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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen har varit att studera och analysera Sveriges insatsområde Tillgänglighet 
inom EU:s strukturfonder och de eventuella svårigheter som begreppets olika innebörder 
medför i arbetet för ökad tillgänglighet i Sverige. Genom att sätta begreppsanvändningen 
inom teori, politik och praktik mot varandra kan kopplingar och olikheter belysas. För att 
detta skulle kunna göras har politiska dokument på nationell och regional nivå granskats samt 
intervjuer med tjänstemän på regionala programkontor och stödmottagare i regionen Norra 
Mellansverige genomförts. Den teoretiska utgångspunkten har legat på tillgänglighet och hur 
begreppet definieras och utnyttjas inom forskning. Utifrån detta kunde begreppsanvändningen 
inom teori, politik och praktik ställas mot varandra i en analyserande diskussion. Det 
framkom i denna att svårigheterna i strukturfondsarbetet för tillgänglighet till viss del beror på 
att regionernas fokus, både ekonomiskt och praktiskt, inte ligger på insatsområdet 
Tillgänglighet. Dock är det avsaknaden av kopplingar mellan de olika områdena som utgör 
grundproblematiken till strukturfondernas arbete för ökad tillgänglighet. 
 
 
Nyckelord: EU:s strukturfonder, tillgänglighet, begreppsanvändning, sammanhållningspolitik, 
Norra Mellansverige. 
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND 

Sverige gick med i EU 1995 och blev i och med detta medlemmar i EU:s 
sammanhållningspolitik, vilket innebär att de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan 
Europas regioner och invånare ska minskas. För att uppnå denna vision har Europeiska 
unionen formulerat olika mål för sin sammanhållningspolitik, varav målet Regional 
konkurrenskraft och sysselsättning fokuserar på insatsområdena innovation och förnyelse, 
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt tillgänglighet. Sverige har valt att dela 
upp detta arbete på ett nationellt och åtta regionala strukturfondsprogram, där de regionala 
strukturfondsprogrammen, Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, 
Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Skåne-Blekinge, ska 
fokusera på innovation och förnyelse samt tillgänglighet.1 
 
Insatsområdet Tillgänglighet utformades av den svenska regeringen och ingår i den nationella 
strategin för regional konkurrenskraft. För insatsområdet valdes inriktningarna Ett utvecklat 
informationssamhälle samt Regionförstoring. De innebörder som begreppet fick i den 
nationella strategin innebär att satsningar ska göras på bland annat utbyggnad av väg- och 
järnvägsnät samt att IT ska utvecklas och användas.2 Dessa inriktningar av begreppet 
tillgänglighet kan tyckas lämplig i Sverige, som under de senaste åren karakteriseras av allt 
större regionala skillnader. Eftersom landet har många glesbygdskommuner med stora 
avstånd mellan större tätorter kan bättre vägar och bredband både förenkla och förbättra den 
regionala konkurrenskraften.3 Dock har flera av de regionala strukturprogrammen, bland 
annat Övre Norrland och Småland och Öarna, problem med att få in ansökningar om stöd för 
tillgänglighetsprojekt. Eftersom medlen från EU har ett krav om en viss utbetalningstakt kan 
de få inkomna ansökningarna leda till att regionernas tilldelade stöd går tillbaka till EU. Detta 
har lett till att vissa regionala strukturfondsprogram specifikt efterfrågar och prioriterar 
projekt som tillhör insatsområdet Tillgänglighet.4 Frågan är då varför så få ansökningar om 
tillgänglighetsprojekt inkommer trots att detta skulle kunna stärka både regioners och 
nationens konkurrenskraft och sysselsättning. Begreppet tillgänglighet kan möjligtvis 
upplevas som invecklat av potentiella projektansökare och de kan av den anledningen 
antingen strunta i projektet eller istället inrikta sig mot något annat insatsområde. Ytterligare 
ett alternativ är att regeringens valda definition av tillgänglighet är alltför smalt eller felriktat 
för att locka till ansökningar om stöd. Begränsningen av tillgänglighet till att endast gälla IT 
och infrastruktur kan ha medfört de problem som de regionala strukturprogrammen nu möter 
med att få in tillräckligt med ansökningar. 
 
Bredden av begreppet tillgänglighet visar sig i den forskning som förs kring tillgänglighet, 
vilken inte begränsas till att enbart fokusera på IT och infrastruktur. Snarare definieras 
begreppet av varje enskild forskare och begreppet utnyttjas inom vitt skilda fält. 
  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Med denna D-uppsats ämnar jag att studera och analysera Sveriges insatsområde 
Tillgänglighet inom EU:s strukturfonder och de eventuella svårigheter som begreppets olika 

                                                 
1 Nutek (2007b) 
2 EU-upplysningen (2008) 
3 ITPS (2004) sid. 17-22 
4 Nutek (2008b) 
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innebörder medför i arbetet för ökad tillgänglighet i Sverige. Genom att sätta 
begreppsanvändningen inom teori, politik och praktik mot varandra kan kopplingar och 
olikheter belysas.  
 
För att kunna besvara uppsatsens syfte har följande frågeställningar valts: 

  
– Hur väljs de regionala tillgänglighetsprojekten ut? 
 
– Hur definieras tillgänglighet i politiska dokument och rapporter? Är det praktiska begreppet 
enhetligt med den politiska definitionen av tillgänglighet? 

  
– Hur nyttjas och definieras begreppet tillgänglighet inom forskning? 
 
– Hur påverkas insatsområdet Tillgänglighet av att kopplingar saknas mellan teori, politik och 
praktik? 
 

1.3 AVGRÄNSNING 

I den empiriska undersökningens intervjumaterial ligger fokus dels på de svenska regionala 
strukturfondsprogrammen som arbetar med insatsområdet för tillgänglighet och dels på 
stödmottagare i regionen Norra Mellansverige. Den geografiska avgränsningen sker därmed 
på nationell nivå vilket beror på att perspektiv på insatsområdet och arbetet för tillgänglighet 
är relevant och intressant att fånga från landets olika regioner. På så sätt kan likheter och 
skillnader mellan de olika regionala programkontorens arbetssätt för tillgänglighet belysas. 
Sju av de totalt åtta regionala programkontoren intervjuades och anledningen till att ett 
kontor, Västsverige, inte togs med i intervjustudien beror på att de inte arbetar med 
insatsområdet Tillgänglighet och därför inte är väsentliga för denna studie. Med ett 
intervjumaterial som inkluderar alla relevanta programkontor som arbetar med insatsområdet 
stärks studiens tillförlitlighet. 
 
Avsnittet som behandlar kvalitativ textanalys av politiska rapporter på regional nivå 
avgränsas till att inriktas på Norra Mellansveriges regionala operativa program, det vill säga 
regionens riktlinjer och mål. De regionala programmen utgår från den nationella strategin, 
men är anpassade efter lokala och regionala behov. Jag bedömer att avgränsningen till ett 
regionalt program kan göras eftersom samtliga program bygger på gemensamma 
utgångspunkter. Detta medför att en fokusering på ett specifikt regionalt program inte 
påverkar textanalysen i någon större utsträckning. Antalet projekt inom insatsområdet 
Tillgänglighet är alltför omfattande för att en totalundersökning ska kunna genomföras för 
studien. Därför avgränsas projekten till den region, Norra Mellansverige, som hittills har 
beviljat flest tillgänglighetsprojekt under den pågående programperioden. Av dessa projekt 
kommer ett urval att göras som baseras på projektens karaktär samt vem som är projektägare 
för att på så sätt föra fram både kommuners, förbunds och organisationers åsikter och 
erfarenheter kring tillgänglighetsprojekt. En tidsmässig avgränsning görs till den pågående 
programperioden för 2007 – 2013, med tillbakablickar till Sveriges inträde i EU och 
bakgrunden till strukturfonderna. För att sätta in det regionala strukturfondsarbetet i ett större 
sammanhang diskuteras också den regionala utvecklingen i Sverige. 
 
En helhetsbild av begreppets olika innebörder har eftersträvats i studien, och jag har försökt 
föra fram olika syner och perspektiv på tillgänglighet inom forskning. Vissa avgränsningar 
har likväl gjorts då begreppet kan ha fler definitioner än vad som kan redogöras för här. Dock 
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använder många forskare liknande definitioner av begreppet, exempelvis inom 
transportteorier, så avgränsningen påverkar inte resultaten i någon större utsträckning.  
 

1.4 METOD 

För att få en bra inblick och förförståelse för ämnet samlades först sekundärdata in. Utifrån 
detta material kunde sedan det empiriskt insamlade materialet sättas in i en kontext som var 
lämplig. För att kunna studera och analysera insatsområdet Tillgänglighet inom Sveriges mål 
för regional konkurrenskraft har två olika metoder använts, kvalitativ textanalys och 
kvalitativa telefonintervjuer. Kvalitativ textanalys är en vanlig metod inom samhällsvetenskap 
och genom att kritiskt granska politiska dokument och rapporter som behandlar insatsområdet 
Tillgänglighet har tillgänglighetsbegreppet och dess användning kunnat studeras närmre.5 Vid 
textanalys är det av stor vikt att en förståelse finns kring att texterna är skapade av människor 
och att de ofta är riktade mot specifika mottagargrupper. Detta innebär att både omedvetna 
och medvetna förställningar hos dessa människor är inbakade i texterna. Med detta i 
beaktande kunde jag genom den textanalytiska inriktningen diskursanalys urskilja och 
undersöka olika delar i texterna. Med diskursanalys menas att fokus ligger på 
samhällsfenomen där språket är centralt och bidrar till att forma verkligheten.6 För denna 
uppsats innebär det att begreppet tillgänglighet studerats och vilken innebörd som det har fått 
i politiska dokument och rapporter. Eftersom de politiska definitionerna av begreppet 
eftersträvas faller sig de politiska dokumenten på nationell och regional nivå och riktlinjerna i 
dessa som naturliga val för textanalysen. Dessa dokument styr det praktiska arbetet med 
insatsområdet Tillgänglighet och är därmed centrala för denna studie.  
 
För att tydliggöra hur de politiska dokumenten är upplagda används citat, detta är även ett sätt 
att öka genomsynligheten i studien. Praktiskt gick jag tillväga på så sätt att jag läste politiska 
dokument och rapporter kring den aktuella programperioden för EU:s strukturfonder med 
fokus på insatsområdet Tillgänglighet ett flertal gånger. Genom denna närläsning kunde jag få 
en bättre bild av begreppets användning, definition och diskussion.7  
 
Den andra metoden som tillämpades är kvalitativa telefonintervjuer, som genomfördes dels 
med tjänstemän på de regionala programkontoren och dels med mottagare av 
tillgänglighetsstöd. De olika typerna av intervjuobjekt var tänkta att ge en faktisk bild av 
strukturfondsarbetet och hur insatsområdet Tillgänglighet upplevs och arbetas med i 
praktiken. Orsaken till att intervjuerna genomfördes per telefon beror på att insatsområdet 
Tillgänglighet är ett nationellt mål och att tjänstemän och stödmottagare är utspridda i landet. 
De stora geografiska avstånden medför då att telefonintervjuer lämpade sig bäst. Eventuella 
brister som telefonintervjuer medför i jämförelse med intervjuer som sker face-to-face är att 
respondentens kroppsspråk som kan vara av betydelse förbises. Inte heller byggs samma 
förtroende upp när ögonkontakt eller liknande inte kan tas. Telefonintervjuer är dock 
ofrånkomligt på grund av de geografiska avstånden.  Intervjuerna för denna studie är av 
respondentkaraktär, vilket innebär att det är intervjupersonerna och deras åsikter som är 
centralt. Programkontorens inställning samt tjänstemännens upplevelser och erfarenheter av 
arbetet för ökad tillgänglighet stod i fokus och i stor utsträckning användes samma frågor vid 
dessa intervjuer. Stödmottagarna fick i sin tur liknande frågor, som dock skiljer sig från 
tjänstemännens eftersom de har olika positioner i arbetet med strukturfonderna. Även 
stödmottagarnas åsikter och erfarenheter kring insatserna för tillgänglighet var av stor vikt vid 
                                                 
5 Esaiasson et al (2004), sid. 233 – 236 
6 Bergström & Boréus (2000), sid. 15 – 21, 221 
7 Ibid, sid. 262 – 266  
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intervjuerna. Ställs respondenterna inför likartade frågor kan deras svar jämföras med 
varandra och ställas mot de politiska och teoretiska uppfattningarna kring tillgänglighet.8 I 
och med att telefonintervjuer användes för denna studie medförde det att intervjutiden blev 
begränsad. För att få ett så omfattande material som möjligt trots detta hölls frågorna relativt 
specifika och respondenterna gavs även möjlighet att ta del av frågorna i förväg så att de 
redan från början skulle förstå syftet med intervjun. Intervjuerna var därför semi-strukturerade 
med förberedda frågor, vilket dock inte innebar att möjliga diskussioner kring tillgänglighet 
undveks. Studiens validitet ökas i och med att intervjuerna spelades in så att risken för hörfel 
och missförstånd minskades. För att hålla på forskaretiken blev respondenterna innan 
intervjun inleddes tillfrågade om de godkänner inspelning och tillkännagivande av deras 
namn i uppsatsen.  
 
Genom att använda två metoder kan de olika resultaten jämföras med varandra. På så sätt kan 
tillgänglighetsbegreppet analyseras utifrån både teoretiskt, politiskt och praktiskt synsätt och i 
vilken grad de olika fälten har påverkat varandra. Olika teorier kring tillgänglighet och vad 
begreppet innebär inom forskning kan sedan knytas an till den politiska och praktiska 
användningen av begreppet. De olika fältens definitioner av begreppet ställs på så sätt mot 
varandra i en jämförande analys. Anledningen till att två metoder används är för att kunna 
studera insatsområdet Tillgänglighet men även begreppets olika innebörder i praktik och teori. 
När resultat från två olika metoder jämförs stärks även studiens reliabilitet.9  
 
Min studie är ett fall av begreppsanvändning då jag studerar och analyserar hur begreppet 
tillgänglighet används och definieras inom teori, politik och praktik. För att kunna analysera 
maktstrukturerna mellan och inom de olika fälten kommer ett planeringsperspektiv att 
utnyttjas för att den politiska och praktiska definitionen av begreppet tillgänglighet ska kunna 
ställas i relation till den teoretiska. För att kunna studera begreppsanvändningen på praktisk 
nivå kommer en fallstudie över en specifik region, Norra Mellansverige, dess regionala 
operativa program, det vill säga deras riktlinjer och mål samt en del av de projekt som är 
lokaliserade och drivs i denna region att genomföras. De resultat som erhålls utifrån denna 
fokusering kan sedan i stor utsträckning generaliseras till de andra regionerna i Sverige och 
deras strukturfondsarbete inom insatsområdet Tillgänglighet då den nationella strategin till 
stor del styr regionernas arbete i samma riktning. 
 

1.5 KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK  

Det teoretiska avsnittet i uppsatsen som behandlar tillgänglighet bygger på olika forskares 
användning och definition av begreppet. Ett flertal olika forskare och deras perspektiv på 
begreppet är därför relevant för studien för att på så sätt visa att begreppet tillgänglighet är 
väldigt brett inom forskningsfältet. Det finns ingen överenskommen definition utan 
tillgänglighet kan innebära allt från arbetsplatstillgänglighet till tillgänglighet via Internet eller 
infrastruktur beroende på forskarens utnyttjande av begreppet. Av den anledningen har inte en 
specifik teori kring tillgänglighet valts ut för studien. Dock kan de olika teorierna kring 
tillgänglighet delas upp i större riktningar, vilket underlättar för att få en förståelse kring 
begreppet. Gemensamt för de valda forskarna är att de aktivt bidragit med definitioner av 
tillgänglighet från slutet av 90-talet fram till idag för att studien på så sätt ska få en aktuell 
bild av den forskning som pågår inom tillgänglighet. Ett undantag är Malcolm Moseley som 
1979 var en av de första med att studera tillgänglighet i en rural kontext. I och med att många 

                                                 
8 Esaiasson et al (2004), sid. 254 
9 Ibid, sid. 68 
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av de i dagsläget verksamma forskarna har influerats av Moseley och hans tankar är det 
relevant att även ta med hans perspektiv på tillgänglighet. 
 
De vetenskapliga tidskrifter som de olika forskarartiklarna har valts ut från är: Transportation 
Research Part A, Transactions in GIS, Journal of Transport Geography, Professional 
Geographer, Geographical Analysis, Urban Geography, Landscape and Urban Planning samt 
Computers, Environment and Urban Systems. Totalt är det åtta olika tidskrifter som alla är 
tillgängliga på Stockholms Universitets databaser. Sökordet som främst har använts är 
accessibility för att på så sätt hitta relevanta artiklar. 
 
De politiska dokument och rapporter som använts till textanalysen är alla tillgängliga på 
Internet. Nutek, som i dagsläget har tagits över av myndigheten Tillväxtverket, är förvaltande 
myndighet för strukturfonderna i Sverige och tillhandahåller på sin hemsida vissa rapporter. 
På regeringens hemsida finns det tillgång till övergripande dokument som behandlar 
strukturfonderna och deras mål och riktlinjer för Sverige. Rapporter och informationsmaterial 
som är utgivna av myndigheter är dock framställda i ett visst syfte. För att behålla ett 
objektivt förhållningssätt är det av betydelse att ha i åtanke att dessa inte heller nödvändigtvis 
har en vetenskaplig grund.10 Detta är dock något som är intressant att analysera i textanalysen 
för att kunna diskutera huruvida politiska dokument och rapporter knyter an till närliggande 
teorier inom tillgänglighetsforskning.  
 
En tjänsteman från varje regionalt programkontor som arbetar med insatsområdet 
Tillgänglighet, totalt sju stycken, har valts ut för intervjuer. Tjänstemännen tar emot 
projektansökningar och bereder dem så att beslut kan tas huruvida projektet ska beviljas stöd 
eller ej. Respondenterna är alla insatta i arbetet med tillgänglighet och genom att intervjua 
respondenter från hela landet kan en bättre helhetsbild av tillgänglighetsarbetet i Sverige 
uppnås. Skillnader mellan de olika kontorens arbete kan då erhållas, vilket kan vara intressant 
för att se på huruvida tillgänglighet uppfattas på olika sätt i landet. Att intervjuerna genomförs 
med tjänstemän kan innebära att deras personliga reflektioner och åsikter inkluderas i det 
insamlade materialet. Detta ses som ett positivt inslag då programkontorens uppfattningar 
kring tillgänglighet sannolikt till största del speglas. Intervjufrågorna innehåller till viss del 
specifika frågor som inte ger möjlighet till personliga utsvävningar vilket ger en balans i 
intervjumaterialet. Genom att även intervjua mottagare av tillgänglighetsstöd kan en bättre 
inblick i det praktiska arbetet med tillgänglighet erhållas. Även dessa respondenter är väl 
insatta i insatsområdet Tillgänglighet då de aktivt arbetar med tillgänglighetsprojekt.  
 

1.6 DISPOSITION  

Det inledande kapitlet presenterar uppsatsens ämne och i vilket syfte och sammanhang som 
studien ska genomföras. Det nästkommande kapitlet beskriver den svenska regionala 
utvecklingen för att strukturfondsarbetet ska kunna sättas in i en kontext. Här skildras även 
hur strukturfonderna och dess arbete är uppbyggt i Sverige. Kapitel tre tar upp begreppet 
tillgänglighet inom forskning och de olika innebörder och perspektiv som tillgänglighet kan 
studeras ur. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning av de centrala teman som kan 
skönjas inom forskningen. Kapitel fyra beskriver studiens empiriska insamling som är 
uppdelad på politisk och praktisk nivå. Här lyfts begreppsanvändningen inom 
strukturfondsarbetet fram och vilka definitioner som styr denna utveckling. I uppsatsens sista 
kapitel diskuteras och analyseras de erhållna resultaten utifrån de centrala teman som tidigare 

                                                 
10 Cloke et al (2004), sid. 41 
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kunde urskiljas för att på så sätt ställa begreppsanvändningen inom teori, politik och praktik 
mot varandra. 
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2. EU:S STRUKTURFONDER 

2.1 DEN REGIONALA UTVECKLINGEN 

För att få en bättre förståelse kring strukturfondernas syfte och bakgrund i Sverige lyfter detta 
avsnitt fram landets regionutveckling. Inom politik och konkret planering används begreppet 
region återkommande, dock kan det ofta vara oklart vad som menas med region i olika 
sammanhang. Den regionala utvecklingen kan dock sägas ha växt fram under de senaste 
årtiondena.11  
 
Redan efter andra världskriget utformades tankar och strategier för att stärka Sverige som en 
nation. Detta innebar att under 1940-talet skulle befolkningen på landsbygden gynnas för att 
på så sätt förhindra att glesbygden tömdes på folk. Under 1950-talet förstärktes denna syn 
med den framväxande välfärden som ytterligare fokuserade på social rättvisa och en jämn 
geografisk utveckling. Nationen stod i fokus och resurser omfördelades från storstäder och 
centrum till sämre ställda landsbygdskommuner i landets periferi. Detta tankesätt kom sedan 
under 1980-talet, på grund av 1970-talets oljekriser och internationella lågkonjunktur, att 
ersättas av en regional utveckling och fokusering.12 Det nationella synsättet försvann allt mer 
till förmån för en regional landsuppdelning som skulle skapa bättre förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt i den internationella konkurrensen.13 Skiftet från ett välfärdsperspektiv 
med en nationell balans vad gäller resurser byttes ut mot ett konkurrensperspektiv. Det nya 
synsättet utgick från globaliseringen och den ökande internationella konkurrensen som kräver 
att varje region får ta över ansvaret för den lokala politiken och planeringen.14  
 
I Sverige företräds strävandet och förespråkandet av regionutvecklingen kanske främst av 
Mälardalsrådet, en intresseorganisation som har samlat ett femtiotal kommuner och fem 
landsting. Organisationen menar att ”EU växer och regionerna i Europa spelar en allt större 
roll. Det är regioner och inte längre nationer som konkurrerar och samarbetar.”15 Detta 
synsätt bygger på en uppfattning om att staten inte längre kan agera på ett sätt som stärker 
nationen som helhet, utan att det endast är regionerna själva som kan skapa ekonomisk 
tillväxt. Mälardalsrådets förordande om regiontänkande kan möjligtvis spegla EU:s arbetssätt, 
som nyttjar politiska program för att gynna dynamiska regioner.16 Markus Gossas beskriver 
Mälardalsrådets tankar som en del av nyregionalismen, som är en internationell politisk och 
akademisk idéströmning med regionen i fokus. Inom denna förespråkas att samhällets 
organisering bör ske på regional nivå istället för på nationell för att bäst resultat ska kunna 
fås. Nationalstater anses även vara en uppdelning som bör försvinna till förmån för 
regionstater som tar över rollen som politisk och ekonomisk mittpunkt.17 Mälardalsrådet är ett 
exempel på ett storregionalt samarbete, något som har utvecklats självständigt på olika platser 
i Sverige. Denna utveckling kan bero på att kommuner saknar nödvändiga resurser för att 
kunna konkurrera, både nationellt och internationellt. Gossas benämner detta som spontan 
decentralisering, då samarbetet har utvecklats på kommunernas egna initiativ. Den regionala 
utvecklingen har inte varit obligatorisk för kommunerna utan har växt fram ur viljan att kunna 
hävda sig i konkurrensen om arbetskraft och ekonomisk tillväxt.18 I och med Sveriges inträde 
                                                 
11 Westholm (2008a), sid. 9 
12 Ibid (2008b), sid. 112 – 113 
13 Ibid (2008a), sid. 10 
14 Ibid (2008b), sid. 111 
15 Stenlås (2008), sid. 17 
16 Ibid, sid. 17 – 18 
17 Gossas (2008a), sid. 43 – 44 
18 Ibid (2008b), sid. 62 
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i EU 1995 intensifierades det nationella arbetet med samarbete över gränser då EU företräder 
en utvecklingsinriktad regionalpolitik. Strukturfonderna är en stor del av detta arbete som har 
medverkat till att regionala program har formulerats och traditionella gränsers betydelse 
alltmer har minskat.19 
 

2.2 STRUKTURFONDERNAS UPPBYGGNAD 

Sverige har från och med 1995 tagit del av EU:s strukturfonder, en betydelsefull del av EU:s 
sammanhållningspolitik. Fonderna har som syfte att minska de ekonomiska och sociala 
skillnaderna mellan EU:s olika regioner och invånare, både inom och mellan 
medlemsländerna. Genom att arbeta för en mer balanserad social och ekonomisk utveckling 
inom EU kan regioner bättre utnyttja sina lokala resurser vilket i sin tur leder till en hållbar 
utveckling ur ett större perspektiv.20  
 
Efter inträdet i EU-medlemskapet har Sverige beviljat drygt hundratusen projekt inom 
ramarna för strukturfondsarbetet. Två programperioder, 1995 – 1999 samt 2000 – 2006, har 
passerat och Sverige har då tagit emot över 30 miljarder för arbetet. Efterföljande 
programperiod startade 2007 och är igång till 2013, vilket kommer att innebära medel för 14 
miljarder kronor till strukturfondsarbetet.21 Från och med år 2000 arbetar medlemsländerna i 
EU efter en gemensam riktlinje som Europeiska rådets stats- och regeringschefer enades kring 
för att möta de ekonomiska och sociala utmaningar som EU står inför. Denna strategi går 
under namnet Lissabonfördraget och går i stort ut på att främja hållbar tillväxt och 
sysselsättning inom unionen med hjälp av gemensamma mål som sträcker sig fram till 2010. 
Den valda målformuleringen för fördraget lyder: 

 
EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 
ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre 
arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.22 

 
Det gemensamma fördraget, Lissabonfördraget, och de olika mål som är utpekade utgör en 
grund för de nationella strategier som samtliga medlemsländer har fått i uppdrag att utforma. 
Den nationella strategin är sedan utgångspunkt i varje lands arbete med strukturfonderna. För 
Sveriges del är unionens mål ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” relevant för 
strukturfondsarbetet och den nationella strategin. Utifrån det gemensamma målet har den 
svenska regeringen utarbetat ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 2013”, där olika prioriteringar och insatsområden 
specifika för Sverige har identifierats. Detta är Sveriges referensram för unionens 
sammanhållningspolitik, vilken ska bidra till att skapa konkurrenskraftiga regioner och 
individer i landet. Arbetet med denna strategi ska under programperioden pågå i ett nationellt 
och totalt åtta regionala strukturfondsprogram; Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra 
Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna samt 
Skåne-Blekinge. Den nationella strategin pekar ut fyra insatsområden; Innovation och 
förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, Tillgänglighet samt Strategiskt 
gränsöverskridande samarbete, som tillsammans utgör en plattform för de olika regionernas 
arbete med strukturfonderna. Dessa insatsområden är prioriterade för det svenska 
strukturfondsarbetet, men är främst vägledande och anpassas efter regionernas lokala 

                                                 
19 Falkerby & Westholm (2008), sid. 66 
20 ITPS (2004), sid. 17 
21 Nutek (2008a), sid 11 
22 Regeringskansliet (2006) 
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förutsättningar och behov. Detta har inneburit att programkontoren har riktlinjer inom 
insatsområdet Tillgänglighet som skiljer sig något åt, även om de åtgärder inom tillgänglighet 
som regeringen prioriterar i den nationella strategin; Regionförstoring och Ett utvecklat 
informationssamhälle, är grundläggande drag för samtliga regionala program.23 Eftersom 
dessa riktlinjer endast är vägledande har ett programkontor, Västsverige, valt att prioritera 
bort åtgärder för tillgänglighet och istället fokuserat på bland annat entreprenörskap och 
hållbar stadsutveckling.24  
 
Arbetet med strukturfonderna är organiserat med det statliga Nutek, det nuvarande 
Tillväxtverket, som förvaltande myndighet vilket innebär att de regionala programkontoren är 
bemannade med tjänstemän anställda på Tillväxtverket. Varje regionalt strukturfondsprogram 
har ett regionalt programkontor där tjänstemän tar emot och bereder projektansökningar för 
att sedan överlämna projektansökningarna till strukturfondspartnerskapen. Tjänstemännen på 
programkontoren beslutar sedan enligt partnerskapets prioriteringar och ansvarar för 
uppföljningen av de beviljade projekten. Kontorens arbete med tillgänglighetsprojekt liknar 
till stor del varandras, då de regionala operativa programmen som styr det regionala arbetet 
bygger på den gemensamma nationella strategin.25 Förutom de regionala programkontoren är 
åtta strukturfondspartnerskap knutna till kontoren vars ordförande är utsedda av regeringen. 
De resterande medlemmarna i partnerskapen är förtroendevalda representanter för kommuner 
och landsting samt företrädare från näringslivet. Deras främsta uppgift är att prioritera bland 
de projektansökningar som programkontoren lämnar in vilket innebär att bindande beslut för 
projekten här tas för kontoren.26 För att övervaka strukturfondsarbetet i landet har tre 
övervakningskommittéer bildats för att fastställa den administrativa budgeten och även 
ansvara och övervaka att de regionala strukturfondsprogrammen genomförs på ett effektivt 
sätt. Detta innebär bland annat att granska och godkänna de kriterier som ligger till grund för 
de åtgärder som genomförs, granska resultaten från genomförda projekt samt godkänna 
eventuella förslag till ändringar i besluten om stöd till fonderna.27 
 
För att få ansöka om medel från strukturfonderna krävs det att vinstintresse inte föreligger och 
privata företag eller enskilda personer blir därför generellt sett sällan godkända. 
Strukturfonderna riktas istället mot organisationer, kommuner, myndigheter, universitet och 
föreningar.28 Det villkor som främst styr huruvida projektet sedan kan godkännas är att de mål 
och prioriteringar som är framtagna i de regionala programmen ska vara vägledande och 
influera projektet och de förväntade resultaten.29 
 
 
 

                                                 
23 Regeringskansliet (2007), sid. 4 – 11, 21 
24 Nutek (2008e) 
25 Ibid (2007a) 
26 Ibid (2008c) 
27 Ibid (2008d) 
28 Tillväxtverket (2009b) 
29 Ibid (2009c) 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET  
Tillgänglighet är ett brett begrepp inom teoretiska perspektiv. Jag har därför valt att dela in 
begreppet i tre olika avsnitt för att lättare kunna redogöra för de olika inriktningarna och 
användningarna. 
 

3.1 LOKALT /REGIONALT PERSPEKTIV 

Tillgänglighet är ett begrepp med flera olika betydelser vilket medför att både lokala och 
regionala perspektiv förs fram av forskare. Exempelvis kopplade Malcolm Moseley redan 
under 1970-talet samman tillgänglighet med situationen på Storbritanniens landsbygder då 
han såg problem med att den tillämpade planeringen inte tog hänsyn till rurala områdens 
egenskaper. Tillgänglighet på landsbygden förknippar Moseley med individers möjligheter att 
nå betydelsefulla saker, oavsett vilka individuella preferenser som ligger till grund. Brist på 
arbetstillfällen, isolering och avbefolkning anger han som tecken på hur otillgängligheten ökar 
på landsbygden. För att begreppet ska spegla förhållandena i rurala områden kan därför inte 
tillgänglighet utgå från det faktiska användandet av transporter. Sin kritiska syn på hur 
begreppet utnyttjades bygger Moseley på åsikten om att det totala antalet resor som ett hushåll 
gör måste kopplas samman med kvaliteten på transporterna och även vilka 
transportmöjligheter som är tillgängliga för hushållets medlemmar. Den konventionella 
planeringsmodellen tenderar istället att utesluta individer som inte har möjligheten att röra sig 
i området. Därmed bör fokus ligga på möjligheter istället för på beteende för att den rurala 
planeringen ska ha ett användbart verktyg. Moseleys tolkning av tillgänglighet koncentreras 
följaktligen till individers möjligheter på landsbygden och ur ett större perspektiv till social 
inkludering.30 
 
En något annorlunda syn på tillgänglighet har Eva De Clercq, Robert De Wulf och Ann Van 
Herzele, även om också de kopplar begreppet till rurala områden såsom skogs- och 
rekreationsområden. Tillgänglighet innebär för dem att individer har möjlighet att förflytta sig 
från urbana till rurala områden för aktiviteter som lämpar sig i vardagslivet. De ser detta som 
betydelsefulla möjligheter för invånare i städer då stora delar av världen har urbaniserats i stor 
utsträckning under 1900-talet. De Clercq et al är därför intresserade av att upprätta ett samspel 
mellan tillgänglighet och mätningar av rumsliga mönster på regional nivå. Men de drar 
slutsatsen att för att kunna säkerställa ett mönster mellan tillgänglighet och rumslig 
utformning krävs det att studier över denna relation genomförs i ett flertal regioner med olika 
karaktärsdrag.31 
 
Individers möjligheter fokuserar även Joe Weber och Mei-Po Kwan på när de studerar 
tillgänglighet inom trafikplanering. Traditionellt har relationen mellan hem och arbete och 
avstånden dem emellan setts som en måttstock på tillgänglighet i staden. Weber och Kwan 
ställer sig kritiska till detta perspektiv och menar att ålder och kön är faktorer som måste 
beaktas inom tillgänglighet. Hushålls strukturer liknar inte längre varandra i lika stor 
omfattning i och med att kärnfamiljen inte längre är lika dominerande som boendeform, och 
grannar upplever därmed inte tillgänglighet på samma sätt. Utifrån detta tankesätt kan inga 
generella slutsatser dras för en hel region eller nation för hur tillgänglighet bäst kan uppnås.32 
Sammankopplat med dessa tankar är uppfattningen om att en stads centrum inte längre utgör 
samma bas för invånarna, vilket enligt Weber och Kwan bör belysas inom trafikplaneringen. 
                                                 
30 Moseley (1979), sid. 1, 53 – 56  
31 De Clercq et al (2007), sid. 14 – 15, 20 – 21 
32 Weber & Kwan (2003), sid. 648 – 665 
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Tillgänglighetsaspekten inom planeringen bör därför utvecklas, från att fokusera på närheten 
mellan hem och arbete eller service till att ta större hänsyn till individers varierande 
egenskaper och erfarenheter eftersom dessa faktorer påverkar deras tillgänglighet i samhället. 
Deras diskussion utmynnar i slutsatsen att var individer bor och vilka grannar de har inte har 
någon inverkan på den individuella tillgängligheten. De menar istället att tillgänglighet 
speglar individers rumsliga agerande inom städer.33 
 
Moseleys tolkning av tillgänglighet influerade John och Conor Farrington till att koppla 
samman social inkludering med tillgänglighet, men de menar även att rättigheter, behov och 
vad individer är värda är faktorer som bör ingå i tillgänglighetsdefinitionen. I och med att 
politiker och beslutsfattare utnyttjar begreppet är det av stor betydelse att tillgänglighet förstås 
och tolkas på ett sätt som gynnar social inkludering och rättvisa. Detta menar Farrington och 
Farrington som vill öka insikten om hur tillgänglighet kan bidra till politiskt uppsatta mål.34  
 
Från att ha varit ett begrepp främst inom transport- och ruralgeografi har tillgänglighet under 
1990-talet blivit alltmer accepterat inom den brittiska politiken, men Farrington och 
Farrington anser att tillgänglighet kan utnyttjas i mycket större utsträckning som politiskt mål. 
De utgår från Moseleys argumentation men ser transportproblemet som endast ett av flera 
element i tillgänglighetsproblemet. Farrington och Farrington lyfter istället fram individers 
livsmöjligheter som en avgörande del för tillgängligheten i landet. Deras diskussion leder till 
att individer kan öka sina livsmöjligheter genom förbättrad tillgänglighet, det vill säga ökade 
möjligheter att möta individuella behov och efterfrågade aktiviteter. Trots utvecklingen av 
tillgänglighet som ett politiskt uppsatt mål i Storbritannien ser de inga framsteg inom 
samhällets sociala inkludering. För att detta ska kunna uppnås betonar de att det krävs att 
olika politiska sektorer tillsammans samarbetar över sina gränser för att tillgänglighet ska 
främjas.35 Social inkludering av grupper i samhället tolkar även John Preston och Fiona Rajé 
tillgänglighetsbegreppet till och de ställer sig kritiska till hur tillgänglighetsplanering i dagens 
samhälle ignorerar de skillnader som finns mellan individer beroende på genus, ålder eller 
handikapp.36 
 
Preston och Rajé ser dessa element som betydelsefulla för tillgänglighetsplanering då social 
exkludering uppstår av att individuella egenskaper orsakar att grupper i samhället inte har 
samma möjligheter eller tillgänglighet. De definierar tillgänglighet som ”lätt att nå” och 
menar att beslutsfattare fokuserar för mycket på mobilitet, vilket de definierar som ”lätt att 
flytta”. I och med inriktningen mot ett mobilt perspektiv av begreppet inom planering menar 
Preston och Rajé att risken för social exkludering i samhället ökar, eftersom social 
exkludering är en process som skapas av begränsningar för individer att delta i ordinära 
verksamheter. Uppmärksammar inte beslutsfattare exempelvis genus och handikapp i sina 
utvecklingsplaner kan barriärer skapas både i den fysiska miljön och i samhället. För att 
tydliggöra sin argumentation tar de upp ett exempel som handlar om kollektivtrafik. Med 
nuvarande planering karakteriseras denna av ett överutbud, men om hänsyn tas till 
individuella faktorer bör kollektivtrafiken istället för överutbud ta ut lägre avgifter. Preston 
och Rajé menar därmed att ett överutbud inte främjar social inkludering, till skillnad från 
lägre avgifter som skulle möjliggöra för fler att utnyttja kollektivtrafiken, i detta exempel de 
resurssvaga.37   

                                                 
33 Weber & Kwan (2003), sid. 647 – 665 
34 Farrington & Farrington (2005), sid. 2, 7 – 11 
35 Ibid, sid. 1 – 2, 7 – 11 
36 Preston & Rajé (2007), sid. 151  
37 Ibid, sid. 151, 154 – 159 
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Tillgänglighet för individer i den fysiska miljön och i samhället är en definition som Nikos 
Sakkas och Juan Perez studerar och de lyfter, liksom andra forskare, fram att individuella 
egenskaper är betydelsefulla faktorer som dock inte alltid beaktas i byggandet av den fysiska 
miljön. Anledningen till att Sakkas och Perez lyfter fram tillgänglighet som ett djupare 
begrepp är att dess betydelse har ökat i det moderna samhället. Från att ha varit en aspekt som 
främst fokuserat på handikappade och minskad diskriminering har tillgänglighet vuxit till en 
samhällsfråga. En fysisk miljö som är tillgänglig för alla individer, oberoende av handikapp, 
ålder eller andra fysiska svagheter, ses i dagens samhälle alltmer som en självklarhet.38 
 
Sakkas och Perez ställer sig därför kritiska till att byggsektorn inte har följt denna utveckling 
utan fortfarande ser tillgänglighet som en term för exempelvis rullstolsburnas framkomlighet. 
De menar också att standardmåttet på tillgänglighet som används är diffust och kan medföra 
stora skillnader trots att standarden är densamma. Grunden till denna problematik menar de 
kommer från byggindustrins fokusering på kortsiktiga vinster som innebär att tillgänglighet i 
miljön ses som ett nödvändigt ont.39 
 

3.2 INDIVIDUELLT PERSPEKTIV 

Forskning som fokuserar på tillgänglighet inriktas ofta mot individers möjligheter och 
begränsningar, antingen i den fysiska miljön eller i samhället generellt. Inom själva 
tillgänglighetsbegreppet diskuteras ofta individers möjligheter som en betydelsefull del för att 
en hög tillgänglighet ska uppnås. Geografiska avstånd, hinder i den fysiska miljön och 
individuella begränsningar är faktorer som påverkar dessa möjligheter negativt, men som inte 
fullt ut tas med i beräkningarna i den traditionella mätmetoden. Detta anser Richard Church 
och James Marston som ser den traditionella mätmetoden, som fokuserar på absolut tillgång, 
som problemfylld och istället presenterar ett nytt perspektiv på tillgänglighet som lägger 
större fokus på individer med fysiska handikapp. Church och Marstons utgångspunkt för 
behovet av en ny, känsligare mätmetod är deras tveksamhet mot att individer med och utan 
handikapp kan jämföras och ställas som gemensam grund för tillgänglighetsmätning. De 
menar istället att svagare individer ständigt dras med större ansträngningar och längre restider 
i jämförelse med individer utan handikapp för att fullgöra samma resa och att mätmetoden 
därför måste ta detta i beaktande.40 
 
Church och Marston medger att standardmätningen av tillgänglighet har lett till förbättrade 
miljöer för handikappade i USA, men att den ändå är ett verktyg som inte är lämplig i en 
modern stad. En absolut tillgång som standardmetoden fokuserar på kan i vissa fall innebära 
att kvaliteten på tillgängligheten i den fysiska miljön inte är den högsta. Ytterligare en 
nackdel med standardmetoden är att absolut tillgång inriktas mot att endast en tillgänglig väg 
ska vara åtkomlig och inte är öppen för att fler möjliga vägar i miljön eventuellt finns för 
fysiskt begränsade individer. Church och Marston benämner synsättet med fler tillgängliga 
vägar för relativ tillgång och betonar att antalet vägar och kvaliteten på vägen måste ingå i en 
tillgänglighetsmätning för att fysiskt handikappade individer ska kunna ha en full nytta av 
verktyget.41 För att den nya infallsvinkeln av tillgänglighetsmätning ska kunna få politisk 
genomslagskraft för Church och Marston fram att den relativa tillgången kan bidra till att mer 
kostnadseffektiva beslut kan fattas när det gäller att belysa vilka vägar som bör göras 

                                                 
38 Sakkas & Perez (2006), sid. 661 – 662, 683 – 684 
39 Ibid 
40 Church & Marston (2003), sid. 83  
41 Ibid, sid. 84 
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tillgängliga när den urbana miljön ska byggas om eller moderniseras och samtidigt uppnå de 
största förbättringarna i tillgänglighet.42  
 
Fysiska handikapp kan jämföras med stora geografiska avstånd, vilket på individnivå kan 
medföra liknande begränsningar för grupper i samhället. Saim Muhammad, Tom de Jong och 
Henk Ottens studerar hur avstånd påverkar individers tillgänglighet genom att fokusera på 
antalet arbetstillfällen som finns tillgängliga för individen. Arbetstillgänglighet innebär att det 
finns en god tillgång till arbete för samhällets invånare, ett synsätt som begränsas av 
individens fysiska begränsningar att röra sig över större avstånd. Muhammad et al anser att 
avstånd inte ska begränsa en arbetssökandes möjligheter, utan att individer med hjälp av 
Internet kan övervinna de geografiska avståndens innebörd. Genom detta ökar möjlighets- och 
arbetstillgängligheten drastiskt. Om informations- och kommunikationsteknologier skulle 
införas i tillgänglighetsmodellen, vilket Muhammad et al argumenterar för, skulle detta leda 
till att de fysiska avstånden inte längre begränsar vilka möjligheter som finns för en 
arbetssökande. Internet kunde då bidra till att arbeten bättre passas ihop med en lämplig 
arbetssökande oavsett geografiska lokaliseringar. De ser dock realistiskt på denna utveckling 
och menar att en viss nivå av personlig kontakt alltid kommer att vara nödvändig för 
arbetstillgänglighet, men att hem-arbete relationen definitivt skulle få en ny innebörd och den 
individuella tillgängligheten utvecklas och även förbättras.43  
 
Individers tillgänglighet studeras och mäts också utifrån faktorn platsnärhet, en synsätt som 
Mei-Po Kwan kritiserar och menar leder till mätresultat som inte representerar en verklig bild 
av samhället. Detta är en åsikt som även delas av Tora Friberg, som pekar på att de 
förflyttningsmönster som vardagen präglas av skiljer sig åt för män och kvinnor och att den 
fysiska miljön är strukturerad efter männens arbetsuppgifter. Båda forskarna betonar att 
kvinnors vardagsliv karakteriseras av flerstoppsresor och att detta genusrelaterade resbeteende 
påverkar individers tillgänglighet till de möjligheter, utbud och service som samhället 
erbjuder. I och med att mäns och kvinnors resmönster har olika kännetecken kan inte en 
tillgänglighetsmätning som bygger på platsnärhet, enligt Kwan, ge en sann bild av 
tillgängligheten i samhället.44 
 
Kwan menar att beteende och begränsningar är faktorer som har stor betydelse för individers 
tillgänglighet, speciellt för kvinnor, och därför bör beaktas i den traditionella 
tillgänglighetsmätningen. Används platsnärhet som utgångspunkt för tillgängligheten läggs 
fokus på pendlingsavstånd mellan hem och arbete, en resa som av män ofta görs utan några 
stopp. För kvinnor innebär dock samma resa ofta att flera stopp måste göras, bland annat för 
att hämta eller lämna barn på barnomsorg. Med andra ord är den traditionella mätmetoden för 
tillgänglighet med platsnärhet som grund i princip endast applicerbar på mäns tillgänglighet 
till arbetsmöjligheter. Kvinnors tillgänglighet kan underskattas med det traditionella 
mätverktyget då närheten till barnomsorg för dem är en betydelsefull faktor när tillgänglighet 
till arbetsmöjligheter ska bestämmas. För att kunna utnyttja tillgänglighet som ett begrepp för 
beslutsfattare i deras arbete att planera en hållbar stad anser Kwan att tillgänglighet bör 
definieras enligt tidrumsliga möjligheter. Med detta menar hon att den individuella 
tillgängligheten påverkas av tid och rum och att kvinnors komplexa resbeteende då skulle 
kunna influera och bättre representeras av mätresultaten.45 Kwan diskuterar även vikten av 
individers tidsbegränsningar och menar att individers tillgänglighet inte bara är beroende av 

                                                 
42 Church & Marston (2003), sid. 84, 94 – 95 
43 Muhammad et al (2008), sid. 203 – 204, 212 – 214 
44 Kwan (1999), sid. 210, 223 
45 Ibid 
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möjligheters närhet till referenspunkten Även antalet möjligheter som är inom räckhåll för 
individen utifrån den personliga tidsramen och kapacitet att anpassa livspusslet inverkar på 
den individuella tillgängligheten.46 
 
Kwan vill att det tidrumsliga verktyget ska utnyttjas vid mätningar av tillgänglighet för att på 
så sätt belysa kvinnors begränsade tillgång till urbana miljöer i jämförelse med männens. Med 
detta verktyg kan också insikt nås om att resan till arbetet inte har något större samband med 
individuell tillgänglighet, något som idag är en betydelsefull faktor för att bestämma 
individers arbetsmöjligheter.47 Friberg är inte lika inriktad mot hur mätmetoden för 
tillgänglighet bör förbättras, utan fokuserar mer på att belysa att vardagen och den fysiska 
miljön är formad efter mäns behov vilket leder till att kvinnors tillgänglighet försämras. Hon 
diskuterar vardagens organisation med fokus på kvinnors aktiviteter, förflyttningar och 
begränsningar och lyfter som Kwan fram att kvinnors resande ofta karakteriseras av 
flerstoppsresor. I ett samhälle som inte tar hänsyn till dessa krav och behov innebär det att 
tillgängligheten varierar för individer och att den nuvarande utformningen av den fysiska 
miljön gynnar män.48  
 
För att kvinnor ska ha en tillgänglighet till samhället som kan liknas vid mäns betonar Friberg 
att bilen har en stor betydelse. Med bilägande ökar tillgängligheten och förmågan att anpassa 
vardagslivet efter de aktiviteter som efterfrågas. Dock visar siffror att kvinnor inte utnyttjar 
bilen i lika stor utsträckning som män, ett faktum som inte förändras beroende på samboende 
eller ensamboende, om barn finns i familjen eller deras ålder. Att organisera vardagen är 
därmed en utmaning som kvinnor möter dagligen. Tillgänglighet är inte en självklarhet i 
samhället, utan ett begrepp som Friberg menar snarare kan kopplas till genus.49  
 

3.3 MODELLER FÖR TILLGÄNGLIGHET 

Begreppet tillgänglighet har fått en allt större roll i förhållandet mellan markanvändning och 
transportsystem, men trots dess ökade betydelse är det ett abstrakt begrepp med många olika 
definitioner och mätmodeller. Forskare har utformat flertalet matematiska formler för att mäta 
och bedöma dess värde, bland annat inom transportplanering. Möjligtvis på grund av 
begreppets varierande betydelse kritiseras ofta de modeller som används för att mäta 
tillgänglighet för olika ändamål. Exempelvis framför Xiaojing Dong, Moshe Ben-Akiva, John 
Bowman och Joan Walker att en tillgänglighetsmätning bör vara aktivitetsbaserad för att på så 
sätt ta i beräkning de aktiviteter, men även begränsningar som planering och kedjeresor, som 
individer ställs inför. Den nuvarande mätmetoden för tillgänglighet lägger större fokus på 
individers resor mellan hem och arbete vilket Dong et al menar är ett problem.50 
 
Den aktivitetsbaserade mätmetoden är inte helt ny, utan en förlängning av en mer traditionell 
mätning som fokuserar på resans slutstation. Om resans aktiviteter istället får en central roll 
kan socioekonomiska faktorer som bilägande, inkomst och hushållsmönster ha inverkan på de 
resultat som fås. Detta menar Dong et al är en stor fördel då dessa förhållanden bidrar till en 
individs planering och behov av kedjeresor som i sin tur avgör tillgängligheten till olika 
möjligheter och det urbana rummets utbud. Med den aktivitetsbaserade mätmetoden kan 
därmed tillgängligheten i samhället bättre tolkas och städer kan utvecklas i linje med 

                                                 
46 Kwan (1999), sid. 210 – 212 
47 Ibid, sid. 212, 222 
48 Friberg (1999), sid. 30, 175 
49 Ibid 
50 Dong et al (2006), sid. 163 – 164 
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individers krav och behov.51 Även Karst Geurs och Bert van Wee ser brister med mätmetoden 
och vill att individen ska få en större betydelse i tillgänglighetsbegreppet. Detta menar de kan 
realiseras genom att tillgänglighetsmått relateras till markanvändning och transportsystem, för 
att på så sätt möjliggöra för individer eller grupper av individer att nå aktiviteter eller 
platser.52 
 
Geurs och van Wee kritiserar att tillgänglighet mäts genom trafikstockning och reshastighet, 
faktorer som i stor utsträckning utesluter individen. Fördelning av aktiviteter och individers 
tidsbegränsning bör istället lyftas fram så att gruppers och individers möjligheter att i 
samhället nå efterfrågade aktiviteter hamnar i fokus. För att kunna mäta tillgänglighet utefter 
dessa kriterier identifierar forskarna fyra olika komponenter hos begreppet. Dessa är 
markanvändning, transport, tidsbegränsning samt individ. Utifrån dessa menar de att 
infrastrukturbaserade tillgänglighetsmätningar som forskare och beslutsfattare utnyttjar och 
som även är lätta att tolka saknar både markanvändnings-, tidsbegränsnings- och 
individkomponenten. Detta kan medföra att planeringsbeslut inom transportplanering bygger 
på felaktiga eller missledande utgångspunkter, något som Geurs och van Wee menar kan 
undvikas.53  
 
Suxia Liu och Xuan Zhu skiljer sig från både Dong et al och Geurs och van Wee då de har 
utvecklat ett mätverktyg som inte fokuserar på individers olika krav och behov. De ser 
tillgänglighet som ett betydelsefullt element för den urbana transportplaneringen och har 
därför tagit fram ett GIS-verktyg för tillgänglighetsanalyser inom urban transportplanering 
som kan underlätta för planerare och beslutsfattare när beslut ska tas om ny 
bostadsbebyggelse och transportinfrastruktur. De menar att GIS-verktyget är ett bra 
hjälpmedel i storskaliga transport- och markanvändningsanalyser då tillgängligheten till 
möjligheter och fastigheter i det urbana rummet kan fastställas. Verktyget för dock inte enbart 
med sig fördelar utan Liu och Zhu är medvetna om att dess uppbyggnad kring 
platsuppskattning av möjligheter innebär att individuella skillnader i resbeteende inte 
inkluderas i analyserna. Även begränsningar i tid, vilket är en faktor som skiljer sig åt för 
olika individer, utelämnas därmed.54 
 
Trots GIS-verktygets brister ställer sig Liu och Zhu positiva till de nya arbetssätt för att 
hantera datamaterial som kan utarbetas och vägleda planerare i deras arbete. Dessa fördelar 
väger tyngre än nackdelarna då en maximering av tillgänglighet tillsammans med minimering 
av resande är ett av huvudmålen inom transportplanering och något som kan underlättas av 
verktyget.55 Även Mark Horner ser ett minskat resbehov som en viktig del i hållbara städer, 
något som han menar kan uppnås genom en markanvändningsplanering som bygger på en 
sammanslagen bild av regional arbetskraft och tillgänglighet. Tillgängligheten definieras efter 
en mätmetod som inriktas mot hur många arbetsmöjligheter som en och samma plats erbjuder. 
Många arbetsmöjligheter ger därmed en hög tillgänglighet för individer. Horner för dock även 
fram att hög tillgänglighet till arbete och hög tillgänglighet för boende är två skilda företeelser 
med mönster som inte stämmer överens, men ser trots detta att en platsbaserad modell för 
arbetstillgänglighet är ett användbart perspektiv för att hållbara städer ska kunna formas.56 
 

                                                 
51 Dong et al (2006), sid. 178 – 179 
52 Geurs & van Wee (2004), sid. 128 – 136  
53 Ibid 
54 Liu & Zhu (2004), sid. 45 – 46, 59 – 60 
55 Ibid 
56 Horner (2004), sid. 264 – 267, 280 
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3.4 SAMMANFATTNING AV CENTRALA TEMAN  

Utifrån de diskuterade tillgänglighetsperspektiven kan ett antal centrala budskap lyftas fram 
för att underlätta förståelsen av hur tillgänglighetsbegreppet tolkas och definieras inom 
forskning. 
 
En hållbar stad genom individers möjligheter  
Flertalet forskare kopplar samman tillgänglighet med social inkludering, en koppling som 
innebär att individer och grupper har möjlighet att ta del av samhället utifrån sina individuella 
utgångspunkter. För att beslutsfattare ska kunna använda sig av tillgänglighet i sina beslut för 
att forma en hållbar stad menar forskare att begreppet måste ta större hänsyn till individuella 
möjligheter och begränsningar. Synen om att samhällets invånare är en enhetlig grupp som 
inte påverkar tillgängligheten kritiseras därmed på många håll.  
 
Individ och arbetsmarknad 
Inom perspektivet mot individuell tillgänglighet ligger fokus ofta på kopplingen mellan 
individ och arbetsmarknad. Många forskare kritiserar den nuvarande synen på tillgänglighet 
och menar att individuella möjligheter och begränsningar är faktorer som påverkar men som 
inte beaktas när begreppet utnyttjas i planering och utveckling av samhället, exempelvis 
genusrelaterade resmönster. 
 
Den teoretiska utgångspunkten för forskare ligger ofta på individers möjligheter till arbete och 
att tillgängligheten är högre desto fler arbetsmöjligheter som finns. Utifrån detta ses sedan 
tillgänglighet ur ett större perspektiv med fokus på individers möjligheter att ta del av och 
utnyttja samhället. Av stor betydelse för tillgängligheten är individers olika krav och behov, 
som endast kan tillgodoses om begreppet innesluter dessa faktorer.   
  
Mätmetoder för tillgänglighet   
Ett centralt tema som kan skönjas utifrån den teoretiska genomgången är fokuseringen på 
olika mätmetoder för att mäta och studera tillgängligheten i samhället. Utifrån dessa 
mätmetoder kan två olika inriktningar märkas, en som kritiserar mätmetoderna för att utesluta 
individen och en annan som är medveten om att individen utesluts men som ändå förespråkar 
mätmetoden. Gemensamt för forskarna som inriktar sig mot mätmetoder för tillgänglighet är 
deras uppfattningar om att tillgänglighet är av betydelse att mäta för att samhället ska kunna 
utvecklas i en hållbar riktning. För att individen ska kunna innefattas i mätmetoden krävs det 
att fokuseringen på resan mellan hem och arbete, det vill säga en platsbaserad modell, 
minskar till förmån för individens resa i sig. På så sätt blir tillgänglighetsbegreppet ett mer 
verklighetsanpassat verktyg. 
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4. EMPIRISKA PERSPEKTIV PÅ BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET  
Tillgänglighet har som tidigare nämnts flera olika betydelser beroende på i vilket 
sammanhang eller perspektiv som begreppet förekommer. För att belysa detta lyfts först den 
politiska definitionen av begreppet fram, för att sedan åtföljas av perspektiv kring det 
praktiska begreppet.  
 

4.1 BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET INOM POLITIKEN  

Den politiska synen på tillgänglighet har jag delat upp på nationell och regional nivå för att 
bättre tydliggöra vilka riktlinjer inom strukturfonderna som är styrande för Sverige och hur de 
lokala förutsättningarna tillåts påverka definitionen av tillgänglighet samt det praktiska 
arbetets utformning. 

4.1.1 NATIONELL NIVÅ 

I den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
som är aktuell för perioden 2007 – 2013 inom strukturfondsarbetet, lyfts tillgänglighet av 
regeringen fram som ett viktigt insatsområde som bör eftersträvas och gynnas både inom 
landet och gentemot andra nationer. För att detta ska kunna främjas betonas två specifika 
åtgärdsområden inom Tillgänglighet, Regionförstoring samt Ett utvecklat 
informationssamhälle. Anledningen till att dessa två prioriteringar görs är att regeringen anser 
att den globala tillgängligheten för ett nordeuropeiskt land som Sverige är låg, trots att 
infrastrukturen är väl utbyggd. Extra satsningar inom dessa två åtgärdsområden kan då vara 
ett sätt att öka den internationella tillgängligheten. Bättre tillgänglighet genom det första 
åtgärdsområdet regionförstoring innebär i den nationella strategin att små arbetsmarknader 
ska knytas ihop för att på så sätt öka förutsättningarna för differentiering vilket gynnar 
arbetskraft och näringsliv. För att detta ska kunna uppnås bör samverkan mellan olika 
transportformer, och inte bara utbyggnad av vägar eller utökning av kollektivtrafiken 
utarbetas. 
 

Ett samspel mellan järnvägstrafik, vägtrafik, luftfart och sjöfart är nödvändig och 
medför ökad effekt av de samlade satsningar som sker på transportsystemen.57 

 
Trafikslag kan inte diskuteras eller planeras isolerade från varandra, de kan då inte leda till 
effektiv trafik som samverkar över kommun- och nationsgränser. Ökar tillgängligheten 
mellan olika arbetsmarknader genom samverkande trafik sker förbättringar även inom 
service- och utbildningsregioner. Invånare och företagare som är lokaliserade på mindre 
arbetsmarknader får en större möjlighet att röra sig över ett mer omfattande område, vilket är 
en stor del i arbetet med regionförstoring. Det är denna process som möjliggör för regioner att 
bättre ta tillvara på de resurser som finns utspritt på olika platser inom den egna regionen.58 
 
Den nationella strategin tar även upp miljö och jämlikhet genom att fokusera på en 
regionförstoring med minsta möjliga miljöbelastning och villkor som inte gör åtskillnad 
mellan män och kvinnor. Regionförstoring medför dock längre transportsträckor och ett ökat 
trafikflöde, vilket i sin tur leder till negativ miljöpåverkan genom avgaser och andra utsläpp. 
För en hållbar utveckling med en regionförstoring som gynnar nationen är en koppling mellan 
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trafik och infrastrukturåtgärder av stor betydelse. Det kunskapssamhälle som växer sig allt 
starkare är i behov av godstransporter och persontrafik som inte missgynnar miljön i allt för 
stor utsträckning. Regeringen för därför fram stärkta kopplingar mellan trafik och 
infrastruktur, samverkan mellan transportslag samt bättre persontransporter som främjar en 
regionförstoring som riktlinjer för att nå en ökad konkurrenskraft i landet.59 
 
Det andra prioriterade åtgärdsområdet, Ett utvecklat informationssamhälle, fokuserar på 
tillgänglighet i form av IT-infrastruktur och den betydelse som IT-tjänster har, speciellt för 
invånare i glesbygden. Långa avstånd på landsbygden till service eller arbetsmarknader kan 
minskas med hjälp av IT-användning, dock kan väl utvecklad IT-infrastruktur även gynna 
storstäder och dess invånare genom en hållbar tillväxt i hela landet. Ett informationssamhälle 
kan inte utvecklas till sin fulla potential om inte det stora flertalet invånare i en nation har 
tillgång och kunskap om IT och dess möjligheter. Det är därför av stor betydelse att öka 
tillgängligheten genom att bygga ut IT-infrastrukturen och förbättra överföringskapaciteten. 
 

…IT kan även bidra till en hållbar tillväxt genom att erbjuda smarta, t.ex. 
energisnålare lösningar samt produkter och tjänster som syftar till att öka 
tillgängligheten för alla grupper i samhället.60  

 
En bättre tillgänglighet till IT medför förhoppningsvis en ökad användning av IT-tjänster, 
vilket i sin tur kan bidra till innovationer och en nationell och regional tillväxt som är hållbar 
på längre sikt. Mindre företag kan gynnas, både på den nationella och på den internationella 
marknaden, genom att öka förståelsen och kunskapen kring e-handel och dess växande 
omfattning och betydelse. Genom att stimulera IT-användningen hos mindre företag, 
uppmuntra utveckling av produkter och tjänster som ökar tillgängligheten och vinsten av IT 
samt bygga ut bredband så gles- och landsbygdsinvånare även får tillgång till detta vill 
regeringen förbättra tillgängligheten i Sverige.61 
 
Sammanfattad tolkning av tillgänglighet 
På politisk nationell nivå definieras tillgänglighet till ett begrepp som fokuserar på samverkan 
mellan trafik samt stärkta kopplingar till infrastrukturen. Även en bättre tillgång till IT och 
förståelse för de fördelar som IT innebär ingår i arbetet för att stärka tillgängligheten. Genom 
detta anses regionerna i Sverige kunna stärkas som nation och även bättre kunna ta del av den 
europeiska marknaden. 
 

4.1.2 REGIONAL NIVÅ 

Norra Mellansverige, som består av Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län, har valt 
Näringslivsutveckling och Tillgänglighet som insatsområden för regionen. För att anpassa de 
nationella riktlinjerna efter lokala och regionala behov har Norra Mellansverige utformat ett 
regionalt operativt program, ”Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft 
och sysselsättning”.62 I detta program diskuteras insatsområdet Tillgänglighet och hur 
situationen i regionen för närvarande ser ut och kan förbättras med hjälp av investeringar från 
strukturfonderna. Programmet innehåller även tre horisontella kriterier som syftar till att 
stärka den generella hållbara utvecklingen; miljö, jämställdhet samt integration och mångfald. 
Dessa kriterier ingår i samtliga regioners operativa program då det i den nationella strategin 
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togs fasta på den betydelse som en hållbar utveckling har för nationen. Att kriterierna är 
horisontella innebär att de ska påverka allt strukturfondsarbete i Sverige genom att integreras i 
programgenomförandet.63 Dessa tre övergripande kriterier inlemmas i det generella mål som 
Norra Mellansverige har valt för strukturfonderna: 

 
Att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka 
tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare.64 

 
Det operativa programmet har utarbetats genom ett samarbete mellan regionens tre läns- och 
kommunledningar, som tillsammans drog upp de regionala riktlinjerna. Som grund för dessa 
nyttjades förutom den nationella strategin även de kontakter som tidigare formats med den 
offentliga, ideella och privata sektorn. Riktlinjerna fastställdes sedan efter ett möte med 
deltagare från hela regionen som instämde med att programmet skulle bli ett lämpligt verktyg 
för de regionala utvecklingsambitionerna.65 Insatsområdet Tillgänglighet fick i programmet 
två inriktningar, Tillgänglighet och infrastruktur samt Informations- och 
kommunikationsteknik.  
 
Tillgänglighet och infrastruktur fokuserar på regionförstoring och den positiva utveckling som 
Norra Mellansverige skulle få av ytterligare närmanden till Mälarregionen samt andra större 
marknader. För att främja dessa tillväxtkorridorer måste transporttrafikens möjligheter och 
omfattning förstärkas.66 De nuvarande knutpunkterna i regionen, platser där flera trafikslag 
möts, måste få en ökad tillgänglighet då Norra Mellansverige alltmer kommer att 
karakteriseras av resande över längre avstånd. 

 
En mycket viktig tillgänglighetsaspekt är här möjligheten till utveckling av 
tidseffektiva regionsammanbindande transportstråk.67 

 
Förutom bättre samverkan av transporter bör även tillgängligheten till kollektivtrafiken ökas, 
vilket är av stor betydelse för regionen och dess invånare. En kollektiv- och transporttrafik 
som bättre möter invånarnas behov samt utbyggnad av trafiknoder bidrar även till att förstärka 
samtliga av de horisontella kriterierna.68  
 
Norra Mellansveriges andra inriktning inom Tillgänglighet, Informations- och 
kommunikationsteknik, ser regionen som ett tillvägagångssätt för att förbättra den lokala och 
regionala konkurrenskraften. Genom att stärka IT-användningen kan fler människor och 
företag bättre ta del av de resurser och tjänster som regionen erbjuder. Dock kräver detta en 
effektiv IT-infrastruktur med hög kapacitet i hela regionen. Med stöd från strukturfonderna 
kan detta realiseras genom produktutveckling och integrerad informations- och 
kommunikationsteknik.69  
 

Eftersom IT är ytterst viktig för landets och regionens framtida konkurrenskraft ska 
den vara tillgänglig för alla. För att lyckas med detta är både infrastruktur och 
möjligheten att använda sig av tekniken viktiga faktorer att beakta.70 
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Om målet om att IT ska vara tillgängligt för alla kan uppfyllas kan de stora geografiska 
avstånden i regionen drastiskt minskas och ett närmande mot större marknader, både 
nationella och internationella, också skapas. Alla grupper i samhället, även de med sämre 
förutsättningar, får större möjligheter att vara en del av samhället om flexibla arbetsformer 
görs tillgängligt med hjälp av IT. Enligt det operativa programmet för Norra Mellansverige 
ska kompetensutveckling inom informations- och kommunikationsteknik för företag bidra till 
denna positiva och hållbara utveckling.71   
 
Sammanfattad tolkning av tillgänglighet 
I Norra Mellansveriges program, på regional nivå, får tillgänglighetsbegreppet en mer 
detaljerad tolkning än på nationell nivå då regionen väljer att prioritera ett närmande till 
Mälarregionen i sitt tillgänglighetsarbete. Detta ska genomföras genom en fördelaktigare 
samverkan mellan transporter samt en bättre kollektivtrafik. Närmandet förstärks ytterligare 
genom att tillgänglighetsarbetet även innebär att Internetuppkopplingen ska förbättras för att 
locka både nya och gamla invånare och företag att lokalisera sig i regionen.  
 

4.2 BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET I PRAKTIKEN  

På praktisk nivå används begreppet tillgänglighet dels av tjänstemän på de regionala 
programkontoren och dels av de kommuner, föreningar och förbund som ansöker om stöd för 
tillgänglighetsprojekt. 
 

4.2.1 TJÄNSTEMÄN PÅ REGIONALA PROGRAMKONTOR 

De projektansökningar som lämnas in bedöms av en beredningshandläggare på det regionala 
programkontoret som i första hand säkerställer att ansökan går i linje med de mål och 
riktlinjer som styr insatsområdet. Ekonomisk effektivitet och långsiktighet är andra element 
som beredningshandläggaren för Norra Mellansverige lyfter fram som betydelsefullt för att 
projektet ska tilldelas medel från strukturfonderna.72 Alla programkontor uppger att 
inlämnade ansökningar som överensstämmer med insatsområdet i nästan samtliga fall måste 
kompletteras av projektansökaren. Projektet avslås endast om de är felaktiga på så sätt att 
exempelvis vinstintresse föreligger. Urvalsprocessen grundas sedan på 
strukturfondspartnerskapets prioriteringar som sker utefter de regionala programmens lokala 
riktlinjer.73 
 
För att föra ut information och skapa ett intresse för de möjligheter som finns för att söka 
pengar till EU-projekt deltar programkontoren i olika informationsmöten, men den främsta 
informationskanalen är kontorens hemsidor. Beredningshandläggaren för Övre Norrland 
berättar att de även gått ut i tidningarna för att lyfta fram de informationstillfällen som 
planerades.74 Beredningshandläggaren för Skåne-Blekinge för fram att deras programkontor 
har satsat lite extra på insatsområdet Tillgänglighet och att möten har hållits med andra 
organisationer inom IT för att belysa strukturfonderna och de IT-satsningar som görs inom 
dessa.75 Programchefen för Mellersta Norrland uppger att kontoret har anordnat 
informationsrundor och kampanjtillfällen i regionen för att aktivt föra ut information. De har 
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inte betonat insatsområdet Tillgänglighet specifikt vid dessa tillfällen utan prioriterar i första 
hand att få in ansökningar inom insatsområdet Näringslivets konkurrenskraft och utveckling. 
Tillgänglighet ser Mellersta Norrland mer som ett horisontellt mål som i viss utsträckning ska 
influera samtliga projektansökningar, oavsett till vilket insatsområde projektet hör.76  
 
Samtliga tjänstemän uppger att antalet sökta projekt inom Tillgänglighet är färre än inom 
andra insatsområden (se tabell 1, bilaga 1). Men detta är enligt beredningshandläggarna på 
både Skåne-Blekinge och Övre Norrland en väntad utveckling beroende på att de båda 
kontorens program ur ett ekonomiskt perspektiv har sin tyngdpunkt på insatsområdet 
Innovation och förnyelse. Detta leder automatiskt till att Tillgänglighet inte lockar potentiella 
projektägare i lika stor utsträckning.77 Även det regionala programmet för Östra 
Mellansverige med insatsområdena Innovativa miljöer, Entreprenörskap och Tillgänglighet 
har lagt större fokus på de två förstnämnda insatsområdena än på Tillgänglighet. Ekonomiskt 
sett delar de två större insatsområdena på 80 % av strukturfondspengarna medan 
Tillgänglighet endast har 20 %.78 Norra Mellansverige ser däremot ingen självklar förklaring 
till varför programkontoret har fått in färre ansökningar inom Tillgänglighet än inom de andra 
insatsområdena. En anledning kan enligt beredningshandläggaren vara att tillgänglighet 
nödvändigtvis inte passar in i regionens utvecklingsplaner. Ett resultat av detta blir att pengar 
som är vikta för insatsområdet blir över. Mellersta Norrland anger att för att öka intresset för 
tillgänglighetsprojekt kommer de i slutändan bli tvungna att aktivera insatsområdet genom att 
specifikt efterfråga ansökningar inom Tillgänglighet.79  
 
Beredningshandläggarna för Småland och Öarna menar att insatsområdet Tillgänglighet 
endast har haft en lång startsträcka och att antalet projektansökningar bör öka längre fram. 
Anledningen till detta är att: 

 
…det ofta krävs lite mer politiskt förankring och förstudier innan 
tillgänglighetsprojekt blir av. Tekniskt sett är det inte svårare att få igång 
tillgänglighetsprojekt hos oss men själva arbetet för att få fram ett sådant projekt är 
svårare.80  

 
För att motverka detta skulle förstudier inför tillgänglighetsprojekt ha inletts redan under förra 
programperioden anser Småland och Öarna. Stockholmskontoret har endast fått in två 
ansökningar om tillgänglighetsprojekt, men beredningshandläggaren betonar att Stockholm 
skiljer sig från de andra kontoren på så sätt att alla för tillgänglighetsprojekt aktuella aktörer i 
Stockholm är med i dessa ansökningar. Ett krav i Stockholm är att det krävs stora strategiska 
satsningar för att beviljas strukturfondspengar vilket ledde till aktörerna gick ihop i en 
gemensam ansökan. Detta innebär att inflödet av ansökningar inte kan bli så omfattande utan 
istället beviljas större projekt som gynnar hela regionen. Trots detta ser 
beredningshandläggaren risker med att pengar som tilldelats kontoret kommer gå tillbaka till 
EU när programperioden avslutas.81 Programchefen för Östra Mellansverige bedömer risken 
att vara tvungna att lämna tillbaka tilldelat stöd som liten och är övertygad om att fler 
tillgänglighetsansökningar kommer lämnas in till kontoret. För att ytterligare främja 
insatsområdet Tillgänglighet är ett seminarium inplanerat för att lyfta fram vilka möjligheter 
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som finns inom området. Östra Mellansverige är även berett att göra riktade utlysningar inför 
den andra ansökningsomgången för att på så sätt betona att tillgänglighetsprojekt 
efterfrågas.82 
 
Perspektiv på tillgänglighet  
Den politiska definition av tillgänglighet i den nationella strategin som programkontoren 
arbetar efter är inriktad mot Regionförstoring samt Ett utvecklat informationssamhälle, vilket 
på regional nivå innebär IT- och infrastruktursatsningar.83 Övre Norrland anser att den 
politiska definitionen lämpar sig väl för strukturfondsarbetet och beredningshandläggaren 
menar att IT och bredband är av stor betydelse för den nationella konkurrenskraften. Han 
menar dock att tillgänglighet får delvis olika betydelser beroende på vilken nivå det rör sig 
om. På programnivå har begreppet en teknisk innebörd, men på projektnivå får tillgänglighet 
en vidare innebörd. Detta beror på att de horisontella kriterierna, som ingår i alla regionala 
operativa program, som samtliga projekt i viss mån måste anpassas efter fokuserar på bland 
annat jämställdhet och mångfald.84 Att tillgänglighet är ett begrepp med många innebörder är 
något som tjänstemännen för Småland och Öarna är medvetna om, men de är samtidigt ense 
om att den politiska definitionen är väl vald utifrån hur tillgänglighet kan uppfattas. En 
begränsning är dessutom nödvändig, inflikar beredningshandläggarna, för att strukturfonderna 
ska kunna vända sig mot de satsningar som krävs i landet. Småland och Öarna för också fram 
de horisontella kriterierna som de menar på ett bra sätt breddar tillgänglighetsdefinitionen, 
även om projekten som beviljas inom insatsområdet aldrig kan bli rena handikapprojekt.85  
 
På kontoret i Skåne-Blekinge uppger beredningshandläggaren att de arbetar med en definition 
av tillgänglighet som är starkt sammankopplat med de horisontella kriterierna integration och 
mångfald, vilket innebär att exempelvis tillgänglighet för funktionshindrade är inbegripet. 
Programkontoret anser därmed att insatsområdet täcker upp alla nödvändiga delar av 
tillgänglighetsbegreppet och att alla projekt som beviljas stöd beaktar olika innebörder av 
begreppet.86  
 
Beredningshandläggaren för Stockholm uppger att tillgänglighet inom strukturfonderna är 
tänkt att genomsyra arbetet och att exempelvis kulturell tillgänglighet ska finnas med som 
övergripande mål. Men han menar också att: 
 

…själva begreppet är ganska brett och det är svårt att få in alla aspekter. Men det är 
ju klart att IT och infrastruktur är en del av det, det är den största delen. Så de har 
valt en bra inriktning av begreppet.87 

 
I och med att IT och infrastruktur står i fokus inom insatsområdet har den svenska marknaden 
stora möjligheter att genom bättre uppkoppling få fördelar på den internationella marknaden, 
menar Stockholmsprogrammet. Mindre orter i landet kan också få en högre attraktivitet, både 
för företag och för privatpersoner, med en bättre uppkoppling.88 Även Norra Mellansverige 
anser att definitionen passar in bra för strukturfondsarbetet och att tillgänglighet även i 
vanliga fall syftar på IT och vägar. I och med att allt från hamnar och järnvägar till transporter 
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och terminaler inbegrips i insatsområdet i det regionala operativa programmet menar 
beredningshandläggaren att det politiska begreppet tillgänglighet har en tillräckligt bred 
inriktning.89 Programchefen för Östra Mellansverige ställer sig inte lika säker som Norra 
Mellansverige till att begreppet eventuellt inte är för snävt avgränsat vilket kan bidra till att 
ansökningar inte lämnas in. Dock menar programchefen att det är för tidigt att uttala sig om 
huruvida begreppet bör breddas, och i nuläget ställer han sig fortfarande positiv till den 
politiska definitionen av tillgänglighet. Ytterligare en anledning till att avgränsningen ändå 
kan vara lämplig är att det operativa programmet som styr det regionala strukturfondsarbetet 
utformades utefter vilka åtgärder som behövdes i regionen. Detta borde därför, enligt 
programchefen, innebära att tillgänglighet som inriktas mot IT och infrastruktur är en 
passande definition för Östra Mellansverige.90 
 
Sammanfattad tolkning av tillgänglighet 
Tjänstemännen på de regionala programkontoren ställer sig till stor del bakom den politiskt 
valda definitionen av tillgänglighet, speciellt inriktningen mot IT. Flera av 
beredningshandläggarna lyfter fram att begreppet måste avgränsas för att kunna användas i 
strukturfondsarbetet. De menar även att IT och regionförstoring är fält som, tillsammans med 
de horisontella kriterierna, både nationen och regionerna har stor nytta av om förbättringar 
kan göras. 
 

4.2.2 TILLGÄNGLIGHETSPROJEKT 

Gävleborgs län, Dalarnas län samt Värmlands län som tillsammans utgör 
strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige karakteriseras av glesbygdskommuner med 
glest bosättningsmönster med koncentrationer till länens större städer. Trenden visar på en 
ökande pendling, både över kommun- och länsgräns, vilket leder till att arbetsmarknaderna 
förändras och utökas. Programkontoret i Mellersta Norrland har, som tidigare nämnts, delat 
upp insatsområdet Tillgänglighet i två inriktningar; Informations- och kommunikationsteknik 
samt Tillgänglighet och infrastruktur. 91 
 
Projekt inom Informations- och kommunikationsteknik 
För att utveckla glesbygdsekonomin och underlätta för e-företagande har Region Värmland 
sökt stöd för projektet ”Fortsatt bredbandsutbyggnad i Värmland – Mobilt Bredband”. Genom 
detta hoppas de uppnå ett näringsliv som kan överleva och på sikt även utvecklas då 
utbyggnad av IT i glesbygd underlättar företagande i regionen. Förhoppningar finns även om 
att attraktiviteten och konkurrenskraften för glesbygdskommunerna ska förstärkas med 
ökande turism som följd. Projektet inriktar sig mot de områden i regionen där bredband inte 
bedöms komma att byggas ut då vinstintressen och efterfrågan på marknaden saknas.92 Ann 
Otto, som var med och riggade bredbandsprojektet som avslutades under våren 2008, arbetade 
som projektledare och hon lyfter fram att Region Värmland såg strukturfonderna som en 
kompletterande finansieringskälla när ekonomiska resurser saknades. Eftersom projektet var 
av stor betydelse både för regionen och för kommunerna var pengarna från strukturfonderna 
ett välkommet inslag. Utan stödet hade projektet inte kunnat avslutas inom den satta 
tidsramen i och med att bredbandsutbyggnaden då helt hade grundat sig på att kommunerna 
avsätter tid och pengar.93 
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Trots att utbyggnaden endast gäller mobilt bredband är Otto positiv över den 95 procentig 
yttäckning som projektet medförde för regionens invånare. Enligt Otto definierar 
regionförbundet tillgänglighet som: 
  

… fysiska och funktionella investeringar och en IT-infrastruktur som är anpassad 
och tillgänglig för hela samhället.94 

 
Hon menar att i och med att den nationella strategin utnyttjar och definierar begreppet så 
ifrågasätter inte regionförbundet hur tillgänglighet kan uppfattas. 
 

Regionalfondens struktur är inriktad mot IT och infrastruktur och kommuner 
anpassar sig lätt efter var det finns pengar att söka och för vilket ändamål de kan 
sökas.95 

 
Lars Flintberg och Per Eriksson är båda projektägare för bredandsprojekt i Sandvikens 
respektive Bollnäs kommun. Båda projekten, ”Bredband till 100 % - Bollnäs kommun” och 
”Vita fläckar på bredbandskartan – Sandvikens kommun”, är förlängningar från projekt som 
startade under en tidigare programperiod i början av 2000-talet, då flera kommuner gick ihop 
och samarbetade i utvecklingen. Regelbundna träffar med information kring möjligheterna att 
söka stöd anordnades, vilket resulterade i att kommunerna var för sig ansökte om pengar för 
tillgänglighetsprojekt.96 Båda projekten ska utmynna i att bredband byggs ut i kommunerna så 
att samtliga kommuninvånare har samma möjligheter inom IT-användning, även i områden 
som inte är kommersiellt intressanta.97 Eriksson uppger att intresset för tillgänglighetsprojekt 
grundar sig på att: 
 

…det finns en politisk vilja i kommunen om att det ska finnas bredband tillgängligt i 
alla byar, att alla ska ha samma möjligheter och tillgänglighet.98 
 

Flintberg betonar den betydelse som fast bredbandsuppkoppling har för kommunen och dess 
invånare. Genom stödet från strukturfonderna kan visionen om full utbyggnad av bredband 
realiseras under en två års period, något som kommunen inte kunnat genomföra endast med 
egna resurser. Trots att projektet ännu inte är avslutat har Flintberg redan märkt av en viss 
inflyttning till mindre byar i kommunen. Han tror att detta beror på att det har blivit möjligt 
att arbeta hemifrån på ett bättre och lättare sätt med högre överföringskapacitet i hela 
kommunen.99 Hade inte Bollnäs kommun fått stöd från strukturfonderna är även Eriksson 
tveksam till att kommunen skulle ha kommit lika långt i utbyggnaden, men i och med att 
arbetet och utbyggnaden startat i ett tidigare skede var det ett beslutat mål i kommunen.100 
 
Den politiska viljan som Eriksson menar är grunden för intresset av tillgänglighet i 
kommunen är även styrande för hur begreppet uppfattas och upplevs av honom som 
projektledare. Tillgången och möjligheterna till IT-infrastrukturen är en inriktning som 
kommunen värdesätter och arbetet ses som en viktig del i en glesbygdskommuns 
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konkurrenskraft. Eriksson är samtidigt medveten om att begreppet är väldigt brett, men 
framhåller de fördelar som kommunen får av begreppets definition i den nationella strategin 
och regionens operativa program. Hade tillgänglighet inriktats mot exempelvis 
funktionshindrade hade andra grupper i samhället inte kunnat ta del av strukturfondernas 
fördelar menar han.101 Då bredband är en förutsättning för ett enklare vardagsliv på 
landsbygden betonar Flintberg att kommunens bild av tillgänglighet, fast 
bredbandsuppkoppling, inte bör förändras. Hans syn på begreppet överensstämmer med den 
politiska uppfattningen och Sandvikens kommun har en stor nytta av begreppet tillgänglighets 
tekniska inriktning i det regionala programmet då avstånden på landsbygden ofta är stora.102 
 
Även Söderhamns kommun har fått ett projekt kallat ”Bredband till 100 % - Söderhamns 
kommun” beviljat stöd från strukturfonderna. Liksom Sandvikens och Bollnäs kommuner 
fokuserar projektet på att bredband ska byggas ut så att täckning finns i hela kommunen.103 
Lennart Smith som är projektledare menar att kommunen sökte pengar för 
tillgänglighetsprojekt då de såg det som ett förmånligt erbjudande att för en relativt 
överkomlig insats få ut mycket. Han ställer sig väldigt tveksam till att projektet initierats utan 
pengar utifrån, men ser fördelar med initiativet. Exempelvis stärks regionen i och med att 
både invånare och företag kan dra nytta av de fördelar som kommer med Internet. Smith 
hoppas även att attraktionskraften i kommunen ökar så att nyetableringar görs. Utan 
tillgänglighetsprojektet hade inte kommunen haft samma förutsättningar för detta, och Smith 
betonar att en väl fungerande IT-infrastruktur skapar nya möjligheter på landsbygden. Han 
ställer sig därmed positiv till begreppets definition och inriktning mot IT och infrastruktur.104 
 
Projekt inom Tillgänglighet och infrastruktur 
Projektet ”3M (mäklare-motor-mötesplats) – Tillgänglighet” är ett infrastrukturellt 
utvecklingsprojekt för vuxenutbildning som är en del av tre parallella projekt som startade 
under tidigare programperiod. Projektägare är Hälsingeutbildning som består av sex 
kommuner som tillsammans bildade en ekonomisk förening för att kunna driva 
kommungemensamma projekt för vuxna. Tillgänglighetsprojektet tillsammans med de två 
andra parallella projekten är investeringar som enligt projektledaren Ronny Spångberg 
kommer att påverka kommunerna positivt i framtiden. Problemet är att driftskostnaderna efter 
att projektet avslutats kommer att vara höga och därmed svåra för föreningen att betala. Utan 
stödet från strukturfonderna tror inte Spångberg att projekten hade kunnat drivas, då 
 

Pengarna finns inte och den politiska viljan att investera så mycket pengar saknas 
också.105 

 
Den politiska definitionen av begreppet tillgänglighet som bland annat inbegriper fysisk 
infrastruktur överensstämmer inte till fullo med den bild av begreppet som Spångberg för 
fram. Han menar istället att den ekonomiska föreningen talar om tillgänglighet i termer av IT, 
utan någon anknytning till fysisk tillgänglighet. Kommunikationer eller handikappanpassning 
lämnas utanför när föreningen diskuterar tillgänglighet och fokus ligger istället på 
infrastruktur för distansutbildning. Enligt Spångberg beror detta till stor del på att andra 
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definitioner av tillgänglighet inte utgör någon nytta för föreningen då sådana projekt ligger 
utanför möjliga investeringar.106 
 
Även projektet ”Dalabanan” som drivs av Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 
initierades under tidigare programperiod. Syftet med projektet är att rusta upp järnvägen och 
göra den mer användbar då banan har större potential än vad den används till i dagsläget, 
enligt projektledaren Hans-Gunnar Jonsson. Dalabanan är ett medlemsprojekt vilket innebär 
att flera kommuner deltar. Anledningen till att föreningen sökte stöd för tillgänglighetsprojekt 
var att de ville öka investeringarna i järnvägen. Hade inte projektet beviljats stöd från 
strukturfonderna tror ändå Jonsson att upprustningen hade genomförts, men både i en 
annorlunda form och i en annan volym.107 Projektet ”E16 Gävle-Oslo” är ett annat 
infrastrukturprojekt som riktas mot att rusta upp existerande infrastruktur. Som officiell 
projektägare står Borlänge kommun, men initiativet är ett samarbete mellan nio kommuner 
som har en gemensam vision om en europaväg mellan Gävle och Oslo.108 I och med att 
regionen har flera stora vintersportområden är flera kommuner intresserade av att komma in i 
de nationella vägstråken, något som är omöjligt med den nuvarande vägstandarden på den 
nämnda sträckan. En effektiv transportinfrastruktur skulle medföra en högre tillgänglighet i 
regionen och eventuellt även en ökad turism.  Trots att intresset för visionen är stort tror inte 
Håkan Bergeå, som är projektledare, att satsningen hade kunnat bli lika omfattande utan stöd 
från strukturfonderna.109 
 
Definieringen av tillgänglighet till IT och infrastruktur i den nationella strategin och det 
regionala programmet lämpade sig enligt Bergeå väldigt bra för intresseföreningen och han 
lyfter fram vägars betydelse i dagens samhälle:  
 

Vägar skapar tillgänglighet och näringslivsutveckling som är viktigt för den 
regionala konkurrenskraften. Bättre vägar ger bättre tillgänglighet. Tillgänglighet är 
viktigt för att få bort eller åtminstone minska gränsbarriärer, exempelvis 
nationsgränsen Sverige-Norge.110  

 
Med en europaväg som löper från Gävle till Oslo skulle Dalarna och andra gränstrakter i 
Sverige kunna dra nytta av närheten och tillgängligheten till bland annat större 
arbetsmarknader och det serviceutbud som Oslo erbjuder. Bergeå ställer sig väldigt positiv till 
de möjligheter som kommer med den politiskt valda definitionen av tillgänglighet.111 Jonsson 
anser att definitionen av tillgänglighet, och speciellt infrastrukturinriktningen, har förändrats 
och breddats något efter att ansökan har lämnats in. Men även han tycker att definitionen är 
god utifrån begreppets bredd, även om de i intresseföreningen i början av programperioden 
ställde sig tveksamma till vad som menades med tillgänglighet i det regionala programmet. 
För regionen är inriktningen mot IT och infrastruktur enligt Jonsson bra och han lyfter fram 
det som den viktigaste punkten, även om han också kan se situationen ur ett annat perspektiv: 
 

En handikappinriktning hade dock kunnat vara bättre för regionens medborgare.112  
 

                                                 
106 Spångberg (2009) 
107 Jonsson (2009)  
108 Tillväxtverket (2009a) 
109 Bergeå (2009) 
110 Ibid 
111 Ibid 
112 Jonsson (2009) 
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Sammanfattad tolkning av tillgänglighet 
Projektledarna för projekt i Norra Mellansverige är överens om att det politiska begreppet 
tillgänglighet har fått en god definition och att den är lämplig för deras arbete att öka 
tillgängligheten. De ser stora fördelar med en IT som är tillgänglig för samtliga av regionens 
invånare eftersom de geografiska avstånden i glesbygdskommuner annars kan utgöra 
barriärer. Även projekt som hör till inriktningen Tillgänglighet och infrastruktur betonar 
tillgänglighet som ett begrepp som bör inriktas mot IT, vilket visar på hur den praktiska nivån 
i strukturfondsarbetet tolkar tillgänglighet till ett begrepp som är centrerat kring IT.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
Syftet med uppsatsen har varit att studera och analysera Sveriges insatsområde Tillgänglighet 
inom EU:s strukturfonder och de eventuella svårigheter som begreppets olika innebörder 
medför i arbetet för ökad tillgänglighet i Sverige. Genom att sätta begreppsanvändningen 
inom teori, politik och praktik mot varandra kan kopplingar och olikheter belysas. För att 
kunna besvara detta valdes fyra frågeställningar ut, vilka lyder: Hur väljs de regionala 
tillgänglighetsprojekten ut? Hur definieras tillgänglighet i politiska dokument och rapporter? 
Är det praktiska begreppet enhetligt med den politiska definitionen av tillgänglighet? Hur 
nyttjas och definieras begreppet tillgänglighet inom forskning? Samt Hur påverkas 
insatsområdet Tillgänglighet av att kopplingar saknas mellan teori, politik och praktik? 
 
Vid intervjuer med de åtta regionala programkontoren som arbetar med insatsområdet 
Tillgänglighet framkom det att tillgänglighetsprojekten inte har kommit upp i det antal som 
det hoppades på från nationell nivå. Men som både Skåne-Blekinge och Övre Norrland 
uppger har programkontoren redan från programstarten 2007 inte haft några större 
förväntningar på insatsområdet, vilket beror på att den ekonomiska tyngdpunkten ligger på 
andra insatsområden. I och med att medlen från strukturfonderna fokuseras på insatsområden 
som konkurrerar med Tillgänglighet kan det leda till att intresset för tillgänglighetsprojekt är 
svagt. Detta kan ses som en del av problemet i arbetet med insatsområdet Tillgänglighet, och 
utifrån de teoretiska perspektiven på begreppet och dess varierande innebörder kan ytterligare 
brister spåras. 
 
Tillgänglighet har inom forskningsfältet ingen entydig definition, vilket framkom i den 
teoretiska genomgången. Utifrån denna kunde dock tre centrala budskap lyftas fram, varav ett 
fokuserar på individen och arbetsmarknaden. Kritik som framfördes var att individen och 
dennes krav och behov måste få en större betydelse för begreppet för att lämpliga beslut ska 
kunna fattas av planerare och beslutsfattare. Den nuvarande tillgänglighetsdefinitionen 
tenderar att utesluta de skillnader som uppstår exempelvis beroende på genus, ålder et cetera. 
Kopplas detta resonemang samman med den nationella strategin som, i åtgärdsområdet 
Tillgänglighet och infrastruktur, arbetar för ökad tillgänglighet genom regionförstoring 
framkommer det att det politiska arbetet troligtvis bygger på den tillgänglighetsdefinition som 
forskarna ställde sig kritiska mot. Den nationella strategins fokusering på en regionförstoring 
med villkor som inte gör skillnad mellan män och kvinnor innebär att resmönster som skiljer 
sig åt beroende på genus inte har uppmärksammats i de politiska dokumenten. Detta pekar 
även mot att andra individuella faktorer har uteslutits i tillgänglighetstolkningen. 
Regionförstoringsarbetet inriktas istället mot att stärka kopplingarna mellan trafik och 
infrastruktur samt mellan olika transportslag. Utifrån ett genusperspektiv innebär detta att 
mäns och kvinnors resbeteende kommer att fortsätta att skiljas åt, ofta med negativa följder 
för kvinnors organisation av vardagen som regionförstoringsarbetet inte tar någon hänsyn till. 
För att uppnå den jämlikhet som politiska insatser eftersträvar bör infrastruktur och 
kollektivtrafik utformas efter faktiska behov och de begränsningar som individer möter i 
vardagslivet. 
 
Den nationella strategins andra åtgärdsområde inom tillgänglighet, Ett utvecklat 
informationssamhälle, tar upp att tillgängligheten till arbetsmarknader på landsbygden 
begränsas av långa avstånd. Dessa barriärer kan dock minskas genom IT. Även om detta 
ligger i linje med den teoretiska synen av tillgänglighet saknar den politiska argumentationen 
en individuell infallsvinkel på arbetstillgängligheten. Även om kunskapen kring IT ökas hos 
invånarna varierar möjligheterna att ta till sig och utnyttja IT-infrastrukturen hos grupper och 



 32 

individer i samhället. Svagare grupper riskerar därmed att hamna i skymundan ytterligare på 
arbetsmarknaderna. 
 
Utifrån intervjuerna med tjänstemännen på de regionala programkontoren och stödmottagarna 
i Norra Mellansverige kan det konstateras att den praktiska definitionen av tillgänglighet 
tenderar att lägga större fokus på IT-satsningar än på samverkan mellan kommunikationsslag. 
Den regionala politiska diskussionen som betonar betydelsen av en regionförstoring med 
närmanden mot Mälarregionen och förbättrade knutpunkter för trafik för ökad tillgänglighet 
har i Norra Mellansverige inte fått något större genomslag. De projekt som studerades närmre 
inom åtgärdsområdet Tillgänglighet och infrastruktur fokuserar på upprustning av befintlig 
infrastruktur samt på vuxenutbildning via Internet. Projekt för samverkan av 
kommunikationsslag saknas vilket kan peka mot att den praktiska och den politiska 
definitionen av tillgänglighet då de ställs mot varandra karakteriseras av stora skillnader i sina 
respektive mål. 
 
Det praktiska arbetet i Norra Mellansverige prioriterar åtgärdsområdet Ett utvecklat 
informationssamhälle då framförallt IT-satsningar ses som ett bra sätt att uppnå högre 
tillgänglighet. Enligt Smith innebär en väl fungerande IT-infrastruktur att 
landsbygdskommuner kan locka fler, både privatpersoner och företag, att etablera sig trots 
långa avstånd. Denna utveckling har Flintberg redan kunnat skönja i småbyarna i Sandvikens 
kommun och Eriksson betonar hur betydelsefull IT-infrastrukturen är för konkurrenskraften i 
en glesbygdskommun som Bollnäs. Trots att Eriksson ställer sig öppen inför begreppet 
tillgänglighets varierande betydelse är de fördelar som kommunen får av den politiska 
definitionen allt för stora för att han ska se någon anledning till att begreppet bör breddas eller 
förändras. Det politiska målet i det regionala programmet att genom IT minska geografiska 
avstånd innebär enligt Eriksson att marknader kan göras mer tillgängliga för invånarna och 
även individer med sämre förutsättningar får större möjligheter att vara en del av samhället. 
Utifrån detta uttalande kan de som arbetar inom åtgärdsområdet Ett utvecklat 
informationssamhälle på den praktiska nivån inom EU:s strukturfonder sägas ha en 
överensstämmande bild av den politiska tillgänglighetsdefinitionen. De ställer sig mer eller 
mindre positiva till tolkningen och menar att olika grupper och individer i samhället gynnas 
av arbetet för ökad tillgänglighet. Dock stärks inte denna uppfattning i de politiska 
dokumenten då de inte tar upp individen som infallsvinkel. Huruvida svagare grupper i 
samhället kan dra nytta av en förbättrad tillgänglighet till IT med ökad 
arbetsmarknadsanknytning som resultat kan ifrågasättas. Troligt är istället att redan 
resursstarka grupper kan utnyttja denna utveckling.113  
 
Ett annat centralt tema som kunde urskiljas i det teoretiska avsnittet fokuserar på mätmodeller 
för tillgänglighet. Även inom detta perspektiv framkom kritik mot de modeller som används 
inom planering för att mäta tillgänglighet. Den största bristen som lyftes fram var att 
individens agerande vid resor inte speglades i tillgänglighetsdefinitionen vilket berodde på att 
modellen var platsbaserad. Resan mellan hem och arbete utan stopp präglar inte längre 
majoritetens vardagliga resande, och förändrade resvanor kräver därmed förändrade 
tillgänglighetsmätningar. Detta kan sättas i relation till det politiska dokumentet för Norra 
Mellansverige som nämner att regionen kommer att kännetecknas allt mer av ett omfattande 
resande och att trafiknoder och trafikslag är viktiga för denna utveckling. Dessa formuleringar 
kan tyda på att tillgänglighet till stor del mäts genom de mätmetoder som kritiseras då 
individens roll i det ökande resandet inte lyfts fram. Det politiska resonemanget kring 

                                                 
113 Samtliga namn i stycket är personer som intervjuats, se referenslistan 
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infrastruktur tar heller inte upp begreppet flerstoppsresor eller vad detta resmönster innebär i 
praktiken. Möjligtvis kan förstärkta trafiknoder och bättre kollektivtrafik ses som ett sätt att 
förbättra möjligheterna för de nya resmönster som växer fram. Dock är det av stor betydelse 
att individers nuvarande beteende studeras då strukturfondsarbetet annars kan utgå från 
missledande grunder eftersom exempelvis trafiknoder inte automatiskt innebär att 
flerstoppsresor underlättas. Detta kan på sikt leda till att insatserna i regionen inte får de 
resultat som efterfrågas. 
 
Ett tredje tema inom tillgänglighetsforskningen är dess fokus mot en hållbar stad genom 
individers möjligheter, som lyfter fram individens betydelse för samhället och dess 
tillgänglighet. Individuella förutsättningar utgör grunden till detta resonemang som ur ett 
större perspektiv handlar om social inkludering. Oberoende av var individen bor eller vilka 
förutsättningar som karakteriserar dennes vardagsliv ska individens preferenser tillgodoses. 
Den teoretiska diskussionen nämner även geografiska avstånd som en utmaning för 
tillgänglighet men att transport- och kollektivtrafik med bra kvalitet, inte kvantitet, kan skapa 
en bra tillgänglighet på landsbygder. Norra Mellansverige karakteriseras som tidigare nämnts 
av glesbygdskommuner och det regionala programmet tar upp liknande frågor. Det regionala 
arbetet för ökad tillgänglighet fokuserar på att öka invånarnas tillgänglighet till 
arbetsmarknader och förmåga att bo kvar i regionen trots de stora geografiska avstånden. 
Detta ska ske genom bättre samverkan av transporter och en kollektivtrafik som bättre möter 
invånarnas behov, ett arbete som ur tillgänglighetssynpunkt låter positivt men som inte lyckas 
fullt ut i praktiken. Norra Mellansveriges projekt inom Tillgänglighet och infrastruktur är, 
som tidigare nämnts, inte inriktade mot kollektivtrafiken eller samverkan av annan trafik utan 
fokus ligger mer på IT. De projekt som syftar till att rusta upp befintliga vägar kan på fysisk 
nivå förbättra tillgängligheten, men eftersom projekten är så pass storskaliga, exempelvis att 
nå europaväg-status mellan Gävle och Oslo, är inte fördelarna lika tydliga på individnivå. En 
bra kvalitet på kollektivtrafik kräver andra åtgärder för att kunna uppnås. 
 
Individens betydelse för samhällets utveckling och målet om en hållbar stad vilket forskare 
inom tillgänglighetsområdet fokuserar på lyfts inte tydligt fram i de politiska dokumenten. 
Den generella bilden av tillgänglighet i politiska ordalag upplevs som tekniskt inriktad med 
fokus på IT och infrastruktur där effektivitet ses som ett mått på god tillgänglighet. Förutom 
effektivitet och tidsbesparingar genomsyras det politiska perspektivet av tekniska 
formuleringar kring trafiknoder som på individnivå ska innebära tillgänglighet inom regionen. 
Utifrån det teoretiska resonemanget kan avsaknaden av individens roll inom de politiska 
dokumenten kritiseras och det kan tyckas att en mer levande bild av regionens invånare bör ha 
fått påverka strukturfondsarbetet. Utifrån det praktiska arbetet med tillgänglighet anser 
tjänstemannen på Stockholmskontoret att ett begrepp som är så pass brett med olika 
innebörder som tillgänglighet har definitionen inom strukturfonderna ändå fångat den största 
delen. Satsningar inom IT och infrastruktur medför enligt honom en betydelsefull utveckling 
som regionen tjänar på.114 Med utgångspunkt i intervjuerna kan denna syn, med fokus på 
regionens fördelar, sägas karakterisera samtligas reflektioner hos dem som arbetar med 
tillgänglighet i praktiken.   
 
Inom tillgänglighetsteorier diskuteras ofta att olika förutsättningar hos individer inte ska 
påverka möjligheten att ta del av ett samhälles utbud och service negativt. 
Handikappanpassning lyfts i detta sammanhang fram som en förutsättning av stor vikt för att 
detta ska kunna uppnås. Detta teoretiska perspektiv med fokus på handikappanpassning kan 
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inte spåras till de politiska dokumentens definitioner av tillgänglighet. Allt för stort fokus 
läggs i den nationella strategin och Norra Mellansveriges program på effektivitet och tekniska 
lösningar som ett sätt att uppnå tillgänglighet. Men tjänstemännen runtom i landet ställer sig 
bakom de politiska formuleringarna och bland annat tjänstemännen på Skåne-Blekinge och 
Småland och Öarna betonar att strukturfondsarbetet har starka kopplingar till de horisontella 
kriterierna. Skåne-Blekingekontorets tjänsteman anser också att detta medför att exempelvis 
handikappanpassning är en del i insatsområdet.115 
 
Tjänstemännen på Småland och Öarna framhåller att tillgänglighet är ett begrepp med många 
innebörder, men att det är nödvändigt med en avgränsning för att strukturfondsarbetet ska 
kunna bidra till en nationell utveckling. Norra Mellansverige understryker att begreppet har 
fått en bred inriktning som med de horisontella kriterierna utgör ett användbart verktyg i 
regionernas arbete. Tjänstemannen betonar också att om insatsområdet för tillgänglighet hade 
breddats ytterligare hade inte strukturfondsarbetet haft samma verkan. Både tjänstemän och 
stödmottagare ställer sig därmed positiva till den politiskt valda tillgänglighetsdefinitionen, 
trots att individens roll i utvecklingsarbetet till stor del har utelämnats i de styrande politiska 
dokumenten. Även strukturfondernas praktiska arbete för ökad tillgänglighet lägger större 
fokus på en teknisk utveckling än på Norra Mellansveriges invånares behov för att en hållbar 
regionsutveckling ska kunna skapas. Detta pekar mot att de politiska dokumenten och 
programkontoren arbetar utefter en väldigt smal definition av tillgänglighet, vilket kan ha 
bidragit till den problematik som insatsområdet Tillgänglighet karakteriseras av.116  
 

5.1 SLUTSATSER 

Insatsområdet Tillgänglighet har i dagsläget en bit kvar innan de medel som är avsatta för 
tillgänglighetsarbete inom regionerna under perioden 2007 – 2013 har delats ut till projekt 
som drivs inom de satta ramarna. Trots att antalet ansökningar för tillgänglighetsprojekt är 
färre än ansökningar inom andra insatsområden i samtliga regioner är de flesta tjänstemännen 
i dagsläget relativt säkra på att pengar inte kommer att behövas lämnas tillbaka till EU. För att 
få upp antalet ansökningar är det tänkt att programkontoren ska gå ut med speciella 
informationsinsatser så att intresset för tillgänglighetsprojekt ökar. Frågan som då kan ställas 
är hur detta ska gå till och om programkontoren kommer att lägga den energi som krävs för 
att få upp intresset för insatsområdet. Sett ur den nuvarande situationen är det troligt att större 
åtgärder krävs för att antalet ansökningar ska börja strömma in och ett rimligt antagande är att 
kontoren står inför en omfattande utmaning.  
 
Den problematik som strukturfondsarbetet i Sverige för ökad tillgänglighet dras med kan dels 
sägas bero på att insatsområdet Tillgänglighet inte är ett prioriterat område hos 
programkontoren vilket leder till ett svagt intresse även hos eventuella stödmottagare. Dock är 
det avsaknaden av kopplingar mellan teori, politik och praktik som är förklaringen till att 
arbetet för ökad tillgänglighet i regionerna inte har nått de uppsatta målen. De horisontella 
kriterierna lyfter och stärker den politiska definitionen av tillgänglighet, men det är inte 
tillräckligt för att starka kopplingar ska framträda mellan de olika fälten. Teoretiska 
utgångspunkter som lägger större fokus på individen och den individuella tillgängligheten har 
inte varit en utgångspunkt när den politiska definitionen formulerades. Att det praktiska 
arbetet med tillgänglighet inom inriktningen Tillgänglighet och infrastruktur även skiljer sig 
från Norra Mellansveriges program och den nationella strategin är ytterligare ett tecken på 
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den klyfta som finns mellan teori, politik och praktik. Detta kan ses som en svaghet för att 
tillgängligheten i nationen ska kunna förbättras och ökas för alla grupper i samhället. Som en 
stödmottagare uttryckte det, för regionen är tillgänglighetsarbetet betydelsefullt men 
eventuellt hade en individanpassad inriktning av begreppet kunnat vara bättre för regionens 
medborgare. 
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Tabell 1: Regionala programkontor och deras respektive insatsområden. Antalet 
tillgänglighetsprojekt visas i jämförelse med antal projekt inom andra insatsområden, både i faktiska 
antal och i %. 

Källa: Tillväxtverket (2009d) 
  
 

BILAGA 1: TABELL 1 

 

Programkontor Insatsområden 
Antal 
projekt 

Antal projekt i 
% 

Övre Norrland Innovation & förnyelse 105 87 
  Tillgänglighet 15 13 
Mellersta Norrland Förnyelse av näringsliv, energi      
  & miljödriven utveckling 93 77 
  Tillgänglighet & attraktivitet 27 23 
Norra 
Mellansverige Näringslivsutveckling 118 73 
  Tillgänglighet 44 27 

Stockholm 
Utveckla storstadens innovativa miljöer 
&     

  Företagsutveckling 18 90 
  Tillgänglighet 2 10 
Östra 
Mellansverige Innovativa miljöer &     
  Entreprenörskap 36 90 
  Tillgänglighet 4 10 
Småland och 
Öarna Innovation & förnyelse 34 77 
  Tillgänglighet 10 23 
Skåne-Blekinge Innovation och förnyelse &     
  Särskilda storstadssatsningar 58 81 
  Tillgänglighet 14 19 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR  
 
Intervjufrågor till tjänstemän på regionala program kontor:  

 
• Vilken är din roll i arbetet med strukturfonderna och insatsområdet för Tillgänglighet? 

 
• Hur för ni ut information kring möjligheterna att söka stöd för tillgänglighetsprojekt? 
 
• Har många har sökt stöd för tillgänglighetsprojekt? Varför få/många?  

 
• Håller programkontoret den förväntade utbetalningstakten, eller riskerar ni att få 

lämna tillbaka erat tilldelade stöd till EU? 
 
• Andelen tillgänglighetsprojekt är på många programkontor begränsat, arbetar ni för att 

öka antalet projekt som riktas mot Tillgänglighet? 
 

• Vad innebär tillgänglighet för dig? Vad anser du om den politiska definitionen av 
tillgänglighet som strukturfondsarbetet innebär? 

 
• Konkurrenskraft eftersträvas genom bättre tillgänglighet, är IT och infrastruktur rätt 

inriktning? 
 

• Är avgränsningen till IT och infrastruktur lämplig i strukturfondsarbetet, eller bör 
tillgänglighet inriktas mot andra områden, exempelvis handikappanpassning el 
liknande? 

 
• Medfinansiär krävs till projekten, finns/har det funnits problem med att få detta? Är 

detta helt upp till de sökande att skaffa? Har sökande av stöd för tillgänglighetsprojekt 
haft svårt att få sina ansökningar godkända? 

 
• Kan alla söka, privatpersoner, företag, kommuner? Har ansökningar inkommit från 

alla godkända grupper? Om nej, vad beror detta på? (dålig information, ointresse.) 
 

• Kan du/ni på Nutek påverka vilka projekt som prioriteras hos 
strukturfondspartnerskapet? och kan strukturfondspartnerskapet i sin tur avslå en 
ansökan som Nutek har berett? Hur går urvalsprocessen till för att få fram 
tillgänglighetsprojekt? 

 
• Har insatsområdet för Tillgänglighet förändrat situationen i regionen? Har 

konkurrenskraften förbättrats? 
 

• Insatsområdet för Tillgänglighet har fem år är kvar innan nya nationella mål kan 
komma att formuleras, planerar ni några förändringar i erat arbete eller är ni nöjda 
med de resultat som ni hittills har fått? 

 
• Vad anser du generellt om arbetet och handläggningen med strukturfonderna och 

insatsområdet för Tillgänglighet? 
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Intervjufrågor till stödmottagare: 
 
• Vilken är din roll i arbetet med tillgänglighetsprojektet?  
 
• Hur fick ni information om att ni kunde söka stöd för tillgänglighetsprojekt? 

 
• Hur kom det sig att ni sökte stöd för tillgänglighetsprojekt? 
 
• Hade detta projekt genomförts även utan stöd från strukturfonderna? 

 
• Hade ni några problem med att få projektansökan godkänd och sedan prioriterad av 

partnerskapet? 
 

• Hade ni problem med att få medfinansiering till projektet? 
 

• Har ni haft problem under projektets gång med att följa de krav som finns för att få 
utbetalningarna? 

 
• Hur kommer ert projekt att påverka eller förändra situationen i regionen? 

 
• Vad innebär tillgänglighet för dig? 

 
• Är den politiska definitionen av begreppet till IT och infrastruktur lämplig, eller finns 

det någon annan definition som passar bättre i arbetet för bättre tillgänglighet? 
Exempelvis handikappanpassning eller nedbrytning av språk- och/eller 
kulturbarriärer? 

 


