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Introduktion
Projektet People-Tools-Process-Place: designdriven 
tillgänglighetsdesign av plats och verktyg i små och medelstora städer 
har finansierats av Vinnova, inom ramen för utlysningen ”Innovationer 
för ett hållbart samhälle 2018”. Projektet genomfördes under 
perioden januari 2019 – mars 2022, som en fortsättning på förstudien 
Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling (2018). 

En bakgrund till såväl förstudien (Wikberg Nilsson et al., 2018) som detta fortsättnings-projekt 
är att fysisk tillgänglighet är lagstadgat i utformningen av den byggda miljön, medan social 
tillgänglighet mera sällan tas i beaktande på ett systematiskt sätt i stadsbyggnadsprojekt. 
Det finns därför ett behov av ökade kunskaper, metoder och verktyg för att integrera sociala 
tillgänglighetsaspekter i stadsplaneringsprocesser. Det huvudsakliga resultatet av projektet är 
En plats att leva på: verktyg och metoder för samskapade, inkluderade och attraktiva livsmiljöer 
(Wikberg Nilsson et al., 2022). Den här rapporten är ett komplement till handboken och beskriver 
projektets genomförande, samt omfattar grunden och utgångspunkter för handboken. 

Syfte 
Projektets syfte har varit att bidra till utvecklingen av mer hållbara, tillgängliga, attraktiva och 
inkluderande städer och samhällen. Det övergripande målet är att dessa insatser ska bidra 
till ny kunskap om hur social tillgänglighet kan beaktas i varje skala och planeringsnivå i 
stadsutveckling. Begreppet social tillgänglighet definierar vi som att en plats och dess funktioner 
är fria från sociala barriärer som försvårar för människor att vistas på platsen eller använda dess 
funktioner. Sociala barriärer är hinder som inte har fysisk form. De påverkar istället möjligheten 
och benägenheten att använda en plats genom andra (sociala) mekanismer.

Genomförande
Enligt projektets mål skulle ett program (utbildning, process och verktyg) för 
tillgänglighetsdesign som integrerar kunskap om social tillgänglighet och platsinnovation med 
fysiska planeringsprocesser utvecklas. Avsikten var att detta skulle ske genom konkret fysisk 
planering av två utvalda platser i små/medelstora kommuner. Med stöd av ett designdrivet 
tillvägagångssätt tillsammans med de berörda aktörerna i de två städerna var målet att utveckla:

• Verktyg:  för integrering av sociala tillgänglighetsperspektiv i befintliga processer kring fysisk 
planering, samt test och tillämpning av verktygen genom 

• Fysiska platser: utveckling av två fysiska platser i kommunerna, vilka fungerar som fallstudier för 
• Program: utveckling av ett program - utbildning + process + verktyg - som integrerar ett 

helhetsperspektiv på tillgänglighetsdesign för stadens utveckling. 
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Platserna
Initialt var avsikten att arbeta med två olika platser i Kiruna kommun och Mölndals kommun. 
Efter valet 2018 valde emellertid Kiruna kommun att inte medverka i projektet. Kontakter togs 
med Skellefteå kommun, som var positiva till att delta. Den fysiska platsen som har utvecklat 
är Kulturhusplatsen, kvarteret runt och i anslutning till det nya kulturhuset Sara i Skellefteå, och 
denna plats har använts som en av fallstudierna inom ramen för detta projekt. I Mölndals kommun 
diskuterades inledningsvis ett par olika platser som lämpliga fallstudier, men kommunen valde 
slutligen att arbeta med en näridrottsplats vid namn Bifrostparken som en del i detta projekt. 

Metoden
Metoden bygger på samskapande processrt (co-creation), där nya värden (koncept, lösningar, 
kunskap) utvecklas tillsammans med - i det här fallet - experter, forskare, designers, arkitekter, 
planerare och andra intressenter. Samskapande är en designdriven process där tankar och 
idéer diskuteras, utvecklas och förbättras tillsammans med olika intressenter. 
 I det här projektet har samskapandet involverat personer med olika kompetenser och 
expertis på stadsutvecklingsenheterna i Mölndals och Skellefteå kommun, forskare från LTU och 
Rise, arkitekter och andra expertiser från ett antal konsultbyråer, samt andra intressenter i form 
av invånare, affärsidkare och fastighetsägare i närområdet till de utvecklade platserna. Avsikten 
var initialt att involvera än fler människor på de respektive platserna, men på grund av covid-19 
pandemin fick vissa aktiviteter helt enkelt ställas in eller om. Arbetsgruppen har tillsammans 
med kommunernea genomfört en serie workshops med kommunerna, med start 2019. Från 
och med år 2020 fick dessa genomföras digitalt på grund av pandemin, med undantag för 
slutliga workshops hösten 2021 som genomfördes på plats i mindre sällskap. Som komplement 
till workshops har kommunalanställda och konsulter intervjuats. Workshops har dokumenterats 
i form av arbetsgruppens anteckningar och foton samt i form av deltagarnas anteckningar på 
arbetsmaterialet. Materialet har analyserats tematiskt och sammanställts av arbetsgruppen. Vid 
efterföljande workshops har analysen presenterats och verifierats av deltagarna. 
 För att fördjupa förståelsen av social tillgänglighet, inkludering och attraktiv livsmiljö och 
aspekter som är relevanta för utformningen av den byggda miljön med hänsyn till detta, har 
kompletterande litteraturstudier genomförts av arbetsgruppen. Litteraturstudierna har omfattat 
specifika områden som ansetts relevanta för att utreda människors olika upplevelser av en 
plats och har genomförts genom sökningar i databaser efter relevanta källor, se kapitlet 
litteraturstudier. 
 Förutom workshops, intervjuer och litteraturstudier har arbetet bestått av co-design av 
arbetsmaterial till workshoparna, ex. i form av stora “spelplaner” där deltagarna haft olika 
uppgifter och områden att utforska gemensamt. Som stöd till detta har även ett antal olika 
“kort” utvecklats, beskrivande olika faktorer som ansetts relevanta för platsutveckling. Se 
mer om detta i avsnittet om utveckling av verktyg. Samskapandet har dels skett i projektets 
arbetsgrupp, där materialet diskuterats utifrån vilket syfte det ska ha i varje workshop, samt 
med deltagarna vid workshoparna, för vidareutveckling av detsamma. 
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Bild 2. 
Bifrostparken med 
Göteborgs centrum i 
bakgrunden. Foto från 
Google Earth

Bild 3. 
Bifrostparken med 
några av dess 
funktioner markerade. 
Foto från Google Earth

Bild 1. 
Bifrostparken med 
Mölndals centrum i 
bakgrunden. Foto från 
Google Earth
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Innovativ 
platsutveckling 
i Mölndal 
Arbetet i Mölndal påbörjades i mitten av år 2019 med ett antal 
inledande möten med representanter för Mölndals stad. Syftet var 
bland annat att identifiera en lämplig plats för projektet att arbeta med. 
Ganska snart valde kommunen platsen Underjorden. Den plats som går 
under smeknamnet Underjorden är en yta under en viadukt i Mölndals 
centrum vars kanske främsta funktion idag är som parkeringsplats. 
Projektet påbörjade sitt arbete med Underlandet under hösten år 2019. 
Dock avbröts arbetet framåt slutet på året på grund av att den tänkta 
byggherrens ambitioner för platsen ändrades. Efter detta var ett antal 
olika platser på tapeten, fram till dess att Mölndal under våren 2020 
valde den relativt nyutvecklade Bifrostparken som objekt. Motivet till 
valet var att det skulle gå att lära sig mycket från parkens planering och 
gestaltning inför Mölndals utvecklande av framtida liknande platser.

Platsen 
Stadsdelsparken Bifrostparken ligger centralt i bostadsområdet Bifrost i de nordvästra delarna 
av Mölndals kommun. Området består främst av flerfamiljshus, men också av villor. I området 
finns också service så som låg- och mellanstadieskolor, äldreboende och kyrka. Stora delar 
av bebyggelsen är uppförd från 1960-talet och framåt. Bifrost ligger nordväst om Mölndals 
Centrum, se bild 1-3. Området ligger en bit söder om Göteborgs Centrum och angränsar precis 
till Änggårdsbergen i nordväst, se bild 1-3. 
 Som stadsdelspark är Bifrostparken i första hand riktad till människor i stadsdelen. En 
av parkens främsta roller är som så kallad näridrottsplats avsedd för spontanidrott, lek och 
bollspel. Här finns bland annat en fotbollsplan med konstgräs, ett utegym och en hinderbana 
(se bild nedan). Det finns också en boulebana samt en lekplats med bland annat studsmattor 
och höga klätternät. Dessutom finns grönytor, sittplatser, grillplats och en fontän.
 
Processen
En av de för mer organiserade aktiviteter som projektet genomförde i Mölndal var en workshop 
som hölls den 18 oktober 2019. Under workshopen deltog ett 20-tal tjänstepersoner från 
Mölndals stad som arbetade med stadsbyggnadsfrågor eller sociala frågor.
 Workshopen inleddes med en introduktion av projektet och dess syfte. Det talades 
exempelvis om att gestaltning av det offentliga rummet bland annat påverkar inkludering 
respektive exkludering, trygghet, hälsa och välbefinnande. Vidare diskuterades att projektet 
är designdrivet, dvs. bygger på samskapande med utgång i värden vi vill ska råda i samhället. 
En viktig aspekt i stadsplanering som diskuterades var att deltagarna ofta kommer från olika 
professioner och att “begreppsapparaten” därför kan skilja sig åt. Vidare beskrevs ett tidigare 
projekt, PRISMA , där RISE, Mölndal med flera utvecklade ett processverktyg för social hållbarhet 
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i stadsdelsomvandling. I detta arbete är tillgång till staden och dess funktioner central, dock är 
det ett flertal faktorer som påverkar om en plats i realiteten är och upplevs tillgänglig eller inte.
 Planchefen på stadsbyggnadsförvaltningen, Lisa Östman, berättade om platsen 
“Underlandet” som projektet vid den här tiden var tänkt att fokusera på. Samtal följde i helgrupp, 
bland annat om potentialen med närmare samarbete mellan planenheten och samhällsarbete 
i tidiga planeringsskeden, innan fyra mindre grupper började arbeta utifrån ”roadmappen”. I 
detta steg introducerades workshopövningen med tillhörande material. Deltagarna arbetade 
med en “spelplan”, framtagen inom projektet, som fick arbetsnamnet ”roadmap”. Spelplanen 
bestod av olika steg där deltagarna, indelade i smågrupper, uppmuntrades till att diskutera och 
reflektera över platsers tillgänglighet utifrån olika gruppers perspektiv och förutsättningar.
 Deltagarna definierade inledningsvis sitt team inklusive medlemmarnas positioner och 
förförståelser. I nästa steg fick deltagarna analysera platsen med hjälp av en gul kortlek (med 
arbetsnamnet ”Faktorkort”) som innehöll information om olika faktorer som påverkar olika 
personers access till en plats, så som språk, symbolik, känslor, atmosfär, ägandeskap, kostnader 
m.m. I nästa steg tog deltagarna hjälp av en annan kortlek som beskrev olika ”personas”, 
det vill personer med olika egenskaper, så som funktion, identitet, genus, sexualitet m.m. De 
fick då sätta analysen de hade gjort med hjälp av faktor-korten i relation till olika personas. 
Avslutningsvis diskuterade deltagarna hur platsen skulle kunna se och fungera för att minimera 
de problematiska barriärerna och öka tillgängligheten till platsen. 
 I och med att arbetet med “Underlandet” avbröts några månader efter denna första 
workshop påbörjade ett arbete med att identifiera en ny plats. Parallellt påbörjade projektet ett 
arbeta med att analysera Mölndals stads existerande planerings- och gestaltningsprocesser 
med fokus på hur de hanterar inkluderings- och tillgänglighetsfrågor. Nu genomfördes också ett 
antal möten med kommun samt en intervju med planarkitekten Alexandra Romanov som särskilt 
arbetade med strategisk planering. Dessutom påbörjades ett arbete med att ta fram material 
och metoder för datainsamling och analys som skulle användas i arbetet med Bifrostparken, 
som vid det här laget hade valts som objekt för projektet. Snart slog dock Covid-pandemin till 
vilket gjorde det praktiska arbetet med att gå ut och analysera parken tillsammans med olika 
människor svårt.
 

Bild 4. 
Utsnitt ur processkarta 

över Bifrostparkens 
planering och 

gestaltning. 
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Under vintern år 2018-2019 genomfördes ett antal digitala möten med tjänstepersoner i Mölndals 
stad i syfte att försöka förstå Bifrostparken och dess utmaningar. Nu genomfördes även en 
workshop med dessa tjänstepersoner. Syftet med denna workshop var att dels analysera hur 
planerings- och gestaltningsprocessen hade sett ut som hade gjort Bifrostparken. Detta för att 
identifiera vad en kommun i praktiken kan och inte kan påverka vad gäller tillgänglighets och 
inkluderingsfrågor.
 Under workshopen fick deltagarna, med hjälp av en digital processkarta i det webbaserade 
verktyget Mural, kartlägga de aktörer, aktiviteter, beslut och objekt som processen hade byggts 
upp av. De fick också diskutera vad som hade kunnat gjorts annorlunda och vilka krav detta i 
så fall skulle ha ställt på nya former av underlag, verktyg m.m. Efter workshopen fick deltagarna 
också möjlighet att enskilt granska, revidera och fylla på processkartan. Deltagarna delade även 
med sig av olika dokument som hade producerats under arbetet med parken. Anteckningar 
från workshopen och övriga möten, samt planeringsdokumenten, kodades och analyserades 
sedan. Resultatet användes för att komplettera processkartan ytterligare samt skriva en kort 
fallstudie.
 I nästa steg gavs tjänstepersonerna, i samband med en digital tredje workshop, samt ett 
antal möten, möjlighet att testa några av de verktyg och material som projektet hade tagit fram 
på Bifrostparken, så som kortlekar, en inkluderingssnurra och en matris. 
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Bild 5. 
Workshop i Mölndal. 
Arbete med material 

för att diskutera 
platsen och faktorer 
som spelar in. Foto: 

Åsa Wikberg Nilsson 

Bild 6. 
Workshop i Mölndal. 

Forskare Lisa 
Andersson, Rise, på 

bild Foto: Åsa Wikberg 
Nilsson 
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Bild 7. 
Workshop i Skellefteå. 
Arbete med material 
för att diskutera 
platsens tillgänglighet. 
Foto: Åsa Wikberg 
Nilsson 

Bild 8. 
Workshop i Skellefteå. 
Tankar och idéer 
skrivs ner direkt på 
canvasen. Foto: Åsa 
Wikberg Nilsson 
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Innovativ 
platsutveckling i 
Skellefteå 
Arbetet i Skellefteå inleddes med ett första möte tidigt våren 2019, 
där deltagare från LTU:s projektgrupp träffade representanter från 
Skellefteå kommun. Platsen valdes ut med anledning av det pågående 
arbetet med att bygga Sara Kulturhus mitt i Skellefteå. Kulturhuset 
beräknades vara klart sommaren 2021 och i samband med öppnandet 
planerades att gaturummen i direkt anslutning till kulturhuset skulle 
färdigställas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för centrala 
staden. En förstudie syftade till att hitta mål och vision för området runt 
Kulturhuset utifrån vad Skellefteå kommun tidigare tagit för strategisk 
inriktning gällande strategier, ambitioner, planer etc. (Skellefteå 
kommun, 2019). 

Till förstudien inbjöds olika personer utifrån deras roll, kompetens, kontaktytor och förankring i 
förvaltningsorganisationen. Det innebar exempelvis planerings-, funktions- och marknadschefer 
från Samhällsutveckling, aktivitetssamordnare från Stöd & Service, planingenjörer, 
landskapsarkitekter, byggledare och projektledare från Fysisk planering, Gator och parker och 
Fastighetskontoret, samt avdelningschef för Biblioteket. Förstudien resulterade i målbilder för 
området runt Kulturhuset; att platsen ska vara trygg och tillgänglig för alla människor, oavsett 
funktionsvariation. Gaturummen ska kunna varieras vid behov och ska formas till attraktiva, 
funktionella och väl gestaltade handelsstråk. I utformandet runt Kulturhuset ska särskild hänsyn 
tas till de som tillfälligt eller ofta kommer att besöka platsen såsom besökare och kunder, de 
som väntar på platsen, resenärer, gångtrafikanter samt cyklister. Även behov för de som är 
verksamma i området: verksamheter, leverantörer, arrangörer, buss och taxi, anställda i 
Kulturhuset och boende i området ska tas med. 
 Förstudien visade dessutom att det är viktigt att utforma platsen så den är inbjudande och 
trygg för barn att vistas på. Från kommunens sida har Johanna Granlund, projektledare för 
omgestaltningen av Kulturhusplatsen, varit deltagare och kontaktperson under arbetet med 
projektet. Efter det inledande mötet har ett antal aktiviteter genomförts, dels i syfte att bidra till 
kommunens pågående planeringsprocess, dels för att utveckla och testa de verktyg som tagits 
fram inom ramen för projektet. För att fördjupa förståelsen för den aktuella planeringsprocessen, 
och vilka behov som kan finnas för att bättre integrera sociala tillgänglighetsaspekter i planeringen 
för attraktiva och inkluderande platser, har även intervjuer genomförts med personer som har 
varit involverade i arbetet med Kanalgatan/Kulturhusplatsen. 
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Platsen 
Skellefteå har under de senaste åren planerat för en expansion. Etableringen av Northvolts 
batterifabrik är en bidragande orsak, då den förväntas generera många arbetstillfällen och 
stor inflyttning. Kommunens vision är att växa från dagens drygt 73 000 invånare till 90 000 
invånare år 2030. Som ett led i detta pågår flera planerings- och byggprojekt, bland annat 
för nya bostäder, skolor, kulturhus, och resecentra. En fördjupad översiktsplan för centrum 
antogs 2016. Kulturhuset, som invigdes i september 2021, är beläget norr om Kanalgatan i 
anslutning till torget. Syftet är att Kanalgatan ska byggas om framför kulturhuset, och binda 
samman kulturhuset med torget. Ett resecentrum är planerat att byggas i kvarteret norr om 
kulturhuset, i anslutning till järnvägen. Det innebär att ett stråk bildas från järnvägen och 
resecentret i norr, via kulturhuset och Trädgårdsgatan, till torget och vidare söderut förbi 
stadsparken till strandpromenaden och Skellefteälven. Ombyggnaden av Kulturhusplatsen/
Kanalgatan påbörjades under 2021, och kommer att färdigställas under barmarksäsongen 
2022. På Skellefteå kommuns hemsida beskrivs projektet som: 
 Kanalgatan har byggts om till ett körfält med två filer, där norra Kanalgatans körfält flyttats 
ner till södra. Vid utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, Torggatan och 
Trädgårdsgatan har stort fokus lagts vid tillgänglighet och trygghet. Gaturummet ska vara 
tryggt, tydligt och orienterbart. Dess formspråk inbjudande, välgörande och inkluderande 
för såväl invånare som besökare. Områdena i mitten av Kanalgatan, där det tidigare varit 
parkeringsplatser tas bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme för 
gång- och cykeltrafiken. Framför kulturhuset byggs en flexibel yta med plats för både vardaglig 
användning och mindre evenemang. Ytan planeras att möbleras med planteringar, sittplatser 
och ljuspergola, med möjlighet till att simulera bland annat natthimmel och norrsken.1 

Processen
En serie workshopar planerades. Initialt var avsikten ha tre sammanhängande workshopar 
enligt konceptet ”Now – Wow – How” med deltagarna Skellefteå och Mölndal, varav några 
gemensamt för att sprida kunskap och erfarenheter om stadsutveckling mellan deltagarna.  
 Den första workshopen i Skellefteå hölls i september 2019, på temat ”now”. Projektet och 
dess syfte introducerades och det gavs en introducerande föreläsning om hur gestaltning 
av det offentliga rummet påverkar inkludering respektive exkludering, trygghet, hälsa och 
välbefinnande. Projektet är designdrivet, bygger på samskapande med utgång i värden vi vill 
ska råda i samhället. Det betonades att alla deltagare kommer från olika professioner och att 
vår begreppsapparat därför kan skilja sig åt. Därefter sattes projektet i relation till begreppet 
social hållbarhet. I detta arbete är tillgång till staden och dess funktioner central, dock är det 
ett flertal faktorer som påverkar om en plats i realiteten är och upplevs tillgänglig eller inte.  
Workshopövningen med tillhörande material (faktor-kort, tillgänglighetsmatris och person-
kort) introducerades, samt  ”roadmappen” och dess olika steg. Deltagarna skulle inledningsvis 
definiera sitt team för att därefter med hjälp av “faktor-kort” först individuellt reflektera kring 
sociala respektive fysiska faktorer som påverkar ens egen tillgång till en plats. I nästa steg 
skulle deltagarna med hjälp av “scenario-kort” diskutera platsens tillgänglighet utifrån kortens 
fiktiva personberättelser. Avslutningsvis diskuterades hur platsen skulle kunna se och fungera 
för att minimera de problematiska barriärerna och öka tillgängligheten till platsen. Vidare 
beskrevs platsen utanför Luleå kulturhus som skulle analyseras ochett flertal bilder därifrån 
visades. Deltagarna delades in i tre mindre grupper för att arbeta utifrån ”roadmappen” och 
instruktionerna ovan.  
1 https://vaxer.skelleftea.se/project/kanalgatan/



14

Bild 10. 
Vy från Kanalgatan 

mot “Kulturhusplatsen” 
från torget innan 

ombyggnation. Foto 
från Google Earth

Bild 11. 
Toppvy över 

“Kulturhusplatsen” i 
inledningsskedet av 

ombyggnationen. Foto 
från Google Earth

Bild 9. 
Vy över 

“Kulturhusplaten” med 
torget framför. Foto från 

Google Earth
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Bild 12. 
Vy över Kanalgatan från 
“Kulturhusplatsen” mot 
torget i februari 2019, 
innan ombyggnationen 
inletts. Foto: Jennie 
Sjöholm

Bild 13. 
Sara Kulturhus, oktober 
2021. Kanalgatan 
och platsen runt 
kulturhuset håller på 
att färdigställas.  Foto: 
Jennie Sjöholm



16

Bild 15. 
Utanför hotellentrén har 

taktila plattor använts 
för att leda in mot 

entrén. Betongblock 
med kommande 

inbyggda pollare utgör 
terrorskydd. Foto: Åsa 

Wikberg Nilsson

Bild 16. 
Entré från 

Trädgårdsgatan med 
inbyggd ramp. Foto: 
Åsa Wikberg Nilsson

Bild 14. 
Platsbesök och 

efterföljande workshop 
i Skellefteå 2022. På 

bild bl.a projektledare 
Johanna Granlund, 

landskapsarkitekt 
Elsa Karlberg, 

funktionssamordnare 
Christina Nyberg och 

forskare Minna Eronen. 
Foto: Åsa WIkberg 

Nilsson
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Bild 17. 
Vy från Kanalgatan 
mot “Kulturhusplatsen” 
oktober 2021. 
Kulturhuset invigt, men 
utomhusmiljöerna är 
ännu inte färdigställda. 
Foto: Åsa Wikberg 
Nilsson 
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Den andra workshopen i Skellefteå hölls i december 2019, på temat ”wow”. Workshopen 
inleddes med en presentationsrunda. Efter detta fick gruppen sin första uppgift - att skriva 
ner vilka deltagare gruppen hade samt vilka perspektiv de har utifrån sina yrkesroller, steg 
1 på ”roadmappen”. När de hade gjort detta introducerades dagens uppgift och  konceptet 
”platsens själ” presenterades. Gruppen började sedan själva prata om Skellefteås själ, steg 2 
på ”roadmappen”, och presentera bilder eller beskrivningar de menade representerar denna. 
I nästa punkt presenterades begreppet tillgänglighet och en sammanfattning av sådant som 
hade sagts om tillgänglighet under den första workshoppen i Skellefteå. Deltagarna fick en 
chans att kommentera sammanfattningen och började därefter med steg 3 på ”roadmappen”, 
om vilka användargrupper som bör prioriteras. Efter en fikapaus introducerades begreppet 
platsinnovation och nästa uppgift, steg 4 på roadmappen, där grupperna arbetade fram idéer 
för det aktuella området. Efter att grupperna fått arbeta med steg 4 fick respektive grupp 
presentera sina idéer för övriga grupper och workshopledarna. 
 En tredje workshop hölls i maj 2020 via Zoom. Syftet med workshopen var att utveckla 
metoder för platsutveckling som utöver platsens egenskaper även tar hänsyn till olika aspekter 
kopplade till potentiella användare. På grund av Corona-restriktioner, genomfördes workshopen 
digitalt på Zoom. Med hjälp av verktyget Mural utvecklades en roadmapp som bildade grunden 
till aktiviteter. Den bestod av följande steg: förstå platsen och dess funktioner, uppleva platsen 
genom att leva sig in i en fiktiv persona, utveckla gestaltningsprinciper baserade på föregående 
steg samt principer för en tillgänglig plats (trygg, användbar, inkluderande, attraktiv och 
välgörande), värdera dvs. rangordna gestaltningsprinciper och till sist reflektera över metoden 
för att vidareutveckla den. 
 En avslutande workshop hölls i oktober 2021, tillsammans med ett besök på Kanalgatan/
Kulturhusplatsen. Syftet var dels att, så långt möjligt, utvärdera planeringsprocessen och 
platsens gestaltning med hänsyn till dess sociala tillgänglighet, dels att testa delar av det 
verktyg som arbetats fram i projektet inför färdigställandet av en handbok. Workshopen inleddes 
med att deltagarna individuellt fick reflektera över arbetet med Kulturhusplatsen. Därefter fick 
deltagarna fördjupa sig i ”principkorten”. Detta skedde genom att först individuellt reflektera 
över korten, dess innehåll och form, därefter genom att i grupper diskutera Kulturhusplatsen 
utifrån principerna. Sedan fick de fördjupa sig i ”faktorkorten”. Först genom att individuellt 
reflektera över korten, dess innehåll och form, därefter genom att i grupper diskutera 
Kulturhusplatsen utifrån principerna. Därefter testades ”inkluderingssnurran” och en tillhörande 
matris. Workshopen avslutades med en reflektion av vad hela arbetet med social tillgänglighet 
och Kulturhusplatsen inneburit för erfarenheter. 

Bild 18. 
Arbete med 

“roadmappen” i 
Skellefteå, september 

2019. Foto: Jennie 
Sjöholm
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Som komplement till workshopparna har följande intervjuer hållits med anställda i Skellefteå 
kommun och av konsulter anlitade av dem för att arbeta med Kanalgatan/Kulturhusplatsen. 
Intervjuer har skett med Johanna Granlund, Elsa Karlberg, landskapsarkitekt, Therese Kreisel, 
planchef, Yvonne Yman, praktikant resecentrumgruppen, samtliga Skellefteå kommun. 
Intervjuer har även skett vid flertal tillfällen med Annika Stenvall och Annika Lindberg, konsulter 
vid Norconsult, som utformat gestaltningsförslaget för Kulturhusplatsen. 

Resultaten
Resultatet av platsutvecklingen är under utveckling, se bild 15-17, där gestaltningen av 
Kulturhusplatsen kan börja anas. Utmaningen är trafiken på Kanalgatan, och förhoppningen 
är att planteringar med sittplatser i olika nivåer ska skapa en avskärmning mot trafiken, så att 
den inte blir allt för dominerande. Avsikten är att skapa “shared spaces” på Kanalgatan mellan 
torget och Kulturhusplatsen där fotgängare, cyklister och bilar samsas. Tanken är att använda 
avvikande markbeläggning för att kommunicera detta. Betongblock med inbyggda pollare, se 
bild 15,  placeras ut för att hindra bilarna att köra genom/parkera runt om Kulturhusplatsen. 
Själva Kulturhusplatsen är gestaltat för att vara flexibelt, dvs. att det finns en öppen möjlighet 
till evenemang och torghandelu. Detta kan ske både mot Kanalgatan, under den kommande 
ljuspergolan och på Trädgårdsgatan. Flexibilitet för olika evenmang var ett av styrgruppens 
önskemål för platsen. Runtom Kulturhuset planeras även fastbyggda sittplatser, till exempel i 
form av betongkuber som kläs med trä. Dessa kuber fungerar även som terrorskydd. De har 
el, vilket möjliggör både ljud- och ljusinstallationer. Cykelparkering kommer att finnas på båda 
sidorna av Kulturhusplatsen. Olika typer av taktil markbeläggning används för att synliggöra 
orientering till ingångar. Hela ytan har markvärme. Det kommer även finnas en aktiv yta där 
Trädgårdsgatan och Kanalgatan möts. Där kommer det bland annat finnas små betongfigurer 
som ska inspirera till lek. Lite längre upp på Trädgårdsgatan vid biblioteket kommer det 
finnas en pop-up yta som är tänkt för tillfälliga utställningar eller mindre “happenings”. Längs 
Trädgårdsgatan vid husväggen kommer det finnas olika sittplatser med avskärmande och 
vindskyddande planteringar. På andra sidan av denna gata finns bostadshus och därför behöver 
den vara tillgänglig för biltrafik.

Bild 19. 
Arbete med materialet 
i Skellefteå, oktober 
2021. Foto: Jennie 
Sjöholm
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Utveckling av verktyg
Ett av projektets mål har varit att utveckla verktyg som stödjer 
inkluderande stadsutveckling. Verktyg ska i det här sammanhanget 
förstås som designade objekt som stödjer inkluderande 
stadsutveckling. Verktygsutvecklingen har inneburit flera itererade 
designprocesser i den större designprocessen av att gestalta två unika 
platser. Idén var att utveckla verktyg som är självinstruerande i sin 
design. Designade verktyg bör manifestera den kunskap som samlats 
i ett projekt (Ehn, 2008). Målsättningen var därmed att samskapa 
verktygen tillsammans med projektdeltagarna och för att göra det 
behövs material och saker att kreera kring (Agger Eriksen, 2012). I den 
här delen beskrivs tankarna och intentionerna i processen av utveckling 
av material och verktyg.

Under den inledande planeringen av projektet diskuterades olika former av verktyg och vad som 
skulle gynna ett användarperspektiv utifrån olika målgrupper under en stadsplaneringsprocess. 
Begreppet verktyg används ibland som ersättning för metoder eller tillvägagångssätt och det 
är i den tillämpningen begreppet bör betraktas här. Tidigt i projektet diskuterades behovet av 
att utveckla olika verktyg som stödjer planerandet och förståelsen för en inkluderande plats 
innan den ska utvecklas, som stödjer och påminner om inkludering under platsens gestaltning 
och utveckling och som stödjer reflektion och lärande efter det att en plats har utvecklats. 
En vision skapades av projektteamet baserad på observationer och analyser av workshops, 
intervjuer, referensobjekt samt tidigare kunskap och erfarenheter på området inkluderande 
stadsutveckling. Visionen inkluderade beskrivningar av hur verktyget bör upplevas av 
användaren, när i processen av vem och i vilket syfte verktyget bör kunna användas.

• ANVÄNDARUPPLEVELSEN: enkel, inspirerande, funktionell, användarvänlig
• ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: i diskussioner, vid utvärdering, för prioritering, för att ställa frågor, för att 

säkerställa en inkluderande process och slutresultat

Kriterierna fungerade som ramar och riktlinjer i vidareutvecklingen av verktygen tillsammans 
med deltagarna från Skellefteå och Mölndal. 
För att skapa en bild och bättre förståelse om komplexiteten i utvecklings/designprocesser 
inom stadsplanering gjordes en studie om “situatedness”.  Studien resulterade i en konceptuell 
modell som består av fyra situerade perspektiv: 1) aktörernas individuella ståndpunkter, 
2) platsen, 3) komplexa problem, 4) verktyg och metoder. Dessa perspektiv är kopplade till  
enkla grundfrågor: vem, var, vad och hur, se bild 20. Syftet med modellen är att visualisera 
helheten och dess delar i relation med varandra för att försäkra att olika perspektiv tas hänsyn 
till. I skärningspunkter mellan olika delar kan ytterligare frågor ställas. Modellen kallades  
“drömfångaren” och fungerade som ett slags kompass i utvecklandet av verktygen då den 
stöttade ett helhetsperspektiv av att utveckla verktyg som stödjer empati, engagemang och 
förståelse av flera perspektiv. 
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Verktyg för planering: innan
I förstudien till projektet formulerades principer för en tillgänglig stad: trygg, användbar, 
inkluderande, attraktiv och välgörande (Wikberg Nilsson et al., 2018). Detta var något vi ville 
vidareutveckla i projektet då principerna ansågs stå för centrala värden för en plats. Vår studie 
och våra deltagare uttryckte att välkomnande och trygg var centrala principer för en plats. 
Dessa var dock delvis överlappande och kunde av den anledningen kombineras till principen 
trygg: att skapa förutsättningar för en trygg och välkomnande plats. Begreppen användbar och 
inkluderande ansågs även de som delvis överlappande då en plats sågs som användbar om 
den är inkluderande, samt att en överordnad princip för projektet var att verktygen ska bidra 
till inkluderande platser. Därmed utvecklades principen användbar: att skapa förutsättningar 
för platsens inkludering och värde. Vår studie visade att “attraktiv” och “välgörande” är lätta 
att blanda ihop. Av den anledningen kombinerades dessa till principen sinnlig: att skapa 
förutsättningar för en välgörande och attraktiv livsmiljö. Förenklingen av principerna från 
fem till tre är i enlighet med ambitionen om att utveckla verktyg som är enkla att förstå och 
använda.  Sinnlig bidrar med en konkret koppling till sinnesupplevelser av vår omgivning 
(jmfr Sepe, 2013; Schreiber & Carius, 2020). Även om sinnesupplevelser kan innehålla vissa 
variationer och upplevas som abstrakta är de gemensamma för alla människor oavsett yrke, 
utbildning, social status, ålder, genus, fysisk funktion och psykisk funktion (Saito, 2015; 2017). 
Av den anledningen är de centrala för design av inkluderande platser. Metoder baserade på 
sinnesupplevelse kan med fördel användas tillsammans med medborgare då alla kan känna 
sig kunniga på området eftersom det handlar om deras konkreta upplevelser. Trygg, användbar 
och sinnlig ger uttryck för den byggda miljöns olika lager. De bildar tillsammans en taxonomi, en 
stegrande klassificering, av platsen från trygg, som utgör dess grundläggande behov, till sinnlig, 
för att platsen bör förmedla olika slags sinnesupplevelser till människan. Resultatet är verktyget 
principkort, som syftar till att påminna om viktiga principer för platsen och hur de kan uppnås. 

Bild 20. 
“Drömfångaren”, en 
konceptuell modell 
om olika situerade 
perspektiv. Illustration: 
Åsa Wikberg Nilsson
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Under arbetet diskuterades olika empatibaserade designverktyg, exempelvis personas, 
kundresa och empatimappning (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2021). Andra verktyg som 
diskuterades var dialogduk (Gedda & Wikberg Nilsson, 2017), som är ett stort ark där deltagare 
kan sitta runt ett bord och utifrån arkets guidade frågor diskutera och svara på frågeställningar. 
Den har vissa likheter med en spelplan, med tydliga och igenkännbara regler och steg att följa 
samt instruktioner riktade mot det som är aktuellt att diskutera. Ytterligare inspiration hämtades 
från designverktyget Roadmap och designmetoden Roadmapping (Almqvist, 2019), vilket kan 
beskrivas som en guidad plan för aktiviteter, målgrupp och syfte utifrån what (vad som ska 
åstadkommas), why (citat, insikter), who (vem är ansvarig, vem bör inkluderas) och how (hur 
ska aktiviteten utföras). 
 Inför de första workshopparna med projektdeltagarna utvecklades en canvas som en 
kombination av de tidigare beskrivna designverktygen/-metoderna (se Wikberg Nilsson et 
al. 2022). Grunden för detta verktyg var att utveckla en första förståelse för platsen (now?) 
och vad den erbjuder i form av fysiska och sociala barriärer för olika målgrupper utifrån 
olika faktorer och upplevelser. Verktyget testades i två om-gångar, se workshops now, 
och vidareutvecklades utifrån deltagarnas kommentarer om användbarhet och nytta i 
stadsutvecklingssammanhang. Detta resulterade i verktyget canvas roadmap, som syftar till 
att stödja planerandet av platsen och att utveckla empati med olika målgruppers behov. Med 
syfte att stödja förståelse för olika målgruppers behov diskuterades vilka perspektiv som var 
viktiga vid stads-/platsutveckling och som därmed behövde finnas med. Utgångspunkten för 
projektet som helhet var att åstadkomma social tillgänglighet utifrån diskrimineringsgrunderna 
och förståelse för intersektionella perspektiv (Crenshaw, 1989; Sveriges Riksdag, 2008:567). Av 
den anledningen testades i första workshopen i respektive Skellefteå och Mölndal ett verktyg 
i form av ett antal kort. Dessa bestod inledningsvis av åtta kort som anspelade på faktorer 
för platsens utformning: material, kommunikation, rumslighet, form, funktionalitet, symbolik, 

Bild 21. 
Några av korten 

med berättelser om 
människors upplevelser. 
Illustration: Åsa Wikberg 

Nilsson
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färg och queer. Utöver detta utvecklades kort i form av åtta person-baserade scenarier i 
form av en illustration och ett kort beskrivande scenario: den utlandsfödda företagaren och 
boenden Kevin, den seniora besökaren Monika, den queera besökaren Kim, den synskadade 
utlandsfödda boenden Vahid, ungdomen tillika boenden Kenny, den rullstolsburna besökaren 
Sara, det hyperaktiva boendebarnet Sam, samt företagaren och boenden Pirjo som har svårt 
att gå. Deltagarna använde och diskuterade korten under workshops. Deras sammanfattade 
upplevelse var dock att det var alldeles för många aspekter att hålla reda på och att det var svårt 
att förstå vissa upplevelser I förhållandet till platsen som skulle utvecklas. Korten förenklades 
med utgångspunkt I deltagarnas kommenterar och synpunkter till verktyget faktorkort, med 
tillhörande utvecklade beskrivning av faktorerna socio-ekonomi, genus, etnicitet, ålder, fysisk 
och psykisk funktion I handboken En plats att leva på. Dessa användes sedan vid ytterligare 
workshops för att verifieras och itererades ytterligare innan slutlig version i handboken. 
 En ambition i projektet har varit att skapa ett verktyg för platsanalys, som ska kunna användas 
i projektets olika faser (innan, under, efter). Utgångspunkten har varit att platsanalysen tar hänsyn 
till både mänskliga faktorer och principer för en inkluderande plats. Avsikten med detta har 
varit  att säkerställa helhetsperspektiv. Utvecklingsprocessen började med att skapa en matris 
som sätter mänskliga faktorer och principer för en inkluderande plats i relation med varandra. 
Forskarteamet testade sedan i fall det var möjligt att beskriva dessa relationer. Till exempel, 
vad kan genus innebära i förhållande till trygghet eller vad kan sinnlighet betyda i relation till 
psykisk förmåga. När det konstaterades att det var möjligt att skapa tydliga formuleringar, togs 
beslutet att gå vidare med matrismodellen som en bas till platsanalysverktyget. Teamet var 
dock överens om att matrisen behövde förenklas för att vara begriplig och användarvänlig. 
Flera iterationer gjordes och  ett koncept utvecklades och testades tillsammans med Mölndals 
kommun i slutet av projektet. 

Bild 22. 
Några av faktorkorten 
för en tillgänglig 
plats från projektets 
inledande faser. 
Illustration: Åsa Wikberg 
Nilsson
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Verktyg för agerande och gestaltning: under
Inför arbetet med gestaltningen av Kulturhusplatsen i Skellefteå genomfördes en workshop 
(how?) med syfte att påminna om de olika perspektiv som platsen behöver erbjuda och medge. 
Deltagarna i denna workshop var både kommunanställda samt landskaps- och arkitekter 
från det konsultföretag som anlitats för att utföra gestaltningsförslaget. Inför denna workshop 
utvecklades ett digitalt verktyg i form av en guidad canvas med olika stationer som deltagarna 
skulle diskutera utifrån Kulturhusplatsen och dess önskvärda innehåll samt för vem. Utifrån denna 
workshop och deltagarnas kommentarer om innehåll och genomförande utvecklades verktyget 
canvas gestaltningsanalys. I arbetet i projektet framkom att det under gestaltningsarbetet av 
en plats är många olika aspekter att ta hänsyn till och att det är lätt att “tappa bort” människan 
i alla praktiska och teknisk-rationella beslut kring lösningar för platsen. Av den anledningen 
utvecklades ett verktyg av deltagarna i Skellefteå, med utgångspunkt i workshopen how? 
som tidigare genomförts. Detta verktyg utgår från ett första gestaltningsförslag och ställer ett 
antal frågor utifrån hur inkluderande de olika delarna av platsens gestaltning är och för vem: 
1) första steget handlar om att förstå platsen, dess funktioner och de aktiviteter som sker där. 
2) det andra steget handlar om att förstå upplevelsen av platsen och att diskutera hur platsen 
ska fungera för människor utifrån olika faktorer. 3) Det tredje steget handlar om att utveckla 
platsen utifrån principerna för att säkerställa tillgänglighetsdesign för människan i staden. I 
Skellefteå använde deltagarna ett gestaltningsförslag för Kulturhusplatsen och “gick” igenom 
den från olika håll för att säkerställa att de skapat exempelvis tydlighet, avskilda trafiklösningar, 
överblickbarhet även mörka tider, belysning med jämn ljusfördelning, möblemang och entréer 
med plats för rullator, barnvagn, permobil och rullstol, samt utifrån barnens ögonhöjd. Materialen 
skulle vara taktila och mjuka upp gaturummet och ge tydlighet under årstidernas skiftningar. 
Detta steg genomfördes av deltagarna från Skellefteå kommun samt landskapsarkitekterna från 
konsultföretaget som utfört gestaltningsförslaget för att säkerställa förståelse för processen. 
Gestaltningsförslaget arbetades sedan om utifrån det som framkommit. Utifrån deltagarnas 
positiva respons av att genomföra detta steg utvecklades ett verktyg för gestaltningsanalys. 

Verktyg för lärande och reflektion: efter
Under arbetet framkom att reflektion och erfarenhetsåterföring är en viktig del av lärandet 
inför kommande projekt. Några av projektdeltagarna från kommunerna uttryckte att detta är 
en viktig del som tyvärr ofta inte hinns med när nya projekt ska startas upp. Avsikten med att 
definiera denna fas är därmed att understryka vikten av lärande i organisationen. Verktygen 
för denna fas är delvis de tidigare verktygen, men under denna fas används de istället för att 
reflektera kring hur platsen faktiskt används och vilka som faktiskt använder den, när den väl är 
byggd. Det finns ett behov av att inkludera olika kompetenser i en sådan reflekterande analys, 
allt från invånare som använder eller boende på platsen, affärsidkare som finns i dess närhet 
och funktionssamordnare till tekniska kontoret för att förstå hur platsens skötsel och underhåll 
fungerar. Verktyget platsreflektion ger guidning i vad, vem, hur och varför platsen fungerar och 
hur principerna trygg, användbar och sinnlig uppfylls. Denna information ger svar på vad som 
fungerar och vad som fungerar mindre bra inför framtida platsutvecklingsprojekt. 
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Litteraturstudier
I projektet har ett antal litteraturstudier genomförts för att söka 
befintlig kunskap om de aspekter som påverkar upplevelsen av 
en plats. I kommande stycken sammanfattas litteraturstudierna.  
Litteratursökningar genomfördes som sökningar i databaser, där 
nyckelord har använts i olika kombinationer. Litteraturen kodades 
i mallar utifrån valda teman och skrevs sedan ihop i gemensamma 
online-arbetsdokument.

Perspektiv på inkluderande platser
En av litteraturstudierna har syftat till att generera förståelse för generella perspektiv och begrepp 
för att förstå inkludering och exkludering kopplat till platser och städer. Olika perspektiv för 
detta ges i kommande stycken.

EXKLUDERANDE PLATSER

Inom inte minst urbanforskningen finns det många texter som handlar om de de outtalade och 
subtila mekanismer som exkluderar vissa människor. Vanderbeck och Dunkley beskriver det 
så här:  
 

“In some cases, the spatial dimensions of exclusion are relatively transparent, such 
as in cases of hypersegregation and ghettoization based on race or ethnicity. The 
spatiality of exclusion can also be more subtle, however, such as when various groups 
[...] are constructed as abject and/or considered ‘out of place’ in specific contexts.” 
(Vanderbeck & Dunkley, 2004) 

 
Urbanforskare förstår bland annat exkludering av det här slaget genom begrepp som symboliska 
gränser (Antonisch, 2010; Madanipour, 1998; Lundström, 2010). Andra forskare fokuserar på de 
praktiker som skiljer invigda från “utomstående” eller signalerar vilka som hör hemma på en plats 
(Vanderbeck & Dunkley, 2004; Moulaert, 2018; Kitchin, 1998). Forskare förstår också exkludering i 
termer av symboler och signaler i det fysiska rummet (Madainpour, 1998), som en effekt av rädsla 
(Koskela, 1999; Beebeejaun, 2017). Ytterligare en mekanism utgörs av att vissa personer eller 
grupper gör anspråk på en plats (”space claiming”) (Beebeejaun, 2017; Helmuth, 2019). Det berör 
också påpekas att litteraturen ibland diskuterar inkludering inte bara som en motsats till exkludering, 
utan i vissa fall som en förutsättning för sådan. Med detta åsyftas när en grupp bygger en identitet 
och en relation till en plats som gör att den känns mer främmande för de utanför gruppen.
 
PLATSTILLLHÖRIGHET

Närbesläktat med begreppsparet inkludering/exkludering är begreppet tillhörighet 
(”belonging”). Van Riel och Salama (2019) definierar detta som “upplevelsen av att 
känna sig hemma på en plats”. De menar att denna upplevelse innebär att platsen känns 
bekant, trygg och avslappande. Författarna skriver också att dominerande grupper 
tenderar att definiera vad som är tillhörighet på en plats och då utifrån ett homogent 
kollektiv. Det får som effekt att andra grupper exkluderas. Tillhörighet är därmed ett 
politiskt fenomen, något som får Antonisch (2010) att prata om ”tillhörighetens politik” 
(”politics of belonging”). Andra begrepp som forskare använder för att beskriva 
tillhörighet till platser är ”platstillhörighet” (”spatial belonging”) och ”platsanknytning” 
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(”place attachment”. De här begreppen fångar hur den subjektiva upplevelsen av en 
plats, inte minst bakomliggande tanke- och känslomässiga processer, har effekter på 
människors access (Moulaert, Wanka och Drilling, 2018).

PLATSERS ATMOSFÄR

Ett annat tema i forskningen har att göra med hur samlade och kollektiva intryck 
och stämningar på en plats kan ha en uteslutande effekt. Dessa är starkt knutna till 
upplevelsen av en plats, men en upplevelse som ofta delas av fler. Dessa upplevelser 
hänger i sin tur ihop med egenskaper hos platsen, så som dess design (Thörn, 2011) 
och vilka personer som typiskt befinner sig där (se t.ex. de Backer, 2019). Vissa forskare 
beskriver dessa intryck och stämningar i termer av en plats atmosfär. Vrasti och Smaran 
(2016) beskriver hur atmosfäriska väggar (”atmospheric walls”) kan vara lika effektiva 
som fysiska väggar för att stänga ute vissa individer och grupper. Andra begrepp för att 
beskriva samma fenomen är ”ambience” och ”sense-scapes” (De Backer, 2019; Thörn, 
2011), av vilka det inte förefaller finnas några direkta översättningar.

PLATSERS AFFORDANSER

Ett annat återkommande begrepp är affordanser (Gibson, 2015).  Affordanser är potentiella 
användningsmöjligheter omgivningen erbjuder. Davis och Chouinard (2016) beskriver hur en 
artefakts affordanser  påverkas av dess fysiska egenskaper. Men den påverkas också av 1) 
hur individen uppfattar artefakten, 2) individens faktiska förmåga att nyttja den och 3) vilka 
beteenden, känslor och tankar som är kulturellt och institutionellt legitima. Genom samspelet 
mellan dessa faktorer påverkar arefakten en individs beteende genom att begära vissa 
beteenden, vilka individen dock kan undvika. I andra fall kräver artefakten beteenden som inte 
går att undvika. Men artefakter kan också uppmuntra, tillåta, försvåra eller vägra beteenden. 
Kopplad till byggd miljö och offentliga platser kan exempelvis trafikplanering och design 
av rörelseriktningar begära eller till och med kräva att man väljer en viss rutt. De kan även 
uppmuntra till att välja mer miljövänliga transportalternativ än privatbil. Ett annat exempel är 
exkluderande design där offentliga miljöer formges på ett sätt som förhindrar eller försvårar för 
människor att vistas där; saknaden av sittplatser, bänkar som inte går att ligga på, saknaden av 
möjligheten att ta skydd vid regn, för att nämna några. Exkluderande design är ofta riktad mot 
en grupp av människor som anses oönskade på en viss plats.

PLATSERS MANUS

Det här relaterar även till Akrich (1992) som beskriver utformning som en slags regiarbete, där 
designern/planeraren/arkitekten tänker sig in i hur människor ska bete sig och utformar ett 
slags manus (”script”) för deras beteenden. När objekt, så som platser, gestaltas ger designern 
objektet inte bara fysiska egenskaper som möjliggör vissa beteenden och försvårar andra. 
Designen skriver också in (”inscribes”) specifika former av användning i det. Akrich beskriver 
att detta vanligen grundar sig i en ’jag-metodik’, såtillvida att detta sällan grundar sig i verklig 
kunskap, förståelse eller empati för olika människors erfarenheter. Istället utgår utformarna från 
att de är neutrala och att de därmed kan representera alla människor eller kanske snarare 
att de vet vad som är bäst för andra människor, den paternalistiska normen. Med detta sagt 
kan olika objekt vara olika flexibla för olika användningsområden. Dessutom kan artefakters 
användningsområden förändras över tid eller när de väl kommer till användning. Forskning som 
bygger på det här perspektivet brukar inte minst påtala det glapp som ofta uppstår mellan den 
tänkta användaren och den reella användaren. Det brukar också påpekas att artefakter, i och 
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med att de påverkar människors identiteter och handlingsutrymme, i realiteten är kopplade till 
frågor om politik och moral (Akrich, 1992).

INKLUDERANDE- OCH UNIVERSELL DESIGN

Design i staden kan omfatta allt från visuell kommunikation i skyltar, de materiella produkter, 
byggnationer och rumsligheter som finns i stadens inne- och utemiljöer, de interaktioner 
människor har med den byggda miljön, till det övergripande system som staden och 
stadsmiljöerna utgör och omfattar. En vanlig värdegrund i samhället är olika varianter av 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och inkludering. All design har potential både att 
inkludera och att ockludera, det senare innebär att medvetet, och framförallt omedvetet hindra, 
blockera eller täppa till. Designers, dvs. i det här fallet de personer som på något sätt arbetar 
med planering, utveckling och utformning av stadens platser, rum och miljöer, har ett ansvar att 
inte ockludera (Redström, 2005). 
 Vi definierar inkludering som att människor aktivt involveras, exkludering innebär ett aktivt 
uteslutande av vissa människor. Vår definition av ockludering är att det omfattar det mer 
omedvetna uteslutandet av vissa människor baserat på okunskap eller oförståelse för andras 
behov. Den kanske viktigaste designprincipen är mänskligt värde och mänskliga rättigheter 
(Buchanan, 2001), det är på tiden att vi funderar över vad det faktiskt innebär när det gäller 
skapandet av våra gestaltade livsmiljöer.  
 Det finns en del olika begrepp som används i det här sammanhanget: tillgänglighetsdesign, 
universell design, design för alla och inkluderande design är några av dem. Fördelarna som lyfts 
med begreppet universell design är att det syftar till att göra en lösning användbar för fler olika 
grupper än vad olika särlösningar gör och att det minskar segregationen och stigmatiseringen 
som det menas att mer klassisk tillgänglighetsdesign leder till. Iwarsson och Ståhl (2003) 
beskriver exempelvis att tillgänglighetsdesign bygger på bilden av två separata befolkningar: 
den ”normala” befolkningen och de som avviker från normaliteten genom olika former av 
funktionsvariation. Universell design är istället baserat på principen att det finns en befolkning, 
som består av individer med olika karaktäristik och förmågor (Iwarsson &Ståhl 2003:61). af 
Ekström et al. (2019) beskriver det som att universalitet är en central princip för att åstadkomma 
lösningar som ger ett fungerande vardagsliv för alla, oavsett funktionsvariationer och behov. De 
lösningar som kommer från en universell designpraktik är dessutom oftast bra för andra delar 
av befolkningen, utöver de som antas behöva dem.  Det här beskrivs med begreppet ’design 
resonance’, som exempelvis när lösningar för rullstolsburna även gynnar personer som går 
med barnvagn (Bianchin & Heylighen, 2017). 
 Ett av de kritiska perspektiven är begreppet universalitet, där tanken är att det ska bygga på 
inkludering av mångfald och variation, men där af Ekström et al. (2019) påtalar den uppenbara 
det risken att normbrytande egenskaper, grupper eller behov exkluderas trots goda intentioner. 
Universell design handlar om att förändra attityder i hela samhället (Hedvall, 2022). Av den 
anledningen är det centralt att utgå från en normkritisk analys och medvetenhet, för att undvika 
risken för ockludering, det vill säga att åstadkomma oavsiktliga hinder för vissa grupper i 
samhället. Imrie (2012) menar att det finns en brist på klarhet i begrepp såsom universell design 
och design för alla, där det är designerns ansvar att förhålla sig medvetet till hur det universella 
och det specifika påverkar möjligheten till tillgänglig byggd miljö. Det är sällan möjligt att göra 
anspråk på att designa för alla, utan kanske snarare för så många som möjligt. Här behövs 
det mer klargörande kring hur olika intressekonflikter bör hanteras, behov för en person med 
synnedsättning gentemot en person i rullstol, gentemot behov för en ung kvinna, en person från 
en minoritetsgrupp etc. 
 Bianchin och Heylighen (2017) beskriver det som att behoven som kopplar till en viss förmåga 
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kommer troligen att skapa någon form av kostnad gentemot att tillfredsställa andra behov. Det 
medför att det måste göras kompromisser i processen, det viktiga är att göra kompromisserna 
baserat på en förståelse för de olika behoven och konsekvenserna av att inte tillfredsställa dem. 
Här behövs det tydligare riktlinjer och principer för hur olika gruppers behov kan prioriteras. 
Flera liknande avvägningar och kompromisser görs i en balansgång mellan de olika behov som 
finns i användargruppen. I vissa fall var det dock svårare att hitta en lösning som kunde fungera 
för alla. Författarna påpekar exempelvis att utformningen av hissar, vars riktning är anpassad för 
att underlätta för personer som använder rullstol, kan vara desorienterande för vissa, beroende 
på kognitiva eller synrelaterade problem. De beskriver även problem med en trottoarkant med 
ramp utanför byggnaden, där personer med synnedsättning har halkat av. Det behövdes även 
i några fall trots allt särlösningar, såsom ett ”safe room” för personer med multipel kemisk 
känslighet (MCS), för att kunna möta användarnas behov. I slutändan konstaterar Gossett m.fl 
(2009) att det inte är möjligt att hitta en enskild designlösning som fungerar som en universell 
lösning, och att det istället får fokuseras på att utforma det minst dåliga alternativet.  
 Winance (2014) kritiserar universell design begreppet utifrån att det bidrar till att upprätthålla 
uppdelningen i de vanliga och de med särskilda behov.  Här föreslås istället att arbeta med ’plural 
environments’, genom gestaltning av miljöer som kan varieras utifrån variationen i befolkningen 
och som tillåter många olika sätt att vara och agera på platsen. Couillard och Higbee (2018) 
betonar att universell design enbart fokuserar på gestaltning utifrån fysisk och psykisk funktion, 
och menar att även ekonomiska, tekniska, kulturella, genusbundna och miljöfaktorer behöver 
integreras. 
Waller et al. (2015) beskriver begreppet inkluderande design, som delvis överlappar med UD 
(men inte används som en synonym i detta fall). De menar att detta begrepp bättre täcker den 
mångfald som finns inom befolkningen. Af Ekström et al. (2019) menar att flera av de senaste 
årens mest uppmärksammade projekt inom stadsutveckling har handlat om marginaliserade 
grupper och särbehov där lösningar har skapats specifikt för dessa grupper. Sådana lösningar 
kan tyckas strida mot tankarna om en universell design, men bidrar på stads- eller områdesnivå 
till ökad tillgänglighet och inkludering, vilket bidrar till stadens universalitet. 

NORMER OCH MAKT KOPPLAT TILL PLATS

Maktperspektivet är centralt när vi talar om inkluderande design och samskapande. Makt är ett 
brett begrepp som omfattar mycket, med det generella perspektivet att de som har mest makt har 
möjlighet att påverka sina liv. Connell (1987) beskriver diskursiv makt som skild från organiserad 
institutionaliserad makt. Diskursiv innebär i det här fallet att makten påverkas av de övergripande 
sociala normer och tankemönster som råder. Exempel på påtagliga konsekvenser av diskursiv 
makt är att en våldtagen kvinna kan få skulden för händelsen baserat på hennes beteende 
och klädsel, eller att mäns lämplighet som föräldrar ofta är mer ifrågasatt vid vårdnadstvister 
jämfört med kvinnors (Larsson & Jalakas, 2014). Mindre påtagliga konsekvenser är att kvinnor 
eller personer med annan härkomst anställs eller bjuds in för att möjliggöra deras perspektiv 
i vissa specifika frågor som anses höra till deras kunskapsområden, det kan exempelvis vara 
att kvinnor får beskriva erfarenheten av att ta barnen till skolan eller nysvenskar får beskriva 
upplevelsen av att bo i en viss förort, vilket snarare kan bidra till att upprätthålla normer om 
dessa personer som annorlunda.    
Reimer (2016) anser även att socio-kulturella normer kring kompetens är fundamental förståelse 
för att förstå varför saker och ting runt omkring oss ser ut som det gör. Ett påstått neutralt 
perspektiv på kompetens innebär inte att det är de bästa personerna som rekryteras eller på 
annat sätt bjuds in att delta i de rum där möjligheter och villkor formas. Vår syn på kompetens 
baseras i våra normer och vi människor har lätt att se en person som kompetent om den 
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personen på något sätt liknar oss själva och delar liknande erfarenheter eller bakgrund. Det 
innebär en risk att de som rekryterar och de som rekryteras är kopior av varandra.  Larsson och 
Jalakas (2014) beskriver detta som att övergripande normer/möjlighetsramar blir en mall som 
vi människor anpassar oss till och genom att normerna präglar både utbildning och praktik så 
skolas även nya generationer av designers/arkitekter/planerare in i liknande påstått neutrala 
tankemönster och mallar.   
 Ett påstått neutralt perspektiv i stadsplanering innebär inte att de resulterande städerna, 
platserna eller miljöerna blir neutrala, det kan istället bidra till att upprätthålla hinder och barriärer 
för vissa människor. Friberg och Larsson (1999) beskriver exempelvis utformningen av stadshus 
med mörka ekpaneler, tunga dörrar och guldramar med bilder av maktens män som ett sätt att 
återskapa och upprätthålla en manlig domän. Material som stål, glas och betong kan tyckas 
vara neutrala val för moderna byggnader, men är samtidigt ett sätt att återskapa den industriella 
revolutionens tekniska rationalitet utan att uppmärksamma hur dessa hårda material upplevs av 
människorna som ska vistas i miljöerna.  Likaså är våra hem inte neutralt utformade, de är inte 
bara ett resultat av arkitektur och byggnadsteknik (materiellt fenomen), utan återskapar även 
sociala och kulturella normer baserat på kön och familj (immateriella fenomen) (Andersson, 
1979).   
 När det gäller samhälls- och stadsplanering finns det även ett behov av att tala om den 
paternalistiska normen. Larsson och Jalakas (2014) menar att den sociala ingenjörskonsten 
omfattat att organisera livet för medborgarna, dock utan egentligt intresse för hur medborgarna 
själva såg på saken. Den paternalistiska normen kännetecknas därmed av ett tekniskt rationellt 
ovanifrånperspektiv av en ombesörjande stat som vet sina medborgares bästa. Att arbeta 
inkluderande kan exempelvis i samhälls- och stadsplanering innebära att säkerställa andra behov 
än de som i vanliga fall tillfrågas, exempelvis med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna 
eller de mänskliga faktorer som föreslås i handboken i det här projektet. 

TILLGÄNGLIG

ANVÄNDBAR

UNIVERSELL

Bild 18. 
De tre begreppen 
tillgänglighet, 
användbarhet och 
universell utformning, 
enligt Hedvall (2022). 
Åsa Wikberg Nilsson
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SAMSKAPANDE DESIGN

Empati för andra människors erfarenheter och upplevelser är en början för att skapa inkluderande 
platser och miljöer, men det krävs även en förståelse för mångfalden av erfarenheter hos de 
människor som finns i staden. Mångfald kan till exempel handla om varierande förmågor, 
förutsättningar, behov och drivkrafter hos människor av olika kön, funktionsmöjlighet, etnicitet, 
sexualitet och ålder.  Inkluderande design handlar om att använda kraften i design på ett 
medvetet sätt för att inkludera. Effekterna av globalisering, ökad segregation, ohälsa och 
minskad attraktivitet i våra städer är problem som kan adresseras med design. Det handlar om 
att genom design möta samhällets eller platsens utmaningar i flera dimensioner. Den sinnliga 
estetiska upplevelsen av platsen är enormt viktig för välbefinnande. Vi behöver dock även 
förstå hur platsens gestaltning påverkar människans vardagsupplevelser.  I en värld av ökande 
komplexitet med många samband och konsekvenser av handlingar finns även ett ökat behov 
av att närma sig designsituationer på nya sätt och med nya medel och verktyg. 
 Komplexa utmaningar kräver att intressenter och deltagare med olika kompetens och 
erfarenheter samskapar för att utveckla nytänkande lösningar. Arkitekter och designers är 
vanligen skolade i visuell och materiell form, men även i att använda olika former av prototyper 
för att utforska idéer. En generell designprocess är dock sällan riggad för att inkludera människor 
med andra slags kompetenser, som sällan är skolade i att tänka visuellt och materiellt. Det 
behövs därmed andra slags designprocesser och nya metoder och verktyg för deltagare utan 
designskolning. Samskapande innebär mer än att bara samla individer med olika slags kunskaper 
och erfarenheter. Det handlar om att utforska unika/individuella och kollektiva upplevelser i de 
situationer och system som deltagarna är del av. Samskapandet innebär utforskande som leder 
till förståelse av vad platsen behöver erbjuda för att upplevas som attraktiv i flera dimensioner, 
exempelvis trygg, användbar och sinnlig, som är de principer vi använt i detta projekt. Många 
arkitekter, stadsplanerare och designers uttrycker ofta att de designar platsen för människan. 
Men i samskapade processer handlar det istället om att designa tillsammans med människan 
och dessutom med många olika människor för att förstå olika slags behov. 
 Samskapandet kan ske på olika sätt men behöver bygga på principer för inkludering av 
dem som kanske inte vanligen blir hörda eller synliggjorde i dessa processer. Samskapandet 
är även en metod för att komma åt människors upplevelser. Att fråga någon vad de tycker om 
en plats eller hur de använder en plats kan ge vissa svar, men det kommer inte åt människors 
djupare upplevelser och drömmar om hur det skulle kunna vara istället (Wikberg Nilsson et al., 
2021). För att göra det behövs olika former av generativa designmetoder där människor arbetar 
tillsammans med att skapa en bättre framtid, vare sig det handlar om en enskild plats eller en 
hel stad. I handboken finns metoder och verktyg för att arbeta tillsammans med människor i 
stadsutveckling. 

REFLEKTERANDE OCH HÅLLBAR DESIGNPRAKTIK

Den tidigare beskrivna tekniska rationalitet grundar sig i att det finns politiska beslut, lagar och 
förordningar såväl som tydliga kunskapsområden för en hel del av det som stadsplanering 
omfattar, exempelvis trafikteknik, funktionshinder och geoteknik. Det här sättet att arbeta är 
ett arv från positivismens påstått objektiva förhållningssätt, där olika fenomen kan studeras, 
kontrolleras, mätas och vägas, där människors upplevelser särskiljs från de aspekter av 
verkligheten som antas kunna kontrolleras. 
 Schön (1983) menar att det finns en stor brist i det här förhållningssättet som är grundat i 
skillnaden mellan problemlösning och problemformulering. Problemlösning omfattar att lösa ett 
identifierat problem, ofta uppdelat i mindre enheter som löses var för sig, det kanske exempelvis 
handlar om vägbeklädnad för någon av stadens gator. Det tekniska rationalitetsperspektivet 
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ger då ett antal möjliga val och budgeten styr valen och så anses problemet vara neutralt löst. 
Enligt Schön bör de första faserna av en reflekterande praktik istället omfatta att formulera 
problemet, att identifiera vad det handlar det om, vem som är berörd och vad deras upplevelser 
är. Det omfattar att utmana en stor del underförstådd kunskap/normer och tankemönster för att 
verkligen förstå problematikens alla delar för att slutligen kreativt lösa rätt problem. Ska vägen 
inte istället dras om, eftersom de flesta människor alltid genar över gräsmattan? 
 Stadsutveckling omfattar även att skapa socialt hållbara samhällen, men det som upplevs 
vara trygga, inkluderande, attraktiva och välgörande miljöer för människor glöms lätt bort i 
det tekniska rationella beslut och processer som upprätthålls. Att förstå hur sociala normer 
påverkar innebär även att ifrågasätta designern/arkitekten/ utformarens människobild och dess 
tillhörande värderingar, att fundera om det verkligen är levande människor vi ser framför oss 
när planeringsprocessen drar igång eller bara olika enheter som ska planeras in och placeras 
ut i redan stöpta ramar? Erfarenheten visar att levande människor alltför ofta är osynliga i de 
dokument som beskriver kommunalt översiktligt arbete (Larsson & Jalakas, 2014). I stället väljs 
abstrakta termer såsom cyklister, gående etc. Det är något som skapar avstånd och gör det 
lätt att glömma att det är människor som skall verka i de miljöer som planeras. Planerarens 
inflytande över - och ansvar för - människors vardagsliv blir samtidigt otydligt. Handboken som 
utvecklats i projektet syftar till att ge ett alternativt sätt att inkludera människan hela vägen från 
den första planeringen via gestaltningen till reflektionen av det som byggts. 
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Socioekonomi
Personers socio-ekonomiska bakgrund, eller klass, är en sak som kan påverka deras tillgång 
till platser. Forskare har till exempel identifierat hur personers tillgång till pengar är en faktor 
som har betydelse. Kostnader för bostäder, lokaler men också varor påverkar exempelvis vilka 
personer som i praktiken har tillgång till platser. Detta är exempelvis någonting som Thörn 
and Holgersson (2016) och Franzén et al. (2016) lyfter i sina studier av förändringsprocesser i 
området Kvillebäcken respektive Avenyn i Göteborg.
 Flera forskare har visat hur hemlöshet är en faktor som inte minst har betydelse i relation till 
frågan om ekonomiska resurser. Exempelvis har Thörn (2011) studerat närmare i ytterligare en 
studie som utspelar sig i Göteborg (se också Sahlin, 2004). Författaren visar hur kommunens 
insatser för att göra staden trygg och vacker i praktiken får som effekt att hemlösa exkluderas 
från vissa platser. Detta genom en form av ”mjuka” (”soft”) policys av exkludering (”soft 
policies of exclusion”). Inrättandet av platser för konsumtion, så som uteserveringar, är en 
sådan mekanism. En annan är saneringsåtgärder som syftar till att göra platser snygga, rena, 
välputsade och ”vardagsrumslika”, men som kan få som effekt att hemlösa inte längre anses, 
eller anser sig, passa in. Men den här typen av direkta eller indirekta ekonomiska mekanismer 
påverkar inte bara hemlösa, utan även personer med bostad. Detta är någonting som Atkinson 
(2003) i forskning kallar för ”domesticering genom cappuccino”.
 Cassarino et al. (2021); Cronin-de-Chavez et al. (2019) har tagit sig an frågan om socio-
ekonomi genom att studera access till grönområden bland mångkulturella familjer med låg 
inkomst. Författarna identifierar ett antal barriärer som påverkar tillgången. En faktor som 
praktiken påverkar nyttjandet av grönområden var kunskap om var områdena ligger och hur 
man tar sig dit. En annan faktor berör självförtroende vad gäller att ta med barnen, liksom 
tidsåtgång. Rädsla för, och/eller tidigare upplevelser av, saker som brottslighet, olyckor och 
anti-sociala beteenden var också barriärer, även i grönområden som kan sägas karaktäriseras 
av hög kvalitet. Saker som osäkra lekplatser, dålig fysisk tillgänglighet och nedgångna toaletter 
gjorde också sitt. Författarna konstaterar att även om offentliga grönområden är tillgängliga för 
alla så finns det faktorer som faktorer som gör att ”spelplanen inte är jämn” när det kommer till 
olika grupper.
 Yuma-Guerrero et al. (2017) har dragit liknande slutsatser när det gäller hur mödrars socio-
ekonomiska bakgrund påverkar deras fysiska aktivitet i parker. Genom analyser av enkätdata 
drar de slutsatsen att det finns ett signifikant samband mellan mödrars socio-ekonomiska 
bakgrund och deras nyttjande av parker. Det betyder att mödrar från socio-ekonomisk utsatt 
bakgrund inte nyttjade parker i samma grad. Detta berodde på att de kände lägre grad av 
samhörighet med omgivningen. Förändringar på en plats som ökar dessa mödrars samhörighet 
kan alltså påverka deras besök i parker, menar författarna.
 Figueroa Martínez et al. (2019) har studerat hur personer från utsatta grupper rör sig till 
fots i socio-ekonomiskt utsatta områden. De drar slutsatsen att nedgångna byggnader och 
offentliga rum och olika faktorer som signalerar tillhörighet eller avgränsar platser i praktiken 
kan utesluta vissa rörelsemönster hos utsatta grupper. I praktiken kodar dessa personer 
av platser i sin omgivning, medvetet eller omedvetet, och identifierar på så sätt risker och 
osäkerheter, alternativt trygghet och säkerhet. Detta gör de baserat på sin livshistoria och 
personliga erfarenheter. I praktiken får det som effekt att utsatta personer anpassar sina rutter 
utifrån sina upplevelser, vilket också påverkar vilka platser de har eller inte har access till.  

Det finns också studier som sätter fokus på droganvändning som i sig har betydelse för 
individers relation till och nyttjande av platser. Detta är exempelvis någonting som Mennis et 
al. (2016) har fördjupat sig genom en studie av unga vuxna i utsatta områdens upplever stress 
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otrygghet. Här undersöker de speciellt om droganvändning har betydelse utöver individernas 
socio-ekonomisk bakgrund. Författarna drar slutsatsen att även om socio-ekonomi har 
betydelse för trygghet och säkerhet, så känner de som nyttjar droger sig ännu mer osäkra när 
de rör sig i staden.

Genus och jämställdhet i stadsutveckling
En värdegrund i samhället är mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och inkludering. Det 
färre känner till är att den byggda miljön kan både inkludera och ockludera, det senare innebär 
att medvetet eller omedvetet hindra, blockera eller skapa barriärer. De personer som på något 
sätt arbetar med planering, utveckling och utformning av den byggda miljön, har ett ansvar att 
inte ockludera (Redström, 2006). Plan- och bygglagen beskriver att stadsplanering ska ”främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” 
(PBL, 2010:900). Utöver detta finns även jämställdhetspolitiska mål som beskriver att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Regeringskansliet, 2017).  
 Om vi talar om jämställdhet så behandlas det ibland som en separat verksamhet som inte 
berör stads- och samhällsplanering av offentliga rum och sfärer. Det offentliga rummet anses 
ofta som könsneutralt, men har i praktiken varit mannens domän, liksom den privata domänen 
hänförts till kvinnan (Larsson & Jalakas, 2014). Det är inte ovanligt att rådande sociala normer 
om manligt och kvinnligt förstärks genom att de inblandade personerna utgår från sin egen 
förståelse snarare än etablerade teorier och kunskap om genus och jämställdhet. Sociala 
normer är konstruerade ”möjlighetsramar” för vad som anses som ”normalt” eller accepterat 
beteende i ett samhälle (Gibbs, 1989).  Det innebär även att vi inte individuellt kan bestämma 
om vi anpassar oss eller ej, det tillskrivs oss istället av andra (Connell, 1987).  
 En djupt rotad social norm är genusnormen, vilken bidrar till en segregering och hierarki i 
”möjlighetsutrymmet” för kvinnor respektive män (Hirdman, 2001). Den grundas i föreställningen 
att kvinnor och män har olika specifika kvinnliga eller manliga egenskaper, och att det i sin tur 
innebär att de är lämpade för olika områden. Det här bygger på den inrotade föreställningen 
att de biologiska könen även medför skillnader i vad kvinnor och män faktiskt kan göra, trots 
att forskning visat att skillnaderna snarare konstrueras socialt i samhället än att vara medfödda 
egenskaper (Hirdman, 2001). Traditionellt grundas idén att ideala samhällen skapas genom 
att kvinnor finns inom vissa områden och gör det kvinnor är tänkt att vara lämpade att göra, 
exempelvis vårda och ta hand om andra i samhället. Män återfinns inom andra områden och gör 
det män är tänkt att vara lämpade att göra, exempelvis planera och upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner. 
 Hierarkin innebär att de områdena där män traditionellt återfinns anses ha ett högre 
värde i samhället, de sägs kort sagt vara lite viktigare områden. Kvinnor förväntas ansvara 
för hemmet och barnen och komma ihåg födelsedagar och ordna matsäckar, medan männen 
förväntas ansvara för hemmets ekonomi och skoja lite med barnen innan de måste tillbaka 
till sitt [samhälls-] viktiga arbete (Larsson & Jalakas, 2014). Segregeringen bidrar därmed 
till konstruktionen av förenklade stereotypa motsatsförhållanden, s.k. dikotomier. Dessa 
stereotyper bidrar till föreställningar om kvinnor som passiva, otekniska, emotionella och 
omhändertagande, och män som motsatsen, dvs. aktiva, aggressiva, tekniska, riskbenägna 
och våldsamma (Ruble, 1983; Donaldson, 1993). På ett medvetet plan kan de flesta säkerligen 
hålla med om att dessa beskrivningar inte stämmer in på alla kvinnor och män. Förutom att 
genusnormen begränsar möjlighetsramarna för kvinnor och män, så bidrar den dessutom till 
negativa effekter i samhället, exempelvis män som begår brott, män som tar onödiga risker i 
sitt arbete etc. Över- och underordningen av vardagslivet är heller inte begränsat till en fyrtio 
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timmars arbetsvecka utan pågår sju dagar i veckan, året om. Det är hela vardagslivet som 
behöver räknas när vi pratar om attraktiva livsmiljöer i allmänhet och social tillgänglighet i 
synnerhet.  

“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and 
when, they are created by everybody” (Jacobs, 1961 p.312)

Material som stål, glas och betong kan tyckas vara neutrala val för moderna byggnader, men 
är samtidigt ett sätt att återskapa den industriella revolutionens (manliga) tekniska rationalitet 
(Hudson & Rönnblom, 2020)Det finns därmed ett behov av att ta in andra röster och möjliggöra 
alternativ till stadens utformning och innehåll. Den tekniska rationaliteten innebär att det är 
enklare att tänka bort människans upplevelser, dvs. immateriella fenomen, och enbart fokusera 
på det som går att styra rationellt, såsom arkitektur, material och byggnadsteknik. Den tekniska 
rationalitet resulterar dock ibland i negativa ljudmiljöer och i värsta fall i byggda livsmiljöer 
där människor inte trivs. Det i sin tur kan bidra till utanförskap i samhället och så vidare. Den 
tekniska rationaliteten fungerar därmed inte i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Den traditionella 
utformningen av stadshus med mörka ekpaneler, tunga dörrar och guldramar med bilder av 
maktens män kan ses som ett sätt att återskapa och upprätthålla en manlig domän (Friberg & 
Larsson, 1999).
 Likaså är våra hem inte neutralt utformade, de är inte bara ett resultat av arkitektur och 
byggnadsteknik (materiella fenomen), utan återskapar även sociala och kulturella normer 
baserat på kön och familj (immateriella fenomen) (Andersson, 1979). Kök i så kallat moderna 
lägenheter utformades små och avskilda de övriga delarna för att kvinnan effektivt skulle kunna 
laga mat till mannen utan att störa hans återhämtning från det viktiga arbete han utförde.
 När det gäller jämställdhet i byggd miljö och stadsplanering finns det även ett behov av 
att tala om den paternalistiska, ”faderliga”, normen. Ingenjörskonsten, som traditionellt varit 
mansdominerat, har omfattat att organisera livet för medborgarna, dock utan egentligt intresse 
för hur medborgarna själva såg på saken. Den paternalistiska normen kännetecknas därmed av 
ett tekniskt rationellt ovanifrånperspektiv av en ombesörjande stat som vet sina medborgares 
bästa. Det här innebär ett slags regiarbete, där stadsplaneraren tänker sig in i hur människor 
ska bete sig och utformar ett slags manus för deras beteenden (Akrich, 1992). Detta grundas 
vanligen i en ”jag-metodik”, såtillvida att det sällan grundar sig i verklig kunskap, förståelse eller 
empati för olika människors upplevelser. Istället utgår ingenjörer ifrån att de är neutrala och att 
de därmed kan representera alla människor eller kanske tänker att de vet vad som är bäst för 
andra människor, den paternalistiska normen.  
 Att arbeta med genus och jämställdhet i samhälls- och stadsplanering handlar om medvetet 
bryta de mönster som uppdelningen av kvinnliga och manliga möjlighetsramar gett upphov 
till. De övergripande normerna med tillhörande möjlighetsramar blir en mall som människor 
lätt anpassar sig till.  Genom att normerna präglar både utbildning och praktik så skolas även 
nya generationer av arkitekter/stadsplanerare in i liknande förment neutrala tankemönster och 
mallar (Larsson & Jalakas, 2014). Ett påstått neutralt perspektiv i stadsplanering innebär inte 
att de resulterande städerna, platserna eller miljöerna blir neutrala, det kan istället bidra till att 
upprätthålla hinder och barriärer för vissa människor.  
 I den tekniska rationaliteten, där olika fenomen kan studeras, kontrolleras, mätas och vägas, 
särskiljs människors upplevelser från de aspekter av verkligheten som antas kunna kontrolleras. 
Det finns dock en brist grundat i skillnaden mellan problemlösning och problemformulering 
(Schön, 1995). Problemlösning omfattar att lösa ett identifierat problem, ofta uppdelat i mindre 
enheter som löses var för sig, det kanske exempelvis handlar om vägbeläggning för någon av 
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stadens gator. Det tekniska rationalitetslogiken ger då ett antal möjliga val styrda av budgeten 
och så anses problemet vara neutralt löst. Ett alternativt tillvägagångssätt är att identifiera vad 
det handlar det om, vem som är berörd och vad deras upplevelser är. Det omfattar att utmana 
en stor del underförstådd kunskap och tankemönster för att verkligen förstå problematikens 
alla delar för att kreativt kunna lösa rätt problem.
 Stadsplanering omfattar även att skapa socialt hållbara samhällen, men det som upplevs 
vara trygga, inkluderande, attraktiva och välgörande miljöer för människor glöms lätt bort bland 
alla tekniska rationella beslut och processer. När planeringsprocesser drar igång behöver 
stadsplaneraren se levande människor av kött och blod framför sig, istället för byggbeslut 
och materialval (Larsson & Jalakas, 2014). De behöver prata med en brokig skara kvinnor 
och män, några rullstolsburna, några synnedsatta, några som är på väg till jobbet och några 
som är föräldralediga med småbarn och mormor med rullator i släptåg. De behöver prata med 
cyklisten, bilisten och barnet såväl som senioren för att förstå olika behov och förutsättningar. 
De behöver prata med personen med allergi eller social fobi och förstå behov hos personer med 
psykiska funktionsvariationer för att utforma platser som kan tolkas och användas av flera olika 
människor. I den tekniska rationalitetens dokument saknas ofta människor, annat än i abstrakta 
termer såsom bilar, företag, allmännyttan. Stadsplanerarens inflytande över människors 
livsmiljöer behöver av den anledningen bli tydligare fokuserat på människors upplevelser av 
den byggda miljön.   
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Etnicitet
Etnicitet hänvisar traditionellt till människor som har ett gemensamt språk, kultur, historia och 
traditioner. Vanligtvis definierar skillnader gentemot andra som beskriver en viss etnisk grupp. 
Tidigare användes begreppet folkslag och det omfattade även särdrag i utseendet inom en viss 
etnisk grupp, vilket till en viss del är jämförbart med det engelska begreppet race vilket används 
mer sällan i det svenska språket.   
 Generellt fokuserar studier av etnicitet och byggd miljö på att förstå upplevelserna hos 
personer som tillhör någon etnisk minoritet. En viktig aspekt i det rör tolkningarna av vem 
platsen är till för. Dessa tolkningar baseras på känslan av att tillhöra eller inte tillhöra en plats 
(Lundström, 2010) och känslan av förtrogenhet och att tillhöra (Risbeth, Blachnicka-Ciacek, & 
Darling, 2019). Visuell mångfald av människor samt människor man kan identifiera sig med, och 
information på flera språk är några av de viktigaste indikatorerna för att förstå vem platsen är 
tänkt för (Byrne, 2012; Johnson & Miles, 2014). Den upplevda inkluderingen eller exkluderingen 
på en plats kan även variera beroende på vem som finns på platsen vid en given tidpunkt; 
platser är ofta i ett ständigt flöde och skapas och återskapas av invånarna själva (Johnson & 
Miles, 2014). 
Olika aktiviteter som lockar olika människor förstärker känslan av säkerhet (Johnson & Miles, 
2014; Risbeth, Blachnicka-Ciacek, & Darling, 2019) och därför även känslan av att vara 
välkommen. Interkulturella möten sägs främjas av möjligheten att vistas mer långvarigt på en 
plats, såsom idrottsplatser, lekplatser eller andra offentliga platser (Ganji & Risbeth, 2020). 
Dessutom är underhåll och renhet avgörande faktorer, eftersom de kommunicerar säkerhet och 
gör att platser känns mer välkomnande och trygga (Ganji & Risbeth, 2020; Byrne, 2012). 
 Rumsliga ”affordanser” spelar roll för inkludering (Ganji & Risbeth, 2020). Exempelvis, olika 
sittmöjligheter: möbler, gräsytor, kanter och så vidare samt att ha någonting att titta på och 
kommentera kan bidra till ökad deltagande i livet på platsen.  Detta kan ytterligare främjas 
genom byggda miljöns rumsliga arrangemang. Det kan handla om att arrangera bänkar så att 
det uppstår spontana samtal, eller att bänkarnas placering erbjuder utsikter mot aktivitet, vilket 
kan gynna upplevelsen av delaktighet. Lesan & Gjerde, (2020) föreslår att sittplatser arrangeras 
i 90 graders vinkel eftersom personer från olika etniska grupper föredrog det istället för att 
sitta ansikte mot ansikte. Fördelen med 90 graders orientering är att flera kan titta åt samma 
håll vilket i sin tur kan bidra till spontana samtal med andra om det man betraktar.Klimatet 
kan påverka inkludering. Exempelvis, nykomlingar till norra Europa kan uppleva vinterklimatet 
hårt på grund av kyla och brist på sol (Risbeth, Blachnicka-Ciacek, & Darling, 2019). Av den 
anledningen är det viktigt att sträva efter ett positivt mikroklimat exempelvis genom att skapa 
sittmöjligheter i soliga och skyddade lägen (Ganji & Risbeth, 2020). 
 Sammanfattningsvis konstateras att människor man kan identifiera sig med är den 
avgörande viktigaste aspekten för att människor från olika etniska bakgrunder känner sig 
välkomna på en plats. Därför att det viktigt, att genom gestaltning av den byggda miljön, skapa 
rumsligheter som främjar sociala möten samt möjliggör olika aktiviteter som är enkla att delta i. 
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Ålder
Vad gäller äldre, så är såväl antalet som andelen äldre i befolkningen växande, vilket i 
förlängningen innebär att det blir allt viktigare att ta hänsyn till behov som finns inom denna 
grupp. Det bör dock påtalas att det inte en homogen grupp vi pratar om här, och att behoven 
varierar stort mellan olika individer, bl a beroende på ålder och hälsa.  
WHO (2015) anger åtta indikatorer för så kallat äldrevänliga städer: utomhusmiljöer, byggnader, 
transporter, bostäder, socialt deltagande, respekt och social inkludering, medborgardeltagande, 
anställningar, kommunikation och information, samhällsstöd och hälsoservice.  Enligt Kerbler 
(2015) är promenader generellt en vanlig fysisk aktivitet bland äldre, varför åtgärder som 
främjar detta är bör tas i beaktande. Sådant som underhåll, trygghet, att det är rent och snyggt, 
finns grönområden, sittplatser och offentliga toaletter nämns som främjande faktorer, förutom 
aspekter som allmänt ökar den fysiska tillgängligheten så som plant underlag, att man inte 
riskerar att halka etc.   
 En studie som omfattar olika åldersgrupper är ”Inclusive parks across ages” som baserades 
på en studie i Landskrona (Sundevall & Jansson, 2020). Den bekräftade Kerblers (2015) slutsatser 
om äldre, men visade att alla åldersgrupper – barn, ungdomar, och äldre – värdesätter sådant 
som säkerhet och att det är rent och snyggt. Barn uppskattar både lekplatser, men också 
utrymmen som inbjuder till spontan lek. Lekplatser kan dock uppfattas som för tillrättalagda 
och tråkiga. Ungdomar vill gärna ha sittplatser, gärna lite avsides från t ex lekplatser; dels för att 
inte bli störda, men också för att inte känna att de stör andra när de umgås med varandra. Äldre 
uppskattade parkerna för att promenera och träffa vänner. Viss motsägelse finns i det att olika 
grupper gärna har liv och rörelse, ser andra människor, i parken eftersom det ökar känslan 
av säkerhet, samtidigt som t ex ungdomsgäng kan uppfattas som obehagliga (också av 
ungdomarna som ingick i studien).  
 En metodologiskt intressant studie av Leddy-Owen, Robazza, & Scherer (2018) 
var en fallstudie i England, där ungdomar i ett socioekonomiskt svagt område genom 
deltagandeprocesser medverkade till en tillfällig användning av en plats som de inte upplevde 
”var för dem”.  Sammanfattningsvis är följande är exempel på faktorer som påverkar hur den 
byggda miljön uppfattas av personer i olika skeden av livet:  

• Trygghet 
• Rent och snyggt; väl underhållet 
• Grönområden 
• Sittplatser 
• Toaletter 

Det finns inbyggda motsättningar mellan påverkansfaktorer. Till exempel ses det som positivt att 
å ena sidan ha liv och rörelse på en plats, där närvaron av andra människor bidrar till att skapa 
trygghet och öka känslan av säkerhet. Å andra sidan kan det uppfattas som obehagligt eller 
hotfullt beroende på vilka dessa människor är eller hur de agerar på platsen.  Behoven varierar 
stort både mellan och inom olika åldersgrupper, beroende på individuella omständigheter, hälsa 
etc. I litteraturen lyfts fram behov av att tänka “fler”, ex. äldre äldre, yngre äldre, tonåringar, 
yngre och äldre barn. 
 Olika faktorer påverkar hur dessa upplever offentliga platser. Såväl andelen som antalet 
äldre i befolkningen växer, och byggda miljöer som främjar aktivitet och rörelse - inte minst 
promenader - är gynnsamt för hälsa och välbefinnande. Barn uppskattar lekplatser, men också 
platser som inte är så tillrättalagda, som inbjuder till spontan lek.  
Exempel på hur den byggda miljön och offentliga platser kan förbättras med hänsyn till olika 
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åldersgrupper är:  

• Erbjuda sittplatser i olika kontexter (t ex i anslutning till lekplatser för föräldrar, mer avskilt för ungdomar, 
längs promenadstråk för äldre) 

• Fräscha offentliga toaletter 
• Grönska 
• Belysning (för ökad trygghet)  
• Planera för olika åldersgruppers behov i olika skalnivåer 
• Ta hänsyn till framtida skötsel och underhåll i val av utrustning, material etc.  
• Skötselplan för att säkerställa underhåll 

Funktionsvariation
Funktionsförmåga är en central fråga i alla människors liv, även om många inte tänker på det 
dagligdags. Vi har alla olika förmåga att använda våra kroppar. De allra flesta kommer vid något 
tillfälle ha en temporär eller längre upplevelse av funktionshinder, vilket kan vara allt från en 
tillfälligt stukad fot eller stress till allvarligare åkommor som påverkar en persons rörlighet- och/
eller kroppsliga eller psykiska förmåga. Enligt World Health Organization (WHO) har över en 
miljard människor i världen någon form av definierat icke-temporärt funktionshinder (WHO, 
n.d). De flesta funktionsnedsättningar uppkommer under livsförloppet, och är endast medfödda 
till uppskattningsvis 2-3%. I dagens västerländska samhällen med åldrande befolkning och 
allt längre genomsnittlig livslängd ökar dessutom förekomsten av funktionsnedsättningar i 
befolkningen (Barnes 2011). Funktionsförmåga är resultatet av både individuella hälsotillstånd 
och samhällsfaktorer, såsom otillgänglig offentlig miljö och transporter och andra människors 
negativa attityder. 
 Dagens stadsplanering betonar funktionsinriktade åtgärder, reglerade i exempelvis Plan 
och Bygglagen (PBL, 2010:900), Plan och byggförordningen (PBF, 2011:338) och Boverkets 
författningssamling (BFS 2011:6). En paradox med sådana åtgärder är att funktionella krav 
som tillfredsställer basbehov kan leda till de facto nedsättande särbehandling av redan utsatta 
grupper. Ett exempel är en ramp som byggs för att underlätta för rullstolsburna personer, 
men som placeras avvikande i förhållande till den egentliga entrén till en byggnad. En sådan 
lösning tillfredsställer riktlinjer och regelverk, men kan bidra till att den redan utsatta personen 
synliggörs och särbehandlas utifrån sin funktionsförmåga. Konsekvensen är att personer med 
nedsatt fysisk funktionsförmåga blir socialt exkluderade, även om de funktionella kraven ofta 
medför förbättringar för individen. Social exkludering omfattar avsaknad eller hinder till resurser, 
rättigheter, varor och tjänster och oförmåga att delta i sammanhang och aktiviteter som är 
tillgängliga för de flesta i samhället (Levitas et al., 2007). Det påverkar i sin tur såväl livskvaliteten 
för individen, som jämlikheten och gemenskapen i samhället i stort.

FYSISK FUNKTIONSVARIATION

För personer med olika former av funktionsvariation kan den stereotypa bilden som ibland 
förmedlas i media och annan kommunikation vara  en nedvärderande representation av 
dem som missgynnade, sjuka eller hjälplösa. Det innebär i sin tur en stigmatiserande bild 
av personer med funktionsvariation som sämre eller mindre värda (Samsel & Perepa, 2013; 
Zhang & Haller, 2013). De mentala modeller, normer och värderingar som finns kring personer 
med funktionsvariation påverkar dessa personers uppfattning av sig själva och begränsar 
deras självförtroende och förmåga (Appleton-Dyer & Field, 2014). Det påverkar även andra 
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människors uppfattning av dem och hur de värderas i samhället.
 Den sociala exkluderingen omfattar även begreppen som används. Nedvärderande begrepp 
bidrar till en negativ självbild (Haller & Zhang, 2013). Exempelvis kan begreppet handikappad 
upplevas som nedvärderande då dess historiska ursprung relaterar till att personer med fysisk 
funktionsnedsättning fick sitta och tigga med en kopp i handen för att få ihop sitt levebröd. 
Socialstyrelsen avråder numera från användande av begreppet och definierar istället begreppen 
funktionsnedsättning, som en nedsättning i fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 
och funktionshinder, som den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen (Socialstyrelsen, nd).
 På samhällsnivå finns sådana strukturella barriärer - funktionshinder - som begränsar 
eller hindrar personers med funktionsnedsättning tillgänglighet till samhällsfunktioner såsom 
skola, arbetsplatser och samhället i stort (Thompson et al., 2011). Flera studier pekar på att en 
central faktor är personlig säkerhet och trygghet för dessa personer, vilket är en konsekvens av 
negativa attityder i samhället i stort och deras erfarenhet och upplevelse av otillgänglig byggd 
miljö (Beckman et al., 1998; Milner et al., 2004; Abbot & McConcey, 2006; Williams et al., 2008; 
Shields et al., 2012; Wiesel, 2009; McClimens et al., 2014).
 Det finns också platsrelaterade faktorer som påverkar personer med fysiska 
funktionsvariationers tillgänglighet till staden. En del av dessa faktorer är relaterade till årstid, 
väder och klimat. I en studie identifierar exempelvis Lindsay and Yantzi (2014) faktorer som 
påverkar rädslan hos yngre med fysiska funktionsvariationers att vistas i det offentliga rummet 
vintertid. Hit hör att trottoarer, stigar, gångbanor, övergångsställen, knappar vid övergångsställen, 
parkeringsplatser och kollektivtrafik är blockerade av snö, hala (pga rinnande vatten eller brist 
på sandning) eller ojämna (på grund av snö). Faktorer av detta slag, menar författarna, gör att 
personer med fysiska funktionsnedsättningar har särskild risk att halka, falla, fastna, få problem 
med sikt och orienterbarhet eller tvingas ta farliga omvägar (exempelvis ta sig fram på bilvägen). 
Dessa personer blir också i högre grad beroende av att ta hjälp av främlingar. Detta genererar 
i sin tur känslor av otrygghet, osäkerhet, utanförskap, hopplöshet och isolering. Författarna 
säger att även om liknande faktorer går att finna under alla årstider, så misstänker de att dessa 
är värre vintertid.
 I en annan studie av samma författare (Lindsay et al., 2015) upplevde personer med fysiska 
funktionsvariationer betydligt större utmaningar än de utan nedsättningar. De förra kände större 
känslor av oro, rädsla, frustration och utanförskap vintertid. Faktorer som påverkade detta var 
exempelvis: färdtjänst som ställer in på grund av blåsigt väder, parkeringsplatser fyllda med snö 
och is, svårighet att röra sig utomhus (inklusive i skolan) på grund av osaltade, oskottade och 
snöiga vägar, risker att fastna i snön, risker att halka, förfrysningsskador samt risker att tunga 
jackor och filtar fastnar i rullstolen. Denna oro fick som effekt att ungdomarna som satt i rullstol 
spenderade betydligt mer tid hemma vintertid jämfört med övriga ungdomar. Detta är i linje med 
annan forskning berättar författarna.

Lindsay and Yantzi (2014) sätter i samma studie som ovan ljus på det faktum att tillgänglighet 
och inkludering kan variera mellan olika personer med fysiska funktionsnedsättningar. I deras 
studie visade sig detta variera med typen av mobilitetshjälpmedel som personen används, där 
personer med elrullstolar verkade vara mindre berörda än personer med rullator. Dessutom 
verkade tjejerna i den här studien känna sig mer osäkra än killarna, då platser och aktiviteter 
i praktiken ofta är mer anpassade för de senares beteendemönster. Det senare har i sin tur 
betydelse för frågor om tillgänglighet.
 Slutligen kan nämnas att även om de här två studierna berörda specifikt ungdomar/unga 
vuxna så menar Lindsay and Yantzi (2014) att tidigare studier har visat att ungefär samma 
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orsaker till otrygghet vintertid även går att finna när det gäller äldre personer med fysiska 
funktionsvariationer (Lemaire et al., 2010; Edwards et al., 2014) Dock resonerar Lindsay and 
Yantzi att det finns mycket som tyder på att yngre är mer utsatta då de i regel är mindre erfarna 
och självsäkra.
Andra studier har tittat närmare på frågan om synnedsättningar och tillgänglighet till platser i 
staden. Rey-Galindo et al. (2020) genomförde exempelvis en studie som syftar till att bygga 
kunskap om informationsbehov hos personer med synnedsättningar när de rörde sig till fots i 
stadsmiljöer. De behov som deltagarna gav uttryck för ägde rum i relation till ett antal teman.
 Ett tema är orienterbarhet. Faktisk orienterbarhet, liksom känslan av orienterbarhet, 
genererades av en rad olika faktorer i miljön. De som nämndes mest var i detta fall behovet av 
texturer eller förändringar på ytor eller i marken som ökade orienterbarheten. En annan faktor 
var omgivande (”ambient”) sinnesintryck så som ljud och lukter. Vissa typer av färger kunde 
ibland också vara till hjälp (för personer som hade viss syn). Majoriteten av deltagarna sade sig 
dock aldrig ta hjälp av punktskrift, medan övriga sällan använde det.
 Ett annat tema är säkerhet. Deltagarna uppgav att de ofta kände sig osäkra och otrygga 
i offentliga miljöer. Faktorer som utgjorde säkerhetsrisker var att behöva gå över gator, hål 
i marken, fysiska objekt i gångbanan (möbler, väggar m.m.) samt andra gångtrafikanter. En 
majoritet av personerna sade sig också känna sig otrygga när de tog sig fram i staden. Rey-
Galindo et al. (2020) relaterar också till en rad andra studier som kan ge stöd i att utforma miljöer 
för personer med synnedsättningar:

• Ledtrådar: Geruschat and Smith (1997) har exempelvis visat på behovet av att bygga in olika 
”ledtrådar” (”cues”) i miljöer som ökar orienterbarheten.

• Kontraster: Bentzen (1997a; 1997b) lyfter vikten av att man, vid val och utformning av landmärken, 
kan arbeta aktivt med kontraster, färgkoder, belysning, bländande ljus och placeringar. Detta kan 
också gynna andra grupper (Bosch and Gharaveis, 2017).

• Multi-modala kanaler: När det gäller val av informationskanaler på offentliga platser menar Rey-
Galindo et al att det är viktigt att ta i beaktande vilka och hur många människor som kan nås med dem. 
Här förespråkar författarna så kallade multi-modala informationssystem där användaren utifrån sina 
förutsättningar flexibelt kan ta del av information genom talat språk, grafik, handskrift m.m. Författarna 
lyfter också att punktskrift inte alltid fyller så stor funktion, åtminstone inte i Nordamerika där endast 
10 procent av befolkningen kan läsa sådan (Sarter, 2006). 

• Självständighet: Flera forskare hävdar också att det vanliga hjälpmedlet som personer med 
synnedsättningar tar till för att orientera sig är att fråga andra människor. Detta kan dock vara 
obehagligt, leda till rädsla och minska de förras självförtroende, inte minst efter negativa reaktioner 
från andra människor. Hit hör också rädsla för att råka ut för rån och andra brott. (Williams et al., 2014; 
Welsh, 1997; Tuttle and Tuttle, 2004; Riazi et al., 2016). 

PSYKISK FUNKTIONSVARIATION 

För att skapa inkluderande platser behöver planerare, arkitekter och designers utveckla kunskap 
om och ta hänsyn till interaktion mellan människan och miljön även från ett neuropsykologiskt 
perspektiv (Holt-Damant et al., 2013; Ghosn et.al., 2021). Neurodiversity – neurodiversitet eller 
neurologisk mångfald – myntades av den australienska funktionsvariationsaktivisten Judy Singer 
(1999). Neurodiversitet innebär att varje människa har unika förutsättningar och möjligheter att 
uppfatta och interagera med sin omvärld genom sinnena. Denna typ av funktionsvariationer 
förknippas ofta med någon typ av diagnos eller psykisk ohälsa, men sinnesfunktionerna 
påverkas till exempel även av åldrandet (Holt-Damant et al., 2013). När sinnesfunktionerna 
avtar kan det vara svårt att orientera sig i sin omgivning, exempelvis stadsmiljön, för att man 
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ser eller hör dåligt.
 Motsatsen kan sägas vara överkänslighet mot sinnesintryck. Det kan handla om hög 
ljudvolym, eller bakgrundsljud, som upplevs störande och påverkar personens funktionsförmåga 
på ett negativt sätt. Även visuella intryck kan upplevas störande eller obehagliga, såsom stark 
blinkande ljus eller rörelse. Därför är det viktigt att undvika/minska starka, grälla färger och ljus, 
starka kontraster, höga ljud/oväsen samt starka lukter (Gaines et.al., 2016). Det rekommenderas 
även att skapa avskilda, lugna platser som ger hölje och har växtlighet, vyer till naturen, layout 
som stödjer valmöjligheter. Det kan exempelvis handla om att kunna välja en avskild sittplats 
där man kan se andra och det som händer och på så viss delta passivt, alternativt att kunna 
välja vara i händelsernas centrum.
 McKnight (2010) presenterar ett antal vägledande principer för design av mjukvara anpassad 
för personer med ADHD, t ex skolelever. Vissa av dessa principer bör vara av viss relevans även 
i kontexten utformning av offentliga rum. Det handlar exempelvis om att eftersträva en ordning 
och stilrenhet och undvika plottrighet, eller att särskilja viktig information med hjälp av typsnitt 
eller färg. Byggd miljö och offentliga rum kan även ge upphov till olika typer av fobi hos vissa 
individer, exempelvis social fobi och rädsla för öppna platser (Aharoni & Schnell, 2020;). Det 
finns även mer specifika fobier som kan kopplas till byggd miljö såsom rädsla för mörker, små 
platser, höjder, vassa föremål, speglar och att bli betraktad av andra (ibid.).
 Ur ett bredare perspektiv finns det även forskning som visar en allmän tendens att uttryck 
för psykisk ohälsa i allmänhet inte är välkommet i stadens offentliga rum. McGrath et al. (2008) 
diskuterar hur människor med psykisk ohälsa tenderar att exkluderas från det offentliga rummet, 
där beteendenormerna förutsätter förnuftighet och där ett irrationellt agerande uppfattas som 
störande. Denna exkludering kan ske på olika sätt, t ex genom att personer som använder 
tjänster inom den psykiska vården koncentreras till specifika platser i staden (medicinska eller 
privata rum), vilket medför att uttryck för psykiskt lidande i det allmänna stadsrummet undviks 
(Rogers & Pilgrim 2003; Parr 1997, 2008 citerade i McGrath et al. 2008). Dessa personer kan 
också själva välja att dra sig tillbaka till det egna hemmet för att undvika exkludering, isolering 
och marginalisering (Sibley 1995 citerad i McGrath et al. 2008).
 Det finns också studier som specifikt har fokuserat på tillgången till offentliga utemiljöer 
bland personer med vissa typer av generella inlärningssvårigheter. I sin studie på det temat 
hävdar Mathers (2008) med kollegor att bland personer med funktionsvariationer så syns 
denna grupp speciellt lite, då det ofta rör sig om personer som har a-typiska behov av och 
förutsättningar för kommunikation (så som att inte kunna tala eller skriva). I sin studie låter 
Mathers (2008) därför deltagarna uttrycka sig och utforska platser genom en ”verktygslåda” av 
metoder, så som att pröva att använda platser, att rita bilder och relatera till foton över platser.
 Mathers (2008) drar slutsatsen att deltagarnas osäkerhet av att besöka offentliga platser var 
kopplat till ett behov av förutsägbarhet. Faktorer som genererade förutsägbarhet kunde i sin 
tur handla om att personerna kände igen platsen, kunde förstå den och dess krav samt att den 
hade faciliteter och funktioner som de var i behov av. Mathers beskriver hur trygghet för vissa 
var länkat till om en person sedan tidigare hade positiva eller negativa erfarenheter av att ha 
besökt en plats eller en typ av plats Om platsen var flexibel var verkade också få personerna att 
känna sig tryggare att besöka platsen.Sammanfattningsvis: för att åstadkomma en fysiskt och 
socialt tillgänglig miljö behöver olika människors upplevelser och erfarenheter finnas med och 
påverka både processen och dess resultat (Steinfed & Tauke, 2002). 
 Planprocessen för att designa en plats bör av den anledningen omfatta medverkan av ett 
brett spektrum av nuvarande och potentiella användare, med stor empati för olika användares 
behov och förväntningar. Ansvaret för designern, arkitekten eller planeraren är att utforma en 
miljö som passar fler, inte bara de människor som för tillfället har full funktionsförmåga. 
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Resultat
Bakgrunden till projektet var att fysisk tillgänglighet är lagstadgat i utformningen av den 
byggda miljön, medan social tillgänglighet mera sällan tas i beaktande på ett systematiskt sätt 
i stadsbyggnadsprojekt. Det fanns därför ett behov av ökade kunskaper, metoder och verktyg 
för att integrera sociala tillgänglighetsaspekter i stadsplaneringsprocesser. Projektet har 
genomförts i en samskapande designprocess med avsikt att utveckla två fysiska platser i två 
medelstora kommuner samt process och verktyg som stödjer inkluderande design.  Resultatet 
av projektet är handboken “En plats att leva på: verktyg och metoder för samskapade, 
inkluderade och attraktiva livsmiljöer (Wikberg Nilsson et al., 2022)” samt Kulturhusplatsen i 
Skellefteå kommun och den planerade Bifrostparken i Mölndals kommun som utvecklats med 
stöd i en inkluderande process och de verktyg som handboken erbjuder.
 Projektet planerades i form av en designprocess med de fyra arbetspaketen 1) Discover, 2) 
Define, 3) Develop och 4) Evaluate där de deltagande aktörerna från Skellefteå och Mölndals 
kommun arbetat parallellt med kunskapsutveckling om inkludering, normer och tillgänglighet 
samt de två fysiska platserna i respektive kommun. Pandemin bidrog till att färre aktiviteter med 
lokala invånare i de respektive kommunerna kunde genomföras men i övrigt har upplägget och 
genomförandet fungerat väl med stöd av både fysiska och digitala plattformar och workshops.
 Enligt projektets mål skulle process och verktyg för tillgänglighetsdesign som integrerar 
kunskap om social tillgänglighet och platsinnovation med fysiska planeringsprocesser utvecklas. 
Målet var även att detta skulle ske genom konkret fysisk planering av två utvalda platser i 
små/medelstora kommuner. Med stöd av ett designdrivet tillvägagångssätt tillsammans med 
de berörda aktörerna i de två kommunerna var målet att utveckla 1) verktyg för integrering 
av sociala tillgänglighetsperspektiv i befintliga processer kring fysisk planering; 2) utveckling 
av två fysiska platser vilka fungerar som fallstudier, samt 3) ett program som integrerar ett 
helhetsperspektiv på tillgänglighetsdesign för stadens utveckling. Målet har uppnåtts genom 
att program och verktyg har utvecklats, testats och vidareutvecklats i en samskapande 
designprocess tillsammans med de berörda aktörerna samt att en fysisk plats i Skellefteå 
kommun utvecklats genom processen och verktygen och Kulturhusplatsen färdigställs under 
mars- april 2022. I Mölndals kommun har planering och projektering inletts men beslut har ännu 
inte tagits om de avser att gå vidare med den planerade näridrottsplatsen Bifrostparken.
 Förväntade effekter av projektet var ett banbrytande program i form av process och verktyg 
som förväntas leda till ökad kunskap om inkludering och social tillgänglighet i stadsutveckling.
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Diskussion
Projekt har den nackdelen att de tar slut. Reflektioner efter avslutande 
av projektet People-Tools-Process-Place är att det har varit givande 
att vara med i kommunernas platsutvecklingsprocesser och ta del av 
den verklighet och komplexitet som sådana projekt faktiskt omfattar. 
Projektets genomförande mitt under en pandemi ställde förstås till 
det. De planerade pop-up workshops som skulle genomföras i de två 
respektive kommunerna fick raskt planeras om till onlinesessioner 
med kommun och andra intressenter, dock utan att nå ut till fler av de 
människor som faktiskt befinner sig på platserna. Samskapande har 
varit centralt i projektet, men blev annorlunda än det ursprungligen var 
tänkt. 

Ursprungligen var intentionen att arbeta med social tillgänglighet. Under processens gång har 
detta begrepp stötts och blötts, vridits och vänts tills det blev alldeles intrasslat. Problematiken 
i begreppet ligger i tillgänglighetsaspekten, den engelska betydelsen accessible upplevdes för 
avgränsad och inte alls det som visionen kring projektet var: att utveckla verktyg och processtöd 
för en plats för alla. Gradvis under projektets gång har av den anledningen begreppet inkludering 
använts mer och mer. Till sist hade detta begrepp tagit över det tidigare fokuset på social 
tillgänglighet. Vid diskussioner och undersökningar med fler intressenter upplevdes det som ett 
mer begripligt koncept, inkludering är inkluderande. 
 Utgångspunkten för projektet har varit att platser idag inte alltid utformas inkluderande, att 
det finns mycket kvar att göra på kommunernas planeringskontor såväl som på arkitektbyråerna. 
En inkluderande plats kräver kunskap om vad som är exkluderande och ockluderande, det vill 
säga vilka barriärer som skapas för vissa människor, att det finns en mängd mänskliga faktorer 
som bör prägla platsutveckling innan, under och efter att platsen utvecklas. Några anledningar 
till att fler perspektiv inte finns med i utvecklingsarbetet beskrivs ofta som otillräckliga resurser 
eller tid, dålig tillgång till användare, oerfarenhet av att hantera användarperspektiv och eller 
brist på efterfrågan från beställare. Här behövs därmed en kunskapsutveckling i flera steg, det 
behöver finnas mer utbildning om hur användare kan involveras i högre grad i stadsutvecklingen 
och det behövs mer politiska beslut som styr åt detta håll. 
 De “vita fläckar” som finns inom platsutveckling omfattar helhetsperspektiv och inkludering 
som omfattar diskrimineringsgrunderna. Det behövs breddad kompetens för att arbeta 
med människors upplevelser, snarare än att enbart se dem som känslolösa kroppar som 
ska förflytta sig på stadens gator. En designdriven stads- eller platsutveckling som föreslås 
i handboken En plats för alla kan användas medvetet och inkluderande för att bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. Det innebär ett främjande av helhetssyn, samverkan och dialog, 
inkluderande och demokratiska perspektiv samt att inhämta inspiration från förebilder och att 
kontinuerligt utbilda alla aktörer inom dessa frågor. Det kräver en mer medveten designprocess 
som säkerställer att goda intentioner och vackra visioner når ända fram till att faktiskt realiseras 
och fungera som platser för alla.



44

Referenser
Abbot, S. & McConcey, R. (2006). The barriers to social inclusion as perceived by people with intellectual 

disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 10(3): 275-287. 

af Ekström, H., Blomqvist, K., Jahnke, M., & Bosaeus, M. (2019) Studie av definition och tillämpning av 
begreppet tillgänglighetsdesign. Vinnova Rapport VR 2019:02. Stockholm: Vinnova

Agger Eriksen, M. (2012). Material matters in co-designing: formatting & staging with participating materials 
in co-design projects, events & situations. Malmö. Malmö University 

Aharoni A. & Schnell, I. (2020). Distortion of the Perception of Existential Space: as Illustrated by Phobias. 
Psychol Behav Sci Int J. 15(3): 555913. DOI: 10.19080/PBSIJ.2020.15.555913

Akrich; M. (1992). The Description of technical objects. In Bijker, W. & Law, J. (eds). Shaping Technology-
Building Society. Cambridge: MIT Press   

Almqvist, F. (2019). Service Design During the Later Development Phases: Introducing a Service Design 
Roadmapping Approach. In Service Design and Service thinking in Healthcare and Hospital 
Management, pp. 69-84. Berlin: Springer 

Andersson, S. (1979). Positivism kontra hermenutik. Göteborg: Korpen  

Appleton-Dyer, S. & Field, A. (2014). Understanding the factors that contribute to social exclusion of 
disabled people. Auckland: Synergia Ltd 

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 
35(4): 216-224 

Atkinson R (2003). Domestication by Cappuccino or a Revenge on Urban Space? Control and 
Empowerment in the Management of Public Spaces. Urban studies 40(9): 1829-1843.

Beckman, P.J., Barnwell, D., Horn, E., Hanson, M.J., Gutlerrez, S. & Lieber, J. (1998). Communities, 
Families, and Inclusion. Early Childhood Research Quarterly, 13(1): 125-150. 

Beebeejaun, Y. (2017). Gender, urban space, and the right to everyday life, Journal of Urban Affairs, 39:3, 
323-334.

Bentzen, B.L., (1997a). Orientation aids. In: Blasch, B., Wiener, W.R., Welsh, R.L. (Eds.), Foundations of 
Orientation and Mobility. AFB Press, New York, pp. 284–316. 

Bentzen, B.L., (1997b). Environmental accessibility. In: Blasch, B., Wiener, W.R., Welsh, R.L. (Eds.), 
Foundations of Orientation and Mobility. AFB Press, New York

BFS Boverkets författningssamling (BFS 2011:6) 

Bianchin, M. & Heylighen, A. 2017, Fair by design. Addressing the paradox of inclusive design approaches. 
Oxfordshire, UK: Taylor & Francis

Bosch, S., Gharaveis, A., 2017. Flying Solo: A Review of the Literature on Wayfinding for Older Adults 
Experiencing Visual or Cognitive Decline. Applied Ergonomics, 58: 327-333

Buchanan, R. (2001). Human Dignity and Human Rights: Thoughts on the Principles of Human-Centered 
Design. Design Issues, 17(3):35-39 

Butler, J. (2011). Gender trouble: feminisim and the subversion of identity. New York: Routledge 

Byrne, Jason. (2012). When green is White: The cultural politics of race, nature and social exclusion in a 
Los Angeles urban national park. Geoforum, 43:3, pp. 595–611.  

Connell, R. W. (1987). Gender & Power. Cambridge, UK: Polity    

Couillard, E. & Higbee, J.L. 2018, “Expanding the Scope of Universal Design: Implications for Gender 
Identity and Sexual Orientation”, Education Sciences, vol. 8. 

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of 
antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. Chicago, Ill.: University of 
Chicago Legal Forum  .

Cronin-de-Chavez A, Islam S & McEachan R.R.C. (2019) Not a level playing field: A qualitative study 
exploring structural, community and individual determinants of greenspace use amongst low-
income multi-ethnic families. Health & Place 56: 118-126.



45

Davis, J., & Chouinard, J. (2016). Theorizing Affordances: From Request to Refuse. Bulletin of Science, 
Technology & Society, 36(4), 241-248.

De Backer, M. (2019). Regimes of Visibility: Hanging Out in Brussels’ Public Spaces. Space and Culture, 
22(3), 308–320. 

de Beauvoir, S. (1997). The Second Sex. London: Vintage     

Donaldson, M. (1993). What is hegemonic masculinity? Theory and Society, 22(5), 643-657.   

Edwards G., Gamache S. & Morales, E. (2014). Winter: public enemy #1 for accessibility exploring new 
solutions. Journal of accessibility and design for all, 4(1): 30-52.

Ehn, P. (2008) Participation in design things. Proceedings of Participatory Design Conference (PDC), 
Bloomington, Indiana, USA, 2008  

Figueroa Martínez C, Hodgson F, Mullen C, et al. (2019) Walking through deprived neighbourhoods: 
Meanings and constructions behind the attributes of the built environment. Travel Behaviour and 
Society 16: 171-181.

Franzén, M., Hertting, N. & Thörn, C. (2016). Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga 
rummets värde. Göteborg: Daidalos.

Friberg, T. & Larsson, A. (1999). Om kvinnligt och manligt i planeringens könsneutrala värld. Nordisk 
arkitekturforskning, 2: 33-44  

Gaines, K., Bourne, A., Pearson, M., & Kleibrink, M. (2016). Designing for autism spectrum disorders. 
Oxfordshire: Routledge.

Ganji, Farnaz & Rishbeth, Clare. (2020). Conviviality by design: the socio-spatial qualities of spaces of 
intercultural urban encounters. Urban Design International, 25: 3, pp. 215–234.  

Gedda, O. & Wikberg Nilsson, Å. (2017). Design av artefakter för lärande: Strategiskt högskolepedagogiskt 
utvecklingsarbete. Stockholm: Swednet 

Geruschat, D., & Smith, A. (1997). Low vision and mobility. In: Blasch, B.B., Wiener, W.R., Welsh, R.L. 
(Eds.), Foundations of Orientation and Mobility. AFB Press, New York, pp. 60–103.

Ghosn, F., Alama, L. & Azhari, M. (2021). Detecting Types Of Phobia In Contemporary Architecture, 
Architecture and Planning Journal (APJ), 27: 2 , Article 2. Available at: https://digitalcommons.
bau.edu.lb/apj/vol27/iss2/2 

Gibbs, J. P. (1989). Control: Sociology’s central notion. Illinois: University of Illinois Press   

Gossett, A., Mirza, M., Barnds, A.K. & Feidt, D. (2009). “Beyond access: A case study on the intersection 
between accessibility, sustainability, and universal design”, null, vol. 4, no. 6, pp. 439-450.

Haller, B. & Zhang, L. (2013). Stigma or Empowerment: Disability in News and Entertainment. Review of 
Disability Studies: An International Journal, 9(4): 19-33 

Haraway, D. (1988). Situated knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial 
perspective. Feminist Studies, 14(3): 575-599 

Hedvall, P-O. (2022). Framväxten av universell utformning- en kulturomdaning. I E.Arnell-Szurkos (ed) 
Kunskap för framgångsrik inkludering, pp. 8-16. Stockholm: UUA. Tillgänglig: https://www.uua.se/
nyheter/kunskap-for-framgangsrik-inkludering-ny-forskningsrapport/ (2022-01-20).

Helmuth, A. (2019). “Chocolate City, Rest in Peace”: White Space‐Claiming and the Exclusion of Black 
People in Washington, DC. City & Community, 18(3), 746-769.

Hirdman, Y. (2001). Gender: about the changeable forms of the stable (In Swedish Genus: om det stabilas 
föränderliga former. Malmö: Liber   

Holt-Damant, K., Guaralda, M., Taylor Gomez, M. & Nicollet, C. (2013). Urban jungles: Making cities 
healthy places for Australians with neurodiversity. In Drayton, P. (Ed.) Proceedings of the 6th 
Making Cities Liveable Conference in conjunction with Sustainable Transformation Conference. 
AST Management Pty Ltd, Australia, pp. 116-132.

Hudson, C. & Rönnblom, M. (2020). Is an ‘other’ city possible? Using feminist utopias in creating a more 
inclusive vision of the future city. Futures: the journal of policy, planning and future studies, vol. 
121, August 2020. https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102583

Imrie, R. (2012) Universalism, universal design and equitable access to the built environment, Disability 
and Rehabilitation, 34:10, 873-882, DOI: 10.3109/09638288.2011.624250

Iwarsson, S. & Ståhl, A. (2003). “Accessibility, usability and universal design—positioning and definition of 



46

concepts describing person-environment relationships”, null, vol. 25, no. 2, pp. 57-66.

Jacobs, Jane (1961). Downtown is for people. In J. Jacobs (ed) The exploding metropolis. New York: 
Doubleday Anchor Books, pp. 140-168

Johnson, Asal Mohamadi; Miles, Rebecca. (2014). Toward More Inclusive Public Spaces: Learning from 
the Everyday Experiences of Muslim Arab Women in New York City. Environment and Planning A. 
46:8, pp. 1892–1907.  

Kerbler, B. (2015). Population ageing and urban space. Annales: Series Historia et Sociologia, 25(1), 33-48.  

Kitchin, R. (1998). ‘Out of place’, ‘knowing one’s place’: Space, power and the exclusion of disabled 
people. Disability & Society, 13(3), 343. 

Koskela, Hille, 1999: ‘Gendered Exclusions’: women’s fear of violence and changing relations to space. 
Geogr. Ann., 81 B (2): 111–124.

Larsson, A. & Jalakas, A. (2014). Jämställdhet nästa. Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Tillgänglig: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:833931/FULLTEXT01.pdf (2021-11-03)   

Leddy-Owen, C. Robazza, G., & Scherer, L. (2018). Participatory design, temporary structures and the 
appropriation of urban space by marginalized youth: the problem of the Odd Triangle. Journal of 
Urban Design, 23(5), 780-795. 

Lemaire EDP, O’Neill PAM, Desrosiers MMMA, et al. (2010) Wheelchair Ramp Navigation in Snow and Ice-
Grit Conditions. Archives of physical medicine and rehabilitation 91(10): 1516-1523.

Lesan, M. & Gjerde, M. (2020). Sidewalk design in multi-cultural settings: A study of street furniture 
layout and design. Urban Design International. Available at: https://doi.org/10.1057/ s41289-020-
00121-x  

Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. & Patsios, D. (2007). The multi-dimensional 
analysis of social exclusion. Bristol: University of Bristol. 

Lindberg, M., Karlberg, H. m.fl. (2019a). Platsinnovativa synergier för attraktiva stadskärnor. I Algehed m.fl. 
(red). Innovation och stadsutveckling. Göteborg: RISE, sid 189-200.

Lindberg, M., Wikberg Nilsson, Å., Karlberg, H. m.fl. (2020). Co-Creative Place Innovation in an Arctic 
Town. Journal of Place Management and Development. 13(4): 447-463.

Lindsay, S. & Yantzi, N. (2014) Weather, disability, vulnerability, and resilience: exploring how youth with 
physical disabilities experience winter. Disability and rehabilitation 36(26): 2195-2204.

Lindsay, S., Morales, E., Yantzi, N., Vincent, C., Howell, L. & Edwards, G. (2015). The experiences of 
participating in winter among youths with a physical disability compared with their typically 
developing peers: Experience of winter among youth with a disability. Child : care, health & 
development 41(6): 980-988.

Lundström, Catrin (2010). ‘Concrete bodies’: young Latina women transgressing the boundaries of race 
and class in white inner-city Stockholm, Gender, Place & Culture, 17:2, p. 151-167.  

Mathers, A.R. (2008). Hidden voices: the participation of people with learning disabilities in the experience 
of public open space. Local Environment 13(6): 515-529.

McClimens, A., Partridge, N. & Sexton, E. (2014). How do people with learning disability experience the 
city centre? A Sheffield case study. Health and Place, 28: 14-21. 

McGrath, L. Reavey, P. & Brown, S. D. (2008). The scenes and spaces of anxiety: Embodied expressions 
of distress in public and private fora. Emotion, Space and Society, 1(1) pp. 56–64. 

McKnight, L.(2010). Designing for ADHD: in search of guidelines. Konferenspaper. 

Mennis, J., Mason, M., Light, J., Rusby, J., Westling, E., Way, T., Zahakaris N. & Flay, B. (2016). Does 
substance use moderate the association of neighborhood disadvantage with perceived stress 
and safety in the activity spaces of urban youth? Drug and Alcohol Dependence 165: 288-292.  

Milner, P., Bray, A., Cleland, G., Taylor, J., Entwisle, R. & Wilson, P. (2004). Community Participation: People 
with disabilities finding their place. Dunedin: Donald Beasley Institute 

Morgan, K. P. (1996). Describing the Emperor’s New Clothes: Three Myths of Educational (In-)Equity. In 
The Gender Question in Education - Theory, Pedagogy, and Politics. New York: Routledge 

Moulaert, T., Wanka, A. & Drilling, M. (2018). The Social Production of Age, Space and Exclusion: Towards 
a More Theory-Driven Understanding of Spatial Exclusion Mechanisms in Later Life. Social 
Studies, Masaryk University, 2018, 15(1): 9-23.



47

PBF (2011:338). Plan- och byggförordning. Stockholm: Sveriges Riksdag.

PBL (2010:900 ). Plan- och bygglag. Stockholm: Sveriges Riksdag.

Redström, J. (2005). Towards user design? on the shift from object to user as the subject of design. Design 
studies, 27: 123-139.  

Regeringskansliet (2017). Jämställdhetspolitikens mål. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/
artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/ (2021-11-03)

Reimer, S. (2016). Its just a very male industry: gender and work in UK design agencies. Gender, Place & 
Culture, 23(7): 1033-1046     

Rey-Galindo, J.A., Rizo-Corona, L., González-Muñoz, E.L., & Aceves-González, C.A. (2020) Environmental 
information for people with visual impairment in Mexico - or what they need and how they use it. 
Applied ergonomics 85: 103079-103079.

Riazi, A., Riazi, F., Yoosfi, R., Bahmeei, F. (2016). Outdoor difficulties experienced by a group of visually 
impaired Iranian people. Journal of current ophthalology, 28(2):85–90. https://doi.org/10.1016/j.
joco.2016.04.002.

Ruble, T. L. (1983). Sex stereotypes: issues of change in the 1970s. Sex Roles, 9, 397-402.  

Sahlin I (2004) Enclosure or Inclusion? Urban Improvement and Homelessness Policies. Open House 
International, 2004, Vol. 29, Iss. 2, pp. 24-.31 29(2): 24-31.

Saito, Y. (2017). Aesthetics of the familiar: Everyday life and world-making. Oxford University Press.

Saito, Y. (2015). Aesthetics of the Everyday. [online: https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-
everyday/]

Samsel, M. & Perepa, P. (2013). The impact of media representation of disabilities on teacher’s perceptions. 
Bristol Journal of Learning Support, 28(4): 138-145 

Sarter, N. (2006). Multimodal information presentation: design guidance and research challenges. Int. J. 
Ind. Ergon. 36 (5), 439–445. https://doi.org/10.1016/j. ergon.2006.01.007.

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: how professionals think in action. Aldershot: Arena  

Schreiber, F. & Carius, A. (2020). Sense the City. Exploring the Future with all your Senses. Berlin: adelphi.

Sepe, M. (2013). Planning and place in the city: Mapping place identity. Routledge.

Shields, N., Synnot, A.J. & BARR, M. (2012). Perceived barriers and facilitators to physical activity for 
children with disability: a systematic review. British Journal of Sports Medicine, 46: 989-997 

Singer, J. (1999). Why can’t you be normal for once in your life?’ From a problem with no name to the 
emergence of a new category of difference, in Corker, M. & French, S. (Eds), Disability Discourse. 
Open University Press, pp. 59-67. 

Skellefteå kommun (2019). Förstudie för området runt kulturhuset. Skellefteå: Skellefteå kommun

Socialstyrelsen (n.d.). Stöd i arbetet med funktionshinder. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/stod-
i-arbetet/funktionshinder/ (2021-09-14) 

Sundevall, E.P. & Jansson, M. (2020). Inclusive parks across ages: Multifunction and urban open space 
management for children, adolescents, and the elderly. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 17(24).  

Sveriges Riksdag (2008:567). Diskrimineringslag.  

Thompson, D., Fisher, K.R., Purcul, C., Deeming, C. & Sawrikar, P. (2011). Community Attitudes to People 
with Disabilities: Scoping Project. Canberra: Australian Government Department of Families, 
Housing, Community Services and Indigenous Affairs 

Thörn, C. & Holgersson, H. (2016). Revisiting the urban frontier through the case of New Kvillebäcken, 
Gothenburg. City (London, England) 20(5): 663-684.

Thörn, C. (2011). Soft Policies of Exclusion: Entrepreneurial Strategies of Ambience and Control of Public 
Space in Gothenburg, Sweden. Urban Geography 32.7: 989-1008

Tuttle, D. & Tuttle, N. (2004). Self-Esteem and Adjusting with Blindness: the Process of Responding to 
Life’s Demands, third ed. Charles C. Thomas, Publisher, Ltd.

Van Riel, K. & Salama, A. (2019). Using Auto-Photography to Explore Young People’s Belonging and 
Exclusion in Urban Spaces in Accra, Ghana. Open House International. 44. 62-70.



48

Vanderbeck, R. M., & Morse Dunkley, C. (2004). Introduction: geographies of exclusion, inclusion and belonging 
in young lives, Children’s Geographies, 2:2, 177-183, DOI: 10.1080/14733280410001720494

Vrasti, W. & Smaran, D. (2016). Cityzenship: Rightful Presence and the Urban Commons. Citizenship 
Studies 20.8 (2016): 994-1011.

Waller, S., Bradley, M., Hosking, I. & Clarkson, P.J. (2015). “Making the case for inclusive design”, Applied 
Ergonomics, vol. 46, pp. 297-303.

Welsh, R.L. (1997). The psychosocial dimensions of orientation and mobility. In: Blasch, Bruce B., Wiener, 
W.R., Welsh, R.L. (Eds.), Foundations of Orientation and Mobility, pp. 200–227. New York: AFB 
Press. 

WHO (2015). Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators. World Health 
Organisation.  

WHO (n.d.) Disability. Tillgänglig: https://www.who.int/healthtopics/ disability#tab=tab_1(2021-09-14) 

Wiesel, I. (2009). Community and the geography of people with intellectual disability. Social and Cultural 
Geography, 10(5): 599-613 

Wikberg Nilsson, Å. &  Jahnke, M. (2018). Tactics for Norm-Creative Innovation. She-Ji The International 
Journal of Design, Economics, and Innovation, 4(4): 375-391  

Wikberg Nilsson, Å., Andersson, L., Eronen, M., Haugen, K., Hidman, E., Molnar, S. & Sjöholm, J. (2022). 
En plats att leva på: verktyg och metoder för samskapade, inkluderande och attraktiva livsmiljöer. 
Luleå: Luleå tekniska universitet 

Wikberg Nilsson, Å., Blomqvist, K., Jahnke, M., Molnar, S., Nilsson, K. L., de Fine Licht, K. & Öhrling, T. 
(2018). Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling. Luleå: Luleå tekniska universitet 

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). Design: process och metod (2nd ed.). Lund: 
Studentlitteratur 

Williams, B., Copestake, P., Eversley, J. & Stafford, B. (2008). Experiences and expectations of disabled 
people. London: Department for Work and Pensions, Office for Disability Studies 

Williams, M.A., Galbraith, C., Kane, S.K. & Hurst, A. (2014). “ just let the cane hit it ” : how the blind and 
sighted see navigation differently. ASSETS’14: 217–224.

Winance, M. 2014, “Universal design and the challenge of diversity: reflections on the principles of UD, 
based on empirical research of people’s mobility”. Disability and rehabilitation, 36(16): 1334-1343.

Yuma-Guerrero, P.J., Cubbin, C. & von Sternberg, K. (2017). Neighborhood Social Cohesion as a Mediator 
of Neighborhood Conditions on Mothers’ Engagement in Physical Activity: Results From the 
Geographic Research on Wellbeing Study. Health Education and Behavior 44(6): 845-856.

Zhang, L. & Haller, B. (2013). Consuming Image: How mass media impact the identity of people with 
disabilities. Communication Quarterly, 61(3): 319-334 



49



50


