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Sammanfattning	

Denna studie analyserar och lyfter fram tillgänglighet ur ett intersektionellt perspektiv, det 
vill säga ur ett perspektiv som tar hänsyn till kön, sexualitet, etnicitet, ålder, klass och 
funktionsvariationer samt hur de påverkar varandra. Här lyfts det fram hur två 
kommunala kultur- och fritidsanläggningar i Linköping arbetar med dessa frågor. 
Materialinsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer och observationer. 
Materialet analyserades med analysmetoden grundad teori, vilket innebär att forskaren ger 
sig ut på fältet utan förutfattade meningar eller prägling av vad resultatet bör vara. Det är 
en metod som fokuserar på empirin och används för att generera ny kunskap. Resultaten 
av denna studie lyfter fram både fall som har lyckats med satsningar på tillgänglighet 
utifrån ett intersektionellt perspektiv men även fall som har svårt med detta arbete på 
grund av gamla kvarlevor från tidigare bristfälligt planerat byggprojekt. Studien finner 
empiri som styrker tidigare forskning och bidrar till utökningen av forskning kopplat till 
tillgänglighet utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
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Förord	

Jag vill tacka informanterna som deltog i denna studie, utan er skulle detta arbete inte 
varit möjligt. Jag vill även tacka min handledare som ställt upp och handlett mig under 
studiens gång. Sist men inte minst vill jag även tacka mina nära och kära som stöttade mig 
under denna period.   
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Inledning 
Kultur- och fritidsanläggningar bör utifrån en jämlikhets och demokratisk synvinkel vara 
utformade på ett sätt som upplevs tillgängligt för alla. Detta är av stor betydelse för att alla 
ska få möjlighet att utöva fritidsaktiviteter men ännu viktigare vid kommunala 
anläggningar då det är kommunens uppgift att arbeta för att underlätta för stadens 
medborgare. Men hur arbetar Linköpings kommun med tillgänglighetsfrågor och hur ser 
tillgängligheten ut för alla i kommunens anläggningar?  

Genom att lyfta fram två olika arenor för fritidsaktiviteter är syftet att identifiera vilka 
dessa anläggningar är tillgängliga för och vilka som utesluts. Därmed är det viktigt att en 
frågar sig ”tillgängligt för vem”1? Begreppet tillgänglighet användes förr endast för att 
belysa framkomligheten för människor med funktionsvariation som exempelvis 
rullstolsanvändare men har idag kommit att användas i ett bredare sammanhang. Denna 
studie kommer att utgå ifrån två av kultur- och fritidskontorets anläggningar, nämligen 
Linköpings stifts- och landsbibliotek och Saab arena i Linköping. Enligt en slutrapport från 
Svensk Biblioteksföreningen2 är ett bibliotek ett offentligt rum3, vilket innebär att det ska 
vara ”tillgängligt för allmänheten”4. I Saab Arena utövas fritidsaktiviteter så som hockey 
och skridskoåkning men det anordnas även olika föreställningar och konserter vilket lyfter 
betydelsen av tillgängligheten ytterligare med hänsyn till det breda spektrum av publik.  

Idag utforskas tillgängligheten utifrån ett flertal perspektiv som exempelvis utifrån genus- 
eller etnicitetsperspektiv men även utifrån ett intersektionellt perspektiv. Denna studie 
fokuserar på tillgängligheten utifrån ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur 
tillgängligt det är för alla oavsett kön, etnicitet, klass, funktionsvariation och ålder. Ett 
intersektionellt perspektiv belyser bland annat olika former av diskriminerande 
maktordningar och hur dessa är sammanvävda samt påverkar varandra.5  

                                                   
1 Bengt Holmberg, Agneta Ståhl, Mai Almén & Hanna Wennberg, ”Tillgänglighet, trygghet och andra 
subjektiva aspekter”, i Trafiken i den hållbara staden, red. Christer Hydén, (Malmö, 2010), s. 60 f. 

2 Svensk Biblioteksförening är en förening som arbetar för att biblioteken i Sverige ska utvecklas samt ökar 
kunskapen om bibliotekens uppgifter.  

3 Svensk Biblioteksföreningen, Reflektioner kring bibliotekens utveckling – Slutrapport från Svensk 
Biblioteksföreningens utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav, 
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/slutrapport_anvandarkrav.pdf, (2017-
04-17), s. 6. 

4 Nationalencyklopedin, Offentligt rum, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/offentligt-rum, 
(2017-04-17). 

5 Tina Mattson, Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis, (Malmö, 2015), s. 19. 
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Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med studien är att ta reda på hur tillgängliga Linköpings kommuns kultur- och 
fritidsanläggningar är samt hur Linköpings kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor när 
det kommer till dessa anläggningar. De två anläggningarna som undersöks är Linköpings 
stifts- och landsbibliotek och Saab Arena. Fokus kommer att ligga på att studera 
tillgängligheten utifrån ett intersektionellt perspektiv, det vill säga tillgänglighet utifrån ett 
bredare perspektiv som inkluderar sexualitet, kön, ålder, etnicitet, funktionsvariationer 
och klass. För att studiens syfte ska kunna uppnås på ett adekvat sätt har jag valt att 
använda mig av både observationer och intervjuer som kompletterar varandra väl i 
relation till vad som sägs och vad som syns. Studiens frågeställningar är: 

• Hur ser tillgängligheten ut i Saab Arena och Linköpings stifts- och landsbibliotek 
utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

• Hur definierar informanterna tillgänglighet i relation till Saab arena och Linköpings 
stifts- och landsbibliotek? 

Avgränsning	

Ursprungligen ville jag undersöka tillgängligheten på flera olika anläggningar som kultur- 
och fritidsförvaltningen är ansvariga för men jag valde att avgränsa min studie till att 
endast fokusera på tillgängligheten i Saab Arena och i Huvudbiblioteket. Valet föll på dessa 
två då de är två av de största anläggningarna i Linköping för kultur- och fritidsaktiviteter.  

Då tillgänglighet är ett brett begrepp och kan definieras på olika sätt är det därför viktigt 
att lyfta fram hur jag använder begreppet. Begreppet definieras nedan och kommer 
används baserat på hur informanterna använder begreppet. Studien kommer därmed att 
baseras på informanternas utsagor samt mina observationer.  

Kultur-	och	fritidsförvaltningen	

Kultur- och fritidsförvaltningen består av kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och 
fritidskontoret. Nämnden består av politiker som tar beslut om flera kultur- och 
fritidsfrågor i Linköpings kommun, det kan vara beslut om att renovera en bestående 
idrottslokal eller beslut om att bygga en ny simhall. Kontoret består av tjänstemän som 
arbetar för att verkställa nämndens beslut. Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt 
utvecklingskontor som utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i 
Linköping. De hanterar och ansvarar bland annat för idrotts- och friluftsanläggningar samt 
biblioteksverksamhet.6  

                                                   
6 Linköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen (2016-11-08), http://www.linkoping.se/kommun-
och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kultur--och-fritidsforvaltningen/, (2017-04-09). 
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Saab	Arena	

Saab Arena invigdes i början av september år 20o4 som Cloetta Center och bytte år 2014 
namn till Saab arena. Saab Arena är idag den största evenemangsarenan i Linköping samt 
Sveriges fjärde största efter Globen i Stockholm, Scandinavium i Göteborg och Malmö 
Arena.7 I Arenarummet, det största rummet, arrangeras idrottsevenemang, konserter, 
företagsevent, samt mässor. Publikkapaciteten är 11 500 personer när det är konserter och 
8500 personer när det är ishockeymatch.8  Förutom Arenarummet finns en stor och rymlig 
entréhall, restaurang samt flera konferensrum och loger. Det tar 5 minuter att gå till Saab 
Arena från resecentrum i Linköping och på deras hemsida finns information om hur en 
kan ta sig dit på olika sätt.9  

Linköpings	stifts-	och	landsbibliotek	

Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, nio närbibliotek och en bokbuss.10 
Denna studie kommer endast att omfatta huvudbiblioteket. Linköpings huvudbibliotek 
heter Linköpings stifts- och landsbibliotek och invigdes år 2000. Den tidigare byggnaden 
förstördes i en anlagd brand 1996. Huvudbiblioteket finns på Östgötagatan 5, bredvid 
Länsstyrelsen Östergötland. Ena sidan, där hela sidan består av glas, är vänd mot 
kungsträdgården, domkyrkan och slottet. Delar av det gamla biblioteket som klarade sig 
från branden integrerades i den nya byggnaden och är riktad mot Hunnebergsgatan.11  

Insamlingsmetod	och	material	

Min fältkontakt skapades under ett tidigt skede då jag under perioden 27 februari till och 
med 31 mars 2017 praktiserade på kultur- och fritidskontoret i Linköpings kommun. Det 
var under praktikperioden som intresset för denna studie växte fram. Praktikperioden 
skapade förutsättningar för att få tillgång till Saab Arena även när det inte var evenemang 
eller matcher samt tillgång till informanter vars utsagor representeras i studien, vilket 
underlättade materialinsamlingen. Jag informerade ledningen på kultur- och 
fritidskontoret om studien och dess syfte varpå jag sedan tog kontakt med personal som 
arbetar med dessa frågor inom kultur- och fritidssektorn men även i Linköpings 
huvudbibliotek, Visit Linköping12 och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret.  
                                                   
7 Saab Arena, Om Saab Arena, http://www.saabarena.com/page.asp?tag=info_saabarena, (2017-04-09). 

8 Saab Arena, Våra lokaler, http://www.saabarena.com/rooms.asp, (2017-04-09). 

9 Saab Arena, Hitta hit, http://www.saabarena.com/page.asp?tag=info_hittahit, (2017-04-09). 

10 Linköpings kommun, Bibliotek, http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/bibliotek/, (2017-04-09). 

11 Wikipedia, Linköpings stifts- och landsbibliotek (2017-03-27), 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Linköpings_stifts-_och_landsbibliotek, (2017-04-10). 

12 Visit Linköping är ett evenemangs och marknadsföringsbolag som arbetar med olika evenemang i 
Linköping för att skapa en attraktiv stad för både besökare och Linköpingsbor.  
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Intervjuer	

Materialet utgjordes av kvalitativa forskningsintervjuer och observationer. Intervjuer och 
observationer producerar varsin typ av kunskap vilket möjliggör vissa analyser medan det 
utesluter andra. Medan intervjuer lyfter fram individers egna upplevelser, åsikter, känslor 
och avsikter lyfter observationer fram det som sker som är taget för givet och för självklart 
för människor att berätta om i intervjuer.13 Enligt Eva Fägerborg kan en kombination av 
intervjuer och observationer ge en högre kvalitet på material.14 Ytterligare en anledning till 
att dessa två kompletterande insamlingsmetoder valdes var för att antalet informanter som 
har kunskap om ämnet samt arbetar inom kommunen är få, därmed valdes observationer 
för att styrka studien.  

Denna studies tillvägagångssätt vid intervjuer kan, enligt Alan Bryman, kallas för 
semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer beskrivs som ”en situation där 
intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett 
frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar”15. Jag konstruerade ett 
frågeschema innan intervjuerna där frågorna valdes utefter studiens syfte samt 
frågeställningar, vem som skulle intervjuas och om det gällde Saab arena eller Linköpings 
stifts- och landsbibliotek. Frågorna varierade lite beroende på vem det var som 
intervjuades, om det gällde Saab Arena eller biblioteket. Frågorna var öppet formulerade 
för att informanterna skulle kunna utrycka sig fritt utan att styras eller begränsas av 
ledande frågor. Under intervjuerna utgick jag från frågeschemat men lämnade utrymme 
för ändringar i frågornas ordningsföljd och  följdfrågor som uppstod under intervjun. 
Intervjuerna varade mellan 40-50 minuter. 

Urval	

I denna studie användes ett målinriktat urval, det vill säga att informanterna valdes ut 
efter kriterier som gjorde dem relevanta för studien.16 Innan valet av metod gjordes var jag 
medveten om att studien behövde informanter som hade kunskap om ämnet samt kunde 
svara på frågor som rör tillgänglighet och biblioteket eller Saab Arena. De flesta 
informanterna hade jag träffat under min praktikperiod och hade redan deras  
kontaktuppgifter. Informanterna kontaktades via mail där de fick information om studiens 
syfte och tillfrågades ifall de ville delta. Slutligen blev det sex informanter som deltog i 
studien. Göran arbetar på Kultur- och fritidskontoret, Thomas arbetar på Visit Linköping, 

                                                   
13 Marcus Öhlander & Oscar Pripp, ”Observation”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus 
Öhlander (Lund, 2011), s. 114 ff. 

14 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 2011), s. 
85. 

15 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2008), s. 206. 

16 Bryman (Malmö, 2008), s. 392. 



5 

Sandra arbetar på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Eva, Maria och Emma arbetar på 
Linköpings stifts- och landsbibliotek.  

Observationer	

I studien utfördes även observationer. Jag använde mig av en kombination av deltagande 
observation och endast observation, det vill säga att jag iakttog miljön samtidigt som jag 
var involverad i samspel med andra i miljön. Katrine Fangen skriver  

Man kan säga att deltagande observation rör sig på en skala som går från att endast observera 
till att endast delta. Om du väljer att enbart observera vill det säga att du ställer dig vid 
sidolinjen och tittar på vad de andra gör. Om du enbart deltar betyder det att du är med på 
samma villkor som alla andra närvarande, som en primär deltagare.17  

Jag som observatör kombinerade deltagande observation och endast observation. Ibland 
gick jag runt i anläggningarna och endast observerade. Andra gånger var jag mer 
deltagande, då jag kunde föra konversationer och interagera med de anställda i 
anläggningarna genom att ställa frågor som var en kan finna olika hjälpmedel, böcker eller 
var toaletterna och hissarna finns i Saab arena. Sammanlagt utfördes fyra observationer, 
två i Saab arena och två i Linköpings stifts- och landsbibliotek.  

Etiska	reflektioner	

En etisk diskussion samt etiska överväganden är nödvändiga att ha vid forskning som 
berör människor där bland annat forskningsområdet, forskningstemat eller de personer 
som är med i studien diskuteras. Steinar Kvale lyfter fram vikten av att överväga de 
positiva och negativa aspekterna med studien. De vetenskapliga fördelarna måste överväga 
konsekvenserna som kan uppstå.18 De fyra forskningsetiska grundprinciperna från 
Vetenskapsrådet, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet har efterlevts vid utförandet av insamling samt hantering av empirin.19  

Redan vid definieringen av syftet skedde en reflektion kring de etiska svårigheter som 
kunde uppstå under intervjuerna och observationerna. Både Linköpings stifts- och 
landsbibliotek och Saab Arena är offentliga platser som nyttjas vardagligt men de är även 
arbetsplatser. Detta var något som jag hade i åtanke under observationerna men även vid 
val av informanter. Under observationerna var jag noggrann med att inte beskriva enskilda 
individer på sätt som de kunde bli igenkända av utomstående utan fokus låg snarare på 
vad som hände och hur det såg ut i anläggningarna.  

Informanterna fick information skickat till sig via mail där de informerades om studien 
och dess syfte samt att deras medverkan var frivillig. Vid hantering av intervjuerna fick 

                                                   
17 Katrine Fangen, Deltagande observation, (Malmö, 2005), s. 30. 

18 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2009), s. 88 ff. 

19 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, (Stockholm, 2002), s. 6 ff. 
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informanterna påhittade namn som används i denna studie då informanterna är anonyma. 
Det har endast varit jag som haft tillgång till materialet under studiens gång. Utöver det 
har empirin behandlats med största möjliga sekretess.  

En annan punkt som är värd att lyfta fram är att de informanter vars utsagor representeras 
i studien från Linköpings stifts- och landsbibliotek alla är kvinnor medan de två 
informanterna vars utsagor representeras i studien från Saab arena båda är män. Detta 
blev så med anledning av att de människor som besitter denna kunskap och arbetar med 
tillgänglighetsfrågor på Saab arena eller Linköpings stifts- och landsbibliotek råkar endast 
vara män respektive kvinnor. Detta kan prägla hur de ser på tillgänglighetsfrågor samt hur 
de svarat på mina frågor.  

Med hänsyn till att studien utgår utifrån ett intersektionellt perspektiv är det av relevans 
att det sker en etiskt reflektion kring att jag är en studerande kvinna i 20-års åldern med 
annan etisk bakgrund än svensk samt hur det kan ha påverkat studien. Det kan exempelvis 
ha påverkat att jag har uppmärksammat händelser eller sociala interaktioner som en man 
inte skulle ha gjort, jag kan även ha uppmärksammat situationer annorlunda jämfört med 
hur en äldre person skulle ha gjort det och så vidare. Därmed är det av vikt att lyfta fram 
att detta är mina observationer samt mina reflektioner, detta i sig skapar ingen sanning 
utan ett alternativt perspektiv på tillgänglighet.  

Analysmetod	och	teori	

Under denna rubrik redogörs för studiens metodologiska och teoretiska ansatser som 
studien har inspirerats utav. Dessa har gjort det möjligt att uppnå studiens syfte samt 
besvara dess frågeställningar i kombination med empirin. Tidigare forskning som varit av 
relevans för studien presenteras och beskrivs.  

Centrala	begrepp	

Begreppet tillgänglighet har länge associerats med anpassning samt framkomlighet för 
människor med någon typ av funktionsvariation. Under senare tid har begreppet däremot 
börjat användas i ett bredare sammanhang. Tillgängligheten bestämmer bland annat hur 
individer rör sig och styrs exempelvis av trygghet, offentlighet och orienterbarhet.20  
Erving Goffman lyfter fram att sociala normer kontrollerar och hämmar individers 
tillgänglighet i det offentliga rummet. Det offentliga rummet struktureras av offentlig 
social ordning och ritualer som begränsar tillgängligheten i rummet. Dessa sociala normer 
bestämmer exempelvis samspel i rummet, hur människor klär sig samt vad de får och inte 
får göra.21  

                                                   
20 Boverket, Vidga vyerna – Planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet (2010), 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/vidga-vyerna.pdf, (2017-04-10). 

21 Erving Goffman, Relations in Public, (New York, 1971), s. 100 ff. 
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Från ett individperspektiv definieras tillgänglighet som mötet mellan människors 
funktionella kapacitet, vilket definieras av det mentala och det fysiska, samt den fysiska 
miljöns utformning/krav. Tillgänglighet utgår ifrån riktlinjer och normer. För att en analys 
av tillgänglighet ska kunna ske behövs kunskap om både miljön och människor i samhället. 
Det är även viktigt att fråga sig vem platsen är tillgänglig för.22 Denna studie syftar till att 
se hur tillgänglig Saab arena och Linköpings Stifts- och landsbibliotek är för alla oavsett 
kön, ålder, etnicitet, klass, sexualitet eller funktionsvariation.   

Då Linköpings kommuns fritidsanläggningar kan ses som offentliga rum har offentliga 
rum som begrepp varit centrala för studien. Ett offentligt rum är en del av en byggd miljö 
som är tillgänglig för allmänheten, det kan vara parker, folkbibliotek, shoppingcentrum, 
torg, fotbollsarenor och så vidare.23 För att kunna beskriva vad ett offentligt rum är lyfter 
Gunnar Persson fram den amerikanska arkitekten Michael Bills definition av ett offentligt 
rum som bland annat är där främlingar möts på en gemensam arena, att det ska vara 
tillgängligt för alla och delas av olika typer av människor, att det är skolor för social 
inlärning där accepterande och icke accepterande beteenden synliggörs samt används för 
gemensamma intressen.24  

Teoretisk	förankring	–	ett	intersektionellt	perspektiv	

Intersektionalitet härstammar från det engelska begreppet intersection, som betyder 
skärningspunkt eller korsning. Det intersektionella perspektivet härstammar ifrån 70- och 
80-talets black women rörelser i USA som en antirasistisk kritik mot den vita 
feminismen.25 Det intersektionella perspektivet belyser hur flera olika maktstrukturer 
påverkar varandra genom att flera kategorier vävs in i varandra.26 Det intersektionella 
perspektivet belyser således olika former av diskriminering i skärningspunkter mellan 
maktrelationer. Ett intersektionellt perspektiv syftar till att synliggöra diskriminerande 
skärningspunkter på grund av sexualitet, kön, ålder, etnicitet, funktionsvariationer och 
klass.27 De centrala kategorierna har länge uppmärksammats i separation ifrån varandra. 
Genusperspektiv har exempelvis uppmärksammat maktstrukturer mellan kvinnor och 
                                                   
22 Bengt Holmberg, Agneta Ståhl, Mai Almén & Hanna Wennberg, ”Tillgänglighet, trygghet och andra 
subjektiva aspekter”, i Trafiken i den hållbara staden, red. Christer Hydén, (Malmö, 2010), s. 60 f. 

23 Nationalencyklopedin, Offentligt rum, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/offentligt-rum, 
(2017-06-07). 

24 Gunnar Persson, ”Grannskap och lokal offentlighet i den senmoderna staden”, i Den motsägelsefulla 
staden. Vardagsliv och urbana regimer, red. Ingemar Elander m fl, (Lund, 2001), s. 156 f. 

25 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, (Malmö, 2005), s. 15. 

26 Tina Mattson, Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis, (Malmö, 2015), s. 19. 

27 Nationalencyklopedin, Intersektionalitet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet, 

(2017-04-14). 
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män, femininitet och maskulinitet, och då osynliggjort vilken roll klass, etnicitet eller ålder 
spelar för konstruktionen av femininitet eller maskulinitet. Det intersektionella 
perspektivet menar att det finns flera olika femininiteter och maskuliniteter som 
konstrueras av exempelvis kön, klass och etnicitet.28  

Denna tabell belyser de överordnade och underordnade kategorierna:  

Kategori Överordnad Underordnad 

Kön Man Kvinna 

Ålder Medelålders Äldre alt. yngre 

Klass Medelklass Arbetarklass 

Etnicitet Svenskt ursprung Icke svenskt ursprung 

Sexualitet Heterosexuell Icke heterosexuell 

Funktionsvariation Friskt och fullt rörlig Sjuk och rörelsehindrad 

Inspirerad av Klara Svenssons tabell.29 

Tabellen tydliggör de överordnade och underordnade kategorierna som finns i samhället, 
däremot är det inte lika tydligt i verkligheten som det är i teorin. I verkligheten sker 
diskrimineringen på olika sätt och i olika sammanhang beroende på var en befinner sig. 
Vårt samhälle präglas av maktstrukturer och dessa påverkar människor på olika sätt.  

Olika grupper av människor lever under olika villkor och med olika möjligheter beroende på 
om de är kvinnor eller män, hetero- eller homosexuella, arbetar- eller medelklass, har en 
svensk bakgrund eller om de har invandrat till Sverige eller har ljus eller mörk hudfärg.30  

I denna studie benämns kön, ålder, klass, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation som 
kategorier. Kategorierna används som analytiska begrepp och syftar till en konstruerad 
grupp.  

Tidigare	forskning	

Det har varit en utmaning att hitta tidigare forskning om specifikt kommunala 
anläggningar ur ett intersektionellt perspektiv som ett samlat begrepp då forskningen som 
belyser detta utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är begränsad. Däremot har tidigare 
forskning hittats som belyser tillgänglighet i offentliga rum utifrån ett intersektionellt 
perspektiv samt genus, etnicitet eller funktionsvariationer var för sig som denna studie 
kommer att använda sig av.  

                                                   
28  Mattson, (Malmö, 2015), s. 19.  

29 Klara Svensson, Intersektionell tillgänglighet – inkluderande utformning av det offentliga stadsrummet 
Brunnshög, Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, (Lund, 2014), s. 5. 

30 Ibid, s. 31. 
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Susan Fainstein och Lisa Servon lyfter fram Leonie Sandercock och Ann Forsyth studie 
som belyser den västerländska stads- och samhällsplaneringen som tidigare nästan enbart 
har fokuserat på den vita mannens behov. Detta på grund av att det förut endast var vita 
män som arbetade inom institutioner och organisationer samt kunde utöva makt över 
stadsrummet och påverka hur det formades. Sandercock och Forsyth menar att detta har 
lämnat sina spår och kan ses än idag i stadens offentliga rum.31 Deras studie utgår ifrån ett 
genusperspektiv men de berör det intersektionella perspektivet genom att kritisera att 
planeringsteorier sällan nämner något om de olika diskriminerande maktordningar utifrån 
exempelvis etnicitet, kön, genus, ålder och kultur.32 De lyfter även fram frågor som: hur 
använder och upplever olika grupper av kvinnor staden? Finns det samma hot för 
medelklass och fattiga kvinnor, för svenska kvinnor eller för kvinnor med annan etnisk 
bakgrund i stadens offentliga rum?33  

Klara Svensson lyfter i sin studie Intersektionell tillgänglighet – inkluderande utformning 
av det offentliga stadsrummet i Brunnshög fram vikten av att använda sig av ett 
intersektionellt perspektiv vid planering av offentliga rum. Svensson kom fram till att 
begreppet tillgänglighet fortfarande kopplas till att göra det framkomligt för människor 
med någon typ av funktionsvariation och att begreppet inte används i en större kontext 
inom kommunen. Svensson skriver: 

Det intersektionella perspektivet kan inom samhällsplanering användas för att synliggöra och 
medvetandegöra hur skilda identitetskategorier, såsom kön, etnicitet, funktionsnedsättning 
och trosuppfattning, samverkar i nyttjandet av stadens offentliga rum. […] För att främja 
tillgänglighet i det offentliga rummet kan intersektionalitet användas som teoretiskt verktyg, 
genom att belysa hur erfarenheter är flerdimensionella och med största sannolikhet varierar 
beroende på hur identitetsgrunderna är sammanflätade, för att därigenom finna effektiva och 
inkluderande planeringsstrategier.34 

Svensson belyser hur viktigt det intersektionella perspektivet är vid utformning av 
offentliga rum.  

Irene Molina lyfter fram hur tid och rum interagerar med intersektionella maktordningar 
och dess rumsliga ordnings konkreta konsekvenser. Komplexiteten i hur hem, stad och 
nation illustreras formas på diskursiv nivå som får oundvikliga konsekvenser på 

                                                   
31 Susan S. Fainstein & Lisa J. Servon, ”Introduction: The Intersektion of Gender and Planning”, i Gender 
and Planing: a reader, red. Susan S. Fainstein & Lisa J. Servon, (New Brunnswick, 2005), s. 9. 

32 Leonie Sandercock & Ann Forsyth, ”A Gender Agenda – New Directions for Planning Theory”, i Gender 
and Planing: a reader, red. Susan S. Fainstein & Lisa J. Servon, (New Brunnswick, 2005), s. 70.  

33 Sandercock & Forsyth, (New Brunnswick, 2005), s. 79. 

34 Klara Svensson, Intersektionell tillgänglighet – inkluderande utformning av det offentliga stadsrummet 
Brunnshög, Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, (Lund, 2014), s. 44. 
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människors vardagsliv.35 Molina lyfter bland annat fram att klass är den kategori som 
alltid är närvarande vid social exkludering i staden. Klasskillnader påverkar 
tillgängligheten till stadens faciliteter och påverkar vem som äger stadens offentliga rum.36 
Molina lyfter fram att 

Vi måste sätta igång med arbetet att rita nya kartor över världen och dess olika platser; kartor 
där makthegemonier dekonstrueras och destabiliseras; kartor där kvinnor, män, födda i 
Sverige eller varhelst inte exkluderas, objektifieras eller stigmatiseras. […] Den väg som här 
föreslås är att utgå ifrån att rummet måste analyseras relationellt och intersektionellt. Det 
rumsliga kan varken betraktas som blott en ram för mänsklig aktivitet som det har 
behandlats av geografin, eller som ytterligare en kategori bland många andra. Rummet är 
införlivat i all social aktivitet och därmed har rummet både kön, klass och ras.37  

För att kunna tillgängliggöra offentliga rum för alla behövs en kritisk granskning utifrån 
ett intersektionellt perspektiv. Detta innebär att den gamla tankegången om ”en container 
där mänsklig aktivitet äger rum”38 inte kan appliceras längre. Molina menar att en inte kan 
bygga ett rum utan att anpassa det efter människorna som kommer att vistas där. Alla 
dessa rum har olika besökare och det är relevant utifrån en tillgänglighetsaspekt. En kan 
inte bara skapa ett rum utan att tänka på hur rummets utformning påverkar människan 
och förvänta sig att social interaktion kommer att äga rum.  

Eileen Green och Carrie Singleton använder sig av grundad teori för att utforska hur unga 
kvinnor lever med risker på fritiden och i vardagslivet. De utförde undersökningar med en 
grupp vita kvinnor och en grupp kvinnor med annan etnisk bakgrund. De skriver att 
kvinnors vetskap om olika risker i vardagen samt hur kvinnor uppfattar och hanterar 
risker är upplysande om hur kvinnor lever sitt vardagsliv, om deras relationer med andra 
och var kvinnor väljer att bo, arbeta samt engagera sig i fritidsaktiviteter.39 Kvinnors 
fritidsaktiviteter påverkas av deras rädsla för att bli utsatta för våld av män, mäns kontroll 
över kvinnors fritidsföreningar samt mäns uppfattning om var kvinnor borde och inte 
borde vara, exempelvis att inte klä sig utmanande på offentliga platser.40 I sin studie kom 
de fram till att kvinnor undviker att vara ute när det är mörkt på grund av vad som kan 
hända dem, denna rädsla var kopplad till farliga män. Sådana farliga platser var platser 

                                                   
35 Irene Molina, ”Intersektionella rumsligheter”, Tidskrift för genusvetenskap (2007:3), s. 7.  

36 Ibid, s. 9. 

37 Ibid, s. 18. 

38 Ibid, s. 11. 

39 Eileen Green & Carrie Singleton, ”Risky bodies at Leisure: Young Women Negotiating Space and Place”, 
Sociology, Volume 40 (2006:5), s. 853 f. 

40 Ibid, s. 856. 
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med dålig belysning, gränder, parker eller områden med mycket buskar och träd. Många 
av dem kände sig säkrare när de var med någon.41 

Dessa fyra exempel på tidigare forskningar har varit relevanta för den här studien på olika 
sätt. Leonie Sandercock och Ann Forsyths forskning har varit relevant för att kunna lyfta 
fram hur människors egna behov kan återspeglas i deras arbeten. Detta har varit relevant 
för att visa hur tillgängligheten begränsas när det bara är en grupp av människor som 
arbetar med utformningen av anläggningen eller det offentliga rummet. Klara Svenssons 
tidigare studie har varit relevant för att lyfta fram vikten av att använda ett intersektionellt 
perspektiv vid bygget av en kommunal anläggning. Irene Molinas studie har använts för att 
kunna belysa vikten av användning av ett intersektionellt perspektiv samt hur det är 
kopplat till tillgänglighet. Eileen Green och Carrie Singletons forskning har varit relevant 
för att lyfta fram att mycket mörka och dystra platser inte tilltalar människor lika mycket 
som ljusa och öppna platser vilket även det kan påverka tillgängligheten för vissa personer. 

	Kvalitativ	forskningsmetod	och	grundad	teori	som	analysmetod	

Den här studien är en kvalitativ studie, vilket innebär att den ”bygger på en 
forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 
analys av data”42. Detta innebär att studien har en induktiv syn på relationen mellan 
praktik och teori. Studien använder sig av observationer och intervjuer som 
insamlingsmetoder, vilka är de två vanligaste metoderna vid insamling av empiri vid 
kvalitativ forskning.43 Fokus kommer således att ligga på informanternas utsagor samt vid 
observationerna som har utförts. Juliet Corbin och Anselm Strauss menar att det är 
forskningens syfte och forskningsfrågorna som dikterar om det bör bli en kvalitativ studie 
samt vilken forskningsmetod som är lämpligast att applicera för att kunna uppfylla syftet 
och besvara frågeställningen. De lyfter även fram att forskaren genom kvalitativ forskning 
har större möjlighet att få tillträde till människors privata information samt att generera 
ny kunskap snarare än att testa befintliga påståenden. Corbin och Strauss anser att 
forskaren har möjlighet att se förbi det vi redan vet och på så vis se saker utifrån andra 
perspektiv samt generera ny kunskap som kommer från empirin.44 Analysmetoden som 
har valts kallas för grundad teori och ses som en metod där empirin är källan till ny 
kunskap.  

Analysarbetet i studien har inspirerats av Juliet Corbin och Anselm Strauss Grounded 
Theory, som idag är en av de vanligaste metoderna för analys vid kvalitativ forskning. 
Barney Glaser och Anselm Strauss kom ut med den första boken om grundad teori år 1967, 

                                                   
41 Ibid, s. 860. 

42 Bryman (Malmö, 2008), s. 340.  

43 Ibid, s. 344. 

44 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research, (USA, 2008), s. 16. 
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The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.45 De gick sedan 
skilda vägar och utvecklade grundad teori på olika sätt. Grundad teori används inom flera 
områden som exempelvis pedagogik, sociologi och företagsekonomi.46 Några av de 
centrala och grundläggande redskapen vid grundad teori är teoretiskt urval, kodning, 
teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser.47 Teoretiskt urval innebär ”en 
datainsamling i syfte att generera teori där forskaren samtidigt samlar in, kodar och 
analyserar data, bestämmer sig för vilken information som ska samlas in därnäst”48. Vid 
applicering av grundad teori utgör kodningsprocessen en större del av arbetet, där 
forskaren använder sitt insamlade material för att generera kategorier. Kategorierna 
tilldelas egenskaper som senare resulterar i olika begrepp.49 Teoretisk mättnad innebär att 
forskaren efter skapandet av en kategori fortsätter att samla in data för att kunna 
bestämma kategorins karaktär tills forskaren anser att ny data inte längre ger någon ny 
kunskap. Kontinuerliga jämförelser innebär att forskaren tar anteckningar och jämför 
utsagor och observationer som kodas under samma kategori för att en teoretisk analys ska 
kunna ske.50 Det kan ibland vara en utmaning att definiera de olika delarna i grundad 
teori, vissa forskare tycker att grundad teori följs mer när en bryter mot principerna än när 
en följer dem.51  

Jag utförde först en observation i Linköpings stifts- och landsbibliotek och sedan en 
observation i Saab arena varpå jag renskrev mina anteckningar. Genom att börja med 
observationer skapade jag mig själv en bild av hur det såg ut i Saab arena och Linköpings 
stifts- och landsbibliotek och visste vilka frågor jag skulle ställa vid intervjuer. Detta gjorde 
att jag utformade intervjuguiden utifrån observationerna för att få med den information 
som är relevant för studiens syfte. Sedan utfördes den första intervjun som var med Visit 
Linköping, varpå jag transkriberade intervjun och kodade för att se ifall frågorna gav den 
informationen som behövdes. Efter det utfördes en intervju med en av de anställda på 
Linköpings stifts- och landsbibliotek varpå jag sedan igen transkriberade intervjun och 
kodade för att se vad för information jag fick samt om jag behövde komplettera med fler 
frågor till nästa intervju. Jag pendlade konstant mellan insamling av empiri och 
bearbetning av empiri ända fram till sista intervjun och observationen var gjord. 
Bearbetning av materialet inspirerades av Corbin och Strauss bok Basics of qualitative 
research. Att koda innebär att jag läste igenom anteckningarna från observationerna samt 
                                                   
45 Bryman, (Malmö, 2008), s. 513.  

46 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, (Lund, 2008), s. 125.  

47 Bryman, (Malmö, 2008), s. 516 f. 

48 Bryman, (Malmö, 2008), s. 393. 

49 Alvesson & Sköldberg, (Lund, 2008), s. 143.  

50 Bryman, (Malmö, 2008), s. 516 f. 

51 Bryman, (Malmö, 2008), s. 513 ff.  
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intervjuerna samtidigt som intressanta meningar eller citat markerades.52 Dessa utvalda 
meningar eller citat kategoriserades varpå dessa kategorier sedan förklarades med 
beskrivande ord. Dessa kategorier blev sedan rubriker som presenteras i analysen.  

 

Analys 
Under denna rubrik redogörs för studiens analys samt de kategorier och begrepp som kan 
knytas an till tillgängligheten i Saab Arena och huvudbiblioteket i Linköping utifrån 
intervjuerna och observationerna. Analysen utgår ifrån två större underrubriker som är 
Tillgängligheten i Saab arena och Tillgängligheten i Linköpings stifts- och landsbibliotek. 
Detta för att skilja på hur tillgängligheten är i Saab Arena och hur den är i Linköpings 
stifts- och landsbibliotek. Under rubrikerna Tillgängligheten i Saab arena och 
Tillgängligheten i Linköpings stifts- och landsbibliotek finns underrubrikerna som är 
kategorier som har namngetts utifrån de begrepp som har skapats under kodningsarbetet. 
Alla kategorier hänger ihop samt går in i varandra på något vis men har getts olika namn 
för att kunna skapa en tydlig struktur i analysen. Under Tillgängligheten i Saab arena 
presenteras all analys kopplad till tillgängligheten i Saab arena, underrubriken En plats för 
alla som följer den överordnade normen beskriver vem arenan är tillgänglig för. 
Underrubriken Vad är tillgänglighet? försöker lyfta fram vikten av att använda ett 
intersektionellt perspektiv vid analys av tillgänglighet. Under rubriken Tillgängligheten i 
Linköpings stifts- och landsbibliotek presenteras all analys kopplad till tillgängligheten i 
Linköpings stifts- och landsbibliotek. Underrubriken En plats för nästan alla beskriver 
vilka biblioteket är tillgängliga för och vilka som kan uteslutas i biblioteket.  

Tillgängligheten	i	Saab	arena		

Den första observationen genomfördes i Saab arena. Något som framgick vid 
kodningsarbetet var att anteckningarna från observationerna uppmärksammade hur det 
såg ut i arenan: 

Väggarna är mörka och golvet är mörkt. Endast gråa och svarta toner. Baren vid 
huvudentrén är helt svart och själva baren är väldigt hög. Skyltningen i hela arenan är också 
mörk och försvinner lätt i bakgrunden.  

Green och Singleton tar upp frågan om hur öppna platser, upplysta platser och befolkade 
platser upplevs som trygga och där mörka och dåligt belysta platser är något som 
exempelvis kvinnor undviker.53 Detta innebär att ljusa platser tilltalar fler människor än 
vad mörka platser gör. Att en plats är mörk och dyster tilltalar inte alla människor, 
                                                   
52 Bryman, (2008), s. 514 ff. 

53 Elieen Green & Carrie Singleton, ”Risky bodies at Leisure: Young Women Negotiating Space and Place”, 
Sociology, Volume 40 (2006:5), s 860. 
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exempelvis upplevs korridorer som små och trånga när det är mörkt och där det inte finns 
fönster. Även mörka färger eller svagt belysta platser kan begränsa tillgängligheten för 
vissa. Att baren är hög kan även upplevas som exkluderande för rullstolsanvändare. Under 
min första observation var en person som jobbar i Saab arena med och visade mig runt 
samt fanns där ifall jag hade några frågor. Denne nämnde att rullstolsanvändare inte 
hinner ner till baren vid pauser utan har en annan bar där de kan vara. Detta är 
exkluderande då människor hänvisas till olika platser. Ett annat exempel på hur det kan 
upplevas som exkluderande för rullstolsanvändare utifrån mina fältanteckningar är: 

För att kunna komma in till restaurangen behöver rullstolsanvändare ta sig dit på ett annat 
sätt till skillnad från människor som går in till restaurangen. Huvudingång är inte tillgänglig 
för rullstolsanvändare då hissen sitter på andra sidan av restaurangen. Rullstolsanvändare 
kommer in från andra sidan av restaurangen, det vill säga från den sidan där köket är.  

Att vissa människor behöver hänvisas till andra ingångar är exkluderande då de måste 
skiljas från familj eller vänner som de kommer med för att gå runt och ta en annan väg för 
att komma in till samma plats som sin familj eller sina vänner. Detta gör det mindre 
tillgängligt för individer som använder rullstol. I intervjun med en projektledare från 
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret från Linköpings kommun framgick det att även 
funktionshinderorganisationerna har haft åsikter om detta:  

Sandra: Jag vet ju att man från funktionshinderorganisationerna har haft väldigt mycket 
åsikter om biblioteket och Saab arena. Man har varit väldigt nöjd med biblioteket men väldigt 
missnöjd med Saab arena. När man invigde Saab arena så var det inte helt 
tillgänglighetsanpassat. Exempelvis så går en utav hissarna upp till en bakdörr så det är man 
jättemissnöjd med. […] På grund av det med Saab arena har man drivit frågan med att man 
vill ha en certifierad sakkunnig. […] Nu finns det 2-3 stycken i stan som är certifierade för att 
kunna granska ritningar och så. 

Utifrån informantens utsaga är det tydligt att fler anser att Saab arena inte är tillgänglig. 
Saab arena har även fått tjäna som ett dåligt exempel när det kommer till tillgänglighet 
vilket har möjliggjort att det idag finns en sakkunnig med inom byggprojekt när nya 
anläggningar byggs. Detta gör att det finns en större möjlighet att arenor som byggs av 
Linköpings kommun idag utformas för att vara tillgängliga för alla, även 
rullstolsanvändare.  

En	plats	för	alla	som	följer	den	överordnade	normen	

Intervjun med kultur- och fritidskontoret gav en inblick i vilka arenan skulle vara 
tillgängliga för från första början: 

Göran: […] Arenan är väldigt mörk, och man valde att ha bara mörka färger. Det kan ha 
något att göra med att man byggde arenan för en lagsport för herrar. Att mörka färger 
förknippas med män och ljusa färger mer för kvinnor. Så är det. Saab arena är byggd för en 
lagsport för herrar. Det är liksom utgångspunkten. Man byggde för ett A-lag på herrsidan 
inom ishockey. 
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Enligt informanten byggdes Saab arena därmed för att män skulle kunna titta på eller 
spela ishockey, det vill säga att arenan byggdes för att vara tillgänglig för män som har råd 
att spela eller träna ishockey. Ishockey är en av de dyraste sporterna idag och är därmed 
inte heller för alla män, utan de som räknas som medelklass och har en aning bättre 
inkomster eller föräldrar som har bättre inkomster. Som Irene Molina lyfter fram är klass 
den kategori som alltid är närvarande vid social exkludering. Klasskillnader påverkar 
tillgängligheten till stadens faciliteter.54  

Även om Saab arena byggdes för en sport för män används den även av Visit Linköping vid 
olika evenemang som exempelvis konserter. Vid frågan om hur tillgängligheten ser ut vid 
evenemang svarade informanten från Visit Linköping: 

Thomas: […] mycket av det är byggt så att säga. Det finns RWC, HWC, det finns hissar. Vi 
har gjort arenan tillgänglig från början. När vi går in så gör vi också en del till. Vi använder ju 
själva ispisten till att lägga golv och ta in publik där också. Då är det viktigt för oss att bygga 
en rullstolsramp där de personer med ledsagare, som inte kan stå om det är en stående 
konsert. Sittandes så brukar vi ha att man kan plocka bort en stol och ställa rullstolen där 
istället. Då kanske man vill sitta med sitt sällskap. Där brukar vi vara flexibla. Men stående är 
ju omöjligt. Så då bygger vi upp en ramp för dem att vara på. […] Oftast har vi våra 
rullstolsplatser på där hockeyspelarna har sina ombytarbås. För de är uppbyggda så då 
använder vi dem bara. Då tar vi bort alla grejer och har rullstolarna och dess ledsagare.  

Informanten utgår ifrån att Saab arena är tillgänglig från början, att allt som behövs för att 
arenan ska vara tillgänglig redan finns på plats, som till exempel RWC som står för 
rullstolstoaletter samt HWC som står för handikapptoaletter. RWC, HWC och hissar är 
egentligen någonting alla byggnader måste ha, men var finns dessa egentligen? Att något 
finns behöver inte betyda att det är tillgängligt. Även åtkomsten till dessa är också viktigt 
för tillgängligheten. Hissen som finns i Saab arena, som åker upp till restaurangen, anses 
inte tillgänglig för att människor hänvisas till andra ingångar och skiljs åt från andra som 
inte är rullstolsanvändare. Vid konserter brukar även ispisten, det vill säga golvet där 
scenen placeras, användas för att erbjuda publiken mer plats. Här berättar informanten 
om hur de arbetar med att göra denna plats tillgänglig för rullstolsanvändare. Dock skiljer 
sig informantens utsaga från mina observationer som visar på att det inte är lika 
tillgängligt för rullstolsanvändare som informanten anser. Den läktaren som finns i Saab 
arena, som är inbyggd, är byggd på sätt att: 

Rullstolsanvändare kan bara vara på ett ställe på läktaren, nämligen på en av kortsidorna. Där 
finns det plats för rullstolsanvändare att sitta, själva eller bredvid andra rullstolsanvändare. 
Där sittplatser finns inbyggda på läktaren finns det inga luckor för att få plats med en rullstol. 

Visit Linköping försöker göra det lika tillgängligt för rullstolsanvändare som för människor 
som inte använder rullstol när de köper biljetter som är på golvet nära scenen. Det är mer 
tillgängligt när det är en konsert med enbart sittplatser, där de är mer flexibla än vad de är 
                                                   
54 Irene Molina, ”Intersektionella rumsligheter”, Tidskrift för genusvetenskap (2007:3), s. 9. 
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vid stående konserter. Vid stående konserter hänvisas rullstolsanvändare till en ramp, 
vilket gör att de inte kan vara tillsammans med sin familj eller sina vänner. De får då ha en 
ledsagare med sig.  

Ytterligare något som uppmärksammades under observationerna var att: 

Trapporna på plan ett är väldigt branta och trappstegen är höga. Det är jobbigt att gå upp för 
trappan.  

Under observationerna upplevde jag att det var ansträngande att gå i trappan för att 
trappstegen var höga, jag kan bara föreställa mig hur jobbigt det är för barn, gravida eller 
äldre. Här kan det uppfattas som att trapporna inte är anpassade för alla utan att det är 
anpassade efter (den överordnade människan), en människa i medelåldern som är 
tillräckligt stabil och lång för att ta sig upp utan problem.  

Informanten från Visit Linköping tyckte inte att det var lika tillgängligt utifrån ett klass-, 
etnicitet- eller åldersperspektiv.  

Thomas: Där vi är otroligt exkluderande skulle jag säga, det är just biljettpriser. En vanlig 
konsert i det här huset (konsert och kongress) eller Saab arena… det är inte ovanligt att det 
kostar 600 spänn eller 595 eller… jag menar en 5 hundring. Ska du gå en familj då 2000 
spänn. Jag har full respekt, för det klarar man inte med en låg inkomst. Där är vi väldigt 
exkluderande.  

Biljettkostnaderna gör att det blir socialt exkluderande för vissa grupper att gå på 
evenemang i Saab arena som Visit Linköping håller i. Däremot berättade informanten att 
priserna inte är lika höga när det kommer till att gå och se en hockeymatch: 

Thomas: Det är inte lika dyrt. De har studentpriser. De har gjort en fantastiskt fin satsning 
tycker jag som heter 12 17. Där är de som är mellan 12-17 år får skriva på ett kontrakt att om 
de håller sig borta från droger och alkohol har de gratis entré till LHC-matcher. Vilket är 
fantastiskt bra.  

Utifrån klass, i avseende på ekonomisk styrka, blir det alltså mer tillgängligt för individer 
att gå och se en hockeymatch än en konsert. Enligt informantens utsaga blir det en tydlig 
skillnad på vilken typ av publik dessa olika evenemang attraherar utifrån priset. Om en 
endast analyserar utifrån priset innebär det att endast medelklass människor kan gå på 
konserter och andra dyrare evenemang som Visit Linköping arrangerar medan en 
hockeymatch attraherar en större blandning av publik. Även utifrån etnicitet och ålder 
säger informanten att de behöver bli bättre. Vid frågan hur tillgängliga de är utifrån 
etnicitet och ålder berättade informanten: 

Thomas: Det är vi också extremt dåliga på. Vi är bra på svennebanan 35 år uppåt. Där är vi 
duktiga. Vi är odugliga på ungdomsarrangemang vilket vi nu jobbar på och försöker bli 
bättre på. […] Vi måste lära ungdomar i Linköping att faktiskt också gå på konserter och 
uppleva kultur. Vad gäller etnicitet så är vi ju ännu sämre. Jag tror att vi har 160 nationaliteter 
i Linköping eller något sånt där. Det är ju bara att titta i det här huset (konsert och kongress). 
Hur många är vi som är utrikesfödda? Det är ju väldigt få. Så där måste vi bli bättre. Vi 
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försöker göra samarbeten med olika föreningar som kan. […] För det här är ju en del av 
integrationen. Linköping är alldeles för segregerat. En del av integrationen kan ju vara att 
man börjar spela i samma fotbollslag eller att man börjar jobba på samma arbetsplatser eller 
att man går och upplever kultur.  

Informanten berättar att Visit Linköpings evenemang i Saab arena attraherar människor 
med svensk bakgrund som är 35 år och uppåt. Informantens utsaga säger oss att 
evenemangen är exkluderande för andra människor som inte passar in i den kategorin på 
något vis då de inte besöker dessa evenemang. Att se en konsert eller uppleva kulturen på 
något vis är det inte många som skulle avböja, däremot är det ändå andra grupper som går 
på deras evenemang i Saab arena. Detta säger något om evenemangen. Utifrån utsagorna 
samt observationerna kan en dra slutsatsen att evenemangen endast är tillgängliga för 
medelklassmänniskor med svensk bakgrund som är medelålders. Detta citatet säger även 
lite om varför det kan vara på det sättet. Informanten säger att de som arbetar hos Visit 
Linköping är en homogen grupp, exempelvis är det väldigt få med annan etnisk bakgrund. 
Leonie Sandercock och Ann Forsyth lyfter fram att stadens utformning präglas av dem som 
ansvarar för hur saker och ting formas i staden, exempelvis tar de upp att det tidigare 
endast var vita män som arbetade på institutioner som formade sociala rum i staden vilket 
satte sin prägel på städer. Det gjorde det endast tillgängligt för såna grupper som formade 
staden, det vill säga vita män.55 Detta kan även kopplas samman till det ovannämnda 
citatet. Arbetsgruppen hos Visit Linköping är en homogen grupp, vilket även har präglat 
deras evenemang. De som arbetar där utgår oftast från sina perspektiv, utöver de riktlinjer 
som de måste arbeta utefter, vilket gör det endast tillgängligt för samma grupp i samhället, 
medelålders personer ur medelklassen med svensk bakgrund. 

Vad	är	tillgänglighet?		

Något som framgick i intervjuerna med kultur- och fritidskontoret och Visit Linköping 
angående Saab arena var att tillgänglighet som begrepp automatiskt kopplas till fysisk 
tillgänglighet. Vid frågan vad är tillgänglighet för dig svarade en: 

Thomas: Tillgänglighet är ju att du inte exkluderar någon på grund av funktionsvariationer 
tycker jag. Att alla ska kunna vistas på samma platser utan att bli hänvisade till speciella.. 
vilket är omöjligt naturligtvis för att du kan ju inte gå i en trappa om du inte klarar av att gå i 
en trappa helt enkelt. Men att du ska kunna komma till ett våningsplan utan att behöva ta en 
för stor omväg. Det är tillgänglighet. 

Utifrån informantens utsaga kan en utläsa att tillgängligheten hamnar snabbt vid fysisk 
tillgänglighet. Utöver det, när informanten säger att det är omöjligt att hänvisa till andra 
platser kan det tolkas som att denne förlägger ansvaret på individen, det vill säga att vad 
som än görs kan det inte bli lika tillgängligt för att en rullstolsanvändare inte kan gå i 

                                                   
55 Susan S. Fainstein & Lisa J. Servon, ”Introduction: The Intersektion of Gender and Planning”, i Gender 
and Planing: a reader, red. Susan S. Fainstein & Lisa J. Servon, (New Brunnswick, 2005), s. 9. 
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trappor medan människor som inte använder rullstol kan det. Om en hiss är precis bredvid 
trappan blir det inte exkluderande, för då hänvisas människor inte till olika platser. Detta 
är alltså något som kan förebyggas vid planering av en anläggning, innan byggelsen början. 
Utsagan säger oss även att den mentala och sociala tillgängligheten inte kommer fram. Om 
det finns hissar i en byggnad betyder det inte att det är tillgängligt för alla, det är även av 
stor vikt var hissarna finns. Även om det är tillgängligt utifrån funktionsvariationer 
betyder det inte att anläggningen kommer att nyttjas. Det finns en tendens att använda 
begreppet tillgänglighet vid fysisk planering för att anpassa anläggningar för alla 
oberoende av funktionsvariation.56 Varför ska det utesluta andra målgrupper? Människor 
som använder sig av rullstol är också människor, det vill säga de har också ett kön, 
sexualitet, ålder, bakgrund och klasstillhörighet. Kan inte begreppet även användas för att 
göra det mentalt och socialt tillgängligt för alla?  

Enligt Svensson påverkar hur något formas även tillgängligheten genom det upplevda och 
det mentala. Lagstiftningen kräver att den fysiska tillgängligheten efterföljs men det 
betyder inte att tillgängligheten inte kan kompletteras.57 Tillgänglighet handlar om att det 
ska vara tillgängligt för alla. En individ behöver inte ha en fysisk funktionsnedsättning för 
att känna att det inte är tillgängligt för personen att vara där, utan det kan handla om en så 
enkel sak som att personen har annan etnisk bakgrund, är av ett annat kön eller tillhör en 
annan klass och så vidare. I intervjun som utfördes med en projektledare som arbetar med 
tillgänglighetsfrågor i kommunen framgick det att:  

Sandra: Man måste komma ihåg att lagstiftning är minimumkravet. […] Inomhus gäller ju 
inte måtten för utomhusrullstol, där gäller ett mindre mått för lagstiftningen men man 
kanske vet att det är många som besöker arenan som sitter i stolar då kanske vi ska öka 
måtten ytterligare. Så det går inte att bara titta på lagkraven. Det tror jag också att man ska ha 
med sig i stora projekt inom kommunen. Vad vill man ytterligare? 

Informanten anser att lagstiftningen är minimum kravet och att även kravet behöver 
anpassas ibland då kommunen ibland måste anpassa anläggningar utifrån förväntade 
antalet besökare eller i relation till befolkningsmängden i kommunen, detta för att det är 
människorna i kommunen som anläggningarna byggs för egentligen. Informanten ställer 
även en viktig fråga, nämligen: Vad vill man ytterligare? Irene Molina lyfter fram hur 
viktigt det är att inte se ett rum som ”en container där mänsklig aktivitet äger rum” 58 utan 
att istället se ett rum som socialt producerat och att det ständigt är under förändring. 
Molina anser att det behövs en kritisk och analytisk granskning utifrån ett intersektionellt 
perspektiv för att kunna tillgängliggöra platser för alla. Alla platser har olika besökare och 

                                                   
56 Klara Svensson, Intersektionell tillgänglighet – inkluderande utformning av det offentliga stadsrummet 
Brunnshög, Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, (Lund, 2014), s. 19.  

57 Ibid, s. 19. 

58 Irene Molina, ”Intersektionella rumsligheter”, Tidskrift för genusvetenskap (2007:3), s. 11. 
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detta är relevant att ha i åtanke utifrån en tillgänglighetsaspekt. Olika platser är 
integrerade i all social aktivitet, i och med det har rummet kön, klass och etnicitet.59 Även 
när det kommer till Saab arena har platsen en stor betydelse för vilka människor som 
nyttjar arenan. När arenan byggdes berättade en av informanterna att arenan byggdes för 
en herrsport. Varför skulle inte kvinnor kunna spela ishockey? Om arenan byggs för att 
vara tillgänglig för en grupp människor i samhället, det vill säga för att vara anpassad för 
medelklassmän med svensk bakgrund och som är i medelåldern genereras detta 
maktförhållande automatiskt. Rummet formar, samtidigt som det utformas av, människor 
och det sociala.60 Om maktförhållanden som skapar den ojämlika staden eller orättvisan 
inte uppmärksammas i diskussioner om stadsplanering bidrar det till reproduktion av 
sådana maktförhållanden.61 Om arenan byggs av en grupp människor för att göra den 
tillgänglig för den gruppen av människor kommer reproduktionen av maktförhållandet 
fortsätta att reproducera denna ojämlikhet.  

När arenan byggs utifrån ett perspektiv för att vara bra för endast en grupp människor i 
samhället är det svårt för arenan att vara tillgänglig för alla andra grupper i samhället. En 
av informanterna sa: 

Göran: Tar man hänsyn till alla kommer alla att trivas. De som klarar sig i alla miljöer klarar 
sig lika bra i de här miljöerna så för dem blir det ingen skillnad egentligen […] gör man något 
bra för en grupp kan det automatiskt bli bra för alla. 

Det informanten menar här är att om en arena byggs utifrån ett perspektiv som ska 
fungera funktionellt och tillgängligt för exempelvis rullstolsanvändare blir det automatiskt 
även bättre för människor som inte använder i rullstol, då en bättre planlösning med 
bredare gångar och funktionaliteter gynnar alla. Bara för att det byggs för att passa alla 
grupper innebär inte det att någon annan förlorar på det. Att använda ett intersektionellt 
perspektiv vid bygge eller planering av nya anläggningar, platser eller offentliga rum gör 
det tillgängligt för alla att nyttja.  

Tillgängligheten	i	Linköpings	stifts-	och	landsbibliotek	

Till skillnad från Saab Arena är Linköpings stifts- och landsbibliotek ljust och öppet. Något 
som bibliotekspersonalen hört mycket beröm om.  

Emma: […] sen är det väldigt många som också uppskattar huset på huvudbiblioteket. Man 
tycker att det är en fin byggnad, bra byggnad för kontemplation och ta det lugnt och så.  

                                                   
59 Ibid, s. 18. 

60 Ibid, s. 10. 

61 Ibid, s. 11. 
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Enligt Green och Singelton undviker människor mörka ytor med dålig belysning och 
föredrar öppna, upplysta och befolkade platser som upplevs som trygga. 62 Detta kan även 
kopplas till anläggningar. När en plats är mörk och dyster kan den upplevas som otrygg 
och tilltalar inte alla människor som ljusa färger och öppna ytor kan göra, exempelvis kan 
mörka anläggningar uppfattas som små och trånga medan ljusa och öppna ytor anses vara 
fina och avslappningsmiljöer som informanten nämner ovan. Utifrån observationerna kan 
det utläsas att: 

Biblioteket är väldigt stort, ljust och öppet. Det finns många fönster som släpper in ljus 
utifrån. När en kommer in genom entrén in till biblioteket är hela vänstra sidan gjord av 
fönster, även i taket finns det stora fönster och runt omkring på alla andra väggar. Inne i 
själva biblioteket är det som en stor, ljus och öppen yta. Det finns tillräckligt med plats 
mellan hyllorna för att rullstolsanvändare ska kunna ta sig fram men även barnvagnar.  

Utifrån mina fältanteckningar blev det också tydligt att även jag tyckte byggnaden var 
trivsam med sina stora fönster och öppna ytor. Den öppna ytan och mellanrummen mellan 
hyllorna gör det lättare för människor med barnvagnar eller rullstolsanvändare att ta sig 
fram. Däremot kanske det är svårare för någon som har en nedsatt synförmåga att ta sig 
fram, då stora och öppna ytor kan göra det svårt att känna sig fram om en inte varit där 
innan.  

I intervjuer med anställda på biblioteket fick alla frågan vad tillgänglighet innebär för dem 
på biblioteket. En av informanterna sade:  

Eva: Det finns olika former av tillgänglighet. Vi har för det första en fysisk tillgänglighet. Att 
man överhuvudtaget kan komma in i en lokal eller vad det nu kan va. […]Det kan ha att göra 
med att man rent fysiskt inte ser, att man behöver hjälp att läsa så, att man har någon form 
av läshandikapp på något sätt, dyslexi eller ja du vet. […] Jag menar vi har allt det här med 
språk, är det tillgängligt för alla? Vi kanske inte klarar alla språk t ex. Men så gott vi kan så 
gör vi det men egentligen ska vi va för alla från 0 till 150 år. […] Att vara tillgänglig är också 
att vara tillgänglig som personal […] jag ska kunna vara tillgänglig för våra besökare, våra 
medborgare.  

Informanten skiljer på olika typer av tillgänglighet samt är medveten om att det inte bara 
handlar om den fysiska tillgängligheten. Informanten reflekterar även över hur tillgängliga 
de är utifrån etnicitet, då informanten menar att de kanske inte uppnår alla kraven men de 
är medvetna om det samt försöker vara tillgängliga för alla. De anställda fick även frågan 
hur de arbetade med tillgänglighetsfrågor i biblioteket:  

Eva: Den fysiska miljön jobbar vi med hela tiden. Att det inte ska va hinder här nere och att 
man ska kunna komma in. […] Sen har vi en tillgänglighetsavdelning där det jobbar två och 
en halv bibliotekarier kan man säga. De jobbar med alla de här tillgänglighetsmedierna […] 
Sen har det varit för SFI och det har varit för äldre, alla som av någon anledning har behov 

                                                   
62 Elieen Green & Carrie Singleton, ”Risky bodies at Leisure: Young Women Negotiating Space and Place”, 
Sociology, Volume 40 (2006:5), s 860. 
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av media som man har på tillgänglighetsavdelningen. […]De jobbar jättemycket och med 
nedladdningar och allt sånt där så det har vi en speciell del som jobbar med sen är det allas 
uppdrag att kunna visa till det när man är här ute. […]beror på vad du ser med tillgänglighet, 
men jag ser alla de här aspekterna alltså vår värdegrund att vara till för alla oavsett språk, ja 
du vet alla de här sju delarna som vi måste jobba med. Så har vi bildat en regnbågsgrupp och 
de förstår du vad det handlar om för det är HBTQ frågor och de jobbar mycket med det och 
samarbetar med andra ute. De har precis bildats, vi har jobbat med det och all personal har 
gått utbildning och såna saker men nu gäller det att börja synas i rummet så det har de börjat 
med.  

Informanten tar upp olika perspektiv som rör tillgänglighetsfrågor. De försöker få in alla 
delarna för att det ska bli tillgängligt för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktion eller 
som de nyligen har börjat uppmärksamma sexualitet. I jämförelse med Saab arean är de 
anställda på biblioteket mer medvetna om att det inte bara handlar om den fysiska 
tillgängligheten utan att deras tillgänglighet utgår ifrån deras värdegrund dom är uppdelad 
i sju delar. Här utgick informanten att jag visste vilka dessa sju delar är, vilket gör det svårt 
att analysera  dem. Däremot nämner informanten etnicitet, ålder, funktion och sexualitet 
som en kan dra slutsatsen av är fyra av de sju diskrimineringsgrunderna. De anställda på 
biblioteket arbetar inte bara med tillgänglighet utifrån ett intersektionellt perspektiv utan 
försöker också synas med det i rummet så att alla ska känna sig välkomna samt att det 
finns något för alla där. Det kan även ske en diskussion kring ifall det är en fördel eller en 
nackdel att dela upp hyllorna och avdelningarna och inte integrera de med varandra. Mer 
om detta tas upp i avslutande diskussion. Även under observationerna uppmärksammades 
tillgänglighetsavdelningen, språkavdelningen samt affischer med olika program som de 
har i biblioteket. Klara Svensson lyfter fram vikten av att använda sig av ett intersektionellt 
perspektiv i offentliga rum och hur det intersektionella perspektivet kan användas som ett 
teoretiskt verktyg för att främja tillgängligheten. Det intersektionella perspektivet 
synliggör hur skilda identitetskategorier som exempelvis kön, sexualitet, ålder, etnicitet, 
klass och funktionsvariationer samverkar i användning av det offentliga rummet.63 Det vill 
säga att skilda kategorier som kön eller etnicitet sällan är skilda kategorier i det offentliga 
rummet, alla dessa kategorier samverkar och påverkar varandra. En person med 
funktionsvariationer är inte endast det utan den personen har även ett kön, bakgrund och 
ålder. Genom att göra det tillgängligt utifrån ett intersektionellt perspektiv görs det 
tillgängligt för alla.  

Under intervjuerna framgick det att de anställda i biblioteket kände till det intersektionella 
begreppet sedan tidigare och vid frågan hur de arbetade med just det perspektivet svarade 
en: 
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Emma: Vi jobbar jättehårt med vårt bemötande […] just i mitt jobb är det här med 
regnbågsgruppen ett exempel på hur man kan jobba. En representant i gruppen har fått en 
projektanställning inom ”Ny i Sverige” så de frågorna går ju in i varandra. Nyanlända kan ju 
ha en HBTQ identitet. För det ena utesluter ju inte det andra utan allting går in i varandra. 

Det intersektionella perspektivet belyser hur flera olika maktstrukturer påverkar varandra 
genom att flera kategorier vävs in i varandra.64 Det lyfter därmed fram olika former av 
diskriminerande maktordningar som är sammanvävda. Detta kan kopplas till 
informantens utsaga att dessa frågor går in i varandra och det ena utesluter inte det andra.  

När en kommer in till entrén ligger medborgarkontoret samt toaletterna till vänster och ett 
fik till höger. Under min observation noterade jag att: 

Utanför toaletten finns det en skylt som visar på att det finns toaletter här för henne, honom, 
hen, rullstolsanvändare samt skötbord för barn. Toaletterna är gratis. 

Redan i början av min första observation var det tydligt att biblioteket vill att alla ska 
känna sig välkomna, i detta fall oavsett könstillhörighet. Att toaletterna även är gratis visar 
på att de inte vill exkludera någon utifrån klass heller. Vid intervjuer med anställda på 
biblioteket framgick det att de arbetar med såna här perspektiv hela tiden. 

Emma: Jag jobbar även med en nystartad grupp som heter Regnbågsgruppen som ska börja 
med att göra en regnbågshylla som test här på huvudbiblioteket […] vi ska ha en invigning av 
regnbågshyllan under regnbågsveckan i september […] Det innebär att vi vill synliggöra 
temat HBTQ.  

Genom att synliggöra HBTQ frågor i rummet ifrågasätts heteronormativitet som norm. De 
vill att alla ska känna att biblioteket är för alla samt att alla är välkomna. Enligt Paulina de 
los Reyes och Diana Mulinari bidrar tystnad, förbiseende och osynliggörande till att skapa 
och reproducera en norm.65 Det är inte förrän det uppmärksammas och synliggörs i 
rummet som normen kan ändras.  

En	plats	för	nästan	alla	

Biblioteket och dess personal arbetar för att det ska vara tillgängligt för alla samt att alla 
ska känna sig välkomna. Däremot kan det vara exkluderande för dem som inte följer de 
sociala normerna. I biblioteket finns det olika träffar men utöver det kommer människor 
dit för att läsa eller lära sig. Erving Goffman lyfter fram att det offentliga rummet 
struktureras av olika ritualer och offentlig social ordning som begränsar tillgängligheten.66 
Biblioteket har sina ritualer och den offentliga sociala ordning som en måste följa för att 
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vara där. På så sätt kontrollerar dessa sociala normer som finns i biblioteket människors 
tillgänglighet i biblioteket.  

Under intervjuerna blev de anställda på biblioteket tillfrågade om vad de tyckte behöver 
förbättras i biblioteket i relation till tillgänglighet. Eva ansåg bland annat att:  

Eva: Ibland är det ekonomin som styr, vi har en begränsad peng. Jag tror t ex att man tycker 
kanske om man går på SFI eller om man går annat att det inte finns tillräckligt. Men vi kan 
inte ha till alla. 

Utifrån etnicitet anser informanten att det inte finns böcker för alla att lära sig svenska. 
Detta blir med andra ord exkluderande för dem som inte får möjligheten att låna böcker på 
sina språk eller lättlästa svenska böcker för att lära sig svenska. Människor som går på SFI 
behöver få möjligheten att lära sig svenska för att kunna lära sig exempelvis att 
kommunicera med andra i Sverige, lära sig de sociala normerna som finns samt kunna få 
en chans att komma in i det svenska systemet. Detta blir på så sätt en del av integrationen. 
Om nysvenskar exempelvis inte får en chans att lära sig de sociala normerna blir de 
automatiskt exkluderade från biblioteket. Goffman lyfter fram att tillgängligheten 
begränsas om människor inte följer de sociala normerna eller ritualerna som finns i det 
offentliga rummet.67  Utifrån informantens utsaga samt Goffmans teori kan den här 
gruppen av människor bli exkluderade från biblioteket. Det framgick däremot att 
biblioteket vill göra en ändring vid tillgängligheten för den här gruppen:  

Marie: Sen hoppas jag att vi ska börja med lite mer verksamhet för de som är nya i Sverige att 
uppmärksamma. Vi har fått extra pengar för det och fått en grupp som jobbar extra med det.  

Även om de i biblioteket arbetar mycket med det intersektionella perspektivet och att 
biblioteket ska vara för alla, undrar en ändå ifall de lyckas med det. Under en av 
intervjuerna med en av bibliotekarierna framgick det att:  

Marie: Jag tycker om man ser till biblioteksverksamheten generellt, inte utifrån mitt 
perspektiv eftersom jag tänker på de här målgrupperna, men tänker man generellt och om 
man ser till landet i stort så är de målgrupper som man har mest program och verksamhet 
för… det är ju människor utan någon typ av funktionsnedsättning, utan någon typ av.. som 
är helsvenskar i medelåldern, ganska välbärgade som har det gått ställt. Tyvärr är det så. Men 
det är därför det är bra att vi har de här andra grupperna, att man försöker sätta ljuset på att 
hitta verksamhet och medier för andra. Det jobbar just jag med då nästan från alla 
perspektiv. Jag jobbar med barn, små barn, jag jobbar för de som är unga, vuxna och äldre, 
som har någon funktionsnedsättning och vi jobbar ju även mot dem som är nya i Sverige och 
nu har vi plockat in det här HBTQ synsättet.  

Utifrån informantens utsaga verkar det som att deras program och verksamhet riktar sig 
mestadels mot människor som är i medelåldern med svensk bakgrund samt som har det 
bra ställt. Även om biblioteket arbetar med det intersektionella perspektivet och försöker 
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ha något för alla målgrupper är det ändå en målgrupp som de har mest program och 
verksamhet för. Detta kanske kan ha något att göra med att det intersektionella 
perspektivet inte användes innan i biblioteksvärlden och att det fortfarande är relativt nytt 
då det först började användas på 1980-talet av sociala rörelser.68 För att göra det mer 
attraktivt för andra behöver det ske en förändring av vem programverksamheten riktar sig 
mot, vilket bibliotekspersonalen verkar vara medvetna om:  

Marie: Jag tycker att vi borde ha ännu mer programverksamhet som riktar sig till de här 
målgrupperna och fånga upp deras intressen ännu mer än vad vi gör idag och försöka arbeta 
bort det här med att ha mest program för de här vita 50-åringarna.  

Även om biblioteket har mycket att erbjuda och är tillgängligt för de flesta finns det 
fortfarande justeringar som kan ske för att det ska bli ännu bättre. Ett av exemplen är att 
försöka fånga upp en bredare grupps intressen genom att ha andra program med andra 
gästföreläsare. Varför det ser ut på det sättet med programverksamheten samt vilka det är 
som mest besöker biblioteket kan ha att göra med det att: 

Emma: Vi som jobbar här är en ganska homogen arbetsgrupp. […] Vi har svårt att rekrytera 
människor med flera språkkompetenser. De där bitarna är väldigt intressanta i ett 
framtidsperspektiv. Både ledare och att röra om i arbetsgruppen, att det inte är så homogent. 
Att man får in nya kompetenser framförallt. Just nu är det vaktmästare, tekniker, 
bibliotekarier, biblioteksassistenter men kanske ytterligare kompetenser. Vi vet ju inte riktigt 
vad framtidens bibliotek kommer att innebära. Vissa bibliotek har ju en genusinspiratör. Den 
typen av kompetenser. Det finns ju andra vägar att gå också. Helt enkelt andra perspektiv.  

Informanten lyfter fram att personalen som arbetar i biblioteket är en homogen grupp. 
Detta kan även haft en påverkan på programverksamheten, att de endast bjuder in 
gästföreläsare som de känner igen och vet om. Leonie Sandercock och Ann Forsyth lyfter 
fram att den västerländska stads- och samhällsplaneringen tidigare har fokuserat nästan 
uteslutande på den vita mannens behov. Detta på grund av att det förr endast var vita män 
som arbetade inom sådana tjänster där en kunde ha en påverkan på hur staden och dess 
offentliga rum formades. Sandercock och Forsyth menar att detta har lämnat sina spår och 
kan ses än idag i stadens offentliga rum.69 Detta kan även vara av relevans i biblioteket 
eller i flera organisationer och institutioner. Även om det inte kanske är ett manligt 
perspektiv och att det är flest kvinnor som arbetar på biblioteket kan även de lämna sin 
präglan på programverksamheten. Det är vanligt att en utgår ifrån sig själv, speciellt i 
frågan vad människor vill ha. En av informanterna nämnde tidigare att 
programverksamheten riktar sig mot medelklassmänniskor med svensk bakgrund, detta 
kan vara för att bibliotekets arbetsgrupp är en liknande grupp.  
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Avslutning och slutdiskussion 
I detta avsnitt redovisas mina resultat, det vill säga vad jag har kommit fram till i studien 
samt lyfta fram vad detta tillför den tidigare forskningen. En teori- och metodreflektion 
sker även med ett kritiskt förhållningssätt under denna rubrik. Studiens syfte är att ta reda 
på hur tillgängliga Linköping kommuns kultur- och fritidsanläggningar är samt hur 
Linköpings kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor när det kommer till dessa 
anläggningar. Detta görs genom att undersöka tillgängligheten i två anläggningar, Saab 
arena och Linköpings stifts- och landsbibliotek. Studiens frågeställningar är: 

• Hur ser tillgängligheten ut i Saab arena och Linköpings stifts- och landsbibliotek 
utifrån ett intersektionellt perspektiv? 

• Hur definierar informanterna tillgänglighet i relation till Saab arena och Linköpings 
stifts- och landsbibliotek? 

Saab arena visade sig inte vara tillgänglig för alla utifrån mina informanters utsagor samt 
mina observationer. Rullstolsanvändare hänvisas till andra platser genom att exempelvis 
inte kunna sitta med sina nära och kära när de går på hockeymatcher. De hänvisas till en 
annan ingång om de vill gå till restaurangen då entrén inte är rullstolsvänlig och även den 
stora baren vid ingången är inte  tillgänglig då baren är ganska hög och rullstolsanvändare 
hänvisas till en egen bar. Att skilja på människor beroende på funktion kan ses som 
exkluderande. Vid sittande konserter försöker Visit Linköping göra det mer tillgängligt 
genom att ha stolar på själva golvet framför scenen som en kan flytta på så att en rullstol 
får plats. Saab arena är även väldigt mörk. Vid bygget av arenan valdes mörka färger som 
svart, mörk grått med mera. Detta gör det bland annat svårare att se skyltarna då även de 
är gråa. Vid en intervju framgick det att arenan byggdes för en lagsport för herrar. Saab 
arena byggdes därmed för att män skulle kunna spela ishockey. Då ishockey är en dyr sport 
är det inte heller tillgängligt för alla män utan för män som har råd att spela ishockey. 
Ishockey kan bli en exkluderande sport utifrån ett ekonomiskt klass perspektiv då enbart 
de som räknas som medelklass och har en aning bättre inkomster kan utöva ishockey. Visit 
Linköping, som anordnar evenemang som konserter i Saab arena har höga 
biljettkostnader. Under en intervju framgick det att den gruppen som brukar gå på 
evenemangen är medelklassmänniskor som är i medelåldern och har svensk bakgrund 
samt en högre inkomst. I intervjun framgick det även att deras arbetsgrupp är väldig 
homogen, att de exempelvis inte har någon med en annan etnisk bakgrund som arbetar 
där och de alla är i samma åldersspann, vilket även återspeglas i deras evenemang och 
vilka de riktar sig mot. Något som ytterligare framgick under intervjuerna med de 
anställda på Visit Linköping och Kultur- och fritidskontoret var att de inte hade hört talas 
som ett intersektionellt perspektiv innan samt att de inte såg kopplingen till tillgänglighet 
utan att tillgänglighet endast handlade om att göra det tillgängligt för människor med 
funktionsvariationer, det vill säga den fysiska tillgängligheten. Detta resulterade i att 
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intervjuerna fokuserade på tillgänglighet utifrån funktion vilket bidrog till att det är vad 
som lyfts mest i analysen.  

De som arbetar vid Linköpings stifts- och landsbibliotek var däremot bekanta med 
begreppet intersektionalitet. Detta märktes även på hur de arbetar med tillgängligheten i 
biblioteket. Till skillnad från Saab arena är biblioteket ljust och öppet. Mellan hyllorna är 
det rymligt och det finns plats för rullstolsanvändare att ta sig fram. Toaletterna är gratis, 
det finns en skylt som visar att det finns toalett för han, hon och hen. Det finns en 
avdelning som de kallar för tillgänglighetsavdelning där det finns medier för människor 
som har någon typ av funktionsvariaton och behöver det. Det finns en barnavdelning där 
det även finns en egen tillgänglighetshylla för barn som behöver det. Personalen arbetar 
mycket med bemötandet för att vara tillgängliga för alla. De har böcker på många olika 
språk men inte på alla språk. I en av intervjuerna framgick det även att de inte har 
tillräckligt med böcker för alla som går SFI. Detta kan vara ett problem utifrån ett 
integrationsperspektiv då dessa människor behöver få möjligheten att lära sig språket för 
att få en chans i samhället. En av bibliotekarierna nämnde att när det kommer till 
programverksamheten är denna inte lika tillgänglig för alla då den riktar sig mot 
medelklassmänniskor som har svensk bakgrund och är medelålders. Däremot är 
biblioteket medvetna om detta och har fått pengar för att fokusera mer på ny svenskar. 
Biblioteket har börjat arbeta med HBTQ frågor som de vill göra synligt i rummet genom att 
inviga en regnbågshylla. Även om detta har positiva aspekter kan det ske en diskussion 
kring uppdelning av hyllor på det sättet. Att ha uppdelade hyllor kan även ses som 
exkluderande då de inte är integrerade i biblioteket. Det kan även finnas en chans att vissa 
människor inte vågar eller vill synas nära den hyllan då detta kan bryta mot dagens 
överordnadenorm. Genom att dela upp hyllor samt hänvisa människor till olika 
avdelningar och hyllor kan ses som lika exkluderande som det är i Saab arena då 
rullstolsanvändare blir hänvisade till egna platser samt andra ingångar.  

Varför tillgängligheten mellan Saab arena och Linköpings stifts- och landsbibliotek skiljer 
sig i denna utsträckning kan ha flera anledningar. En av anledningarna kan va att det är 
två olika fritidsanläggningar där biblioteket ska vara tillgänglig för alla medan en 
idrottsarena aldrig har haft perspektivet att det behöver vara tillgängligt för alla. Saab 
arena har till och med byggts för en lagsport för herrar även om Linköping har ett duktigt 
damlag i ishockey. Det kan också vara därför det intersektionella perspektivet har 
presenteras för de som arbetar i biblioteket medan de som arbetar med Saab arena verkar 
vara helt obekanta med begreppet eller att arbeta med tillgänglighet utifrån ett sådant 
perspektiv. Däremot är det intressant att dessa två anläggningar hör till samma del av 
kommunen, vilket får en att undra varför skillnaden är så pass stor när det kommer till 
tillgängligheten utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det kan vara av relevans att 
idrottsanläggningar aldrig har varit tillgängliga för alla och att det aldrig har byggts för 
alla, utan att det alltid har varit för de som utövar sporten och inte något annat. Medan ett 
folkbibliotek måste vara tillgängligt för alla. Varför är det så? Leonie Sandercock och Ann 
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Forsyth tog upp att dåtidens samhällsplanering har lämnat sina spår och att dåtidens 
samhällsplanering fortfarande syns i våra offentliga rum.70 Här verkar biblioteket ha följt 
med i utvecklingen och börjat anpassa sig för att vara för alla, medan Saab arena, som är 
en sport arena, inte verkar ha kommit lika långt i utvecklingen. Det är inte för sent för 
idrottsanläggningar att börja använda ett intersektionellt perspektiv och börja vara 
tillgängliga för alla. Här handlar det om att ge folk kunskapen att ett utökat perspektiv på 
tillgänglighet är möjligt och nödvändigt. Bibliotekspersonalen berättade att de hade gått 
utbildningar och att de var bekanta med intersektionalitet tack vare det. Detta kanske är av 
relevans för de som arbetar med andra typer av anläggningar också samt för hela kultur- 
och fritidskontoret och deras ledning. 

I avsnittet om tidigare forskning refererades det till fyra studier. Leonie Sandercock och 
Ann Forsyths studie tog upp dåtidens samhällsplanering samt att den kan ha lämnat sin 
präglan på nutiden och stadens offentliga rum. De tog även upp att det förut endast var 
män som arbetade i organisationer och institutioner som formade staden och att detta 
återspeglade tillgängligheten i staden.71  Min studie har bidragit till att visa att detta även 
syns i Saab arena som byggdes år 2004, som inte är allt för länge sedan. Även att detta sker 
än i dag, arbetsgruppen återspeglar hur tillgängligheten formas. Klara Svenssons studie 
lyfter fram vikten av att använda sig av ett intersektionellt perspektiv vid planering av ett 
offentligt rum. Min studie har även diskuterat detta och kommit fram till att Saab arena 
skulle ha varit mer tillgänglig om en använt sig av ett intersektionellt perspektiv från första 
början samt att när det byggs för att passa alla grupper att det inte innebär att någon 
annan förlorar på det. Att använda ett intersektionellt perspektiv vid bygget eller planering 
av nya anläggningar, platser eller offentliga rum gör det tillgängligt för alla att nyttja. Irene 
Molinas studie lyfter fram att för att kunna tillgängliggöra offentliga rum för alla behövs en 
kritisk och analytisk granskning utifrån ett intersektionellt perspektiv. Detta innebär att 
det gamla tänket om ”en container där mänsklig aktivitet äger rum”72 inte kan appliceras 
längre utan att alla dessa rum har olika besökare och detta är relevant utifrån en 
tillgänglighetsaspekt. Det min studie har bidragit till här är bland annat att styrka hur det 
blir när det planeras utifrån ett intersektionellt perspektiv kontra när det inte görs. 
Linköpings stifts- och landsbibliotek var bra planerat från början samt har anställda som 
arbetar med intersektionella frågor varje dag för att det ska vara tillgängligt för alla. Saab 
arena är däremot ett exempel på hur det ser ut när det intersektionella perspektivet inte 
finns med. Eileen Green och Carrie Singleton lyfte fram hur mörka platser med dålig 
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belysning eller utomhusplatser med mycket buskar inte ses som tillgängliga för kvinnor.73 
Min studie bidrog med att detta även kan appliceras inomhus. Saab arena är en mörk och 
dyster anläggning som inte tilltalar alla människor på samma sätt som Linköpings stifts- 
och landsbibliotek, som är ljust och öppet, gör.  

Teori-	samt	metodreflektion		

Kunde jag ha gått tillväga på ett annat sätt för att uppnå studiens syfte? Genom att 
reflektera kritiskt över val av teori samt tillvägagångssättet kan studiens styrkor samt 
brister uppmärksammas. Vid användning av analysmetoden grundad teori rör sig 
bearbetningen av empirin ständigt mellan insamling av data och kodning, vilket innebär 
att jag kom nära mitt material och kunde betona det som verkligen sades och hände. 
Analysmetoden har varit användbar i studien då grundad teori ger mig som forskare 
chansen att fokusera på vad som hände och vad som sågs under observationerna samt 
informanternas utsagor. Det finns även kritik riktad mot grundad teori som säger att 
forskaren inte kan vara helt objektiv samt åsidosätta sin kunskap under exempelvis 
observationer. Studiens avgränsningar gjorde det enklare att fokusera på studiens syfte, 
jag som observatör undersökte endast sociala interaktioner, händelser eller konstruktioner 
utifrån ett intersektionellt perspektiv. Jag förberedde mig innan genom att ha nog med 
kunskap vad ett intersektionellt perspektiv samt genom att ha någon överblick över vad 
den tidigare forskningen sade, däremot satte jag mig inte in i teorin grundligt först efter att 
observationerna och intervjuerna var utförda. Detta gjorde det möjligt för mig att veta vad 
som behövdes för att besvara min studie samtidigt som jag kunde förbli objektiv till en viss 
nivå.  

Både intervjuer och observationer användes som insamlingsmetoder. Valet föll självklart 
på intervjuer då syftet var att ta reda på hur tillgängligheten i Saab arena och Linköpings 
stifts- och landsbibliotek ser ut samt hur kommunen arbetar med tillgänglighetsfrågor 
utifrån ett intersektionellt perspektiv. De som arbetar med tillgänglighetsfrågor inom 
området är tyvärr få, därför valdes även observationer som komplement. Intervjuer ger 
kunskap om informanternas uppfattning om problemet medan observationer plockar upp 
de bitar som informanterna kan missa för att de exempelvis är för självklara att nämna.74 
Studien kunde även kompletteras med dokument från bygget av anläggningarna, det vill 
säga att jag kunde använt mig av dokument som kommunen utgick ifrån när 
anläggningarna byggdes. Dock säger inte det mycket om hur anläggningarna används idag. 
Den sist nämnda metoden är kanske mer relevant vid nybygge av anläggningarna, att se 
över skisser och andra dokument om hur de planerar kring tillgänglighet. Intervjuerna 
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berättade hur de anställda arbetar med dessa frågor medan observationerna visade hur det 
såg ut i själva anläggningarna.  

Som tidigare nämnt rör sig deltagande observation på en skala mellan att endast vara 
deltagande till att endast vara observatör. Katrine Fangen lyfter fram att forskaren behöver 
hitta en kombination av dessa två vid användning av deltagande observation för att inte gå 
miste om något. Ifall en väljer att endast vara deltagande blir det svårt att förhålla sig 
objektiv till studien medan om forskaren endast är observatör kan en gå miste om interna 
händelser.75 Under observationerna gick jag ibland runt i anläggningarna och var en vanlig 
besökare och ibland stod jag på sidolinjen och förde anteckningar. Jag växlade mellan att 
vara observatör och deltagande för att inte gå miste om någon social händelse som skulle 
kunna vara av relevans för studien.  

Förslag	på	vidare	forskning		

Sammanfattningsvis har denna studie tillfört kunskap om hur tillgängligheten i Saab arena 
och Linköpings stifts- och landsbibliotek ser ut utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
Empirin grundades på anställdas utsagor samt platsobservationer. Det skulle även vara 
intressant att intervjua besökare i Saab arena och Linköpings stifts- och landsbibliotek för 
att få en kompletterande bild med deras åsikter angående tillgängligheten. Detta kan vara 
ett bra förslag till vidare forskning för att kunna skapa en helhetsbild om dessa två 
anläggningar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det skulle också vara intressant att 
intervjua människor som inte besöker dessa platser på grund av bristande tillgänglighet för 
att höra vad det är som behöver ändras. Det skulle även kunna vara intressant att forska 
vidare om Linköpings kommuns andra anläggningar och se om och hur anläggningarna 
skiljer sig åt när det kommer till tillgängligheten utifrån ett intersektionellt perspektiv och 
om det visar sig vara fallet.  

  

                                                   
75 Fangen (2004), s. 30 f.  
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