 1900-talet har allt fler olika underordnade grupper ställt krav på 

erkännande för sin existens och särart. Grupper har centrerats kring olika förtryck och 

ifrågasatt till exempel rasåtskillnader, sexuellt förtryck och heteronormativitet. Fraser 

förklarar att det skett en förskjutning från en klasskamp till en kamp för olika 

underordnade grupper och ett erkännande av dessas behov och existens. 

 

I välfärdsstatliga samhällen utgör olika gruppers behov viktiga uttryck i politiska 

sammanhang. Fraser beskriver att diskussionen om behov har institutionaliserats på den 

politiska arenan och att denna diskussion är tätt sammanlänkad med diskussionen om 

gruppers rättigheter. Detta innebär att en grupps kamp för sina behov förs parallellt med 

gruppens strävan efter att behoven erhåller status som rättigheter. Fraser vill rikta 

uppmärksamheten mot olika behovskravs kontextuella och omstridda karaktär och 

fokuserar på vad hon benämner som behovstolkningens politik. Behovstolkningens 

politik innefattar tre analytiskt skilda men i praktiken sammanvävda delar. Den första 

delen inbegriper kampen för att etablera eller bestrida ett visst behovs politiska ställning. 

Den efterföljande delen inbegriper kampen om tolkningen av ett visst behov, vilket 

innebär att en kamp förs om makten att definiera behoven och bestämma vad det är som 

tillfredsställer behoven. Den sista delen inbegriper kampen om tillfredsställelsen av ett 

visst behov, vilket innebär att en kamp förs för att säkerställa eller neka att detta behov 

ombesörjs. 
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Fraser betonar att enligt den diskursiva betydelsen av politik är ett behov politiskt 

etablerat då det är föremål för diskussion på flera olika diskursiva arenor och bland en rad 

olika diskursiva offentligheter. De centrala diskursiva arenorna är enligt Fraser 

parlament, universitet, domstolar och massmedier. Diskursiva offentligheter kan enligt 

Fraser till exempel identifieras utifrån deras relativa makt eller utifrån en central 

mobiliserande fråga. Stora diskursiva offentligheter kan politisera en fråga enbart genom 

att ta upp den till diskussion. Ett behov som är politiserat diskuteras på den politiska 

arenan som ett behov som ska tillfredsställas genom samhällets försorg. För att 

tillfredsställa ett politiserat behov och verka för jämlika villkor är det nödvändigt att de 

åtgärder som samhället vidtar riktas mot förändringar i samhället, inte mot individen. Ett 

politiserat behov som tillgodoses genom samhälleliga åtgärder riktade mot individen 

förskjuter behovet till en individuell nivå. Det är då inte självklart att behoven tillgodoses 

eftersom individuella lösningar ersätter samhälleliga förändringar. Om ett behov isoleras 

som en individuell angelägenhet riskerar det att förbli osynligt på samhällets diskursiva 

arenor. Då underordnade gruppers specifika behov utesluts från den diskursiva arenan 

riskerar dominans- underordningsrelationer fortsätta reproduceras.  

Omfördelning, erkännande och misskännande 

Enligt Frasers teori kräver social rättvisa omfördelning och erkännande. I teorin utgår 

Fraser från att mänskliga rättigheter alltid måste respekteras när politiska åtgärder vidtas 

för att främja rättvisa. I teorin formuleras två föreställningar om orättvisa; 

socioekonomisk samt kulturell orättvisa. Den socioekonomiska orättvisan kan enligt 

Fraser leda till marginalisering och deprivation. Botemedlet mot socioekonomisk 

orättvisa är politiska- ekonomiska omstruktureringar vilket Fraser benämner som 

socioekonomisk omfördelning. Kulturell orättvisa medför enligt Fraser att underordnade 

grupper tvingas underkasta sig tolkningsmönster vilka är förbundna med en grupp med 

mer status eller en annan kultur som är främmande för eller fientliga mot den 

underordnande gruppens tolkning. Botemedlet mot kulturell orättvisa är symboliska och 

kulturella förändringar som påvisar att kulturell mångfald värdesätts vilket Fraser 

benämner kulturellt erkännande. Fraser exemplifierar med homosexuella som drabbas av 

orättvisor med rötter i en orättvis kulturell- värdemässig struktur. För att till exempel 
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homofobi ska kunna övervinnas krävs en förändring av kulturella värdemönster och 

dessas praktiska uttryck. Lagstiftning som privilegierar heterosexuella och förvägrar 

homosexuella legitimitet måste förändras. 

 

Erkännande och omfördelning är tätt sammanlänkade, ofta föregås en omfördelning av ett 

erkännande. Dock kan botemedlen omfördelning och erkännande råka i konflikt med 

varandra. Krav på omfördelning har som mål att avskaffa ekonomiska skillnader mellan 

grupper medan erkännande tenderar att främja differentiering mellan grupper. Fraser 

exemplifierar med de orättvisor som råder mellan könen. Politiska- ekonomiska 

orättvisor tar sig till exempel uttryck i könsbunden uppdelning mellan lönearbeten, 

högavlönade mansdominerade yrken och lågavlönade kvinnodominerade yrken. Fraser 

förklarar att denna orättvisa kan avskaffas genom omfördelning för att utjämna 

ekonomiska skillnader mellan könen.  Dock räcker inte detta då de politiska- ekonomiska 

orättvisorna är en spegling av de kulturella symboliska orättvisor som föreligger mellan 

könen. Dessa orättvisor kommer till uttryck genom att män utgör normen i samhället och 

kvinnor betraktas som mindre betydelsefulla och avvikande vilket leder till utestängning 

från beslutande organ samt till att kvinnor förvägras jämlika rättigheter. För att råda bot 

på de kulturella symboliska orättvisorna krävs ett erkännande av gruppen kvinnor, vilket 

förutsätter en kategorisering av kvinnor som grupp. För att erkännande och omfördelning 

inte ska motverka varandra är det således nödvändigt att botemedlen omvandlar den 

bakomliggande strukturen i ett samhälle och därmed förändrar kulturella 

institutionaliserade värdemönster. Fraser beskriver att omfördelning som tillgodoses via 

specialiserade offentliga institutioner riskerar att vidmakthålla underordning i vilken 

individen inte betraktas som en aktör som är med och bestämmer sina behov och 

livsvillkor. Individen ses snarare som en passiv presumtiv mottagare av förutbestämda 

tjänster förknippade med den aktuella specialiserade offentliga institutionen. Denna form 

av omfördelning skapar inga förutsättningar för individen att bli oberoende och 

självständig. 

 

Kraven på rättvisa handlar om att avskaffa underordningen och att etablera medlemmar 

av den underordnade gruppen som fullvärdiga deltagare i samhällslivet för att möjliggöra 
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jämlikt interagerande med andra. Enligt Fraser kan kraven på social rättvisa uppnås 

genom att ett samhälle prioriterar politisk handling som har som mål att 

avinstitutionalisera de värdemönster som hindrar deltagande på lika villkor och ersätta 

dem med alternativ som främjar ett dylikt deltagande. Fraser beskriver hur social 

orättvisa kan avinstutionliseras genom att exemplifiera med homosexuellas status i USA. 

Fraser lyfter fram att homosexuella är förvägrade deltagande på lika villkor och att denna 

orättvisa är institutionaliserad genom gällande äktenskapslagar. För att möjliggöra 

rättvisa för ett av denna grupps behov föreslår Fraser att samma erkännande ges åt 

homosexuella förbindelser som heterosexuella förbindelser antingen genom att legalisera 

homosexuella äktenskap eller att avinstitutionalisera heterosexuella äktenskap, frigöra 

förmåner, till exempel sjukförsäkring, från civilstånd och i stället erkänna förmånerna till 

följd av medborgarskap. Detta innebär att även en omfördelning av samhällets resurser 

sker.  

 

Motsatsen till erkännande är enligt Fraser misskännande. Fraser beskriver att interaktion 

mellan människor styrs av ett institutionaliserat kulturellt värdemönster som bildar 

kategorier av individer. Misskännandet befästs enligt Fraser både formellt och informellt. 

Formellt sker detta till exempel genom att misskännandet kodifieras direkt i formella 

lagar eller institutionaliseras via administrativa koder och genom yrkespraxis. Informellt 

institutionaliseras misskännandet i umgängesmönster då gamla seder eller nedlagrade 

sociala praktiker i det civila samhället inte ifrågasätts. Att inte vara erkänd innebär enligt 

Fraser en social underordning genom att vissa grupper av individer hindras från att delta i 

samhällslivet på grund av etablerade kulturella värdemönster. Resultatet blir enligt Fraser 

att vissa individer frånkänns positionen som fullvärdiga samhällsmedborgare. 

4. METOD 

I följande avsnitt presenteras initialt metodologiska utgångspunkter och därefter beskrivs 

undersökningens tillvägagångssätt i kronologisk ordning. Avslutningsvis diskuteras 

etiska överväganden samt undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
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Utifrån undersökningens syfte att studera hur samhälleliga strukturer kan möjliggöra 

tillgänglighet genom att fråga personer med synnedsättning om deras erfarenheter av 

tillgänglighet i Stockholms stad valde vi en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Kvale 

(1997) är kvalitativa metoder lämpliga när syftet med undersökningen är att förstå och 

beskriva den mening och innebörd som människor tilldelar det fenomen som ska 

studeras. Forskning om funktionsnedsättning har kritiserats för att inte i tillräckligt hög 

grad inkludera personer med funktionsnedsättning och för att inte bidra till förbättrade 

förutsättningar, levnadsförhållanden och frigörelse för personer med funktionsnedsättning 

(Barnes, & Mercer, 1997a; Blomberg, 2006; Duckett, & Pratt, 2001; Duckett, & Pratt, 

2007; Molin, 2004; Olkin, 2004; Oliver, & Barnes, 1998; Vernon, 1997). Utifrån kritiken 

har olika former av forskningsmetoder utvecklats inom vilka tre gemensamma drag kan 

urskiljas: att forskningen genomförs i en öppen process, att makten förskjuts från 

forskaren till forskningsobjekten och att forskningen är praktiskt användbar för 

forskningsobjekten (Barnes, & Mercer, 1997a; Duckett, & Pratt, 2001; Duckett, & Pratt, 

2007; Holmer, & Starrin, 1993; Olkin, 2004; Oliver, & Barnes, 1998; Vernon, 1997). I 

denna typ av forskning benämns forskningsobjekten ofta som deltagare vilket vi har 

anammat under forskningsprocessen (Barnes, & Mercer, 1997a; Duckett, & Pratt, 2001; 

Duckett, & Pratt, 2007; Holmer, & Starrin, 1993; Olkin, 2004; Oliver, & Barnes, 1998). 

Vi har strävat efter att bedriva en deltagarorienterad forskning i så hög grad som möjligt 

utifrån de tre centrala elementen presenterade ovan. 

 

I insamlandet och tolkningen av empirin har vi haft en fenomenologisk ansats.  Kvale 

(1997) beskriver att med en fenomenologisk ansats ges möjlighet att förmedla direkta 

beskrivningar av individers erfarenhet av ett fenomen utan att hänsyn tas till 

erfarenheternas ursprung eller orsak. Detta innebär att vi har strävat efter att förstå 

fenomenet tillgänglighet utifrån deltagarnas perspektiv och efter att belysa tillgänglighet 

såsom det beskrivs av deltagarna. Med ett fenomenologisk förhållningssätt tonas 

forskarens roll och dennes förförståelse ner för att i högre grad ge utrymme åt individerna 

och låta deras väsentliga mening komma fram (Kvale, 1997). Då vår ambition har varit 

att genomföra en så deltagarorienterad forskningsprocess som möjligt fann vi att 

fokusgruppintervjun var en lämplig metod. Vi har bedrivit en induktiv forskningsprocess 
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då vi i vårt arbete har utgått från empirin och i huvudsak styrts av empiriska 

observationer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). Nedan beskrivs 

forskningsprocessen mer detaljerat i kronologisk ordning. 

Forskningsmetod 

Vi har genomfört två vad Wibeck (2000) benämner som ostrukturerade 

fokusgruppintervjuer. Wibeck (2000) beskriver att i en fokusgruppintervju förmedlar 

deltagarna sin kollektiva bild av ett visst givet ämne genom interaktion, främst med 

varandra. Det är enligt Wibeck (2000) lämpligt att välja fokusgruppintervju då forskaren 

är intresserad av att få en bred kunskap om en viss grupps gemensamma kulturellt 

förankrade värderingar och åsikter gällande ett visst ämne. En fördel med gruppintervjun 

kan vara att gruppen skapar utrymme för de enskilda deltagarna att dela med sig av sina 

erfarenheter, ge stöd till och interagera med varandra (Esaiasson et al., 2007; Wibeck, 

2000). Deltagarna ges i fokusgruppintervjun möjlighet att genom interaktion konstruera 

mening och sammanhang med begränsad styrning av intervjuaren (Wibeck, 2000). Dock 

kan det finnas en risk att någon eller några personer i gruppen dominerar intervjun 

(Kvale, 1997). Med detta i beaktande gjorde vi ändå den bedömningen att fördelarna med 

en gruppintervju övervägde de eventuella nackdelarna. 

 

I en ostrukturerad fokusgruppintervju är målet att deltagarna ska få möjlighet att tala fritt 

om ett av forskaren givet ämne (Wibeck, 2000). Moderatorn, den person som leder 

fokusgruppintervjun, intar en mer passiv roll i den ostrukturerade fokusgruppintervjun än 

i den strukturerade som är mer traditionellt intervjuliknande (Wibeck, 2000). Empiri från 

en ostrukturerad fokusgruppintervju utgörs därmed i hög grad av deltagarnas egna 

utsagor och ligger till grund för analysen (Wibeck, 2000).  

 

Då vi i forskningen har haft en fenomenologisk ansats och vår ambition var att 

genomföra en så deltagarorienterad forskningsprocess som möjligt såg vi en fördel i att 

genomföra ostrukturerade fokusgruppintervjuer. Vårt syfte var att deltagarna skulle ges 

möjlighet att genom interaktion inspirera varandra till nya uppslag och tankar kring 

fenomenet tillgänglighet. Vi ville tona ner våra roller som forskare generellt och våra 
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förförståelser om fenomenet tillgänglighet specifikt. Utifrån vår ambition att bedriva en 

deltagarorienterad forskningsprocess har vi strävat efter att ge deltagarna möjlighet att 

delta i processen mer än som endast intervjupersoner.  

Urval 

Nedan presenteras undersökningens urval av forskning och litteratur samt deltagare.  

Forskning och litteratur 

Sökning efter forskning och litteratur om tillgänglighet har skett systematiskt i flera 

databaser. De databaser vi har sökt i är Artikelsök, CSA, Diva och Ebsco. Följande 

sökkombination i abstrakt gav flest relevanta träffar: access* AND (visual* AND 

impair* OR blind) AND (environment OR information) i CSA och Ebsco. Dessa 

sökningar avgränsades till ämnesområdet social sciences och till artiklar som är kollegialt 

granskade. Vi har även sökt på följande sökord och kombination tillgänglig* OCH 

funktions* i Artikelsök och Diva. I samtliga databaser söktes artiklar publicerade efter år 

1999. Den svenska forskaren Agneta Ståhl fann vi via en kontakt på Synskadades 

riksförbund. Vi sökte då aktivt forskning Ståhl publicerat om tillgänglighet. 

 

Sökning efter forskning och litteratur om deltagarorienterad forskning har skett 

systematiskt i databaserna CSA, Diva och Ebsco. Följande sökkombination i abstrakt gav 

relevanta träffar: (emancipatory research) OR (participatory research) AND (visual 

AND impair* OR blind) i CSA och Ebsco. Dessa sökningar avgränsades till 

ämnesområdet social sciences och till artiklar som är kollegialt granskade. Artiklar 

publicerade efter år 1999 söktes. 

Deltagare 

Vi ville intervjua personer med synnedsättning som var minst 18 år gamla. De skulle vara 

bosatta i Stockholmsstad då vi ville att deltagarna själva skulle omfattas av 

Handikappolitiskt program för Stockholms stad. Vi ville genomföra två 

fokusgruppintervjuer med minst fyra deltagare i varje grupp. För att få tag på tillräckligt 

många deltagare till två fokusgrupper använde vi flera olika urvalsstrategier. Det är 

viktigt att tillämpa intensitet i urvalet och välja intervjupersoner just för att de har 
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specifik kunskap om det forskningsproblem som ska undersökas (Esaiasson et al., 2007; 

Wibeck, 2000). Med hjälp av en kontaktperson som är kurator vid Stockholms syncentral 

gjorde vi ett strategiskt urval av deltagare. Kontaktpersonen som sökte efter deltagare 

som själva hade ett intresse av att dela med sig av sina erfarenheter av tillgänglighet 

förmedlade fem kontakter till oss. I en öppen ansökan (Wibeck, 2000) genom en annons i 

taltidningen På tal om Stockholm bad vi personer som var intresserade av vårt 

forskningsområde att kontakta oss. Via tidningsannonsen fick vi kontakt med två 

personer. Vi tillfrågade personer i vårt nätverk om de ville delta i undersökningen. 

Genom detta så kallade första bästa urval (Esaiasson et al,. 2007) fick vi ytterligare fyra 

kontakter. En person rekryterades via en av deltagarna som tackat ja till undersökningen 

genom ett snöbollsurval (Esaiasson et al., 2007; Wibeck, 2000). Vi fick därmed kontakt 

med totalt tolv personer som alla tackade ja till att delta i undersökningen. 

 

Wibeck (2000) diskuterar fördelen med att ha så homogena fokusgrupper som möjligt. 

Utbytet av information kan underlättas i en homogen grupp då denna skapar 

förutsättningar för intimitet och samförstånd (Wibeck, 2000). Vi delade in deltagarna i 

två grupper med sex deltagare i varje grupp. Vår målsättning var att forma en fokusgrupp 

med deltagare som hade erfarenhet av arbete med tillgänglighet innan intervjutillfället 

och en fokusgrupp med deltagare som inte hade denna erfarenhet. Med anledning av att 

några deltagare behövde byta datum för intervjutillfälle blev grupperna inte så homogena 

som vi hade avsett. En av deltagarna tackade nej innan intervjutillfället.  

Förberedelser inför fokusgruppintervjuer 

Inför intervjutillfällena skickade vi ett följebrev (se bilaga) för att tillgodose 

individskyddskravet samt informera om undersökningens syfte och metod. Vi skickade 

även Handikappolitiskt program för Stockholms stad till deltagarna. Programmet 

användes som vad Wibeck (2000) benämner som ett stimulusmaterial, för att ge 

deltagarna en gemensam utgångspunkt och göra diskussionen så givande som möjligt. Vi 

erbjöd deltagarna följebrevet i punktskrift, svartskrift i stor stil samt via e-post. 

Handikappolitiskt program för Stockholms stad erbjöds deltagarna i svartskrift, via e-post 

eller som inläst media. 
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Inför fokusgruppintervjuerna förberedde vi följande fyra övergripande frågeområden:  

• Tillgänglighet i Handikappolitiskt program i Stockholm stad 

• Vardagliga erfarenheter av tillgänglighet i Stockholms stad  

• Hinder och möjligheter 

• Konsekvenser av ett tillgängligt samhälle 

Genomförande av fokusgruppintervjuer 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes den 21 och 22 april 2009 i Synskadades 

riksförbunds lokaler på Södermalm i Stockholm. Vi genomförde två fokusgruppintervjuer 

med fem respektive sex deltagare i varje grupp. Båda intervjuerna varade i cirka 1,5 

timme och dokumenterades med ljudupptagning. Vid fokusgruppintervjuerna intog vi 

olika roller. Vi har deltagit i och genomfört denna process utifrån delvis skilda perspektiv 

då Åsa har en synnedsättning sedan födseln och Sara inte har någon 

funktionsnedsättning. Åsa har personlig erfarenhet av vårt forskningsområde vilket vi 

trodde kunde bidra till att skapa ett tryggt och öppet diskussionsklimat under 

intervjutillfällena. Vi bestämde därför att Åsa skulle vara moderator och att Sara skulle 

inta rollen som observatör. Moderatorn initierade nya frågeområden samt fördelade ordet 

vid ett fåtal tillfällen. Observatören antecknade i vilken ordning deltagarna började tala, 

vilket underlättade vid transkriberingen. Vi hade samma moderator respektive observatör 

vid båda tillfällena. Vi beskrev våra respektive roller i inledningen av intervjuerna för att 

medvetandegöra deltagarna om våra respektive roller. Vi inledde de båda intervjuerna på 

liknande sätt, med att väldigt kort presentera oss och sedan låta deltagarna presentera sig 

själva.  

Bearbetning av resultat 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet utifrån riktlinjer vi kommit överens om 

i förväg. Transkriberingarna delade vi upp mellan oss på så sätt att vi båda skrev ut delar 

från bägge intervjuerna. När transkriberingarna var färdiga skickade vi dem via e-post till 

fem deltagare som ville läsa utskrifterna. Deltagarna ombads återkomma med eventuella 

kommentarer. De få kommentarer deltagarna delgav oss berörde ingenting av relevans för 

resultaten. 

 



 

 35 

För att analysera intervjumaterialet har vi använt olika angreppssätt och tekniker. Vi 

började med att läsa igenom de båda intervjuerna för att få en uppfattning om helheten. 

Vi har inspirerats av vad Wibeck (2000) beskriver som horisontell innehållsanalys vilken 

hon anser lämplig att använda då fokusgrupperna liknar varandra. I denna söker och 

redovisar forskaren ämnen som kommer igen och upprepas i de olika grupperna (Wibeck, 

2000). Med utgångspunkt från undersökningens syfte och frågeställningar sökte vi efter 

mönster och centrala teman i intervjumaterialet. Då vi har haft en fenomenologisk 

beskrivande ansats koncentrerade vi oss främst på att urskilja och ställa samman de citat 

och beskrivningar från empirin som tydligast belyser deltagarnas väsentliga mening av 

fenomenet tillgänglighet (Kvale, 1997). För att ytterligare skärpa analysen av 

intervjumaterialet gjorde vi jämförelser av olika deltagares uttalanden om olika 

företeelser (Kvale, 1997). Bearbetningen av resultaten tog mycket tid i anspråk. Eftersom 

vi hade en induktiv ansats sökte vi en teori, för att förstå resultaten på en mer generell 

nivå, parallellt med bearbetningen av resultaten. Utifrån undersökningens syfte och dess 

resultat fann vi Frasers (2003) teori om social rättvisa lämplig som analysverktyg. Då vi 

var färdiga med resultat och analys frågade vi deltagarna om de var intresserade av att 

läsa dessa. Sex deltagare vilka representerar de båda fokusgrupperna var intresserade av 

att läsa dessa delar. Vi skickade dessa delar till deltagarna via e-post. De deltagare som 

återkom med feedback uttryckte att de delade slutsatserna i resultat och analys.  

Etiska överväganden 

Med fokusgruppintervju som metod och en deltagarorienterad forskningsprocess ges 

deltagarna ett relativt stort utrymme. Wibeck (2000) anser att fokusgruppintervjun är en 

etiskt tilltalande metod eftersom deltagarna ges möjlighet att uttrycka sig förhållandevis 

fritt. Då vi informerade tillfrågade personer om vårt forskningsområde innan intervjuerna 

hade de möjlighet att tacka nej till att delta om de ansåg ämnet för känsligt. I 

undersökningen använde vi Handikappolitiskt program för Stockholms stad som ett 

stimulusmaterial, vilket enligt Wibeck (2000) ger deltagarna utrymme att tala om ämnet 

på ett mer allmänt än personligt plan. Inom ramen för vårt forskningsområde samt utifrån 

den tillämpade intervjumetoden och den deltagarorienterade forskningsprocessen har 
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utrymme skapats för deltagarna att avgöra vilka frågor de vill diskutera, vad de vill prata 

om och hur personliga de vill vara.  

 

Genom hela undersökningsprocessen har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer för att tillgodose forskningskravet och individskyddskravet. 

För att tillgodose forskningskravet ska forskningen inriktas på väsentliga frågor, vilket 

kan tänkas underlättas i en deltagarorienterad forskningsprocess. I en öppen 

deltagarorienterad forskningsprocess kan individskyddskravet tillgodoses genom att en 

dialog förs mellan deltagare och forskare under stora delar av processen.  

 

För att tillgodose informationskravet har vi dels haft en dialog med vår kontaktperson på 

syncentralen, dels haft kontakt med deltagarna antingen per telefon eller via e-post och 

skickat ett följebrev med information om undersökningens syfte och metod till dem innan 

respektive intervjutillfälle. I följebrevet till deltagarna informerade vi även om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst under forskningsprocessen kan välja att 

avbryta sitt deltagande för att försäkra oss om deltagarnas samtycke.  

 

Eftersom personer med synnedsättning, boende i Stockholms stad, är relativt få och 

många känner varandra kan vi inte garantera att deltagarna i undersökningen blir helt 

anonyma. Detta informerade vi deltagarna om i det följebrev vi skickade inför 

intervjuerna. För att minska risken av igenkänning har vi strävat efter att avidentifierat 

deltagarna genom att inte uppge deltagarnas namn, ålder, yrke, utbildning, synnedsättning 

eller andra personliga uppgifter. För att ytterligare undvika igenkänning anger vi inte från 

vilken av de två gruppintervjuerna citat och beskrivningar har hämtats. Den insamlade 

empirin kommer endast att användas i denna undersökning. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet – en metoddiskussion 

Vi har strävat efter att inta ett transparent och reflexivt förhållningssätt under 

forskningsprocessen. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att reflexivitet är viktigt 

då forskaren och forskningsobjektet ömsesidigt och kontinuerligt påverkar varandra 

genom hela forskningsprocessen. Forskaren kan kritiskt reflektera över hur dennes 
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personliga och intellektuella engagemang påverkar interaktionen med forskningsobjektet 

(Alvesson, & Sköldberg, 2008). Det reflexiva förhållningssättet innebär att vi 

återkommande har diskuterat, ifrågasatt och kritiskt granskat de val och upptäckter vi 

gjort. Nedan beskrivs och diskuteras initialt de aspekter vi förknippar med 

undersökningens reliabilitet och validitet. Då reliabiliteten och validiteten ofta har 

inverkan på varandra diskuteras dessa aspekter gemensamt. Därefter diskuteras 

undersökningens generaliserbarhet. 

Reliabilitet och validitet  

Det är nödvändigt att ta hänsyn till aspekter som stärker undersökningens reliabilitet och 

validitet under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997; Wibeck, 2000). De sökningar 

efter forskning vi har gjort kan ses som en form av mätinstrument. Genom att göra dessa 

noggrant och systematiskt samt dessutom dokumentera hur vi gick till väga, har vi skapat 

förutsättningar för att få en så god kunskap som möjligt om aktuell forskning relevant för 

denna undersöknings forskningsområde. Alla deltagarna i undersökningen hade 

erfarenheter av tillgänglighet i förhållande till synnedsättningen och hade inför 

intervjuerna givits möjlighet att läsa samma stimulusmaterial. Deltagarna hade därmed 

erfarenhet inom forskningsområdet vilket kan anses stärkande för undersökningens 

reliabilitet. De urvalsmetoder vi har använt kan ha lett till att de personer som deltog i 

undersökningen hade ett starkt engagemang och intresse för tillgänglighetsfrågan, vilket 

kan ifrågasättas utifrån en validitetsaspekt. Vi ansåg det dock viktigt att skapa en grupp 

med deltagare som hade specifik kunskap om det aktuella forskningsområdet. En 

ytterligare problematik i relation till urvalet är att vi vände oss till våra nätverk för att 

rekrytera deltagare. Att deltagare och forskare känner varandra sedan tidigare påverkar 

dem antagligen under intervjun. Vi var dock medvetna om att personer med 

synnedsättning i Stockholms stad är få till antalet och ofta känner till varandra, det var 

därmed nödvändigt att välja flera urvalsstrategier. Valet av ostrukturerad 

fokusgruppintervju som metod och en deltagarorienterad ansats kan dock ha minskat den 

tidigare relationens betydelse då deltagarna gavs möjlighet att tala fritt med liten styrning 

av moderatorn. 
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Vi spenderade mycket tid under planeringsstadiet för att formulera tydliga frågeområden 

i syfte att minimera missförstånd under fokusgrupperna och för att erhålla empiri som 

kan kopplas till undersökningens syfte och frågeställningar. Som forskare hade vi en djup 

förförståelse om forskningsområdet genom att Åsa har en synnedsättning, ett 

inifrånperspektiv. Sara ser på fenomenet tillgänglighet utifrån ett annat perspektiv och 

kunde därmed under processen väcka frågor och se mönster genom ett utifrånperspektiv. 

Denna växelverkan mellan oss kan ha gynnat undersökningen och dess resultat. Som 

moderator hade Åsa möjlighet att på ett initierat och respektfullt sätt prata med deltagarna 

om ämnet samt skapa en trygg stämning under fokusgruppintervjuerna. Något som även 

kan ha bidragit till detta kan vara att fokusgruppintervjuerna hölls på en för deltagarna 

känd plats, vilket kan förstärka validiteten (Wibeck 2000).  

 

Med en fenomenologisk och deltagarorienterad ansats önskade vi att deltagarna skulle 

komma i centrum. Detta tror vi bland annat möjliggjordes genom att vi verkligen lät 

deltagarna prata fritt om ämnet tillgänglighet och inte avbröt dem med detaljfrågor för att 

förstå till exempel vad en synnedsättning kan innebära. I efterhand kan vi konstatera att 

det hade kunnat vara fördelaktigt att dela in deltagarna i tre mindre fokusgrupper för att 

skapa utrymme för fler av deltagarna att komma till tals i högre grad. Dock hade våra 

roller då fått en större betydelse. Att vi intog samma roller, moderator respektive 

observatör, och initierade samma frågeområden vid båda intervjutillfällena kan anses 

stärka undersökningens reliabilitet (Wibeck, 2000). Dessutom diskuterade deltagarna 

utförligt kring de frågeområden moderatorn initierade och ofta ledde dessa diskussioner 

vidare till de andra frågeområden vi förberett. Moderatorn ställde klargörande och 

uppföljande frågor för att undvika missförstånd. 

  

Genom att vi båda transkriberade delar ur de två intervjuerna fick vi båda två en god 

uppfattning om de olika intervjuerna. Detta underlättade bearbetningen av resultaten. För 

att undvika slumpmässiga fel på grund av misstag vid transkriberingen lyssnade vi på 

ljudupptagningarna vid upprepade tillfällen och jämförde dessa med de utskrivna 

intervjuerna. Dessutom läste deltagare från båda fokusgrupperna intervjuutskrifterna, de 

meddelade oss inte några fel. Dessa aspekter kan anses stärka reliabiliteten.  
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Under bearbetningen av materialet såg vi att de två fokusgrupperna talade om liknande 

företeelser och gav relativt samstämmiga konkreta svar och förslag till förändringar. 

Enligt Wibeck (2000) kan överensstämmande svar från skilda fokusgruppintervjuer 

underbygga reliabiliteten då deltagarna har liknande erfarenheter inom 

forskningsområdet. För att försöka förstå och presentera deltagarnas beskrivningar av 

tillgänglighet korrekt spenderade vi mycket tid på att läsa och bearbeta empirin. 

Deltagarna erbjöds möjlighet att läsa och kommentera undersökningens resultat och 

analys innan examensarbetets färdigställande. Enligt Kvale (1997) stärks 

undersökningens validitet om forskarna inhämtar synpunkter från informanterna på det 

material forskaren producerat. Vi strävade efter att ha en öppen dialog med deltagarna 

under hela forskningsprocessen och hade återkommande kontakt med flera av deltagarna 

via telefon och e-post. 

Generaliserbarhet 

I undersökningen ville vi ta reda på hur deltagarna, personer med synnedsättning i 

Stockholms stad, beskriver sina erfarenheter av tillgänglighet i staden. Utifrån analytisk 

generalisering kan en bedömning göras av i vilken utsträckning resultaten från en 

undersökning kan ge vägledning för vad som kan förväntas i en annan liknande situation 

(Esaiasson et al., 2007; Kvale, 1997). För att underlätta för läsaren att kritiskt granska och 

reflektera över undersökningens generaliserbarhet har vi strävat efter att så tydligt som 

möjligt beskriva tillämpad metod och argumentera för de val vi gjort. Genom att 

reflektera över undersökningsmetoder samt i vilken kontext undersökningen är 

genomförd kan läsaren avgöra huruvida resultaten från en specifik fokusgruppstudie kan 

överföras till ett annat sammanhang (Wibeck, 2000). En bedömning görs av i vilken 

utsträckning undersökningens metod och kontext liknar det nya sammanhang läsaren vill 

överföra resultatet till, detta benämner Wibeck (2000) som undersökningens 

överförbarhet. Resultaten kan även generaliseras utifrån den tillämpade teorin i 

undersökningen. Forskaren kan med hjälp av teorin tydliggöra generella aspekter som 

kan appliceras på liknande sammanhang som (Esaiasson et al., 2007).  
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Tidigare forskning stämmer överens med de beskrivningar deltagarna förmedlat i denna 

undersökning, vilket kan anses stärka undersökningens resultat och tala för att de är 

applicerbara i andra, liknande kontexter. Då vi planerar att återföra detta 

examinationsarbete och dess resultat till deltagarna och andra intressenter ges dessutom 

möjlighet att i fler sammanhang inleda en diskussion kring frågeställningarna i 

undersökningen. 

5. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas med utgångspunkt från undersökningens syfte och 

frågeställningar deltagarnas skildringar med citat och sammanfattande beskrivningar av 

de diskussioner som fördes under fokusgruppintervjuerna. Då vi är intresserade av 

fenomenet tillgänglighet och inte hur många av deltagarna som uttryckte en viss 

uppfattning redovisas resultaten från de båda fokusgrupperna gemensamt. I de fall vi valt 

att lyfta fram en uppfattning som endast diskuterats i en av fokusgrupperna poängteras 

detta i redovisningen. Resultaten redovisas utifrån undersökningens respektive 

frågeställningar: 

•       Vilken betydelse kan Handikappolitiskt program för Stockholms stad ha för 

tillgänglighet för samhällsmedborgare? 

•        Vad kan tillgänglighet i vardagen vara och hur kan den uppnås? 

• Vad kan ett tillgängligt samhälle leda till för individen som samhällsmedborgare? 

 

Diskussionen kring tillgänglighet i vardagen och hur den kan uppnås tog förhållandevis 

stor plats i fokusgrupperna i relation till de två andra frågeställningarna, vilket avspeglas i 

redovisningen av resultaten. I en avslutande sammanfattning efter respektive 

frågeställning relateras resultaten till tidigare forskning. 

Betydelsen av Handikappolitiskt program för Stockholms stad för tillgänglighet för 

samhällsmedborgare 

Vi bad deltagarna i fokusgrupperna att berätta om sina spontana tankar kring Stockholms 

stads handikappolitiska program med fokus på hur tillgänglighet framställs i programmet. 

Deltagarna diskuterade då målen i programmet och betydelsen av att programmet finns, 



 

 41 

men också att de inte märker av programmet och dess mål i vardagen. En hög 

ambitionsnivå och programmets begränsade inverkan i praktiken var ett genomgående 

tema i deltagarnas samtal kring programmet. Nedan presenteras resultaten för den första 

frågeställningen närmare. 

Hög ambitionsnivå men begränsad inverkan i praktiken 

En genomgående beskrivning av programmet i fokusgrupperna var att målen i 

programmet är högt uppsatta och kanske onåbara. I de två fokusgrupperna inleddes 

diskussionen om programmets betydelse för tillgänglighet på liknande sätt genom att 

deltagarna uttryckte att målen i programmet är vackert formulerade men att både målen 

och programmet har begränsad praktisk betydelse. Detta exemplifieras med citatet nedan. 

 

 “Programmet är väldigt fint och systematiskt upplagt och så vidare så att om man 

 gjorde  som det står då skulle vi nog allihop här kunna gå ut och gå på trottoarerna 

 till exempel och komma till dom här funktionsanpassade husen som man pratar 

 om. Men så är inte verkligheten alls!” 

 

Deltagarna uttryckte att de inte tror att staden kommer att kunna nå målet att vara 

världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 och de ställde sig även frågande till om det 

är möjligt att avgöra om detta mål är uppnått eller inte. Målen kritiserades av deltagarna 

och de efterfrågade konkreta och mätbara mål som kan möjliggöra uppföljning och 

utvärdering samt underlätta och effektivisera tillgänglighetsarbetet i staden. 

 

En positiv aspekt med programmet, som lyftes fram i fokusgrupperna, var att detta är 

formulerat utifrån FN:s standardregler för personer med funktionshinder och att 

programmet är antaget av Stockholms kommunfullmäktige. Deltagarna diskuterade att 

programmet i den bemärkelsen kan få betydelse i praktiken då de som medborgare i 

Stockholms stad kan referera till detta gentemot staden. 

 

 “…mycket väsen för lite ull, är det väl tyvärr, men samtidigt ska det finnas sånt 

 här va, för att det går att hänvisa till, det dom har diskuterat här och det är stadens 
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 eget, så att säga, som står för det här och då blir det lite svårt att vifta bort 

 synpunkter i såna här sammanhang.” 

Sammanfattning 

Deltagarna gav uttryck för att målen i Stockholms stads handikappolitiska program är 

abstrakt formulerade men att programmet är viktigt som en plattform för deras 

individuella rättigheter och stadens skyldigheter. De beskrev också att det 

handikappolitiska programmet inte påverkar tillgängligheten i deras vardag i praktiken i 

någon högre grad, trots att ett syfte med programmet är att tillgängligheten i staden ska 

öka. Detta kan jämföras med undersökningar utförda i USA som beskriver att 

tillgängligheten i den fysiska miljön är bristfällig trots specifik lagstiftning som fastställer 

att bristande tillgänglighet utgör diskriminering (Kirchner, Gerber, & Smith, 2008; 

Rimmer et al., 2005). I Sverige finns ingen generell lagstiftning som reglerar att 

underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning utgör diskriminering. 

Tillgänglighet i vardagen och hur den kan uppnås 

I fokusgrupperna bad vi deltagarna att berätta om vardagliga erfarenheter av 

tillgänglighet i Stockholms stads offentliga miljö. Främst talade deltagarna då om 

otillgänglighet i form av olika hinder och brister de konfronteras med i sin vardag. 

Därmed besvaras den andra frågeställningen delvis indirekt genom deltagarnas 

beskrivningar av otillgänglighet samt direkt genom deras beskrivningar av tillgänglighet.  

Deltagarna diskuterade även möjligheter att uppnå tillgänglighet. Några av de hinder, 

brister och möjligheter deltagarna beskrev berörde; fysisk miljö, information, stöd från 

samhälleliga institutioner, människors bemötande och teknik. Av resultaten framgår att 

dessa aspekter på tillgänglighet knappast kan avgränsas från varandra då en tillgänglig 

eller otillgänglig situation sällan enbart uppkommer på grund av exempelvis fungerande 

respektive icke fungerande teknik eller gott eller bristfälligt bemötande från 

omgivningen. Deltagarna diskuterade dessa aspekter på tillgänglighet som 

kompletterande varandra, det är därför svårt att avgöra om en situations tillgänglighet i 

första hand är beroende av fysisk miljö, omgivningens bemötande eller ytterligare andra 
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aspekter. Nedan redovisas resultaten kring den andra frågeställningen under rubriken 

otillgänglighet respektive möjligheter.  

Otillgänglighet 

Deltagarnas skildringar av otillgänglighet i vardagssituationer fokuserade främst på 

praktiska svårigheter med att ta sig fram till fots eller med allmänna 

kommunikationsmedel, svårigheter med att utföra vissa ärenden i offentlig miljö samt 

svårigheter med information som inte är läsbar. 

 

Genom en deltagares skildring av sin väg till arbetet förmedlas hur den fysiska miljön 

kan vara hindrande för en person med synnedsättning.  

 

 “…att ta sig till arbetet kommunalt, det vågar jag nästan inte utan sällskap, då ska 

 man gå en bit och man ska gå över vägen och man ska gå upp för en backe och 

 det är en trappa och det är, det är för mycket…” 

 

Deltagarna diskuterade att faktiska hinder i miljön såsom skyltar, cyklar vägarbeten och 

uteserveringar kan göra det svårt att promenera på egen hand i staden. En av deltagarna 

framställde denna typ av hinder med nedanstående uttalande. 

 

 “…du kan inte hålla käppen någonstans utan du går direkt in i stolarna och dom 

 har antagit en yta så det finns i stort sett ingenting kvar utav trottoaren.” 

En beskrivning av hur den fysiska miljön och bristande information kan vara hindrande 

förmedlas genom en deltagares skildring av ett besök på S:t Eriks Ögonsjukhus i 

Stockholm. 

 

 “där var inte hissknapparna punktmärkta, när jag var där. Jag skulle upp till en 

 viss våning, jag hade inte en aning om vart jag skulle nånstans. Fick gå ut och 

 hämta nån i receptionen, fick hjälpa mig att hitta ... till rätt våning.” 
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Deltagarna diskuterade också bristen på läsbar information som ett hinder för att uppnå 

tillgänglighet i sin vardag. I fokusgrupperna framhölls att deltagarna i princip aldrig får 

läsbar information, varken från Stockholms stad eller andra offentligheter, utöver inläst 

litteratur som kan lånas från bibliotek. Bristen på läsbar information hindrar dem i vitt 

skilda sammanhang, bland annat kan de inte på egen hand läsa biståndsbeslut, välja skola 

för sina barn, deklarera och eller läsa saldobesked på bankomaten. 

 

Deltagarna resonerade även kring människors bemötande och attityder i samhället. I 

fokusgrupperna beskrev deltagarna hur de till vardags konfronteras med omgivningens 

fördomar och hur det kan vara hindrande för tillgänglighet. Deltagarna delgav sina 

erfarenheter av hur människor i omgivningen förmedlar att de tycker synd om personer 

med synnedsättning och betraktar dem som hjälplösa. Två deltagare beskrev sina 

erfarenheter av omgivningens fördomar. 

 

 ”Jag har märkt en väldigt stor skillnad när jag har käpp och inte, ibland väljer jag 

 att inte ha käppen för när jag har käppen är det tillåtet att fråga allt möjligt på 

 tunnelbanan…har du alltid varit blind, ser du ingenting, ja men du ser ju glad ut 

 ändå…när jag inte har käppen då är det ingen som frågar…så det kan göra 

 att jag har valt bort käppen för jag orkar inte det tar mer tid, folk stoppar mig på 

 vägen om jag ska springa till tunnelbanan.”  

 

 ”I Sverige tror jag fortfarande att det finns det här att tycka lite synd om (mm, 

 medhåll från flera) att känna, att inte räknas, att sätta en grupp med kanske ja 

 funktionshindrade och barn och gamla, inte vet jag alltså nån slags  grupp…” 

 

Deltagarna förmedlade att de i vissa situationer upplever att de ses som krävande och en 

belastning omgivningen helst vill slippa. I fokusgrupperna beskrevs erfarenheter av 

situationer då butikspersonal nekat individen hjälp med inköp och i stället hänvisat till 

rätten till ledsagning. Deltagarna beskrev också hur de som aktiva i olika 

handikapporganisationer erfarit att gruppens behov inte tas på allvar av politiker och 

tjänstemän i offentlig förvaltning. Nedanstående citat illustrerar detta.  
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 ”Sen är det väl tyvärr så när det gäller handikappråd att vi kan kunna hur mycket 

 som helst och sen när vi väl kommer med förslagen till tjänstemän och politiker, 

 oftast så skiter fullständigt i vad vi säger.”   

Möjligheter 

Deltagarna diskuterade hur offentlig fysisk miljö och information ska kunna bli mer 

tillgängliga främst med utgångspunkt i beskrivningar av otillgängliga situationer. I dessa 

diskussioner uttryckte deltagarna att individuellt bistånd, olika typer av information, 

människors bemötande, ökad medvetenhet hos professionella och allmänheten, 

individuella hjälpmedel, teknik, lagar och riktlinjer samt samordning kan möjliggöra 

tillgänglighet. 

Individuellt bistånd, till exempel ledsagarservice och färdtjänst, som en insats från 

samhället diskuterades och problematiserades. En diskussion som fördes kring bistånd 

var individens rätt att själv bestämma över den ledsagning som samhället beviljat. Bland 

annat talade deltagarna om vikten och behovet av att välja tid för ledsagning för att 

möjliggöra tillgänglighet, vilket exemplifieras med citatet nedan. 

 

 “…man tänker inte att om man har ett funktionshinder då kan man ha ett 

 heltidsjobb eller ha familj och barn, utan då ska man gå och handla…mitt på 

 dagen  på arbetstid och det ska vara planerat veckor i förväg, men om man själv 

 bara kan gå och handla på helgen eller på kvällen…alltså jag har ju tider som alla 

 andra har.” 

 

En ytterligare aspekt deltagarna resonerade kring var att bedömningar av individens rätt 

till bistånd, för samma behov i olika stadsdelar kan skilja sig åt. Deltagarna efterfrågade 

mer likartade och rättvisa bedömningar för att öka tillgängligheten. Två deltagare 

förklarade det orimliga i stadsdelarnas olika bedömningar med nedanstående uttalanden. 

  

 ”…jag vet en person som har bott i en stadsdel, då hade han tolv timmar assistans, 

 nu har han flyttat till en annan stadsdel och får tjugofyra timmar (allmänt skratt 

 utbryter) för samma behov. Det är helt absurt, att det är sån skillnad…” 
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 ”…i dag är man ju inte garanterad samma behandling i samma stad fast man 

 betalar skatt till samma kommun, det kan ju vara helt och hållet avhängigt rentav 

 vilken gata du råkar bo på och det är fullständigt oacceptabelt. Vilka 

 småbarnsföräldrar så att säga som inte hade såna här problem [synnedsättning], 

 det skulle bli ett jävla liv i press och i insändare och bloggar och gud vet allt vad 

 det är om man plötsligt hade olika differentierade taxor…i samma kommun. 

 Här [personer med synnedsättning] är det inga problem här får det råda vilken 

 avart, vilka avvikelser som helst av olika beslutstolkningar av samma ärenden 

 med samma problem.” 

 

Olika typer av information, till exempel punktskrift, taktil information och syntetiskt tal 

framfördes av deltagarna kunna göra många situationer och miljöer mer tillgängliga för 

personer med synnedsättning. Orientering i den fysiska miljön kan underlättas genom att 

exempelvis hissar har punktskriftmärkta knappar och syntetiskt tal. En av deltagarna 

beskrev att de räfflor som numera finns längs med perrongkanten på flera tunnelbane- 

och pendeltågsstationer ökar möjligheten att med vit käpp gå längre ifrån perrongkanten 

än tidigare. Utrop på tunnelbana och andra allmänna kommunikationsmedel som 

meddelar viktig information, till exempel namnet på nästa station, framhölls också göra 

det lättare att ta sig fram kommunalt. 

  

För att tryckt information i svartskrift ska bli tillgänglig för personer med synnedsättning 

efterfrågar deltagarna att Stockholms stad och andra offentligheter tillhandahåller läsbar 

information, det vill säga information i punktskrift, inläst information eller information 

via e-post. Hemsidor på Internet som är tillgängliga för personer med synnedsättning 

framhölls också vara viktiga för möjligheten att ta del av information. Ett område som 

lyftes fram som väl fungerande ur ett tillgänglighetsperspektiv är möjligheten att låna 

inläst litteratur på en så kallad Daisy-skiva på Stockholms stads bibliotek. En av 

deltagarna uttrycker hur positivt det är med denna service. 

 

 “Ett område som jag tycker har fungerat överraskande bra, det är den här 

 servicen som man kan få från biblioteket med Daisy-skivor…just detta alltså att 
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 man får skivan hemskickad och sen är det bara att vända på bladet och lägga den 

 på lådan, det är ju fantastiskt tycker jag.”   

 

Människors bemötande framfördes av deltagarna kunna inverka på de allra flesta 

otillgängliga situationer. Olika möjligheter står till buds för att öka tillgängligheten i en 

situation beroende av sammanhanget. Följande citat förtydligar att ett gott bemötande kan 

vara nödvändigt trots att läsbar information finns. 

  

 “Apoteken har så här, frågar man, ursäkta jag ser jättedåligt jag behöver hjälp 

 med medicin till mina barn, barnavdelningen är där borta, hör man bara då, och så 

 är det punktmärkt allting säger dom. Så visar jag henne punkterna dom går knappt 

 att läsa för dom är alldeles platta sa jag, så det är, du kan inte bara peka vilken 

 medicin det är, för det gäller en ettåring liksom.” 

 

En ökad medvetenhet hos professionella och allmänheten om människors olika behov 

framfördes av deltagarna som en möjlighet för att öka tillgängligheten. Deltagarna 

diskuterade att utbildning av olika yrkesgrupper som sjukvårdspersonal, arkitekter, 

pedagoger, socialsekreterare och politiker kan öka förståelsen för och kunskapen om 

personer med funktionsnedsättning och därmed öka tillgängligheten. I fokusgrupperna 

diskuterades även att en ökad medvetenhet hos allmänheten om människors olika behov 

kan skapa bättre förutsättningar för tillgänglighet. Ett förslag var att skolelever i sin 

utbildning ska få information om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för 

individen.  

 

Individuella hjälpmedel beskrevs också kunna underlätta i en otillgänglig situation. Vit 

käpp, kikare och datorer med punktskriftdisplay och talsyntes beskrevs kunna öka 

tillgängligheten, vilket skildras i nedanstående citat. 

  

 “Jag använder markeringskäpp ibland, har ganska svårt att orientera mig men med 

 kikare så kan jag läsa gatuskyltar, det är svårt med nya platser, men det funkar.” 
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Teknik framhölls som en ytterligare möjlighet för en ökad tillgänglighet. Deltagarna 

talade dels om individuella tekniska hjälpmedel, dels om teknik i den offentliga miljön 

och det positiva med teknikens ständiga utveckling. En av deltagarna beskrev att en 

mobiltelefon med inbyggd GPS (global positioning system) är under utveckling som kan 

ge information om vilken gata en individ befinner sig på och information om till exempel 

pågående vägarbeten eller restauranger i omgivningen. Deltagarna betonade även vikten 

av datorer för att kunna kommunicera med omgivningen och inhämta information. Som 

nämnts tidigare, under information, diskuterade deltagarna även att tillgängligheten till 

bussar och tunnelbana ökar med hjälp av syntetiska utrop. 

 

Lagar och riktlinjer framhölls som en förutsättning för tillgänglighet då de befäster 

rättigheter och skyldigheter, både för individen och övriga samhället. I en av 

fokusgrupperna diskuterade deltagarna vikten av att Stockholms stad tar ansvar för att de 

regler som finns efterlevs. I denna fokusgrupp föreslogs att de näringsidkare som inte 

följer gällande regler angående uteserveringar och skyltar på trottoarerna ska bötfällas. 

 

Samordning på olika nivåer och mellan olika aktörer diskuterades återkommande som en 

övergripande strategi för att uppnå tillgänglighet. Deltagarna poängterade att samordning 

behöver ske inom och mellan handikapporganisationer, mellan handikapporganisationer 

och politiker, inom och mellan stadsdelar samt inom och mellan landsting och kommun. I 

fokusgrupperna resonerade deltagarna kring olika handikapporganisationers brist på 

samarbete och samordning med varandra och att organisationerna snarare konkurrerar om 

utrymmet på den politiska arenan. Deltagarna framhöll att detta kan leda till att 

handikapporganisationernas röst försvagas i samhället och poängterade vikten av att 

dessa organisationer breddar sitt samarbete för att tillsammans lyfta gemensamma frågor 

och krav. En deltagare lyfte fram detta med följande metafor. 

  

 ”[Programmet] angår ju inte bara synskadade det angår alla handikappgrupper i 

 hela Stockholm. För att nå målet tror jag också att vi måste samarbeta också mera  

 mellan dom olika handikappgrupperna för nu känns det som att det pågår något 

 inbördeskrig mellan rullstolsbundna, synskadade, hörselskadade.” 
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Deltagarna efterfrågade således samordning för att öka tillgängligheten. Ett exempel som 

en av deltagarna lyfte fram på bristande samordning var att i de fall en pedagog i skolan 

behöver stöd eller rådgivning gällande elever med funktionsnedsättning kan pedagogen 

vända sig till en av Stockholms stads interna enheter enbart under förutsättning att den 

aktuella skolan betalar för stödet. Deltagarna resonerade kring risken att elever i dylika 

fall inte får det stöd de har behov av. I värsta fall avstår skolan vilket får inverkan på 

elevens möjlighet till utbildning. En deltagare uttryckte att det inte finns något 

ekonomiskt incitament för samarbete. 

  

 ”…dom [enheterna] pratar inte med varandra…och man informerar inte…alltså 

 att man inte samordnar och man är så rädd om sin egen penningpåse i dag så att 

 samarbete lönar sig inte, man får inte, liksom inte betalt för samordning…” 

 

Deltagarna lyfte fram att de trodde att fysisk miljö, information, stöd från samhälleliga 

institutioner, människors bemötande och teknik som är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning inte är hindrande för andra människor utan tvärtom underlättar för 

alla. Detta exemplifierades med att ramper byggda för att underlätta när en person tar sig 

fram med rullstol även kan underlätta för personer som kör barnvagn. Även teknik som är 

anpassad för personer med synnedsättning trodde deltagarna kan underlätta för fler, vilket 

tydliggörs i följande citat. 

 

"Internet ska fungera om det är tillgängligt för våra hjälpmedel då är det också 

jättebra gjort ofta för alla andra." 

Sammanfattning 

Deltagarna beskriver hur de i sin vardag på olika sätt begränsas av stadens otillgänglighet 

och lyfter fram olika möjligheter för att öka tillgängligheten. Den fysiska miljöns 

utformning och tillgången till information har i tidigare undersökningar visats ha en 

avgörande betydelse för personer med funktionsnedsättning faktiska deltagande i 

aktiviteter utanför hemmet (Iwarsson & Ståhl, 1999; Kirchner, Gerber, & Smith, 2008; 

Marston, & Church, 2005; Marston, & Golledge, 2003; Rimmer et al., 2005).  
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Personer med synnedsättning hindras att delta i aktiviteter utanför hemmet särskilt i 

okända miljöer till följd av svårigheter att orientera sig utan tillgänglig information 

(Marston, & Church, 2005; Marston, & Golledge, 2003). Deltagarna i denna 

undersökning beskriver att de ofta själva får ta till strategier för att ta sig ur otillgängliga 

situationer till exempel genom att be om hjälp, anpassa valet av aktiviteter eller i värsta 

fall avstå. Dessa resultat underbyggs av Marston och Golledge (2003) undersökning i 

vilken lyfts fram att individen i en tillgänglig miljö inte behöver be om hjälp utan kan 

utföra aktiviteter mer självständigt samt att en otillgänglig miljö kan leda till att individen 

avstår från aktiviteter. En miljö som underlättar orientering för en person med 

synnedsättning samt tillgängliga allmänna kommunikationsmedel leder till att individen 

företar fler resor med dessa transportmedel (Marston, & Church, 2005; Marston, & 

Golledge, 2003; Iwarsson, & Ståhl, 1999). Detta ger även deltagarna i föreliggande 

undersökning uttryck för då de beskriver att förändringar i miljön såsom ledstråk och 

utrop underlättar resor med tunnelbana, tåg och buss. Ytterligare forskning visar att utrop 

på allmänna kommunikationsmedel som anger viktig information om färdvägen ökar 

tillgängligheten och underlättar resandet för personer med synnedsättning (Wiener et al., 

2000).  

 

Deltagarna i föreliggande undersökning efterfrågar läsbar information från Stockholms 

stad, det vill säga punktskrift, inläst information, information via e-post och information 

på tillgängliga hemsidor. De uttrycker att tillgänglig information skapar möjlighet för att 

på egen hand kunna ta del av information och vara delaktig i samhället. Med tillgänglig 

information finns förutsättning för individens oberoende och en ökad tillgång till 

samhället i stort (Gerber, 2003). Gerber (2003) lyfter fram att tillgång till Internet och 

användning av datorer ökar tillgången till information och har en positiv inverkan på 

livskvaliteten för personer med synnedsättning. Detta bekräftar resultaten i denna 

undersökning i vilka uttrycks att datorer skapar möjlighet för tillgänglighet. Deltagarna i 

föreliggande undersökning beskriver även att litteratur inläst på Daisy-skiva är en form 

av tillgänglig information. I en tidigare undersökning konkluderas att Daisy-formatet gör 

läsningen mer effektiv och ökar utsikterna att tillgodogöra sig utbildning och arbete 

(Lockerby, Breau, & Zuvela, 2006). 
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Resultaten i föreliggande undersökning tydliggör att begränsningar och möjligheter går 

hand i hand. För att öka tillgängligheten efterfrågar deltagarna samordning och att fler 

aspekter tillgodoses, till exempel kan det handla om att både bygga om den fysiska 

miljön, använda olika typer av information (till exempel punktskrift, andra taktila 

markeringar eller syntetiskt tal), utveckla teknik samt utbilda omgivningen om vad en 

funktionsnedsättning kan innebära för individen. Detta stämmer överens med resultat 

som visar att det är nödvändigt att ta hänsyn till fler dimensioner än enbart den byggda 

miljön för att öka tillgängligheten (Iwarsson, & Ståhl, 1999; Jensen, Iwarsson, & Ståhl 

2002; Marston, & Golledge, 2003; Rimmer et al., 2005). Rimmer et al. (2005) lyfter fram 

olika områden som är viktiga för tillgänglighet däribland, byggd miljö, information, 

policies och professionellas bemötande. Deltagarna i denna undersökning belyser utöver 

fysisk miljö, information och riktlinjer även vikten av ett tillgängligt bemötande från 

professionella och övriga omgivningen och föreslår utbildning för att öka människors 

medvetenhet om och förståelse för personer med funktionsnedsättning. Både Gerber 

(2003) och Winberg (2008) betonar att fler aspekter än endast teknik är nödvändiga för 

att möjliggöra tillgänglighet. Winbergs (2008) forskningsresultat visar att ett samspel 

mellan tekniken, användaren och kontexten till exempel kommunikation med andra är 

avgörande för tillgänglighet. Deltagarna i denna undersökning betonar att teknik är en 

viktig aspekt för ökad tillgänglighet men att ytterligare dimensioner är nödvändiga, till 

exempel gott bemötande från omgivningen. 

Konsekvenser av ett tillgängligt samhälle för individen som samhällsmedborgare 

I fokusgrupperna bad vi deltagarna beskriva vad ett tillgängligt samhälle skulle kunna 

leda till. Deltagarna trodde att ett fullständigt tillgängligt samhälle är svårt att uppnå, 

kanske en utopi. Deltagarna uttryckte att i ett tillgängligt samhälle skulle personer med 

funktionsnedsättning kunna vara mer självständiga och i högre grad vara delaktiga inom 

fler områden och på olika nivåer i samhället. Dessutom beskrev deltagarna att de skulle 

må bättre. Vi fann att jämlikhet genomsyrade resonemangen kring konsekvenser av ett 

tillgängligt samhälle. Nedan redovisas centrala citat och beskrivningar från deltagarnas 

diskussion under rubriken jämlikhet.  
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Jämlikhet 

Deltagarna beskrev att personer med funktionsnedsättning ofta spänner sig till exempel 

på sin väg till och från jobbet eller när de går och handlar då de behöver koncentrera sig 

på att ta sig fram och på om det finns några hinder i vägen. Deltagarna diskuterade att ett 

tillgängligt samhälle skulle kunna skapa förutsättningar för personer med 

funktionsnedsättning att inte behöva anstränga sig för att genomföra vardagliga 

aktiviteter och därmed vara mer avslappnade. Deltagarna konstaterade att ett tillgängligt 

samhälle skulle kunna leda till att människor blir friskare. En av deltagarna resonerade 

kring sin egen aktivitet i samhällslivet ställd i relation till samhällets tillgänglighet.  

Denna deltagare förde fram att ett tillgängligt samhälle skulle underlätta aktivitet med 

följande uttalande. 

 

  “om det var mer tillgängligt skulle jag spara mina energier, sparar mycket 

 irritation, inte vara lika trött, inte behöva jobba lika mycket för många saker…”  

 

Deltagarna talade om att de i ett tillgängligt samhälle skulle kunna vara mer självständiga 

och utföra mer aktiviteter på egen hand. De framhöll att tillgängligheten i samhället 

påverkar individens personlighet och att ett mer tillgängligt samhälle kan leda till att 

individen inte behöver anpassa sig lika mycket till andra utan vara mer sig själv. En av 

deltagarna uttryckte detta enligt nedan. 

  

 ”Man skulle känna sig mindre handikappad alltså, och skulle de facto också vara 

 det, man skulle kunna finnas bland andra utan att det där som man har drabbats av 

 behövde bli så avgörande.”  

 

I fokusgrupperna lyftes fram att ett tillgängligt samhälle skulle förändra förutsättningarna 

för personer med funktionsnedsättning, individens syn på sin medmänniska och hela 

samhället. Deltagarna framförde att samhället skulle bli mer jämlikt. De beskrev att ett 

tillgängligt samhälle skulle möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta på 

fler nivåer och inom olika områden i samhället, till exempel i riksdagen. Genom att 
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beskriva brister i tillgängligheten förmedlar en av deltagarna en önskan om ett mer 

tillgängligt samhälle.  

  

 ”…om tillgängligheten redan är stark när du är barn i skolan, om det finns mycket 

 som inte är tillgängligt för dig där så du hela tiden får sämre förutsättningar då 

 blir det verkligen en ond cirkel också att komma dit till dom här bra jobben och 

 bra utbildningar och andra möjligheter också.”  

Sammanfattning 

Deltagarna gav uttryck för att de i ett tillgängligt samhälle skulle kunna delta jämlikt med 

andra. I tidigare undersökningar framgår det att det tar mycket tid och kraft att hantera ett 

otillgängligt samhälle (Beverly, Bath, & Booth, 2004; Gerber, 2003; Jensen, Iwarsson, & 

Ståhl, 2002; Kirchner, Gerber, & Smith, 2008; Marston, & Church, 2005). Deltagarna i 

denna undersökning talade om att ett tillgängligt samhälle skulle kunna leda till att 

personer med funktionsnedsättning kan fokusera mer på annat än på hinder i miljön och 

därmed spara tid och energi samt slappna av. Tidigare forskning visar att personer med 

synnedsättning skulle företa mer aktiviteter om samhället vore mer gängligt (Iwarsson, & 

Ståhl, 1999; Marston, & Golledge, 2003; Rimmer et al., 2005). Marston och Golledge 

(2003) forskning visar att personer med synnedsättning i första hand utför nödvändiga 

aktiviteter och främst företar resor till kända områden. Marston och Golledge (2003) 

betonar att deltagande i lustfyllda spontana aktiviteter begränsas av ett otillgängligt 

samhälle för personer med synnedsättning vilket stämmer väl överens med resultaten i 

föreliggande undersökning. 

 

Gerber (2003) belyser att tillgänglig information i form av punktskrift är frigörande, och 

möjliggör oberoende samt skapar tillgång till samhället i stort för personer med 

synnedsättning. Deltagarna i denna undersökning efterfrågar tillgänglig information 

vilket Gerber (2003) poängterar ökar känslan av delaktighet i samhället. Gerbers (2003) 

resultat kan anses stärka resultaten i denna undersökning vilka åskådliggör deltagarnas 

uppfattning att personer med synnedsättning skulle kunna vara mer självständiga och 

oberoende i ett tillgängligt samhälle. Dessutom säger deltagarna i föreliggande 
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undersökning att ett tillgängligt samhälle skulle leda till att personer med 

funktionsnedsättning skulle må bättre. Detta kan jämföras med en tidigare undersökning i 

vilken lyfts fram att tillgång till information är avgörande för att minska ojämlikhet i 

hälsa (Beverly, Bath, & Booth, 2004). 

 

Marston och Golledge (2003) uttrycker att resultaten i deras undersökning representerar 

en önskan från deltagarna om delaktighet och inkludering i samhället. Deltagarna i 

föreliggande undersökning förutsätter att ett tillgängligt samhälle skulle vara mer jämlikt 

och möjliggöra deltagande på flera nivåer i samhället för personer med synnedsättning. 

Detta kan jämföras med Gerbers (2003) resultat i vilket deltagarna jämställer 

otillgänglighet med ojämlik tillgång till samhällets resurser.  

6. ANALYS 

I följande avsnitt tolkas resultaten från föreliggande undersökning med hjälp av Nancy 

Frasers (2003) teori om social rättvisa med fokus på följande teoretiska begrepp: behov, 

politiserat behov, omfördelning, erkännande och misskännande. Analysen utgår från 

Nancy Frasers (2003) Den radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande i 

vilken teorin om social rättvisa presenteras. 

Tillgänglighet ett behov 

I undersökningens resultat konstateras deltagarnas behov av ett tillgängligt samhälle. Det 

deltagarna beskriver behöver vara tillgängligt är den fysiska miljön, information, 

människors bemötande, hjälpmedel, teknik och individuellt bistånd. Utifrån deltagarnas 

beskrivningar av tillgänglighet i vardagen tydliggörs att den fysiska miljön, information, 

stöd från samhälleliga institutioner, människors bemötande och teknik är olika aspekter 

på tillgänglighet som behöver fungera och vara användbara. När utropen på tunnelbanan 

används och fungerar underlättar det för deltagarna att åka tunnelbana och ta sig till 

exempelvis arbete, skola och sociala aktiviteter. Tillgänglig information om till exempel 

Stockholms stads grundskolor möjliggör för deltagarna att på egen hand välja skola åt 

sina barn.  
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Av undersökningens resultat framkommer att deltagarna erfar att samhället ser på 

personer med synnedsättning som tillhörande en gemensam grupp som dessutom 

associeras till andra grupper, barn och gamla, som av tradition räknas som svaga. 

Deltagarna betonar att de även tillhör andra grupper i samhället, såsom arbetstagare och 

småbarnsföräldrar. Deltagarna lyfter samtidigt fram flera exempel på att de i samhället 

inte kan delta på jämlika villkor som andra. I resultaten beskrivs att gruppen personer 

med synnedsättning får finna sig i till exempel att bistånd från samhället för samma 

behov kan skilja sig åt, att det inte är självklart att de kan gå och handla med ledsagare på 

de tider som passar dem bäst och att de ofta inte kan läsa sin post. Deltagarna tvivlar på 

till exempel att personer utan funktionsnedsättning skulle acceptera olika avgifter för 

förskolan beroende på i vilken stadsdel de bor och att de skulle acceptera att gå och 

handla på tider som någon annan bestämt. De ställer sig frågande till huruvida personer 

utan funktionsnedsättning skulle godta denna form av särbehandling. Utifrån Frasers 

teoretiska begrepp behov kan deltagarnas krav på tillgänglighet förstås som ett behov som 

uttrycks av en underordnad grupp. Med hjälp av Frasers teori tolkar vi det som att 

deltagarnas behov av tillgänglighet inte är ett fullt ut politiserat behov i dagens samhälle 

eftersom detta i hög grad tillfredsställs genom samhälleliga åtgärder riktade mot 

individen. Vi förstår utifrån resultaten att samhället inte skapat förutsättningar för 

deltagande på jämlika villkor och att gruppen personer med synnedsättning därmed 

frånkänns sin position som fullvärdiga medborgare i samhället. Deltagarna beskrev även 

att handikapprörelsen kämpar för att göra sina krav hörda på den politiska arenan. Med 

stöd av Frasers teoretisering kring behov kan detta indikera att handikapprörelsen för en 

kamp för att tillgänglighet ska bli ett politiserat behov, vilket kan leda till att behovets 

legitimitet erkänns av samhället. 

 

Utifrån Frasers teori kan gruppen personer med synnedsättning anses vara misskänd 

vilket innebär att gruppmedlemmarna inte kan delta jämlikt med andra. Misskännandet 

kan bekräftas formellt i lagar eller genom yrkespraxis samt informellt via 

umgängesmönster enligt Fraser. Ett exempel från undersökningens resultat på formellt 

misskännande kan vara de biståndsbedömningar socialsekreterare gör i sin yrkespraxis 

som kan påverkas av kulturella värderingar. Deltagarna uttryckte att 
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biståndsbedömningar kan vara orättvisa och att hänsyn inte alltid tas till dem som 

individer och diskuterar till exempel att de förutsätts kunna göra ärenden på dagtid, trots 

att de är yrkesarbetande. En tolkning av dessa resultat kan vara att deltagarna i första 

hand betraktas som presumtiva mottagare av förutbestämda insatser till följd av rådande 

institutionella kulturella värderingar. Med stöd av Fraser kan detta tolkas som att 

misskännandet är bekräftat i yrkespraxis. Misskännandet kan även anses bekräftat i 

umgängesmönster då deltagarna bland annat beskrev att omgivningen tycker synd om 

dem på grund av deras synnedsättning och att obekanta personer ställer personliga frågor 

till deltagarna om deras synnedsättning i vardagliga sammanhang. Vi tolkar det som att 

omgivningen betraktar personer med synnedsättning som en underordnad grupp. 

Erkännande och omfördelning 

I resultaten uttrycks ett behov av ett samhälle som är tillgängligt för personer med 

synnedsättning. Deltagarna lyfter fram brister i tillgängligheten vilka hindrar dem från att 

fullt ut delta i samhällslivet. De poängterar att bland annat strukturella förändringar i 

samhället kan möjliggöra tillgänglighet. Enligt Fraser kan detta ske genom erkännande 

och omfördelning. 

 

Erkännande innebär enligt Fraser att gruppens identitet erkänns genom kulturella och 

symboliska förändringar i samhället för att främja mångfald. Erkännandet stärker 

gruppens status och avskaffar dess underordning så att medlemmarna i gruppen kan 

etablera sig som fullvärdiga deltagare i samhällslivet. Deltagarna i undersökningen 

uttryckte att de i vissa sammanhang har begränsade möjligheter att påverka och aktivt 

delta i samhällslivet bland annat på grund av att de av omgivningen bemöts med låga 

förväntningar. Erkännande ersätter enligt Fraser hindrande institutionaliserade kulturella 

värdemönster med mönster som främjar deltagande på lika villkor. Institutionaliserade 

kulturella värdemönster är befästa på olika sätt i samhället, till exempel juridiskt, politisk 

eller i människors attityder. Ett exempel i Frasers anda på förändring av värdemönster 

kan vara att erkänna punktskrift som offentligt skriftspråk antingen genom att ge 

punktskrift samma status som svartskrift eller genom att avskaffa svartskrift som 

offentligt skriftspråk. Deltagarna i undersökningen efterfrågade information i olika 

format, däribland punktskrift från myndigheter och andra offentliga institutioner. 
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Undersökningens resultat kan enligt vår tolkning visa att punktskrift som skriftspråk 

måste respekteras, först då erkänns gruppens behov av information i punktskrift. En 

önskan om att få sina behov respekterade och tillgodosedda genomsyrade förslagen 

gällande möjligheter för ökad tillgänglighet som deltagarna lyfte upp. Dock framkom 

inga förslag med innebörden att andra gruppers privilegier tas bort för att utjämna 

statusen mellan olika grupper. Deltagarna utryckte däremot att förändringar som vidtas i 

samhället för att underlätta för personer med synnedsättning oftast underlättar för fler 

grupper. Utifrån Frasers teori om social rättvisa kan deltagarnas uttryck förstås som en 

efterfrågan av att gruppens behov ska få samma status som normativets, vilket innebär att 

en specifik grupps behov erkänns utan att inkräkta på andra gruppers behov. 

 

I resultaten framkom att Handikappolitiskt program för Stockholm stad är en viktig 

förutsättning för att uppnå tillgänglighet då det befäster individens rättigheter, särskilt 

med tanke på att det är formulerat utifrån FN:s standardregler. Det handikappolitiska 

programmet kan utifrån Frasers teori ses som ett exempel på en form av erkännande som 

är politiskt befäst. Enligt Fraser räcker det dock inte endast med erkännande för att uppnå 

rättvisa och jämlikhet. Även omfördelning av samhällets resurser krävs. I resultaten 

framkom deltagarnas frustration över samhällets otillgänglighet och brist på mer 

djupgående åtgärder och strukturella förändringar. Deltagarna framhöll att lagar och 

riktlinjer kan vara möjliggörare för tillgänglighet men också att dessa inte är tillräckliga i 

sig, utan att det även är nödvändigt att målen med dessa styrdokument förverkligas i 

praktiken. Tolkat utifrån Frasers teori kan detta tyda på ett behov av omfördelning av 

ekonomiska resurser. Ett erkännande så som Handikappolitiskt program för Stockholms 

stad är med andra ord nödvändigt men inte tillräckligt för att gruppens underordning ska 

upphöra. 

 

Genom resultaten lyfts vissa områden fram inom vilka tillgängligheten har ökat till följd 

av samhällets åtgärder. Ledstråk i den fysiska offentliga miljön och inläst litteratur som 

kan lånas på bibliotek är exempel på dessa. Dessa samhälleliga åtgärder kan med hjälp av 

Frasers teori om social rättvisa förstås som en form av omfördelning då dessa åtgärder 

förutsätter politiska och ekonomiska insatser. Stöd och service är en ytterligare 
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samhällelig åtgärd som deltagarna lyfter fram som en möjliggörare för tillgänglighet. 

Stöd och service kan ses som ett annat exempel på omfördelning, dock är denna form av 

omfördelning inte helt oproblematiskt. Fraser beskriver att behov som tillgodoses via 

specialiserade offentliga institutioner riskerar att vidmakthålla underordning med 

mottagare som av övriga samhället ses som passiva och omättliga. Socialtjänsten som 

utreder och fördelar riktade stödinsatser till särskilda grupper i samhället, till exempel 

ledsagar- service till personer med synnedsättning, kan utifrån Frasers teori enligt vår 

tolkning ses som en specialiserad offentlighet. Deltagarna i denna undersökning beskrev 

att de har begränsade möjligheter att påverka den service de får från socialtjänsten och att 

de i vissa sammanhang upplever sig som krävande av omgivningen. En tolkning av 

deltagarnas uttalanden kan vara att deltagarna betraktas som passiva och omättliga i det 

här avseendet. Detta kan enligt Fraser bottna i institutionaliserade kulturella 

värdemönster. En tolkning kan vara att socialtjänsten utför sitt arbete utifrån att personer 

med synnedsättning definieras in i kategorin klienter och att det finns institutionaliserade 

kulturella värdemönster som innebär att socialtjänstens klienter förstås som avvikande 

vilka ska förändras. Risken är att denna uppfattning om personer med synnedsättning 

vidmakthålls då behovet tillgodoses av i det här fallet socialtjänsten som en specialiserad 

offentlighet. Gruppen får då inte status som fullvärdiga medborgare trots erkännande och 

omfördelning. 

 

En viktig implikation som förmedlas genom resultaten är att tillgänglighet utgör en 

förutsättning för självständighet och jämlikhet samt en möjlighet för personer med 

synnedsättning att aktivt delta på samhällets olika nivåer och arenor. En viktig 

implikation som tydliggörs genom analysen är att tillgänglighet i samhället kräver både 

erkännande och omfördelning. Dessa förändringar måste dock ske på djupet så att 

institutionaliserade kulturella värdemönster förändras. 

7. DISKUSSION 

Nedan förs initialt en diskussion utifrån undersökningens resultat och analys. Därefter 

diskuteras vissa metodaspekter. För en mer uttömmande metoddiskussion i relation till 
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undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet se sidan 36. Avslutningsvis 

ges förslag till vidare forskning. 

Diskussion av resultat och analys  

Tillgänglighet har i denna och tidigare undersökningar visats utgöra en förutsättning för 

jämlikt deltagande i samhället. Frasers teori om social rättvisa är radikal och kan kanske 

tyckas svår att genomföra i praktiken. En av de aspekter i Frasers teori som väcker vårt 

intresse är att åtgärder för att uppnå verklig rättvisa riktas mot samhället, inte mot 

individen. I likhet med Fraser ser vi en fara med att åtgärder endast riktas mot individer 

då dessa åtgärder riskerar att isolera behov till specifika grupper av individer och 

cementera kategorisering av människor. Ledsagning kan ses som en åtgärd vilken riktas 

mot individen för att öka individens självständighet. Åtgärden kan delvis tolkas som en 

form av kompensation för en otillgänglig miljö för personer med synnedsättning. Med 

ledsagning läggs dock ansvaret på individen att hantera den otillgängliga miljön. En 

åtgärd som i stället riktas mot samhället, till exempel byggnation av ledstråk i den fysiska 

miljön, innebär att ansvaret läggs på samhället. Om samhället vore mer tillgängligt tror vi 

att särlösningar, till exempel ledsagning, skulle behöva användas i lägre grad. En generell 

tillgänglighet behöver skapas så att alla medborgare kan ta del av och agera i samhället. 

 

Genom den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) och vissa andra 

generella normer fastställs alla människors lika värde och rättigheter. I Handikappolitiskt 

program för Stockholms stad och i andra internationella och nationella åtaganden erkänns 

mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta kan ses som att det 

anses nödvändigt att genom specifika lagar och riktlinjer ytterligare förstärka mänskliga 

rättigheter för att tillförsäkra ett fullvärdigt medborgarskap för personer med 

funktionsnedsättning. Att mänskliga rättigheter befästs i lagar och riktlinjer kan enligt 

Frasers terminologi utgöra ett erkännande av gruppens behov och status. Vi ser det som 

ett förverkligande av mänskliga rättigheter i teorin. För att rätten till fri rörlighet, 

utbildning, hälsa, arbete och deltagande i det politiska och offentliga livet ska kunna 

garanteras, krävs, vilket påvisas i denna undersökning, att tillgänglighet prioriteras. 
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En ytterligare aspekt i Frasers teori om rättvisa som är högst relevant för 

undersökningens resultat är att Fraser även inkluderar omfördelning som en nödvändig 

förutsättning för att en grupps behov ska tillgodoses och dess status ska höjas i praktiken. 

För att behovet av tillgänglighet ska kunna tillgodoses krävs därmed att samhället gör 

politiska och ekonomiska prioriteringar för att till exempel anpassa den fysiska miljön, 

tillhandahålla information i olika format samt ge individen större påverkansmöjligheter 

över insatsers utformning. Först då omsätts mänskliga rättigheter i praktiken. 

 

Tillgänglighet är i dag i hög grad ett handikappolitiskt begrepp som diskuteras inom 

handikappolitiken, handikappforskningen och handikapporganisationer, uttrycks i 

specifik lagstiftning och samhälleliga insatser för personer med funktionsnedsättning. Vi 

anser därmed att tillgänglighet med Frasers begrepp kan ses som ett isolerat behov, 

bundet till den handikappolitiska arenan. Kanske skulle samhällets förutsättningar vara 

mer jämlika om tillgänglighetsfrågan var alla medborgares fråga.  

 

Resultaten i denna undersökning visar att det finns ett behov av ett tillgängligt samhälle 

och att tillgänglighet kan uppnås på många olika sätt. För att tillgänglighet ska uppnås 

krävs att hänsyn tas till sammanhanget, det vill säga individens förutsättningar i relation 

till den omgivande miljön. De möjligheter som presenteras i denna undersökning för en 

ökad tillgänglighet beskriver åtgärder och förändringar som riktas sig mot och företas i 

samhället. Vi tror att samspel och kommunikation mellan grupper och individer på olika 

nivåer i samhället är en grundläggande förutsättning för att vidta adekvata åtgärder för en 

ökad tillgänglighet. Detta är väsentligt i socialt arbete som är inriktat på att motverka 

hinder, orättvisor och ojämlikhet i samhället (IFSW, 2000). 

Avslutande metoddiskussion 

Stockholms stads handikappolitiska program användes som stimulusmaterial i 

undersökningen. Detta har förmodligen haft en inverkan på deltagarnas beskrivningar av 

tillgänglighet och kan vara en anledning till att deltagarna i hög grad diskuterade fysisk 

miljö och information. Syftet med att använda programmet som stimulusmaterial var att 

skapa en gemensam utgångspunkt för diskussionen och ta reda på om deltagarna 
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uppfattade att programmet har någon inverkan i deras vardag. Därmed fann vi det 

fördelaktigt att använda programmet trots programmets eventuella påverkan på 

deltagarnas beskrivningar av tillgänglighet. 

  

Under forskningsprocessen har det blivit tydligt för oss att arbete med 

fokusgruppintervjuer tar omfattande tid i anspråk och ger ett rikt material. Med anledning 

av att vi dessutom valde att låta deltagarna prata fritt kring fyra frågeområden erhöll vi ett 

brett och relativt ostrukturerat material att bearbeta. Bearbetningen av materialet krävde 

flera omarbetningar och kontroller för att upptäcka eventuella fel och brister. Denna del 

av forskningsprocessen har tagit mest tid och kraft i anspråk. Vi ser trots detta fördelar 

med valet av metod då detta gav ett rikt material att arbeta med. Till vår hjälp hade vi 

deltagarna som läste transkriberingar, resultat och analys under arbetets gång för att ge 

feedback på innehållet. Vilket kan ha stärkt trovärdigheten i våra resultat dessutom. 

Genom att ställa fler specifika frågor under fokusgruppintervjuerna hade vi kunnat få ett 

mer strukturerat material. Detta hade dock enligt vår uppfattning givit oss en alltför 

styrande roll. Ett alternativ hade kunnat vara att ha färre deltagare i de två 

fokusgrupperna vilket förmodligen också hade givit oss som forskare en mer 

framträdande roll men ett mer lätthanterligt material att bearbeta men kanske inte lika 

rikt.  

 

Vi hade som ambition att genomföra en deltagarorienterad forskning i vilken betonas 

vikten av öppenhet i processen, att makten förskjuts till forskningsobjekten samt att 

forskningen är praktiskt användbar för forskningsobjekten (Barnes, & Mercer, 1997a; 

Duckett, & Pratt, 2001; Duckett, & Pratt, 2007; Holmer, & Starrin, 1993; Olkin, 2004; 

Oliver, & Barnes, 1998; Vernon, 1997). Deltagarna har i viss mån givits möjlighet att 

följa forskningsprocessen samt lämna synpunkter på utkast av undersökningens resultat 

och analys. Troligen har detta åtminstone lett till att deltagarna är medvetna om 

undersökningens huvudsakliga slutsatser. I efterhand kan vi konstatera att den bedrivna 

forskningsprocessen snarare skulle kunna beskrivas som forskarstyrd med möjlighet till 

delaktighet än som deltagarorienterad. Detta eftersom vi som forskare har formulerat 

forskningsfrågan, bearbetat materialet och valt teori. För att möjliggöra deltagande i 
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högre utsträckning hade vi kunnat bjuda in till fler träffar för att öppet diskutera resultat, 

analys samt val av teori tillsammans med deltagarna. 

Förslag till vidare forskning 

Resultaten i denna undersökning visar att den bristande tillgängligheten i samhället för en 

person med synnedsättning påverkar dennas personlighet. Då syftet med föreliggande 

undersökning var att studera hur samhälleliga strukturer kan möjliggöra tillgänglighet har 

vi inte diskuterat dessa resultat närmare. Taylor (1994) och Honnteh (2003) fokuserar på 

individens identitetsskapande i sina teorier om erkännande. Teorierna beskriver att 

erkännandet sker i interaktion både med människor i individens närhet och den offentliga 

sfären. Taylor (1994) och Honnteh (2003) betonar att erkännande utgör en viktig 

förståelsegrund för hur individen skapar sin identitet i det moderna samhället och att 

individens möjlighet till ett värdigt och självständigt liv till stor del beror på hur denna 

blir erkänd och respekterad. Taylor (1994) beskriver att individen kan lida verklig skada 

om människor kring individen förmedlar en inskränkt bild av denne. Dessa teorier kan 

vara intressanta att utgå ifrån i en liknande undersökning för att få ny kunskap om hur 

individens identitet påverkas av hinder i vardagen såsom en otillgänglig fysisk miljö, 

otillgänglig information och ett otillgängligt bemötande. 

 

I fokusgrupperna lyftes fram att även samhället skulle tjäna på att öka tillgängligheten då 

ett samhälle tillgängligt för alla skulle kunna ta till vara alla medborgares kvaliteter och 

resurser bättre. Att även samhället skulle tjäna på en ökad tillgänglighet har uttrycks i det 

nationella handikappolitiska programmet där det betonas ”att varje människa med sin 

kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället” (1999/2000:79, s. 24). Att studera 

samhällets vinning av en ökad tillgänglighet finner vi vara ett viktigt forskningsområde 

både ur ett socialt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Resultaten i undersökningen visar även att deltagarna efterfrågar information från 

Stockholms stad i olika format. Utifrån denna undersöknings resultat skulle en kvantitativ 

enkätundersökning kunna formuleras med syfte att ta reda på i vilket format boende i 

Stockholms stad vill få information från staden. Enkätundersökningen bör utformas på ett 
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tillgängligt sätt och riktas till boende i Stockholms stad. Personer med synnedsättning är 

få och utgör därmed ingen stor grupp i det tänkta urvalet. Tanken är dock att även andra 

personer boende i Stockholms stad skulle kunna se ett värde i att själva få möjlighet att 

avgöra i vilken form de vill ta del av information. 

 

I denna undersökning har vi haft som ambition att genomföra en deltagarorienterad 

forskningsprocess. Handikappforskningen har kritiserats för att inte inkludera personer 

med funktionsnedsättning i forskningen och för att inte ha bidragit till förbättrade 

livsvillkor för personer med funktionsnedsättning (Barnes, & Mercer, 1997a; Duckett, & 

Pratt, 2001; Duckett, & Pratt, 2007; Olkin, 2004; Oliver, & Barnes, 1998; Vernon, 1997). 

Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att fortsättningsvis genomföra 

deltagarorienterade forskningsprocesser i vilka deltagarna och forskarna gemensamt 

definierar forskningsområde, syfte, frågeställningar, samt väljer metod och 

analysverktyg. 
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Bilaga                                                       

         Stockholm 20090408  
Bäste deltagare, 
Tack för att du vill vara med i vår undersökning om tillgänglighet!   

Under våren genomför vi vårt examensarbete på Socionomprogrammet med 
socialpedagogisk inriktning, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. I 
vårt examensarbete vill vi fördjupa oss i tillgänglighet. Vi är intresserade av att studera 
vad som kan möjliggöra tillgänglighet genom att fråga personer med synnedsättning om 
tillgängligheten i och till Stockholms stad.  

Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning och planerar att genomföra två 
gruppintervjuer. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas av oss. 
Transkriptionerna kommer att ligga till grund för en tematisering och analys av det som 
framkommit under gruppintervjuerna. Eventuell övrig information som du delger oss i 
arbetet med undersökningen kommer tillsammans med materialet från gruppintervjuerna 
att sammanställas i en skriftlig rapport som kommer att utgöra resultatet av vårt 
examensarbete. Examensarbetet kommer att överlämnas till Institutionen för socialt 
arbete. Vi vill även sprida examensarbetet till andra intressenter för att de ska få ta del av 
den kunskap som producerats genom undersökningen.   

För att göra en aktuell, intressant och användbar undersökning tror vi att ditt deltagande 
genom hela arbetet är viktigt och nödvändigt. Vi vill därför bjuda in dig till att delta i 
undersökningen även efter gruppintervjun. Du är välkommen att till exempel lyfta fram 
frågeställningar du tycker är viktiga, läsa och korrigera våra transkriberingar, sprida 
resultaten från undersökningen och delge oss ytterligare erfarenheter, exempelvis via 
dagboksanteckningar. Vår ambition är att genomföra en deltagarorienterad forskning. 

Ditt deltagande i undersökningen frivilligt och du får avbryta ditt deltagande när du 
önskar. Den information du delar med dig av under gruppintervjuerna och fortlöpande 
kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte att redovisa dina personuppgifter. 
Eftersom att personer med synnedsättning, boende i Stockholms stad, är relativt få och 
många känner varandra kan vi inte garantera att ditt deltagande i undersökningen blir helt 
anonymt. Vi strävar efter att anonymisera ditt deltagande genom hela undersökningen 
och i den slutliga skriftliga rapporten.  

Inför gruppintervjun vill vi be dig att läsa igenom Stockholms stads handikappolitiska 
program som är bifogat detta brev. Det handikappolitiska programmet finns även att läsa 
på Internet på Stockholms stads hemsida: www.stockholm.se, välj länken familj & 
omsorg, funktionsnedsättning, kvalitet i omsorgen, handikappolitiskt program. 
Gruppintervjuerna planeras att äga rum den 21 eller den 22 april klockan 19.00-20.30. Vi 
ber att få återkomma med tid och plats för din gruppintervju senast den 15 april. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 

Med vänliga hälsningar,  

Åsa Engman      Sara Magnusson  
Tel:              E-postadress:   Tel:   E-postadress: 


