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1) Bakgrund
Hållbarhet är viktigt att eftersträva i alla delar av planering och utformning för jämställdheten i samhället. Den sociala 

hållbarheten handlar om att främja allas rätt att medverka i samhället på lika villkor oberoende av kapacitet, kön, religion 

m.m. I Sverige finns de Transportpolitiska målen som jobbar med just detta. En del av de Transportpolitiska målen 

jobbar mot att tillgodose resebehoven av medborgarna samt se till att utformning bör vara tillgänglig och användbar för 

alla. Kollektivtrafiken är ett verktyg som används för att uppnå bland annat dessa mål.

För att främja deltagandet i samhället bör resorna från dörr till dörr med kollektivtrafik vara tillgängliga och användbara. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur tillgänglig och användbar resan är Expresslinjen i Helsingborg för individer med 

funktionsnedsättning. Dessutom ska kommunens arbete med tillgänglighet undersökas och jämföras med hur individer 

med funktionsnedsättning upplever. Utifrån syftet har följande frågeställningar bildats:

• Hur ser mikrotillgängligheten ut ur ett “hela-resan-perspektiv” från dörr till hållplats för personer med 

funktionsnedsättning?

• Hur upplevs användbarheten för personer med funktionsnedsättning utifrån ett “hela-resan-perspektiv”?

• Hur har kommunen jobbat med tillgänglighetskraven vid byggandet av Expressbussen från ett “hela-resan-

perspektiv”? Och hur stämmer kommunens syn på tillgängligheten och användbarheten överens med hur personer 

med funktionsnedsättning känner?

3) Resultat

Intervjuerna och observationerna som utfördes med individerna pekade på likartade problem under resans gång. Hinder som vanligtvis 

förekom var svårpasserade höjdskillnader, ojämnheter på gångbanor samt avsaknad av viloplatser i form av bänkar eller liknande. Under 

resornas gång var det även svårt att ta sig ut ur och in till fastigheter genom entrédörrar, detta krävde hjälp. I vissa fall var det svårt att stiga 

ombord på bussen då busschauffören inte var uppmärksam på behovet av en fällbar ramp. I andra fall gavs det inte tillräckligt med tid för att 

kunna sätta sig ned. Körsättet ombord på bussen kunde ibland även vara ryckigt och på sätt påverka känslan av resan negativt för individen. 

Därför upplevde individerna en hel del hinder vilka var svåra att ta sig igenom, hela resan var därför inte användbar. 

Inventeringen visade på en hel del brister i utformningen såsom nollkanter, avsaknad eller felplacering av ledstråk, felplacering av stolpar 

med vägmärken m.m. Stolparna med vägmärken var vanligtvis felplacerade. Gångbanorna var i de majoriteten av fallen ojämna och hade 

höjdskillnader som kunde leda till snubbelrisk. På alla sträckor som inventerades saknades sittmöjligheter inom ett rimligt avstånd. 

Kontrastmarkeringar saknades i många fall, bland annat då det förekom utstickande byggnadsdelar eller dyl.

• Sträcka 1 bedöms få betyget 1,20 av 3

• Sträcka 2 bedöms få betyget 1,50 av 3

• Sträcka 3 bedöms få betyget 1,37 av 3

Inventeringen av fordonet visade inte på några brister, betyget för fordonet bedömdes därför till 1 av 1.

2) Metod

Tre olika metoder användes för att besvara frågeställningarna.

Inventering användes för att bedöma tillgängligheten enligt riktlinjer för utemiljön och fordonet. Sträckningarna som 

inventerades valdes utifrån hur individerna förflyttade sig med hjälp av Expresslinjen. Bedömningen för utemiljön utgick 

från 9 olika kategorier med delkategorier medan fordonet endast behandlade 3 kategorier. Betygsskalan för bedömningen 

låg mellan 0-3, slutvärdet för sträckan beräknades utifrån ett medelvärde. Bedömningen för fordonet låg mellan 0-1, 

slutvärdet för kategorierna beräknades även här utifrån ett medelvärde. 

Intervjuer med observationer användes för att bedöma hur användbar miljön var från dörr till dörr för individer med 

funktionsnedsättning. Observationen skedde under tiden som individen brukade miljön parallellt med intervjun. 

Intervjun med kommunen utfördes med hjälp av tjänstemän. Frågorna behandlade hur satsningen påverkade 

utformningen och därmed tillgängligheten för resenärer med funktionsnedsättning. Intervjufrågorna med både 

individerna med funktionsnedsättning och kommunen formades enligt vetenskapliga källor för att styra konversationen 

inom ämnet samt minska felkällor.

Intervjun med kommunen pekade på problem under arbetets gång som försvårade att riktlinjerna för tillgänglighet uppfylldes. Exempelvis 

var tidspressen, bristen i kommunikationen och bristen i planeringen mellan de olika aktörerna några delar som försvårade arbetet. Utöver 

detta förekom en del ändringar som påverkade satsningens utformning. Ibland fanns det dock inga skäl att inte följa riktlinjer.

4) Slutsats

• Hela resan är inte tillgänglig enligt inventeringen som utfördes

• Hela resan är inte heller användbar enligt intervjuerna och observationerna

• Kommunen anser att tillgängligheten har förbättrats en hel del. Riktlinjerna följdes så gott det gick, i andra fall fanns det inga skäl till 

varför riktlinjerna inte följdes.

Bild 1: Illustrativ figur över Expressbussen (Skånetrafiken, 2020)


