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FÖRORD 

Vi vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla som stöttat oss och gett oss inspiration 

och vägledning under vårt arbete med denna rapport. Först och främst vill vi tacka vår 

handledare, Margareta Boström som har gett oss inspiration, konstruktiv kritik och lett oss 

tillbaka i rätt riktning när vi halkat av spåret. Vi vill även rikta ett tack till övriga handledare 

som gett oss råd via Margareta.   

 

Vi vill också tacka Janne Gustafsson på Mediagruppen för hans hjälpsamma bemötande. Ett 

särskilt tack riktar vi även till Louise Johansson som hjälpt oss med undersökningen av 

butikerna och gjort att vi fått en ny syn på den svenska handeln. 

 

Slutligen vill också rikta ett tack till butikscheferna på Lindex, KappAhl, Hemtex, JC, Village, 

Hemköp, och Ica Maxi i Alingsås samt varuhuschefen på IKEA Bäckebol för att de ställt upp 

och tagit sig tid för vårt arbete.  

 

Ett stort Tack!  

 

Pernilla Nordqvist & Carolin Carlgren



   

  

SAMMANFATTNING 

I samhället i dag finns en mängd olika hinder för människor med fysisk funktionsnedsättning. 

Mot bakgrund av detta tog regeringen år 2000 fram en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken. Denna har till syfte att förbättra tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning i samhället. Som ett led i detta arbete har en bestämmelse införts i plan- 

och bygglagen om att enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas i lokaler dit allmänheten har 

tillträde, och på allmänna platser.  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tillgängliga butiker är för fysiskt funktionsnedsatta 

konsumenter. Uppsatsens undersökning bygger på intervjuer med butikschefer, observationer 

av butiksmiljöer samt observationer av tillgänglighet för att ta reda på hur tillgängliga butiker 

verkligen är för denna grupp av konsumenter.  

 

I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ metod för informationssamling, eftersom vi 

ville gå på djupet med vår undersökning. Vi har även använt oss av en deskriptiv utformning 

eftersom vi inte vill förklara varför det ser ut som det gör utan beskriva fallet som det är.      

 

Slutsatserna i uppsatsen är bland annat att butiker överlag är ganska tillgängliga men att det 

ändå finns vissa brister. Det finns en väsentlig skillnad i tillgängligheten i det nybyggda 

affärshuset Storken och de äldre butikerna som ligger längs med gågatan i Alingsås. Flera av 

butikerna är tillgängliga så till vida att det går relativt lätt och enkelt att ta sig in i byggnaden, 

men sen kan det vara desto svårare att ta sig fram inne i själva butikslokalen. Att det är trångt 

och svårt att ta sig fram inne i butikerna beror oftast på varuexponeringar som tar upp för 

mycket plats i gångar och på andra ställen, som till exempel framför kassan. Provrum är också 

oftast något som inte anpassas efter funktionsnedsatta konsumenter som exempelvis sitter i 

rullstol.   

 

Ett resultat av vår undersökning visar att de flesta butikscheferna tycker att deras butiker är 

tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta personer, men visar också på att de inte prioriterar 

denna grupp av konsumenter särskilt mycket. De anser sig vara tillgängliga för alla, men 

jobbar inte direkt aktivt för att främja denna grupp av kunder, med undantag från några få som 

exempelvis IKEA och Ica Maxi.   

 



   

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning ............................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund och problemställning ................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................... 3 

1.3 Uppsatsens syfte ............................................................................................................ 3 

1.4 Perspektiv och avgränsningar ...................................................................................... 4 

1.5 Funktionsnedsättning .................................................................................................... 4 

1.6 Tillgänglighet ................................................................................................................. 5 

1.7  Lagar och rekommendationer gällande tillgänglighet i offentliga lokaler ............ 6 

1.8 Undersökningen ............................................................................................................. 7 

1.9 Uppsatsens disposition .................................................................................................. 7 

2. Teoretisk referensram ........................................................................................ 8 

2.1 Kundens behov .............................................................................................................. 8 

2.2 Kundbemötande ............................................................................................................. 8 

2.3 Butiksmiljö ..................................................................................................................... 9 

2.3.1 Exteriör miljö ............................................................................................... 9 

2.3.1.1 Butiksläge ................................................................................................ 10 

2.3.1.2 Fasad och skyltfönster ............................................................................. 10 

2.3.1.3 Entré ........................................................................................................ 11 

2.3.2 Interiör miljö ............................................................................................... 12 

2.3.2.1 Lokalens utformning ................................................................................ 12 

2.3.2.2 Inredning och layout ............................................................................... 12 

2.3.2.3 Kassan ..................................................................................................... 12 

2.3.2.4 Butikskommunikation och skyltkommunikation ...................................... 13 

2.3.3 Psykosocial miljö ....................................................................................... 14 

2.3.3.1 Syn ........................................................................................................... 14 

2.3.3.2 Känsel ...................................................................................................... 15 

2.3.3.3  Trängsel .................................................................................................. 15 

2.3.3.4 Personal ................................................................................................... 15 

2.3.3.5 Servicetjänster ......................................................................................... 16 



   

  

3. Metod ............................................................................................................... 17 

3.1 Utveckling av problemställning................................................................................. 17 

3.2 Undersökningsutformning .......................................................................................... 18 

3.3 Undersökningsmetod .................................................................................................. 18 

3.4 Metod för datainsamling ............................................................................................. 18 

3.5 Val av enheter .............................................................................................................. 21 

3.6 Utformning av analys .................................................................................................. 22 

3.7 Validering av resultat .................................................................................................. 22 

4. Resultat ............................................................................................................ 24 

4.1 Exteriör miljö ............................................................................................................... 24 

4.2 Interiör miljö .................................................................................................. 27 

4.3 Psykosocial miljö .......................................................................................... 29 

4.4 Observation av tillgänglighet ..................................................................................... 31 

5. Analys .............................................................................................................. 43 

5.1 Butiksläget .................................................................................................................... 43 

5.2 Synlighet ....................................................................................................................... 43 

5.3 Entré .............................................................................................................................. 45 

5.4 Inredning och layout ................................................................................................... 45 

5.5 Kassa ............................................................................................................................. 46 

5.6 Syn, känsel och trängsel ............................................................................................. 46 

5.7 Personal ........................................................................................................................ 47 

5.8 Servicetjänster .............................................................................................................. 48 

6. Slutsats ............................................................................................................. 49 

7. Diskussion och rekommendationer ................................................................. 51 

Käll- och litteraturförteckning 

Appendix och bilagor 



   

 1  

1. INLEDNING 

Genom denna uppsats har vi redogjort för hur tillgängliga butiker är för fysiskt 

funktionsnedsatta personer. Vi har undersökt om butikerna är utformade på ett sätt som 

underlättar eller försvårar för funktionsnedsatta konsumenter. Är det lätt eller svårt för denna 

grupp av människor att ta sig fram i butiken och kan kunden själv få tag på det han eller hon 

vill ha? Vi har också undersökt i vilken utsträckning funktionsnedsatta konsumenter kan få 

hjälp av personalen. Hur anpassad är den interiöra, exteriöra och psykosociala miljön för 

dessa konsumenter och hur väl känner butikerna till den nationella handlingsplanen för 

handikappolitiken, vars mål skall vara uppnådda till år 2010? Är butikerna på något sätt 

förberedda på denna handlingsplan? 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Bakgrunden till denna uppsats grundar sig i att alla människor bör kunna delta i samhället och 

även kunna få en bra köpupplevelse i butik. Som samhället är utformat i dag finns det dock en 

del hinder som omöjliggör eller försvårar för människor med fysisk funktionsnedsättning. 

Möjligheter som för andra konsumenter är självklara fråntas ofta människor med fysisk 

funktionsnedsättning genom brister i butiksmiljön. Lokaler som allmänheten har tillträde till, 

brister ofta i fråga om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. En 

undersökning som genomfördes av Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Stockholm under 

perioden 1994–1997 visade att mindre än hälften av de offentliga lokalerna hade god 

tillgänglighet, till exempel i den meningen att entréerna hade ramper. För kommersiella 

lokaler är motsvarande siffra mellan 20 och 30 procent.1  

 

Så länge butiksansvariga inte vill erkänna konsumenter efter deras olika fysiska och psykiska 

kapaciteter, känner sig många konsumenter försummade, däribland de handikappade. Ålder 

och funktionshinder, ur diskrimineringssynpunkt har nyligen diskuterats inom EU, och 

åtgärder kommer bland annat att vidtas mot diskriminering baserad på kön, ras, religion och 

funktionshinder. 2 I Sverige beslutade Riksdagen år 2000 om en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken. Den beskriver prioriterade åtgärder för att förbättra tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning i samhället. Bristande tillgänglighet är ett avgörande 

hinder för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som andra. På 

                                                 
1 www.regeringen.se 
2 Hansson, L. 2006. Sid 9,11 
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allmänna platser finns fortfarande många mindre hinder för tillgängligheten. I plan- och 

bygglagen har därför införts en bestämmelse om att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i 

lokaler dit allmänheten har tillträde, och på allmänna platser. Exempel på sådana lokaler och 

platser är: butiker, restauranger, badplatser och lekplatser. De hinder som avses i lagen är till 

exempel mindre nivåskillnader, brist på handtag vid ramper eller trappor, omärkta trappor, 

avsaknad av eller felaktigt placerade dörröppnare.3 Regeringens bedömning var år 2000 att de 

åtgärder som avser befintliga lokaler och befintliga allmänna platser bör vara genomförda 

senast vid utgången av år 2010.4 Det är kommunens tillsynsansvar att lagen efterföljs och om 

den finner brister i tillgängligheten kan kommunen förelägga ägaren av lokalen eller platsen 

att vidta åtgärder inom en viss tid.5 

 

I dag lever vi i ett samhälle som åldras, då andelen äldre människor i samhället ökar. Enligt 

SCB kommer andelen av befolkningen som är 80 år och äldre att öka med 60 procent fram till 

år 2030. Människor lever allt längre och håller sig också friskare längre. Med ökad ålder 

kommer dock olika funktionsnedsättningar som till exempel sämre syn, hörsel och 

rörelseförmåga. Detta understryker behovet av att samhällsplaneringen måste utgå från att det 

skall vara möjligt att klara sig på egen hand även när de fysiska och kognitiva funktionerna 

förändras.6 Gunnar Ågren på Statens folkhälsoinstitut uppger att mer än en femtedel av 

Sveriges befolkning, eller cirka 1,5 miljoner människor har en nedsatt funktion. Andelen 

personer med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, dock är så många som var tionde 

inom åldersgruppen 16-29 år funktionshindrad.7 Detta stärker också vikten av att förbättra 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning måste intensifieras.  

 

Då vi redan nu befinner oss i år 2009 fann vi det intressant att undersöka i vilken utsträckning 

butikerna känner till handlingsplanen för handikappolitiken och om de har vidtagit de åtgärder 

som behövs. Vi fann det också intressant att undersöka butiksmiljöerna för att se hur väl de är 

utformade utöver dessa lagstadgade krav, för att möta funktionsnedsatta konsumenter.  

 

Det är inte enbart viktigt för butikerna att anpassa sina lokaler till konsumenter med fysisk 

funktionsnedsättning för att lagen säger så. Lönsamhet och tillgänglighet i butik går hand i 

                                                 
3 www.regeringen.se 
4 www.regeringen.se 
5 Enklare utan hinder, Boverket, 2005. 
6 www.regeringen.se 
7 www.fhi.se 
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hand. Kan butiken erbjuda kunderna en butiksmiljö som är framställd efter deras specifika 

behov är den ofta framgångsrik.8  Det är också viktigt för att kunna skapa ett rättvist samhälle 

och bättre kunna dela med sig av sina erbjudanden även till den här tämligen stora 

målgruppen av fysiskt funktionsnedsatta personer. Det skall enligt vår mening vara ett nöje 

för alla människor, oavsett funktionshinder eller ej, att kunna röra sig fritt i butiker och få en 

positiv köpupplevelse.  

 

Ytterligare anledningar till att vi funnit detta ämne intressant att undersöka är att det inte har 

undersökts så mycket tidigare utifrån perspektivet av fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. 

Det är även ett högaktuellt ämne i och med att målen för handlingsplanen för 

handikappolitiken skall vara uppnådda inom en snar framtid. Detta är också ett ämne som 

borde vara väldigt intressant för butikerna eftersom samhällsansvar har blivit allt mer 

förekommande inom handeln. Dåliga exempel i samhället lyfts ofta fram i media, och ingen 

vill förekomma i sammanhang där de framställs som ansvarslösa eller cyniska.   

1.2 Problemformulering 

Vi skall genom denna rapport besvara vår problemformulering som lyder; Hur tillgängliga är 

butiker för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter?  

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och beskriva hur tillgängliga butiker inom tre olika 

branscher är för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. Vi har undersökt i vilken utsträckning 

butikerna anpassar sin butiksmiljö för att underlätta för människor med funktionshinder. Är 

provrummen tillräckligt stora, kan betalningen ske på ett bekvämt sätt och är 

framkomligheten i butiken tillräckligt god? Om det är lätt att ta sig in i och ut ur butiken och 

om det finns kundtoalett som är anpassad för funktionsnedsatta kunder var också saker som vi 

ville undersöka. Syftet med uppsatsen var även att undersöka om butikerna känner till den 

nationella handlingsplanen för handikappolitiken vars mål är satt till år 2010. Hur väl 

förberedda är de inför den och vilka åtgärder har de vidtagit för att nå dessa mål? Vi har även 

gett rekommendationer till de undersökta butikerna. 

                                                 
8 Underhill, P. 2006. Sid. 34 
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1.4 Perspektiv och avgränsningar 

I vår undersökning har vi valt att enbart titta på de konsumenter som har en fysisk 

funktionsnedsättning. De förändringar som bör göras enligt den handlingsplan som regeringen 

utarbetat är mest av ombyggnadsmässig karaktär. Handlingsplanen är mest anpassad för de 

personer som har en fysisk funktionsnedsättning och i och med det har vi inte att lagt någon 

fokus på de konsumenter som har något psykiskt eller kognitivt funktionshinder. I våra 

observationer har vi valt att fokusera på hur tillgängliga butikerna är för personer som sitter i 

rullstol. Detta har vi valt att göra eftersom tillgänglighet för människor med 

funktionsnedsättning enligt Handisam (Handikappolitisk samordning) innebär att platser ska 

vara tillräckligt stora för att kunna ta sig fram med en rollator eller rullstol.9 

1.5 Funktionsnedsättning 

Funktionshinder är enligt socialstyrelsens termbank ”den begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Det är de brister som 

finns i samhället som avgör om en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder och hur stort 

funktionshindret i så fall blir. Genom att följa de lagar och rekommendationer om 

tillgänglighet som nu finns kan hindren minimeras eller helt tas bort från den 

funktionsnedsatta personen. En funktionsnedsättning innebär oftast en livslång försämring av 

en fysisk och/eller psykisk funktion. En funktionsnedsättning kan påverka den fysiska 

förmågan eller den kognitiva. Den fysiska förmågan påverkar möjligheten att röra sig, och 

den kognitiva förmågan handlar om möjligheter till inlärning och förståelse. Vanliga fysiska 

funktionsnedsättningar i Sverige är svårigheter med rörelseförmågan, nedsatt syn eller hörsel, 

allergi och astma. Läs- och skrivsvårigheter är vanliga kognitiva funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättningar kan ha uppstått efter olyckor eller sjukdomar, men kan också vara 

medfödda.10  

 

En funktionsnedsättning kan begränsa rörelsen ute i samhället och också påverka 

möjligheterna att göra olika aktiviteter.  För att vardagen skall fungera så bra som möjligt för 

en person med fysisk funktionsnedsättning kan stöd och hjälp behövas. Miljön på 

arbetsplatser, i skolor och i det övriga samhället måste också anpassas så att den blir mer 

tillgänglig. Att avhjälpa hinder, till exempel att se till att det är möjligt för en rullstolsbrukare 

                                                 
9 www.handisam.se 
10 www.vardguiden.se 
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att ta sig fram, eller erbjuda information på olika alternativa sätt kan minska eller ta bort 

funktionshindret.11 

1.6 Tillgänglighet 

För personer med fysisk funktionsnedsättning är tillgängligheten extra viktig för att kunna 

delta i samhället som andra. Tillgänglighet och lönsamhet i butik är förenade. Vårda den 

förstnämnda, i alla dess former, så är det sistnämnda säkerställt. Bristande tillgänglighet är ett 

hinder som är avgörande för att människor med funktionsnedsättning skall kunna delta i 

samhället som andra. Förbättrad tillgänglighet ökar förutsättningarna för att personer med 

funktionsnedsättning skall kunna studera, arbeta och klara det dagliga livet mer självständigt. 

Tillgänglighet skall inte ses som en välvilja från samhället utan en självklarhet och en 

nödvändighet. Ökad tillgänglighet förändrar också behovet av individuellt stöd i samhället 

under olika former.12 Tillgänglighet för personer med minskad rörelseförmåga innebär i första 

hand att det ska var möjligt att förflytta sig säkert och på egen hand i den byggda miljön. Det 

utgår bland annat från att; 13 

 

• underlaget är jämnt och fast  

• det ska gå att ta sig fram utan att passera branta sluttningar, tunga dörrar, höga 

trösklar, trånga korridorer och trappor 

• det ska finnas handtag och reglage inom räckhåll även för rullstolsburna och för de 

som har nedsatt arm- och handfunktion.  

 

Tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning innebär också att platser ska vara 

tillräckligt stora för att kunna ta sig fram med en rollator eller rullstol. Exempelvis ska det 

finnas tillräckligt stora toaletter. Inredning och tillbehör ska formges och placeras så att den är 

användbar. Det ska tillexempel vara lämplig höjd på diskar, montrar, hyllor och displayer för 

dem som sitter i rullstol. 14 Om hinder för tillgängligheten inte åtgärdas enligt regeringens 

handlingsplan för handikappolitiken är det kommunernas uppgift att tillse att de efterlevs. 

Kommunerna kan också ta in anmälningar från allmänheten när de upplever brister i 

tillgängligheten som inte har blivit åtgärdade.  15 

                                                 
11 www.vardguiden.se 
12 www.regeringen.se 
13 www.handisam.se 
14 www.handisam.se 
15 http://ungarorelsehindrade.se 
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1.7  Lagar och rekommendationer gällande tillgänglighet i offentliga lokaler 

Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken vars mål 

skulle vara uppnådda år 2010. Handlingsplanen beskriver prioriterade åtgärder för att 

förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället. År 2006 när den 

nuvarande regeringen tillträdde konstaterades dock att arbetet på flera områden gått alltför 

långsamt. Regeringen beslutade därför den 4 oktober 2007 att tillsätta en statssekreterargrupp 

med uppdrag att påskynda arbetet och ta fram en strategi för hur målen i handlingsplanen 

skall nås fram till år 2010. Resultatet blev Enkelt avhjälpt – En strategi för genomförandet av 

tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Denna strategi har 

tagits fram i samråd mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Där 

fastställs att förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga och att det ökar 

förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att studera, arbeta och självständigt 

klara av det dagliga livet. 16 

 

I strategin för genomförandet av tillgänglighetsmålen framgår det att det finns många mindre 

hinder för tillgängligheten i fastigheter och på allmänna platser. Därför har det i plan och 

bygglagen (1987:10, PBL) införts en bestämmelse i 17 kap. 21 a § om att enkelt avhjälpta 

hinder skall undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser. Exempel 

på sådana lokaler och platser är: butiker, restauranger, badplatser och lekplatser. De hinder 

som avses i lagen är t.ex. mindre nivåskillnader, brist på handtag vid ramper eller trappor, 

omärkta trappor, avsaknad av eller felaktigt placerade dörröppnare. Fastighets- eller 

markägaren skall se till att hindren undanröjs. Det är kommunens tillsynsansvar att lagen 

efterföljs och om den finner brister i tillgängligheten kan kommunen förelägga ägaren av 

lokalen eller platsen att vidta åtgärder inom en viss tid. Ett sådant föreläggande kan också 

förenas med vite eller ”besked om att åtgärden kan komma att utföras genom 

byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad om föreläggandet inte följs” 17 

Boverket har utfärdat föreskrifter för att förtydliga bestämmelserna om enkelt avhjälpta 

hinder, och har vid två tillfällen rapporterat om utvecklingen.18 

                                                 
16 www.regeringen.se 
17 Enklare utan hinder, Boverket, 2005. 
18 www.regeringen.se 
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1.8 Undersökningen 

Uppsatsens undersökning bygger på öppna individuella intervjuer med butikschefer i tre olika 

branscher, vilka är möbler & heminredning, kläder och livsmedel. Butikerna vi har undersökt 

är IKEA, Hemtex, Village, KappAhl, Lindex, JC, Ica Maxi och Hemköp. Observationer av 

butikernas exteriöra, interiöra och psykosociala miljöer har också gjorts för att se om de 

uppfyller funktionsnedsatta konsumenters krav på hur en butik bör se ut och fungera. Vi har 

även haft en fysiskt funktionsnedsatt person, Louise Johansson, till hjälp för att se hur hon har 

kunnat ta sig fram i de berörda butikerna och vilken hjälp hon fått från personalen. Detta för 

att slutligen kunna beskriva hur funktionsnedsatta konsumenter i dag möts i handeln och hur 

tillgängliga butikerna är för dem. Vi har använt oss utav relevant litteratur, tidskrifter, 

intervjuer, samt observationer, för att sammanställa vår rapport.  

1.9 Uppsatsens disposition 

I efterföljande avsitt kommer de teoretiska begrepp som använts i rapporten att förklaras. 

Därefter följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att genomföra vår undersökning 

och fått fram vårt resultat. Därpå följer rapportens huvudavsnitt, undersökningen, där 

intervjuerna med butikschefer samt butiksobservationer har sammanställts till en löpande text. 

Efter detta kommer resultatet och de slutsatser som vi kan dra av vår undersökning. Sista 

kapitlet i rapporten innefattar en diskussion om ämnet, samt rekommendationer som vi anser 

kan vara till nytta för de butiker vi har besökt. Sist i uppsatsen anges källor som ligger till 

grund för arbetet, samt bilagor.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan följer den teori som vi anser vara relevant för att läsaren skall ges bättre förståelse för 

de begrepp och den teori som tas upp i uppsatsen.  Den teoretiska referensramen kommer 

även att fungera som ett underlag för analysen där en jämförelse mellan 

undersökningsresultatet och teorin görs. Kapitlet innehåller teori som rör kundens behov, 

bemötandet av kunder samt olika butiksmiljöer som exteriör, interiör och psykosocial miljö. 

Då uppsatsens problemformulering handlar om hur tillgängliga butiker är för fysiskt 

funktionsnedsatta konsumenter kommer i detta kapitel de teorier och begrepp som krävs för 

att ge oss svar på vår problemformulering att presenteras och förklaras.  

                                                                                                                      

2.1 Kundens behov  

Behoven hos en konsument kan delas in i tre olika grupper, vilka är fysiologsiska, 

psykologiska och sociala behov. De fysiologiska behoven är de grundläggande så som mat, 

dryck, sömn och skydd mot värme eller kyla. De psykologiska behoven har med skönhet, inre 

tillfredsställelse och njutning att göra. De sociala behoven handlar mer om relationer till 

omgivningen, som till exempel att bli respekterad, uppskattad och omtyckt. De fysiologiska 

behoven är oftast sammankopplade med de övriga två. Till exempel att äta en utsökt middag 

med goda vänner på en trevlig restaurang med perfekt service och betjäning uppfyller 

samtliga tre behov. Det gör även ett par skor som först och främst skyddar mot kyla men som 

också kan vara snygga att se på, vilket uppfyller det psykologiska behovet. Är dessutom 

skorna av ett känt och exklusivt märke kan de också fylla behovet av självkänsla och status.19 

Det viktigaste inom försäljning är att göra kunderna nöjda, och detta görs framförallt genom 

att lösa kundens problem och behov. För att bygga upp ett förtroendefullt förhållande med 

varje kund måste personalen lyssna på kunden, analysera hans eller hennes behov och föreslå 

lösningar som tillfredsställer behoven. 20  

2.2 Kundbemötande 

För att kunna uppfylla kundens behov är det viktigt att också bemöta kunden på ett positivt 

och tillmötesgående sätt, samt att göra kunden nöjd. Varje kund skall känna att han eller hon 

blir erbjuden den bästa servicen och att behoven tillgodoses utan onödiga dröjsmål. Kunderna 

                                                 
19 Albertsson, S. & Lundqvist, O. 1997 Sid. 11 
20 Rosell, L. 2006. Sid. 91 
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skall bli väl mottagna när de kommer in i en butik. Kunden upplever servicen som god om 

bemötandet motsvarar eller överskrider hans eller hennes förväntningar. Om bemötandet 

däremot är lägre än kundens förväntningar upplevs servicen som dålig. Skillnaden mellan 

framgång och misslyckande är attityden personalen har gentemot kunderna. En positiv attityd 

krävs för att göra kunderna nöjda. Det är viktigt att se positivt på olika situationer och vara 

tillmötesgående mot sina kunder. Kunderna får glädje av den positiva attityden och den goda 

servicen men även den som ger servicen och är positiv i sin attityd kommer att uppleva ökad 

trivsel.21 

 

Nöjda kunder ger företaget lönsamhet och tillväxt, och gör att det kommer att utvecklas 

positivt. När ett företag utvecklas positivt kommer arbetsplatsen att kännas mer attraktiv och 

personalen kommer att vara glad och positiv. Detta medför att personalens tjänster kommer 

att få en högre kvalitet, vilket i sin tur gör att kunderna blir nöjda och att företaget utvecklas 

ännu mer positivt. En positiv cirkel bildas och god kundservice ger nöjda kunder som i sin tur 

leder till ännu fler nöjda kunder.22    

2.3 Butiksmiljö 

För att kunna tillgodose kundens behov och göra kunden nöjd, är det även viktigt att tänka på 

att bygga upp och driva en miljö i butiken som passar konsumenternas krav. Kan butiken 

erbjuda kunderna en god miljö anpassad efter deras specifika behov är den framgångsrik. 23  

Butiksmiljön skall förföra kunden med design som handlar om allt från belysning, skyltning 

och hyllplacering till hur lätt det är för kunden att komma in i butiken, gå runt och handla det 

han eller hon vill ha och sedan att gå ut ur butiken. ”En bra designad butik är en butik som gör 

det lätt för kunderna att fatta köpbeslut.” 24  

2.3.1 Exteriör miljö 

Den exteriöra miljön är den miljö som kunden möts av utanför butiken. Denna miljö består av 

till exempel byggnad, fasad, trottoar, skyltfönster, omgivning och butikerna runt omkring. 

Konsumenterna börjar påverkas redan i denna miljö, och det är viktigt att den 

överensstämmer med butikens profil.25 

                                                 
21 Rosell, L. 2006. Sid. 92-94 
22 Rosell, L. 2006. Sid. 92-94 
23 Underhill, P. 2006. Sid. 34 
24 Rosell, L. 2006. Sid. 30 
25 Ekberg, S & Lohmander, T. 2004. Sid. 24  



   

 10  

2.3.1.1 Butiksläge 

För en butiks framgång är läget det mest avgörande, och betydelsen av tillgänglighet för 

konsumenterna har ökat i takt med att konkurrensen blivit hårdare. Läget är något som är helt 

unikt för varje butik och som ingen annan kan konkurrera med. De tre lägena som är mest 

tilltalande, de så kallade A-lägena är;26 

 

• Stadsdelar som är belägna centralt och som ligger i anslutning till gator och torg. 

• Gallerier och köpcentra, där flertal butiker är samlade i samma byggnad. Exempelvis 

kan dessa vara placerade i förorter.   

• Köpcentra utanför stadskärnan.  

2.3.1.2 Fasad och skyltfönster 

En förutsättning för att en butik skall få kunder är att den måste vara synlig. Förutom läget 

ökar synligheten för en butik genom en upplyst fasad och tydliga upplysta skyltfönster. En 

annan förutsättning för att butiken skall få ett bra kundflöde är ofta att den ”sticker ut” ur det 

sammanhang där den befinner sig. Den bör signalera rätt känsla till förbipasserande och stödja 

butikens koncept på ett tillfredsställande sätt. Den bör också anpassas till omgivningen, vilket 

kan vara en svår balansgång. 27 Butikens dörrar och storleken på skyltfönstren och dess 

placering påverkar synligheten och också butikens helhetsintryck. Uppmärksamhet kan också 

skapas genom att använda skyltar, trottoarpratare, fasadflaggor och korgar eller ställ med 

varor utanför entrén.28 

 

Skyltfönstret är ansiktet utåt för en butik och ger oftast det första intrycket för kunden. Det 

skall dels öka kundtillströmningen till butiken och även förmedla butikens koncept. För 

många butiker är skyltfönstret det största verktyget för marknadsföring.29 Det är viktigt att 

tänka på vilka varor som exponeras och hur de visas i skylfönstret, för att skapa intresse för 

butiken och locka rätt kunder.30 Enligt Prisinformationslagen skall prisinformation lämnas vid 

marknadsföring av produkter, och detta gäller även i skyltfönster. Prisinformationen skall 

                                                 
26 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 23 
27 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 26, 31 
28 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 127 
29 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 128 
30 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 31, 32 
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lämnas på sådant sätt att det tydligt framgår för konsumenten vilken produkt informationen 

avser.31  

2.3.1.3 Entré 

Ingången till en butik bör vara öppen och inbjudande med automatisk dörröppning.32 En tung 

dörr blir inget hinder om den har automatisk öppning. Dörrautomatik har även stor betydelse i 

hissar, eftersom de flesta hissar har samma dörr för att komma in och ut. Om hissen har 

automatisk öppning av dörren kan en person i rullstol både komma in i och ut ur hissen även 

om det inte finns plats att vända rullstolen.33 Dörrarna bör vara tillräckligt breda med 

tillräcklig yta framför så att en rullstolsburen lätt kan ta sig fram.34 Det skall också gå att ta sig 

fram utan att passera höga trösklar, och det skall finnas handtag och reglage inom räckhåll, 

även för de som har nedsatt arm- och handfunktion.35  

 

Om en fastighetsägare inte kan ordna tillgängligheten till sin publika lokal på egen hand kan 

ägaren finna en lösning tillsammans med tekniska förvaltningen. Om det är möjligt med tanke 

på hur omgivningen ser ut och hur den används, kan tekniska förvaltningen ge tillstånd till att 

höja trottoaren om nivåskillnaden inte är större än 8-9 cm. När det finns en trappa till entrén 

och det är svårt att hitta en annan lösning kan man ha en lös ramp som läggs ut vid behov. 

Trappan ska inte ha mer än ett eller två steg och trottoaren måste vara tillräckligt bred. 

Rampen bör inte vara brantare än 1:5. Nedanför trappan bör det då finnas en ringklocka så att 

det går att få kontakt med butikspersonalen.36 

 

              
                         Bildexempel på höjd trottoar och lös ramp (Källa: Stadsbyggnadskontoret Lund) 

                                                 
31 Kuhlin-Olsson, K, Karlsson, S. 2008, Sid. 69-70 
32 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 31 
33 www.lund.se 
34 www.helsingborg.se 
35 www.handisam.se 
36 www.lund.se 
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2.3.2 Interiör miljö 

Den interiöra miljön är miljön inne i butiken såsom inredning, layout, kassa och 

skyltkommunikation.37 Det är viktigt att den interiöra miljön styrker den exteriöra, för att ge 

ett bättre helhetsintryck för kunden.38   

2.3.2.1 Lokalens utformning 

En lokal bör utformas efter en butiks målgrupp. Alla kunder vare sig de är unga, gamla, män 

eller kvinnor, har olika behov och köpmönster. Det är därför viktigt att anpassa sina lokaler 

efter sin målgrupp eller sina målgrupper.39 När det gäller tillgängligheten för fysiskt 

funktionsnedsatta personer är det extra viktigt att tänka på att förflyttningsvägar skall vara så 

plana som möjligt. Markbeläggningar och golv skall vara hårda och jämna utan trösklar och 

springor. Heltäckningsmattor bör inte användas då de är mycket tunga att köra en rullstol på.40 

Med hjälp av automatiska dörrar kan butiken också underlätta för sina kunder när de ska gå in 

i lokalen.41  

2.3.2.2 Inredning och layout 

Butikens inredning är till för att stötta produkterna som säljs, och skall inte dominera intrycket 

för mycket.42 Inredningen och layoutens uppgift är att ge besökaren en bra överblick över 

butiken och dess sortiment. Har konsumenten en bra överblick över butiken känner sig han 

eller hon mera bekväm och stannar längre vid sitt besök, än en konsument som inte hittar i 

lokalen och känner sig obekväm.43  Ju längre en kund stannar i en butik desto mer handlar han 

eller hon.44 Färger har stor inverkan på oss människor rent fysiskt. Det är bra att orientera 

kunderna med hjälp av olika färger, skyltar och budskap som stödjer butiken. Med hjälp av 

flyttbara moduler och skyltar med starka färger och signalfärger kan butiken stimulera 

konsumenterna och öka deras köplust.45   

2.3.2.3 Kassan 

Det är viktigt att placera kassan rätt i en butik. Det mest logiska stället att placera kassan på är 

i förgrunden av en butik, nära dörrarna. Det blir naturligt att komma in i butiken, ta sig runt 

                                                 
37 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 32 
38 Pihlsgård, A et al. 2007. Sid. 126-133 
39 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 29 
40 www.helsingborg.se 
41 Underhill, P. 2006. Sid. 36-37 
42 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 35 
43 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid.131 
44 Nordfält, J. 2007. Sid. 150 
45 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid.131 
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och välja ut de varor som skall inhandlas, vända tillbaks mot dörrarna och betala varorna vid 

kassan innan det sedan är dags att gå ut. När kassan är placerad på detta vis kan det i mindre 

butiker räcka att ha en enda expedit anställd vid lugnare perioder. Kassan bör dock inte 

placeras så nära dörren att det är det första kunden möts av när han eller hon kliver in i 

butiken. Om det vid ett sådant tillfälle är fullt med kö är risken stor att kunden vänder och går 

redan i dörren.46 

 

Många butiker vet inte hur stor inverkan kassan har på hela konsumentens 

shoppingupplevelse och försummar kassorna. Kassaområdena i butiker har ofta inte 

tillräckligt med utrymme, då det är något som det snålas in på i lokalen.47 Kassadisken och 

området runt kassan är till exempel en mycket bra säljplats på grund av att kunderna ofta tittar 

mot kassan och ibland får stå i kö och vänta där. Detta ger butiken stora möjligheter till 

merförsäljning av de varor som exponeras där.48  

2.3.2.4 Butikskommunikation och skyltkommunikation 

Syftet med butikskommunikation är att omvandla besökare till kunder och öka försäljningen, 

och i och med det också lönsamheten för butiken. Hur varor och erbjudanden kommuniceras 

och exponeras påverkar kundernas val och även försäljningen. Butikskommunikationen är 

oftast ett komplement till personlig försäljning och är extra viktig under perioder då 

kundtillströmningen är stor och personalen inte hinner hjälpa alla. I många större butiker eller 

varuhus där det dagligen är kontinuerlig kundtillströmning, är ofta butikskommunikationen 

det enda hjälpmedlet för att sälja varor. Butikskommunikationen blir då helt avgörande för om 

kunden hittar det hon eller han vill ha i butiken.  Redskap för butikskommunikation är olika 

platser eller ytor, varor, skyltar, exponeringstillbehör, kunskap och fantasi. Produkterna som 

säljs i butiken skall visas upp på ett informativt och inspirerande sätt som skapar köplust för 

kunden.49  

 

Skyltar är en form av kundservice då de talar om hur du som kund hittar rätt i en butik eller i 

en lokal. Skyltar kan till exempel visa var kundtoaletten, nödutgången eller hissen finns. 

                                                 
46 Underhill, P. 2006. Sid. 158 
47 Underhill, P. 2006. Sid. 159 
48 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 136 
49 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid.125 
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Enligt Sewell & Brown finns det endast tre skäl för att ha skyltar, nämligen för att tala om vad 

företaget heter, beskriva en produkt eller ge vägledning. 50  

 

Tillsammans med exponeringen i en butik skall skyltar styra kunden mot vissa varor, 

produktgrupper eller avdelningar i butiken som behöver aktiveras. Skyltarna skall stödja 

konceptet i butiken och ge inspiration för kunderna. För de flesta butiker i dag gäller det att 

vara tydlig i sin priskommunikation. Att ha tydliga priser är avgörande för att en kund skall 

kunna ta ett köpbeslut på egen hand. Det skall vara enkelt för kunden att hitta priset på en vara 

och det måste alltid finnas tydliga prisuppgifter på varor som finns i ett skyltfönster. En del 

varor kan behöva mer förklaring än andra, och då kan skyltar användas för att till exempel 

förklara en varas funktion eller nytta. Priset på en dyrare vara med högre kvalitet kan också 

motiveras genom skyltkommunikation. Annan information som kan vara viktig att informera 

kunderna om bör också skyltas tydligt. Det kan till exempel röra sig om tillämpning av öppet 

köp, extra öppettider eller planerade aktiviteter i butiken.51  

2.3.3 Psykosocial miljö 

Den psykosociala miljön är butiksmiljön utifrån de mänskliga sinnena, syn, hörsel, känsel, 

doft och smak.52  I vår undersökning har vi dock valt att inte ta med sinnena hörsel, doft och 

smak på grund av att det inte är av relevans för tillgängligheten i butiken. Att handla ger oss 

en upplevelse där vi använder våra sinnen för att göra en bedömning av en produkt, innan vi 

bestämmer oss för om vi skall köpa den eller inte. Det måste vara tillåtet för kunden att röra 

vid varorna, undersöka dem och att prova dem, eftersom det ökar förtroendet för en produkt 

och skapar engagemang. När kunden ges möjlighet att uppleva en produkt med sinnena, 

bidrar det till ökat köp.53  

2.3.3.1 Syn 

Synen är det sinne som fångar upp mest information från världen omkring oss. Färg är därför 

en av de aspekter som påverkar shoppingmiljön mest.54 Färger har stor inverkan på oss 

människor rent fysiskt. Olika färger väcker olika associationer och blått till exempel 

förknippas med välstånd, trygghet och moral, medan rött kan få oss att fatta snabba beslut och 

                                                 
50 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid 186,187  
51 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid.138-144 
52 Nordfält, J. 2007. Sid. 131 
53 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 37 
54 Nordfält, J. 2007. Sid. 162-163 
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handla på impuls.55 Konsumenter som utsätts för rött ljus får ökat blodtryck, pulsökning och 

snabbare ögonblinkningar än konsumenter som exponeras för blått ljus. Vid såväl rött, blått 

och vitt ljus ökar hjärnaktiviteten.56 Färger gör också reklam mer intensiv, och kan få 

människor att uppmärksamma reklamen under en längre tid.  Reklam och text med mycket 

färg drar mer uppmärksamhet till sig, och röd färg får allra mest uppmärksamhet.57 Det är 

viktigt att ha bra belysning på produkterna i butiken så kunderna kan se dem ordentligt. Bra 

belysning gör att produkterna framhävs och de förändras från någonting ordinärt till 

någonting som kunden vill ha.58  

2.3.3.2 Känsel 

Shoppingturen är en utav de få tillfällen då vi får uppleva den materiella världen. De flesta 

oplanerade köp är resultat av beröring, doftande, smakande eller lyssnande. Känsel främjar 

butiksmiljön så att kunderna kan komma åt och känna på produkterna vilket ökar 

impulsköpen.59 En butiks främsta funktion är därför att uppmuntra kunderna att röra vid och 

prova varorna innan köp.60 De flesta butiker använder sig av en öppen exponering av sina 

varor i dag. Det bidrar till att kunden kan känna sig frestad av att köpa en vara genom att 

enkelt kunna känna och ta på den, och bedöma kvaliteten, utan att vara beroende av hjälp från 

butikspersonalen.61  

2.3.3.3  Trängsel 

Trängsel kan bero på butikens layout eller trängsel från andra människor i butiken. Trängsel 

som beror på fel i butikens layout har påverkan på kundernas känslor, som blir negativa.62  

Butikens gångar måste vara tillräckligt breda för att inte skapa trängsel. Det bör vara så brett 

att folk saktar ned men inte stoppar upp trafiken i butiken.63 

2.3.3.4 Personal 

Medarbetarna är lika viktiga som kunderna i en butik, och de måste behandlas väl. För att 

kunna förvänta sig att personalen behandlar kunderna väl måste också butikschef och ledning 

behandla personalen väl. Det är lika viktigt att tacka sin personal för att de gör ett bra jobb 

                                                 
55 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid 35-37 
56 Nordfält, J. 2007. Sid. 162-163  
57 Dahlén, M & Lange, F. 2003. Sid. 325 
58 Ekberg, S & Lohmander, T. 2004. Sid 31 
59 Underhill, P. 2006. Sid. 126 
60 Underhill, P. 2006. Sid. 135 
61 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid 131 
62 Nordfält, J. 2007. Sid. 223 
63 Ekberg, S & Lohmander, T. 2004. Sid. 43 
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som att tacka kunderna för att de handlar hos oss. 64  Det är viktigt som anställd att hälsa på 

kunden och vara trevlig, det kan räcka med ett leende. Andra saker att tänka på i mötet med 

kunden är bland annat att personalen känns kompetent, intresserad av kunden, och är känslig 

inför situationen. Försök att få kunden att känna sig väl till mods och känn efter om hon eller 

han vill titta själv eller ha hjälp direkt.65 

 

Det är bra att ha tillgänglig personal på olika ställen i butiken, för att kunna svara på frågor 

eller hjälpa kunderna med någonting. Sannolikheten att kunden faktiskt frågar om någonting 

de undrar är större om personalen verkar tillgänglig.66 En butik kan också ha en så kallad 

”personal shopper” som finns i butiken för att hjälpa kunderna att hitta rätt varor. De hjälper 

konsumenten att hitta de varor som passar till kundens personlighet och livsstil.67 

2.3.3.5 Servicetjänster 

Servicetjänster är de extratjänster som en butik kan erbjuda sina kunder. Servicetjänster kan 

hjälpa till att särskilja en butik från en annan och är ett viktigt konkurrensmedel.68 Exempel på 

servicetjänster som en butik kan erbjuda är provrum. Butikens provrum är av stor betydelse 

för dess försäljning. Ett provrum är inte bara en bekvämlighet för kunderna utan också ett 

säljverktyg. Det är då viktigt att inte spara in på dessa utrymmen utan göra provrummen 

tillräckligt stora för att anpassa kundernas behov. Provar kunden sina varor är chansen att det 

leder till köp dubbelt så stor.69 En möjlighet för kunder att sitta ned i en butik är också en 

servicetjänst som kan leda till ökad försäljning. Kan en butik erbjuda kunder en sådan här 

service visar det på att de bryr sig om sina kunder. En annan bra kringservice i butiken är att 

kunna erbjuda kunderna en kundtoalett.70  

                                                 
64 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid. 91,92 
65 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid. 67 
66 Wanger, P. 2002. Sid. 176 
67 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 75-79 
68 Schmidt Thurow,  H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid.111 
69 Underhill, P. 2006. Sid. 137 
70 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 119 
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3. METOD 

Detta kapitel kommer att ta upp de olika undersökningsmetoder vi använt oss av för att kunna 

svara på den problemformulering som uppsatsen grundar sig på. Vi börjar med utveckling av 

vår problemställning och fortsätter sedan med val av undersökningsuppläggning och 

undersökningsmetod. Sedan följer en beskrivning av hur vi samlat in data för undersökningen 

och vilka enheter vi valt att använda oss utav för att få in informationen. Sist i kapitlet följer 

en beskrivning av hur vi analyserat våra insamlade data och hur goda våra slutsatser är.   

3.1 Utveckling av problemställning  

Vi var intresserade av att undersöka tillgängligheten för fysiskt funktionsnedsatta 

konsumenter i tre olika branscher. Vi fann det extra intressant att undersöka detta eftersom 

målen för den nationella handlingsplanen för handikappolitiken skall vara uppnådda vid 

utgången av år 2010. När vi utvecklat vår problemställning valde vi att göra en avgränsning 

genom att endast undersöka tillgängligheten för de fysiskt funktionsnedsatta och ej för de 

psykiskt funktionsnedsatta konsumenterna. Vi har även gjort ytterligare en avgränsning 

genom att fokusera på tillgänglighet för de som sitter i rullstol. Detta har vi valt att göra i och 

med att tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning enligt Handisam 

(Handikappolitisk samordning) innebär att platser skall vara tillräckligt stora för att kunna ta 

sig fram med rollator eller rullstol. 71 Våra avgränsningar har gjorts explicit som enligt 

Jacobsen görs när forskare tydligt klargör vad de fokuserar på och inte. Implicita 

avgränsningar görs däremot mer omedvetet.72  

 

Tillgängligheten och fysiskt funktionsnedsatta konsumenter är de variabler som legat till 

grund för vår problemställning. Vår problemställning är klar i och med att det finns 

grundläggande teorier till hjälp för vår undersökning. Enligt Jacobsen vill forskaren med en 

förklarande problemställning finna orsakerna till problemet och det som händer. Då vi inte 

haft för avsikt att förklara varför tillgängligheten ser ut som den gör i butikerna är vår 

problemställning beskrivande. Vi har enbart kartlagt hur tillgängliga butikerna är för 

konsumenter med nedsatt fysisk funktion.73 Då vi begränsat vår undersökning till tre olika 

branscher har vi inte haft för avsikt att generalisera resultatet.  

                                                 
71 www.vardguiden.se 
72 Jacobsen, D.2000. Sid. 66 
73 Jacobsen, D. 2000. Sid. 74 
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3.2 Undersökningsutformning 

Efter att ha utvecklat problemställningen bestämde vi den undersökningsutformning som var 

lämpligast för problemställningen. Vid val av undersökningsuppläggning kan två dimensioner 

klassificeras. Dessa är om studien går på bredden eller på djupet, och om studien är 

beskrivande eller förklarande. Om studien går på bredden kallas den för extensiv och på 

djupet för intensiv.  Är studien beskrivande kallas den för deskriptiv och är den förklarande 

kallas den kausal. Då vår undersökning har gjorts med relativt få enheter har vi använt oss av 

ett intensivt upplägg. Vi har gått på djupet med några få enheter vilket är definitionen på en 

intensiv uppläggning.74 Vår undersökning förklarar inte varför det ser ut som det gör utan 

beskriver fallet så som det är, det vill säga att vi använt oss av en deskriptiv utformning. 

3.3 Undersökningsmetod 

Då vi gått på djupet i vår undersökning har vi använt oss utav den kvalitativa metoden för vår 

informationssamling. Det finns ofta ett starkt samband mellan valet av intensiv 

undersökningsuppläggning och kvalitativa metoder, eftersom de har samma motiv. Ett motiv 

är att de är lämpliga att använda för att belysa problemställningar där vi är intresserade av 

djup. Vi ville med vår undersökning få fördjupade svar angående tillgängligheten i butikerna 

samt hur de genom sina olika miljöer är utformade för att passa funktionsnedsatta 

konsumenter. 

3.4 Metod för datainsamling 

Insamlingsmetoden vi använt påverkar datas giltighet (validitet), och tillförlitlighet. Validitet 

innebär att vi verkligen mäter det vi haft för avsikt att mäta, och tillförlitlighet innebär att vi 

kan lita på den information vi har samlat in.75 För vår undersökning valde vi att göra öppna 

individuella intervjuer med åtta butikschefer i olika butiker inom tre branscher för att få reda 

på hur tillgängliga de är för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. Den individuella öppna 

intervjun är den mest vanliga metoden för datainsamling när det gäller kvalitativa metoder, 

och den är mest lämplig när relativt få enheter undersöks. Eftersom vi endast undersökt åtta 

olika butikers tillgänglighet fann vi denna metod för datainsamling lämplig för vår 

undersökning. När vi vill få fram den enskildes uppfattning och inställning är denna metod för 

insamling också lämplig.  

 

                                                 
74 Jacobsen, D. 2000. Sid. 92-93 
75 Jacobsen, D. 2000. Sid. 159-164 
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Att göra dessa individuella intervjuer via telefon skulle bespara oss tid och kostnader eftersom 

vi då inte skulle behöva förflytta oss. Vi har dock valt att göra intervjuerna ansikte mot 

ansikte, då det är enklare att få personlig kontakt mellan undersökaren och uppgiftslämnaren. 

Enligt Jacobsen är det också lättare att genomföra ett öppet och mer givande samtal ansikte 

mot ansikte än via telefon.76 Vid en telefonintervju har inte intervjuaren någon möjlighet att 

observera hur uppgiftslämnaren uppträder, och det kan också ha betydelse för intervjuns 

förlopp. Besöksintervjuer innebär mindre och färre hot mot tillförlitligheten i en undersökning 

än intervjuer via telefon.77  

 

Vi ringde till de olika butikerna och sökte deras respektive butikschef för att boka in tid för 

intervju. Under fyra dagar utförde vi sedan intervjuerna i de åtta butikerna, i samband med att 

vi även gjorde observationer av butiksmiljöerna. För att kunna göra intervjuerna så öppna som 

möjligt använde vi oss av en intervjuguide, det vill säga en översikt över vilka frågor vi ville 

ta upp. Samtliga frågor vi valde att ställa till butikscheferna handlade om utformning och 

tillgänglighet i deras butik, samt vem som äger och ansvarar för butikslokalen. Andra frågor 

vi ville ha svar på var om de tillåter ledarhund och hur tillgänglig personal de har för att 

kunna hjälpa funktionsnedsatta konsumenter. Vi frågade också om det fanns tillgång till hiss, 

handikapptoalett, ramper och så vidare i butikerna. Vi ville även undersöka i vilken 

utsträckning butikscheferna kände till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.  

 

När vi formulerade våra frågor utgick vi från det vi tidigare hade läst om tillgänglighet och 

den nationella handlingsplanen, samt vad som kan vara viktigt att tänka på ur 

framkomlighetssynpunkt för en person som sitter i rullstol. Vi valde att genomföra 

intervjuerna i respektive butikschefs butik, eftersom en konstlad miljö skulle kunna leda till 

konstlade svar. Det kändes som den mest naturliga platsen att vara på eftersom det är en 

invand miljö för butikscheferna. Det behövde också vara så enkelt och lätt som möjligt för 

butikscheferna att ställa upp på denna intervju.  

 

Vi valde även att göra observationer av butikernas miljö samt observationer med hjälp av en 

rullstolsburen person i butikerna. Vi tog först kontakt med Farkostens gymnasium i Alingsås, 

där handikappade ungdomar går i skola, för att få hjälp med tips på någon person som skulle 

kunna hjälpa oss med undersökningen. Gymnasiet är inrymt i samma lokaler som Campus, 

                                                 
76 Jacobsen, D. 2000. Sid. 161-162 
77 Jacobsen, D. 2000. Sid. 161-162 
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varifrån vi bedriver våra studier på Högskolan i Skövde. Därav kände vi till denna skola och 

fick idén att börja vår efterforskning där. Genom Farkostens gymnasium fick vi rådet att 

kontakta Janne Gustafsson på Mediagruppen, som är en del av Daglig Verksamhet inom 

socialförvaltningen i Alingsås. Han tipsade oss sedan i sin tur om att ta kontakt med Louise 

Johansson för hjälp med vår undersökning. Vi tog kontakt med Louise som var mycket villig 

att hjälpa till med vår undersökning då det är ett ämne som ligger henne varmt om hjärtat. 

Eftersom Louise har assistanshund till sin hjälp i det vardagliga livet, försöker hon också 

tillsammans med Svenska Service och Signalhundsförbundet påverka butiker att tillåta 

ledarhund samt att upplysa kunder om att sådan kan finnas i butiken.  

 

Under en dag utförde vi observationerna av tillgängligheten med hjälp av Louise. De butiker 

vi besökte var Lindex, KappAhl, Hemtex och Ica Maxi. På Ica Maxi hade även Louise med 

sig sin ledarhund Oscar till hjälp. Louise skulle även ha hjälpt oss med observationerna av de 

övriga butikerna, utom IKEA som vi på förhand hade bestämt att göra själva. Vi hade bestämt 

en dag cirka en och en halv vecka efter det första tillfället. Tyvärr ringde Louise och avbokade 

denna tid på grund av att hon hade blivit sjuk och låg på sjukhus. Vi observerade då 

tillgängligheten i de övriga butikerna själva och försökte i möjligaste mån att sätta oss in i 

situationen av att vara rullstolsburna.  

 

Metoden med observationer är bra att använda när vi vill registrera människors beteende. Vi 

ville se hur lätt eller svårt det är för en person med fysisk funktionsnedsättning att ta sig in i 

en butik, hur framkomligheten är inne i butiken och hur han eller hon blir bemött av 

personalen. Vi ville också undersöka hur miljön inne i butiken är utformad, bland annat hur 

lättåtkomlig kassan är, hur brett det är mellan gångarna och hur stora och lättåtkomliga 

provrummen är. Vi har valt att göra öppna observationer av butiksmiljöerna eftersom ett 

vanligt forskningsetiskt krav är att datainsamling endast bör ske när undersökningsobjektet 

har gett sitt samtycke.78 Vi ville bidra till att eftersträva ideal som öppenhet och frivillighet.  

 

För att hitta relevant litteratur till vår rapport använde vi oss dels utav tidigare kurslitteratur 

från föregående kurser på Butikschefsprogrammet. Vi valde också att använda oss av 

kedjesökning, vilket innebär att lämplig litteratur framtas genom att en källa i en skrift leder 

till en annan text. Syftet med en kedjesökning är att låta författarna rekommendera varandra 

                                                 
78 Jacobsen, D. 2000. Sid. 181-182 
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för att på så sätt hitta ny relevant litteratur.79 Genom att vi läste litteratur som vi tidigare 

använt, som behandlar ämnet, sökte vi på så sätt reda på ny relevant litteratur. Genom att 

besöka bibliotek och skumma igenom tänkbar litteratur hittade vi också relevanta källor. 

Syftet med skummandet är att utvärdera om texten överhuvudtaget är användbar och värd att 

läsa, om det går att läsa endast delar av texten eller om hela texten bör läsas igenom.80 Vi 

skummade igenom mycket text och lånade hem några böcker. Vi valde bort mycket litteratur 

som vi inte ansåg var tillräcklig men hittande också på detta sätt en hel del användbar och 

relevant litteratur. Vi har också använt oss utav relevant information från Internet för 

insamling av våra data.    

3.5 Val av enheter 

Vi har gjort ett urval av en grupp som vi anser ger en bra bild av den typiska enheten. Vi har 

valt butiker som säljer varor som är livsnödvändiga och som behövs av alla, nämligen 

livsmedelsbutiker, klädbutiker och butiker som säljer möbler och heminredningsartiklar. Vi 

ville se om det finns skillnader i tillgänglighet hos ett så stort företag som Ikea och ett mindre 

inom samma bransch som Hemtex eller Village. Vi ville även undersöka om 

livsmedelsbutiker som Ica och Hemköp ser på samma sätt när det gäller tillgängligheten för 

fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. Det var också intressant att kunna jämföra 

tillgängligheten i klädbutiker som KappAhl, Lindex och JC för att se om de har provrum som 

är tillräckligt stora och om framkomligheten är god nog.  

 

De som bäst kan beskriva tillgängligheten utifrån butikens sätt att se det är butikschefen och 

därför har vi valt att göra öppna individuella intervjuer med butikscheferna i respektive butik. 

Dessa har hållits i respektive butik och på en tid som passade både undersökarna och 

uppgiftslämnaren. Då öppna individuella intervjuer kräver mycket tid valde vi att intervjua 

åtta butikschefer vilket vi fann vara ett lagom antal. Då de insamlade data tar mycket tid att 

analysera kunde vi inte undersöka allt för många personer.81  

 

När det gäller val av tidpunkt för observation av butiksmiljön gjordes detta på förmiddagen då 

det oftast är lite lugnare i butiken. Det gav oss då möjligheter att titta runt i butiken i lugn och 

ro, och göra de mätningar och kontroller som var nödvändiga.  

                                                 
79 Rienecker, L. 2004. Sid. 119 
80 Rienecker, L. 2004. Sid. 124 
81 Jacobsen, D. 2000. Sid. 160  



   

 22  

3.6 Utformning av analys 

Då vår undersökning är kvalitativ försökte vi som undersökare att få en så grundlig och 

detaljerad beskrivning som möjligt av våra data.  Detta innebär att vi bokförde våra intervjuer, 

situationer och samtal så noga som det gick. Vi har gjort både intervjuer och olika 

observationer, våra data blev då rika på detaljer, analys och variationer vilket brukar kallas för 

tjocka beskrivningar. För att sedan kunna förmedla det som vi funnit med vår undersökning 

har vi gjort en systematisering och kategorisering som innebär att vi sållat och förenklat den 

data som vi tagit fram. Efter att vi systematiserat och kategoriserat våra data kunde vi börja 

tolka den. Detta innebar att vi kunde leta efter meningar och orsaker samt försöka bringa viss 

ordning på vår insamlade data. 82   

 

Vi har använt oss utav analys där flera fall jämförts och även individfokuserad analys. Analys 

av flera fall, dels eftersom vi sett till hur konsumenter med nedsatt fysisk funktion ser på och 

fungerar i dagens butiksmiljöer. Dels för att vi försökt kartlägga hur de uppfattar detta och 

även hur butikscheferna uppfattar dessa konsumenter och anpassar sina lokaler efter deras 

behov. Vi har även använt oss utav individfokuserad analys då vi i våra observationer haft en 

fysiskt funktionsnedsatt, rullstolsburen person till hjälp för att se hur hon fungerar i dessa 

miljöer. Vi har samlat in data genom att både registrerat texter från intervjuer och från 

observationer/visuella händelser. Vi har i första hand skrivit rent de data som vi har fått in 

från intervjuer och observationer. Sedan har vi kommenterat de olika intervjuerna och 

observationerna för att få en djupare förståelse. Sist har vi annoterat data, alltså gjort en 

sammanfattning av varje intervju och observation för att få våra data mer översiktlig och mer 

lättillgänglig. 83 

3.7 Validering av resultat 

Vi behöver vara kritiska till kvaliteten på det data som vi samlat in och har kritiskt bedömt 

dess giltighet och tillförlitlighet. Intern giltighet innebär om vi har fått den informationen som 

vi ville ha till vår undersökning, medan extern giltighet handlar om huruvida vi kan överföra 

det vi funnit till andra sammanhang. Tillförlitlighet innebär om vi kan lita på de data som vi 

har samlat in. Eftersom vi har fått in den information vi ville ha för vår undersökning har våra 

data intern giltighet och relevans. För att pröva den interna giltigheten har undersökningen 

                                                 
82 Jacobsen, D. 2000. Sid. 216 
83 Jacobsen, D. 2002. Sid. 118-119 
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och slutsatser kontrollerats mot varandra och själva resultatet har sedan kritiskt granskats.84 Vi 

har med vår undersökning jämfört våra resultat med litteraturen och granskat vårt resultat 

kritiskt för att få en bra överblick av ämnet.  

 

                                                 
84 Jacobsen, D. 2002. Sid. 255-256 
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4. RESULTAT 

Här kommer vi att redovisa de data vi samlat in under vår undersökning. Det är information 

som kommit fram vid intervjuer med butikschefer, observation av butiksmiljöerna, och 

observation av tillgängligheten för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter i de utvalda 

butikerna.  

4.1 Exteriör miljö 

Samtliga butiker vi har undersökt har så kallade A-lägen. Butikerna Hemtex, Lindex och 

KappAhl är belägna i affärshuset Storken i centrala Alingsås. Village och JC ligger på 

gågatan utanför Storkenhuset och har sina butiker i några av de äldre byggnaderna i staden. 

Livsmedelsbutikerna Ica Maxi och Hemköp ligger strax utanför centrum, och IKEA Bäckebol 

har ett köpcentrumläge utanför Göteborg.     

 
Hemtex, Lindex och KappAhl har ingång på nedre plan i det nybyggda affärshuset Storken 

med entré från gågatan mitt i centrala Alingsås. Det finns två ingångar in i gallerian, med 

stora entrédörrar som står öppna hela dagen. KappAhl har sin entré direkt till höger innanför 

ingången till gallerians ena entré och Lindex ligger precis till vänster innanför den andra 

ingången. KappAhl och Lindex har även avdelningar på övre plan i huset, vilka kan nås via 

rulltrappa och hiss på Lindex och enbart rulltrappa på KappAhl. Det finns dock en hiss 

centralt i huset som leder upp till övre plan.  

 

Hemtex ligger placerad i hörnet mellan Apoteket och Life hälsokost och är klart synlig från 

båda entréerna till gallerian. De har inga synliga skyltfönster vare sig utifrån eller inifrån, utan 

själva entrén utgör också skyltfönstret. KappAhl och Lindex däremot har mycket stora 

skyltfönster längs med hela framsidan av gallerian samt på respektive gavel. De har de största 

skyltfönstren av samtliga butiker som finns i gallerian och är på det sättet mycket synliga även 

utifrån sett. Samtliga butikschefer i dessa tre butiker anser att de har lokaler som är väl 

tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter. Detta då köpcentrat är byggt med stora 

ytor, utan trösklar eller andra svåra hinder. Butikscheferna på Hemtex och Lindex menar att 

de som har byggt om lokalen nyligen säkert har haft i åtanke att det skulle vara en väl 

fungerande handlingsplats för alla människor.   
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Det är enkelt att ta sig in i affärshuset även med rullstol eftersom det inte finns några trösklar, 

eller nivåskillnader. Det är dock lite knöligt att ta sig fram på gågatan varifrån ingången till 

gallerian är, eftersom den består av kullerstenar. Gallerians fasad har inte någon speciell 

belysning, förutom några spotlights som är placerade under två stycken balkonger som finns 

på var sida om mittenbyggnaden. Respektive skyltfönster har sedan egen belysning i form av 

spotlights. Ingången till respektive butik i gallerian är mycket öppen och inbjudande, det finns 

inte några dörrar som är stängda utan det är helt öppet in till butikerna. KappAhl har dock 

placerat en trottoarpratare på ena sidan av ingången både på nedre och övre plan vilket 

minskar öppenheten något. Butikerna i gallerian har inte någon egen kundtoalett utan det 

finns en gemensam kundtoalett för alla butiker på övre plan i affärshuset. Det finns sju 

kundtoaletter varav en är handikappanpassad.   

 

Village och JC ligger längs med den centrala gågatan i Alingsås. Village har två synliga 

skyltfönster med prydligt skyltade varor, och de exponerar också varor utanför butiken på 

trottoaren. Dessa är placerade på ett sätt som inte skymmer skyltfönstret, och det är också 

fortfarande gott om plats på trottoaren för förbipasserande. Entrén består av en gammal dörr 

som inte har automatisk dörröppning, samt en liten tröskel. Butikschefen anser dock inte detta 

som något problem utan tycker att butiken är lättillgänglig för alla. Även på Village hålls 

dörren in till butiken oftast öppen vilket ger en känsla av en välkomnande entré samt att det 

underlättar för kunden att komma in i butiken. Det faktum att dörren inte har någon 

automatisk öppning, gör det dock svårt för en rullstolsburen att komma in på egen hand när 

den är stängd.  

 

JC har ett hörnläge med stora skyltfönster både mot gågatan och mot den andra tvärgatan. 

Dessa skyltfönster är mycket synliga för förbipasserande. Butiken har två entréer, en från 

varje gata. Entrén från gågatan består av två gamla dörrar varav den ena öppnas inåt och den 

andra utåt. Entrén från tvärgatan består också av två gamla dörrar, men här öppnas bara den 

ena, både vid in- och utgång. Mitt i gången vid entrén mot gågatan står en stolpe av 

säkerhetsskäl, då det enligt butikschefen ska hindra personer att försöka ta sig in i butiken 

genom att köra in med bil. JC har en trottoarpratare placerad en bit ut på gågatan. Det finns en 

trappa in till butiken vilket försvårar för personer som sitter i rullstol. Butiken har dock en 

ramp som de kan lägga ut vid ingången så att rullstolsburna skall kunna komma in. Det finns 

dock inte någon ringklocka eller liknande utanför för att påkalla personalens uppmärksamhet. 

Enda sättet för en rullstolsburen person är då att ha någon annan med sig som kan hjälpa till 
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att påkalla personalens uppmärksamhet, eller om dörren står öppen själv ropa på personal. 

Butikschefen skulle helst se att de kunde ha en ringklocka för att underlätta för dem som sitter 

i rullstol. De får inte ha rampen liggandes ute då den tar upp för stor del av trottoaren och kan 

innebära fara för exempelvis personer med synskada.  På sommaren har de dörren öppen men 

då den är stängd kan det vara svårt att få kontakt med personal. Butikschefen anser dock att 

deras butik är lättillgänglig då butiken har stora ytor. 

 

ICA Maxi ligger i utkanten av centrum, men med gångavstånd in till stadskärnan. 

Butikschefen på Ica Maxi anser att tillgängligheten i butiken är god för alla. Det finns 

handikapps parkering både på parkeringen utanför lokalen och uppe i parkeringshuset. 

Ingången ligger i markplan, och butiken har stora automatiska dörrar vid entrén samt gott om 

plats. Det finns rullstol att låna i butiken, och det finns också två kundvagnar som är 

anpassade särskilt till rullstolar. Det är även tillåtet med ledarhund i butiken, vilket efter vårt 

besök numera även syns tydligt på entrédörren.   

 

Hemköp ligger också i utkanten av Alingsås centrum, med flera andra butiker runt omkring, 

bland annat El-giganten, och Hallbergs Blommor. De har en egen lokal med parkeringsplatser 

alldeles utanför. Det finns även handikapparkering. De har ingång i markplan med dörrar som 

öppnas automatiskt. Butikschefen på Hemköp säger att butiken är lättillgänglig på så sätt att 

den ligger på första plan så det är bara att ”rulla” in.  

 

IKEA Bäckebol har ett köpcentrumläge utanför centrala Göteborg tillsammans med ett antal 

andra större butiker. Det finns gott om parkeringsplatser varav flera är handikappanpassade. 

Vid entrén finns en särskild ingång för rullstolsburna, som gör att de slipper gå igenom 

”snurrdörrarna”. De kan då istället i lugn och ro gå in igenom en dörr som öppnas med en 

automatisk dörröppnare. I IKEA: s koncept finns från början med att alla butikslokaler ska 

vara handikappanpassade.  

 

Varken Ica Maxi, Hemköp eller IKEA har skyltfönster med varor, utan är väl synliga genom 

att de har så stora lokaler och skyltar som människor känner igen. 
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4.2 Interiör miljö 

IKEA Bäckebol och Hemköp som båda äger sina butikslokaler ansvarar för hela byggnaden 

både exteriört och interiört, medan övriga butiker som hyr sina lokaler av en fastighetsägare 

enbart ansvarar för butiken så som den ser ut inuti. Butiksinnehavaren kan då påverka 

tillgängligheten inne i lokalen genom att ändra om och utforma lokalen på ett optimalt sätt. 

Hyresvärden ansvarar dock för hela byggnaden.  

 

På IKEA är det gott om stora ytor och det går att komma fram och vända mellan de flesta 

hyllor och gångar i butiken. De kan göra ändringar i butiken och har ansvaret för att lokalen är 

i ett funktionellt skick. De som arbetar på IKEA Bäckebol kan alltså göra mindre förändringar 

i lokalen som att köpa in fler rullstolar, eller justera hyllor eller liknande. Skall någonting 

större investeras måste detta först gås igenom med ledningen.  

 

Även butikschefen på Hemköp kan ändra om i butiken och ta bort eventuella hinder. När 

butiken 1985 byggdes på den plats som den är idag, gjordes det enligt honom med tanke på att 

butiken skulle vara lättillgänglig. Detta med särskilda mått på dörrarna, mellan gångar och så 

vidare. Konceptet på Hemköp är att två kundvagnar ska kunna mötas i gångarna, detta är 

butikens riktlinjer när de placerar hyllor, varuexponeringar och liknande. På Hemköp är 

planeringen för tillgängligheten i butiken ledningsgruppens ansvar. 

 
I och med att de butiker vi undersökt i Storkenhuset är delar utav stora kedjor så har även de 

riktlinjer som de måste följa angående placering av hyllor och varor. Detta kan skapa problem 

då det kan bli trångt mellan vissa gångar och hyllor. På Lindex är det organisationen som 

designar och utformar sina butiker så att de skall vara tillgängliga för alla. Det finns en ritning 

över hur alla hyllor skall sitta och hur ställen skall stå. Det är mycket viktigt för Lindex att 

kunden känner igen sig i samtliga butiker inom kedjan, och därför utformas butikerna på 

liknande sätt.  

 

Hemtex butik har ett flertal pelare i lokalen som minskar tillgängligheten för rullstolsburna. 

De använder sig av både golv- och väggexponeringar. Butikschefen menar att en konsument i 

rullstol kan ha svårt att ta sig fram överallt i butiken på grund utav dessa pelare och mycket 

golvexponering då butiken ofta får in mycket kampanjvaror. Trots detta menar hon att 

butikens gångar är anpassade för att en rullstol ska kunna ta sig fram.  
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Även KappAhl har problem med utrymmet i sin butik, framför allt på damavdelningen. Detta 

då de har väldigt mycket varor på en liten yta. Även KappAhl har riktlinjer fån organisationen 

i kedjan som ska följas när det gäller exponering av varor och liknande. Butiken använder sig 

av både golv- och vägg exponering.  

 

JC har också särskilda direktiv från organisationen om hur butiken skall se ut. Även denna 

butik använder sig utav både golv och väggexponering. Innanför entrén är det stora utrymmen 

och breda gångar mellan exponeringen på golvet vilket gör det lätt att ta sig fram och vända 

för en konsument med fysisk funktionsnedsättning. Även på Village finns särskilda riktlinjer 

inom kedjan som säger att det måste vara så brett mellan hyllor och gångar att en rullstol kan 

ta sig fram. Varor är dock placerade väldigt tätt på hyllor och bord i lokalen och vissa är högt 

upp och därför omöjliga att nå ifrån en rullstol. Mittgången är så pass bred att en 

rullstolsburen kan ta sig fram men mellan de mindre gångarna och till vissa varor är det för 

trångt att ta sig fram och vända med rullstol.  

 
På Ica Maxi är gångarna så pass breda att två kundvagnar skall kunna mötas. I och med det 

kan också en rullstolsburen person enkelt ta sig fram i lokalen. På Ica Maxi finns det en 

speciellt framtagen mall för hur en Ica Maxi butik skall se ut. De har fastslagit hur brett det 

skall vara mellan gångarna och hur tätt hyllorna skall stå, med mera.   

 

Kassan på Hemtex är placerad så att den är lättåtkomlig, även för rullstolsburna, och den är i 

en lagom höjd. Kortterminalen i kassan är rörlig, så att funktionsnedsatta personer också kan 

nå att slå sin kod. Lindex och KappAhl menar att deras kassor planeras efter kedjans koncept 

och i och med det borde vara anpassat efter rullstolar. Framför kassorna på Lindex har de 

dock placerat varuexponering i form utav varuställ vilket försämrar tillgängligheten. Även på 

KappAhl är tillgängligheten försämrad genom att ha en ”hylla” på kassadisken där kunden ska 

betala. Detta gör det svårt för en konsument i rullstol att nå fram till kassadisken. Även JC och 

Village har särskilda riktlinjer inom kedjan som följs när en butik framställs. I dessa butiker är 

tillgängligheten till kassorna bra och de har ingenting i vägen som kan försämra den. 

Butikschefen på Ica Maxi ser inte heller några problem med hur deras kassasystem ser ut 

idag.  

 

Butikschefen på Hemköp säger att kassan skall klara både att rullstolar och tvillingvagnar 

passerar och har aldrig uppfattat något problem för rullstolsburna att dra sitt eget kort eller att 
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nå upp till disken. Likaså anser varuhuschefen på IKEA att deras kassor är anpassade efter 

rullstolar och att det inte skall vara något problem för en rullstolsburen att betala själv.  

4.3 Psykosocial miljö 

Alla butiker ser konsumenter med fysisk funktionsnedsättning som deras målgrupp. Ingen av 

de undersökta butikerna säger sig prioritera de funktionshindrade kunderna men vill att alla 

kunder skall känna sig välkomna. Butikschefen på Ica Maxi poängterar särskilt att han inte 

önskar att någon kundgrupp skall känna sig diskriminerad. Butikschefen på JC poängterar 

också att de behandlar alla kunder lika, och att alla skall få samma service.  

 

Ingen utav de butiker som vi undersökt har dock någon anställd i butiken som sköter frågorna 

om tillgänglighet. IKEA har dock ansvariga i byggnaden som sköter dessa frågor. 

Kundrelationschefen ansvarar till exempel för att beställa rullstolar med mera och 

avdelningen för kommunikation och inredning sköter funktionen på avdelningarna. I de 

övriga butikerna sker planeringen för tillgänglighet centralt inom kedjan.   

 

Alla butikschefer menar att det finns personal som kan vara en rullstolsburen konsument till 

hjälp om behovet finns. Dock säger butikschefen på Lindex att hon som butikschef har krav 

på sig att butiken skall sälja så mycket som möjligt till så låga kostnader som möjligt. Detta 

gör att butiken inte har tillgänglig personal i den omfattning som hon skulle önska. Det kan 

därför bli svårt att vara kunder behjälpliga i tillräcklig utsträckning. Butikschefen på Hemköp 

påpekar att det alltid finns tillgänglig personal om någon konsument vill ha hjälp med att 

plocka varor eller liknande. Det är alltid folk ute på ”golvet” som kan hjälpa kunderna och då 

butiken är relativt liten så är det lätt för personalen att se om det är någon kund som behöver 

extra hjälp. Även butikschefen på Ica Maxi anser att det alltid finns tillgänglig personal i 

butiken som kan vara funktionshindrade kunder till hjälp. Det finns alltid minst en personal på 

varje avdelning i butiken. IKEA har också minst en personal på varje avdelning som ska 

finnas till hjälp för kunderna om behovet uppstår.  Där finns också en informationsdisk vid 

entrén som alltid är bemannad.  

 

Gällande servicetjänster så har Lindex, KappAhl och JC provrum men endast KappAhl har 

provrum som är anpassade för personer som sitter i rullstol. Ica Maxi har ett speciellt 

utrymningslarm med blixtljus vilket underlättar för hörselskadade eller döva, som då kan se 

varningssignalen. Det är bara Ica Maxi som kan erbjuda kunder i rullstol en särskild vagn för 
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att handla enklare. De har två speciella kundvagnar som är anpassade för att köras framför en 

rullstol. På detta sätt underlättas för kunden att kunna handla mer varor. Kunden i rullstol är 

annars ofta begränsad till att handla varor som får plats i den kundkorg som kan placeras i 

kundens knä. Ingen av de andra butikerna som vi undersökt har anpassade vagnar till 

rullstolar. Detta är dock någonting som varuhuschefen på IKEA skall försöka föra vidare.  

 

En extra service som IKEA har är hemkörning, vilket underlättar om kunden inte själv kan ta 

hem varorna. För att öka tillgängligheten ytterligare i IKEA: s varuhus finns fyra rullstolar 

som kunder kan låna vid behov. Det finns också fällbara rullstolar i lokalen ifall det är någon 

som behöver hjälp. Till exempel kan det vara om någon mår dåligt och inte orkar eller kan gå 

själv. Den personen kan då bli upphämtad med rullstol.   

 

På IKEA finns det så också kallade ”Find it”-stationer med datorer där kunderna kan se var 

produkterna som de söker finns. En del av dessa stationer är handikappsanspassade. Det finns 

också flera planeringsställen för kök eller andra större avdelningar, varav några är 

handikappanpassade. Varuhuschefen anser också att IKEA har väl synliga priser uppsatta i 

butiken för alla. De har dubbel priskommunikation vilket innebär att det sitter priser både 

högre upp där varan exponeras, och längre ned på hyllan, där varan tas. Han anser trots den 

tydliga kommunikationen att det är något som de kan bli bättre på i varuhuset. Det finns också 

två hissar för kunder för att lätt kunna ta sig runt i lokalen 

 

Butikerna Lindex, Hemköp och KappAhl har gemensamma kundtoaletter tillsammans med 

alla övriga butiker i Storkenhuset. Village och JC har ingen kundtoalett. JC har dock en 

personaltoalett som kunderna kan få låna vid behov, denna är dock inte handikappsanpassad. 

Även Village lånar ut sin personaltoalett vid behov, men då oftast när det blir riktigt krisigt 

om små barn behöver gå på toaletten. Inte heller på Hemköp finns speciell kundtoalett, vid 

kris kan dock kunderna låna personalens toalett. Denna toalett är dock inte heller 

handikappanpassad så dessa konsumenter kan inte komma in. Butikschefen påpekade att 

kundtoalett inte var något krav när butiken byggdes 1985 så det är därför de inte har någon ute 

i butiken. På Ica Maxi finns det fem stycken kundtoaletter i butiken varav en är 

handikappanpassad. Även IKEA kan erbjuda sina kunder kundtoalett, varav två stycken är 

handikappanpassade. Dessa handikapptoaletter hade inte heller automatisk dörröppning, men 

var för övrigt väl utformade för personer som sitter i rullstol. 
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Lindex har en egen hiss upp till andra våning där avdelningen för barnkläder, underkläder och 

kosmetik finns. Rullstolsburna kunder kan använda sig av denna hiss. Det finns även en hiss i 

Storkenhuset som kunderna bland annat kan använda för att komma upp till andra våning på 

KappAhl. Butikscheferna på Lindex och Hemtex menar att ledarhund inte fås tas med in i 

butiken då hundar inte är tillåtna i Storkenhuset. Butikschefen på KappAhl anser däremot att 

ledarhund är ett hjälpmedel som inte går att tas ifrån en person utan de får självklart följa med 

in i lokalen.  

 

Även på JC, Village, Hemköp, IKEA och Ica Maxi får ledarhund tas med in i lokalen. På 

IKEA bör dock först personalen kontaktas så de kan informera resterande personal om att en 

hund finns i huset. Det är dock bara Ica Maxi som efter vårat påtryck satte upp dekaler vid 

entrén att ledarhund är tillåtet i butiken. Vi väckte dock intresset hos varuhuschefen på IKEA 

Bäckebol, att sätta upp dekaler om att ledarhund är accepterad att ta med in i varuhuset.  

   

Endast butikschefen på KappAhl känner till den nationella handlingsplanen för 

handikappolitiken som togs fram av regeringen år 2000. Hon hade dock inte läst igenom den 

och vet därför inte heller vad den innebär.  De övriga butikscheferna menar att detta säkert är 

någonting som diskuteras centralt och de behöver därför inte vara medvetna om vad den 

innebär. 

4.4 Observation av tillgänglighet 

Vi har under våra observationer på Hemtex, Lindex, KappAhl och Ica Maxi haft hjälp av 

Louise Johansson som är rullstolsburen för att se hur tillgängliga butikerna verkligen är. På 

Ikea har vi gjort observationen själva med hjälp av en rullstol som fanns att låna. Det var 

också meningen att Louise skulle hjälpa oss att undersöka tillgängligheten på Hemköp, 

Village och JC, men tyvärr blev hon sjuk och lades in på sjukhus vid den tiden. Dessa butiker 

har vi enbart observerat själva och försökt att titta på ur en rullstolsburen persons perspektiv. 

 

Louise är en tjej från Alingsås som är 26 år och har en medfödd bindvävssjukdom som gjort 

att hon fått nervskador i benen, ledbesvär och väldigt svag muskulatur. Hon har hjälp av 

assistenter 13 timmar per dag, och har också en assistanshund till hjälp. På grund av ständiga 

kraftiga smärtor händer det att Louise tappar medvetandet och då kan hunden Oscar som är en 

femårig Golden retriever snabbt kalla på hjälp. Han har tilldelats pris för sina insatser för 

Louise. Hunden kan även hjälpa till med vardagliga sysslor som att öppna dörrar och lådor, 
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plocka upp saker från golvet och även hjälpa Louise att ta av sig sina kläder. När Oscar 

arbetar så har han på sig en väst där det tydligt står att han är en servicehund. När han bär 

västen är det inte tillåtet att prata med honom, eftersom han skall kunna koncentrera sig på sitt 

arbete.  

 

Louise och hennes hund Oscar är medlemmar i Svenska Service och Signalhundsförbundet 

och jobbar aktivt för att påverka butiker att sätta upp dekaler vid sina entréer som talar om att 

service- och ledarhundar är välkomna in i butiken. Att informera om detta vid ingången gör 

att kunder blir uppmärksamma på att hundar kan vistas i lokalen och ger också ökad förståelse 

för varför de vistas där. Det underlättar också att ha en tydlig policy som säger att det är 

tillåtet med ledarhundar både för butiksägare och anställda samt butikens kunder. Det behöver 

då inte bli någon diskussion från fall till fall om Louise får lov att ta med sig hunden in i 

butiken eller inte. Mycket glädjande har vi i vår undersökning kunnat påverka denna 

informationsspridning genom att bland annat få butikschefen på Ica Maxi att sätta upp de 

dekaler han haft liggandes i skrivbordslådan under en lång tid. Även varuhuschefen på Ikea 

skulle undersöka möjligheten att sätta upp dekaler för tillåtelse av service- och ledarhundar.  

 

 

                                
             Louise med sin servicehund Oscar                       Oscar i arbete på Ica Maxi 

                 Foto: Carolin Carlgren                          Foto: Carolin Carlgren  

 

Louise tycker att det blivit mycket bättre att besöka butiker i Alingsås sedan de byggt det nya 

affärshuset Storken. Dock är det helt uteslutet för henne att använda sig av sin permobil när 

hon besöker butikerna. Hon måste alltid ta sin lilla rullstol när hon ska besöka butikerna i 

staden. Den enda butiken som Louise vet är tillgänglig med permobil, är Ica Maxi.  
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När vi besökte Lindex tillsammans med Louise fann vi tillgängligheten god via de större 

gångarna som går genom hela butiken, men det var väldigt trångt mellan de mindre gångarna. 

På flera ställen var det inte ens någon idé att prova att komma igenom med rullstolen. 

Speciellt trångt var det på övre plan där underkläder hänger mycket tätt med smala gångar 

emellan. Kläderna som hänger högre upp på galgar nås inte från rullstolen. Provrummen på 

Lindex är alldeles för små för att en person i rullstol skall kunna prova kläder där. Det går att 

ta sig in i provrummet men inte något mer. Det finns inte något större provrum, vilket hade 

varit enda möjligheten för en rullstolsburen person att kunna prova kläder i provrummet. Som 

det är nu får Louise prova kläder utanför provrummet utan möjlighet till avskildhet.  

 

                            
                                 Lindex entré i affärshuset Storken                        Louise i provrum på Lindex 

                                         Foto: Carolin Carlgren                                      Foto: Carolin Carlgren  

 

Ett stort plus för Lindex är att de har egen hiss upp till det övre planet. Hissen har också 

automatisk dörröppnare vilket är positivt. Nackdelen är dock att hissen är så trång att det inte 

går att vända med rullstolen så Louise fick lov att backa ut ur den. När det gäller kassadisken 

är den i en ganska lagom höjd som gör att Louise når den. Vid betalning med kort på Lindex 

drar kassörskan kortet i kassan och kunden får sedan signera med en underskrift. Detta klarar 

kunden av även om han eller hon sitter i rullstol. Nackdelen är en något begränsad 

framkomlighet på grund av två exponeringshyllor som är placerade precis framför kassorna.      
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           Hissen på Lindex                            Kassan på Lindex och dess framkomlighet  

       Foto: Carolin Carlgren               Foto: Carolin Carlgren  

 

På Hemtex kommer Louise också fram med sin rullstol genom hela butiken, men når inte 

något längs väggar eller i trängre gångar. På flera ställen är det trångt på grund av 

golvexponeringar och korgar med varor. Detta gör det svårt eller rent utav omöjligt för en 

rullstolsburen att faktiskt ta sig fram på vissa ställen i lokalen. Mycket av det som är 

exponerat på bord når hon heller inte eftersom det är placerat på en högre nivå. ”När det inte 

går att få tag på det man vill ha blir man ännu mer sugen” säger Louise som upplever en 

väldigt låg servicenivå på butikspersonalen i de flesta butiker. Hon vill helst inte be om hjälp 

och då får hon oftast inte någon heller. Mycket sällan har hon råkat ut för att personal frågar 

om de kan hjälpa henne med något, och hon upplever ofta att butikspersonal tittar ner på 

henne med en attityd som om de skulle vilja säga” vad har du här att göra?” Hon har till och 

med blivit ombedd att lämna butiker på grund av att personalen sagt att hon smutsar ned med 

sin rullstol. När hon har med sig servicehunden Oscar händer det också väldigt ofta att 

personal säger åt henne att han inte får vara i butiken.  

 

Det är lagom höjd på kassadisken på Hemtex och Louise når också kortterminalen och ser 

tydligt displayen så att hon kan slå in sin kod med mera. Även i denna butik är kassan något 

svåråtkomlig med rullstolen eftersom de har exponeringsytor precis framför. Hon har också 

problem att komma åt vissa varor som är ”pyramid” staplade, utan att be någon om hjälp. Hon 

når då bara de produkter som ligger längst ned.  
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                                  Framkomligheten på Hemtex och deras varupresentation  

                                           Foto: Carolin Carlgren  

 

När vi kommer till KappAhl som också ligger inne i affärshuset Storken blir Louise tveksam 

till om hon vill gå in överhuvudtaget. I denna butik går det att ta sig fram på huvudstråket som 

är en rak gång mitt i butiken ungefär framför kassorna. Annars är det praktiskt taget omöjligt 

att ta sig fram med rullstol. 

 

          

                         Skyltfönster och entré på KappAhl                                  Varuplacering på KappAhl 

                                      Foto: Carolin Carlgren           Foto: Carolin Carlgren 

 

Det är mycket trångt mellan alla ställ och bord, och flera gånger fastnade Louise med sin 

rullstol när hon provade att ta sig fram. Louise tycker att KappAhl har blivit mycket sämre 

sedan ombyggnaden. Tidigare var det mycket större ytor och i och med det var 

framkomligheten också bättre.  
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           Framkomlighet på KappAhl                           Provrum och kassadisk på KappAhl   

                Foto: Carolin Carlgren                           Foto: Carolin Carlgren   

                           

Det är mycket trångt och svårt att ta sig fram till provrummen, men väl där finns det ett 

provrum som är större än de andra och som också saknar bänk. Detta gör att Louise kommer 

in i provrummet och kan vända rullstolen och röra sig väl. Det är heltäckningsmatta i hela 

området för provrummen men det finns inga skarpa kanter eller lister någonstans vilket 

underlättar framkomligheten med rullstolen, trots heltäckningsmattan. En nackdel är dock att 

det saknas markering om att provrummet är handikappanpassat. Detta gör att Louise många 

gånger får vänta väldigt länge på grund av att även gående personer använder detta provrum. 

När det är kö får hon vänta längre ut i butiken för att inte blockera gången för de andra som 

väntar, vilket gör att många kunder inte inser att hon faktiskt också väntar på att få prova sina 

kläder. Hon kommer då i skymundan och kan ibland få vänta väldigt länge.                                          

 

Till kassan på KappAhl kan inte Louise alls komma fram, på grund av en lång 

avlastningsbänk som även används för att exponera varor. Den är placerad så att hon inte alls 

når kassadisken för att lämna fram sina varor eller betala med kort. Hon måste alltså alltid ha 

någon med sig till hjälp för att kunna handla någonting här. KappAhl har inte någon egen hiss 

upp till övre plan utan kunderna får ta sig ut ur butiken och använda hissen som finns 

gemensamt för alla butiker i huset. Denna hiss är också ganska smal men Louise kunde i alla 

fall vända sin rullstol så hon slapp att backa ut ur hissen. I affärshusets hiss finns också 

blindskrift vilket underlättar för synskadade eller blinda personer.  

 

Gemensamt för samtliga butiker i Storkenhuset finns kundtoaletter på övre plan. Dessa nås 

via hissen som finns på entréplanet eller via rulltrappa. Handikapptoaletten är väl anpassad 

och är rymlig. Det finns larmknappar på flera ställen och det går att komma under handfatet 

med rullstolen, dock är knappen för vattnet placerad ganska långt bort på väggen vilket gör att 
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det kan vara svårt att nå den. Det fanns inget toalettpapper på den speciellt anpassade hållaren 

när vi besökte toaletten.       

 

                                                  
                                 En av ingångarna till                                 Handikappsanpassad kundtoalett  

                                 Affärshuset Storken                                            i Affärshuset Storken 

                               Foto: Pernilla Nordqvist                                      Foto: Carolin Carlgren  

 

Vi fick också följa med Louise på en shoppingtur på ICA Maxi i Alingsås, då hon hade med 

sig sin ledarhund Oscar som också följde med in i butiken. Lokalen är stor och rymlig och det 

går bra för Louise att komma fram i de flesta gångar, men på en del ställen är det lite snävt 

mellan hyllorna. Hon kunde bland annat inte komma in bland utemöblerna då de stod alldeles 

för tätt så det inte gick att komma emellan med rullstol. Det är lite svårt för Louise att komma 

åt alla varor i butiken, då många är placerade högt upp. En del varor är också placerade långt 

ner på hyllan, vilket även försvårar för henne att nå varorna utan hjälp.  

 

Louise medger att hon inte vill be personal om hjälp att ta ned en vara, så kommer hon inte åt 

den struntar hon i det istället. Louise tycker att det är väldigt bra med självscanning, då hon 

bara behöver packa varorna en gång. Louise når upp och kan betala själv i kassan och når upp 

till kortterminalen. Hon tycker dock att varuautomaten där bland annat snus och cigaretter 

handlas, är lite krånglig och hon kan inte heller packa ned varorna själv efter betalning utan 

behöver hjälp av sin assistent. 
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                Louise på Ica Maxi                             Dekal för ledarhund på Ica Maxi  

                                          Foto: Carolin Carlgren                                 Foto: Carolin Carlgren  

 

Till IKEA Bäckebol kunde vi inte ha med Louise till hjälp. Vi lånade därför en rullstol av 

IKEA och testade själva hur det var att komma runt i varuhuset. Vi får dock ha i åtanke att vi 

trots allt kanske kunde röra oss i rullstolen på ett annat sätt än de som är rullstolsburna i 

verkliga livet, med våra armar, överkroppen och benen. Vid ingången fanns en särskild entré 

som var anpassad för rörelsehindrade konsumenter med automatisk dörröppnare. 

 

 

                                                   
                                       Anpassad entré på IKEA samt en av gångarna i varuhuset  

                                              Foto: Carolin Carlgren  

 

Det var lätt att ta sig fram mellan de flesta gångar i butiken och även lätt att komma fram till 

och nå varorna. Eftersom produkterna ofta låg på en lägre nivå kunde vi själva plocka dem 

från hyllor utan att be om hjälp. IKEA använder sig av dubbel priskommunikation, vilket 

innebär att de har priser som hänger högt upp där varan exponeras, men också längre ned vid 

varans plats på hyllan.  Detta underlättade för oss att se priset även när vi satt i rullstol.  
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Hissen på IKEA var lätt att komma in i och det var lätt att köra ut på nästa våning utan att 

behöva vända rullstolen, vilket var praktiskt. Hissens knappar hade blindskift vilket är ett 

plus. Vi märkte dock att en nackdel på IKEA är att inga kundkorgar eller anpassade vagnar 

för rullstol finns att tillgå. Vi fick därför hänga vår påse bak på rullstolen och vända oss om 

för att kunna lägga ner varan. Ett moment som vi tror många rullstolsburna inte klarar av. 

Handikapptoaletten var bra, och det var lätt att ta sig in och även att vända med rullstol. Det 

saknades dock papper på armstödet, vilket försvårar vid ett besök.   

                     

                                                 
                                                       Vi testar framkomligheten på IKEA Bäckebol   

                                                        Foto: Carolin Carlgren & Pernilla Nordqvist  

 

Vi kunde komma in till de flesta utställningar, ”rum” i butiken, dock kunde vi inte åka igenom 

hela ”rummen” då det var för trångt på vissa ställen. Vi fick då vända rullstolen i stället. Vid 

besök i restaurangen gick det lätt att komma intill bord och sitta och äta. Det finns vagnar som 

går att ställa brickan med mat på och skjuva framför sig men det är väldigt bökigt då du ska 

skjuva vagnen och rullstolen om vartannat. Behöver en konsument hjälp med att ta mat på 

IKEA, är det bara att säga till personalen så ringer de efter en anställd som hela tiden ska vara 

anträffbar för situationer som denna. Personalen hjälper då till med att hämta maten och ta 

med brickan till bordet. Vid betalningen kunde disken höjas och sänkas så höjden kunde 

anpassas om en rullstolsburen konsument skulle betala med kort.  

 

Vid utgången kunde vi lägga varorna på bandet, betala med kontokort och ta varorna från 

disken igen. Vi får dock även här ha i åtanke att vi antagligen kunde sträcka på oss på ett 

annat sätt än en del rullstolsburna. Vi kunde dock inte använda oss utan självscannings-

stationerna på IKEA då dessa satt alldeles för högt upp. Det finns dock alltid personal vid 

varje utgång där denna service finns, som kan hjälpa till. Nackdelen är att en rullstolsburen 

konsument inte kan nå upp och slå sin egen kod utan måste då be om hjälp med detta också.  
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På JC, Village och Hemköp var vi ute och observerade butiksmiljön på egen hand på grund 

utav att arbetet med Louise som tidigare nämnts tyvärr inte kunde fortsätta. JC har en ingång 

från gågatan i centrala Alingsås, samt en från en tvärgata. De har ett flertal stora skyltfönster 

ut mot båda gatorna som är väl synliga även för en konsument i rullstol. Butiken har en entré 

bestående av två dörrar som du själv får öppna, alltså inga automatiska dörrar. De har även en 

ingång från tvärgatan med en dörr utan automatisk öppning. In till den stora ingången mot 

gågatan finns en trappa med en stolpe i mitten som ska förhindra eventuella inbrott i butiken. 

För att en rullstolsburen konsument ska komma in i butiken får han eller hon ta kontakt med 

personalen som i sin tur får lägga ut en ramp till hjälp.  

 

                                       
           Skyltfönster och entré från gågatan på JC 

                                Foto: Pernilla Nordqvist 

 

Väl inne i lokalen är ytorna öppna och det är gott om plats. Det är brett mellan gångarna i 

butiken och en konsument i rullstol riskerar inte att åka emot kläderna eller att någonting ska 

falla ned. Det finns inte heller några trösklar eller trappor inne i lokalen som kan försvåra 

framkomligheten. Det finns dock inget provrum som är handikappsanpassat och det är inte 

möjligt att använda de ”vanliga” provrummen då de är svåröppnade och väldigt små. 

Produkterna i butiken är placerade på väggar och bord inne i lokalen. Vissa varor hänger 

högre upp och en del är staplade på bord. De kan därför vara svåra, om inte omöjliga att nå för 

en konsument i rullstol. Priserna på kläderna syns bra, dock är det inte möjligt att se priserna 

från en rullstol på de varor som hänger högre upp och vissa som ligger uppstaplade på 

exponeringsborden. Personal finns tillgänglig i butiken, och eftersom butikslokalen är lätt att 

överblicka är det ganska lätt att få kontakt med dem. Vid vårt besök fanns två anställda inne i 

butiken. Kassan är placerad i förgrunden i butiken, ganska nära ingången. Den har bra 
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framkomlighet och det går bra att betala, även med kort, för en person med rullstol. 

Personalen drar kundens kort i kassan vilket gör att det är lätt för alla att betala med kort.  

 

                  
                              Varuexponering och provrum på JC 

                 Foto: Carolin Carlgren 

 

Butiken Village är också belägen i en av de äldre byggnaderna på gågatan i centrala Alingsås.  

De har ett skyltfönster ut mot gatan som är väl synligt. Dock står det oftast varor utanför 

skyltfönstret vilket kan göra det svårt för en konsument i rullstol att ta sig intill fönstret för att 

kunna se produkterna ordentligt. Entrén till lokalen är liten med en låg tröskel. Dörren har inte 

automatisk öppning utan måste öppnas för hand. Vid vårt besök stod dock dörren öppen vilket 

underlättar vid ett besök för en konsument med fysisk funktionsnedsättning.  

 

                  
                                            Skyltfönster och entré samt varuexponering på Village 

                       Foto: Carolin Carlgren 

 

Inne i butiken är det trångt och det finns mycket varor. Det står varor på alla nivåer, både på 

hyllor, väggar, bord och golv. De varor som är placerade på hyllor på väggarna går inte att nå 

från en rullstol. Det är också svårt, om inte omöjligt att komma runt på vissa ställen i butiken 

utan att riskera att varor faller ner. Det går dock att ta sig igenom butikens mittgång utan 
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några större problem. I övrigt är butiken bra, utan trösklar och andra hinder som kan vara i 

vägen. Det finns kundkorgar att tillgå men de är placerade på golvet och kan därför vara svåra 

för en konsument i rullstol att nå på egen hand. Kassan är placerad mitt i butiken vilket kan 

göra att det kan kännas trångt att stå och vänta i kö med rullstol då konsumenten får stå mitt i 

passagen av butiken. I övrigt är kassan i en bra höjd och det är inte placerat några onödiga 

varor som tar plats vid kassan eller som kan förhindra tillgängligheten. Betalning med kort 

sker med hjälp av personalen som drar kortet, vilket innebär att kunden inte själv behöver dra 

sitt kort. Detta kan underlätta betalningen för en konsument i rullstol.                                            

                 

Hemköp är lokaliserat strax utanför stadskärnan med en lättillgänglig lokal med goda 

möjligheter till en bra handikappsparkering. Butiken har en automatisk entré som är lätt att 

komma in i. Varor är placerade på alla höjder inne i butiken och vissa går inte att nå från en 

rullstol utan hjälp från personal eller någon assistent. Det finns inga hjälpmedel som speciella 

kundvagnar eller kundkorgar i butiken. Gångarna är breda och det är god framkomlighet 

mellan dem. Det kan dock vara trångt i vissa gångar i butiken, framförallt där extra 

varuexponeringar finns. Det är också något trångt att ta sig fram till kassan med rullstol, 

framför allt där det står saker i vägen i gången. Det är annars ganska lätt att lägga upp varorna 

på bandet och att betala för varorna, samt plocka ned dem efteråt. Kortterminalen är dock 

placerad något högt, vilket kan göra det svårt att läsa vad som står i displayen för en person 

som sitter i rullstol. Personal finns tillgänglig i butiken om en konsument behöver ha någon 

form av hjälp. 

 

                       
                                                         Entré och kassa på Hemköp 

                                                                      Foto: Pernilla Nordqvist 
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att analysera det resultat som kommit fram genom undersökningen. 

Vi kommer att jämföra de svar vi fått från de butikschefer vi intervjuat, med vad vi sett i 

verkligheten genom våra observationer av butiksmiljöerna och de observationer vi gjort med 

hjälp av Louise, samt våra egna undersökningar av tillgängligheten. En jämförelse av det vi 

kommit fram till kommer även att göras med det som står att läsa i den teoretiska 

referensramen.  

5.1 Butiksläget 

Samtliga butiker som vi undersökt har så kallade A-lägen. Detta innebär enligt Schmidt 

Thurow och Sköld Nilsson stadsdelar som är belägna centralt och som ligger i anslutning till 

gator och torg, lokala gallerier och köpcentra där flertal butiker är samlade i samma byggnad, 

samt köpcentra utanför stadsbebyggelse. 85  Tre av butikerna ligger i affärshuset Storken och 

två ligger fristående, samtliga med ingång från den stora affärsgatan, gågatan, i Alingsås. En 

butik ligger i ett köpcentrum utanför stadskärnan, och de två livsmedelsbutikerna vi valt att 

undersöka ligger i egna byggnader men ändå centralt i anslutning till gator och andra butiker. 

Dessa butikers lägen är av stor vikt för deras framgång och enligt Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson ingenting som någon annan kan konkurrera med. 86 

5.2 Synlighet 

De butiker som ligger längs med gågatan är mycket synliga. Lindex och KappAhl har 

gigantiska skyltfönster längs med gågatan, men också längs med tvärgatorna som byggnaden 

också vätter emot. Detta är enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson mycket viktigt eftersom 

storleken på skyltfönstren och dess placering har stor betydelse för butikens helhetsintryck. 87 

Skyltfönstren är stora och rymliga och varorna som exponeras där, samt priser syns mycket 

tydligt, även för en person som sitter i rullstol. Att priserna skall synas tydligt i skyltfönstren 

är ett krav enligt Prisinformationslagen, vilken dessa butiker följer. 88  

 

Village har två ganska små skyltfönster, men i gengäld ökar de synligheten i och med att de 

har ställt ut varor utanför butiken som fångar kundernas intresse. Att placera ställ med varor 

                                                 
85 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 24 
86 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 23 
87 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 127 
88 Kuhlin-Olsson, K, Karlsson, S. 2008. Sid. 69-70 
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utanför butiken är enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson ett bra sätt att skapa 

uppmärksamhet för butiken på. På Village har de även tänkt på att inte exponera varorna på 

trottoaren för högt, vilket skulle kunna skymma sikten för skyltfönstren. Det som exponeras i 

skyltfönstren syns tydligt, även för dem som sitter i rullstol. Dock har Village inte tänkt på att 

visa priserna på varorna i skyltfönstret, vilket strider mot prisinformationslagen.89  

 

JC har ett hörnläge med stora skyltfönster både från gågatan och längs med tvärgatan, vilket 

också gör dem extra synliga. De har även tänkt på att öka uppmärksamheten för butiken 

genom att placera en trottoarpratare utanför ingången vilket är en bra metod enligt Schmidt 

Thurow och Sköld Nilsson.90 Kläderna i skyltfönstret syns tydligt även från rullstolshöjd. Det 

saknas dock priser på varorna även i denna butiks skyltfönster vilket åter strider mot 

prisinformationslagen.91  

 

Hemtex är inte synlig utanför affärshuset, mer än genom en skylt på fasaden som säger att de 

finns där. De har inga skyltfönster som vätter ut mot någon av gatorna, utan deras skyltfönster 

utgörs helt enkelt av entrén som är mycket öppen och inbjudande. Innanför entrén exponeras 

varor på ett mycket inbjudande och trevligt sätt, och dessa är mycket synliga för kunden. 

Denna exponering utgör butikens ”skyltfönster”. Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson är 

detta mycket viktigt att tänka på för att skapa intresse för kunden.92 Hemtex är också väl 

synlig när kunden väl är inne i affärshuset, eftersom de har ett läge som syns från båda 

ingångarna.    

 

De båda livsmedelsbutikerna Ica och Hemköp samt IKEA har inga skyltfönster, men är ändå 

väldigt synliga i och med att deras byggnader är så stora och att de visar stora tydliga skyltar. 

Ica och Hemköp använder sig av röd färg i sin skyltning och IKEA använder sig av blått och 

gult. Enligt Dahlén och Lange gör färger reklamen mer intensiv, och kan få människor att 

uppmärksamma den under en längre tid. Reklam och text med mycket färg drar mer 

uppmärksamhet till sig, och röd färg får allra mest uppmärksamhet.93 

                                                 
89 Kuhlin-Olsson, K, Karlsson, S. 2008. Sid. 69-70 
90 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 127 
91 Kuhlin-Olsson, K, Karlsson, S. 2008. Sid. 69-70 
92 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 31,32 
93 Dahlén, M & Lange, F. 2003. Sid. 325 
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5.3 Entré 

Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson bör ingången till en butik vara öppen och 

inbjudande med automatisk dörröppning.94 Samtliga butiker i affärshuset Storken har stora 

öppna ingångar utan dörrar överhuvudtaget, vilket underlättar väldigt mycket för personer 

med fysisk funktionsnedsättning. De två stora ingångarna som leder in i affärshuset står alltid 

öppna, vilket också ökar tillgängligheten. JC och Village har dörrar av äldre modell som inte 

har någon automatisk dörröppning. Butikschefen på Village löser det genom att alltid ha 

dörren öppen in till butiken, även vintertid. På JC försöker de ha dörren öppen så ofta de kan, 

dock inte på vintern.  

 

Vid ingången till JC finns det två trappsteg som förhindrar för rullstolsburna kunder att ta sig 

in på egen hand. Det finns dock en ramp som kan läggas ut på trottoaren så att det skall kunna 

gå att komma in även för dem som sitter i rullstol. Det finns dock ett problem och det är att 

det inte finns någon ringklocka för att få kontakt med personalen. Enda sättet att få någon i 

butiken att lägga ut rampen är om den rullstolsburne har någon person med sig som kan be om 

hjälp, eller om dörren råkar stå öppen så att det hörs om personen i fråga ropar.   

 

I de övriga butikerna finns det inte några trösklar eller andra nivåskillnader som förhindrar 

ingången till butikerna. Ica och Hemköp har stora entréer med dörrar som öppnas automatiskt, 

och IKEA har en egen ingång bredvid huvudingången med automatisk dörröppning. Detta är 

enligt Lunds kommuns hemsida viktigt att tänka på när det gäller tillgängligheten för fysiskt 

funktionsnedsatta konsumenter. 95 

5.4 Inredning och layout 

Samtliga butiker vi besökt har en inredning och layout som ger en bra överblick över butiken 

och dess sortiment.  Detta stämmer väl överens med vad Schmidt Thurow och Sköld Nilsson 

säger om att konsumenten känner sig mer bekväm och stannar längre vid ett butiksbesök när 

han eller hon har en bra överblick över butiken.96 Ingen av butikernas inredningar dominerar 

för mycket, vilket också är viktigt enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson. Inredningen är i 

stället till för att stötta produkterna som säljs.97 Detta tycker vi att samtliga butiker lyckats 

med. De har alla ljusa behagliga inredningar som ger en känsla av välbehag och trivsel. En av 

                                                 
94 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 31 
95 www.lund.se 
96 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 131 
97 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 35 
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butikerna har heltäckningsmatta i området där provrummen är, vilket enligt Helsingborgs 

kommuns hemsida inte bör användas då det är mycket tungt att köra en rullstol på.98 Louise 

kunde ändå ta sig fram ganska bra i detta område i butiken tack vara att hon har en elektrisk 

rullstol, vilket förenklar framkomligheten för henne. En vanlig rullstol hade försvårat 

framkomligheten till provrummet och även möjligheterna att förflytta sig i rummet, i och med 

heltäckningsmattan.  

5.5 Kassa 

I samtliga butiker vi besökt är kassan, eller kassorna placerade så som rekommenderas av 

Underhill, nämligen i förgrunden, nära dörrarna. 99  Endast på IKEA är kassorna placerade vid 

utgången. Kassadisken och området runt kassan är också enligt Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson en mycket bra säljplats, vilket de flesta av butikerna anammat. 100 Tyvärr är det flera 

av butikerna som när de använder kassautrymmet till att exponera varor på, inte tänker på att 

det minskar tillängligheten för de personer som sitter i rullstol. På KappAhl går det inte ens att 

nå kassadisken i rullstol, på grund av en lång bänk som löper längs med hela fronten. I några 

av butikerna är kortterminalen placerad för högt så att det försvårar för en person som sitter i 

rullstol att kunna se vad som står i displayen samt att slå sin kod.  

5.6 Syn, känsel och trängsel 

Butikerna vi besökt har alla ljusa trevliga lokaler med öppen varuexponering i de flesta fall. 

Kunderna har god möjlighet att ta och känna på varorna. Detta bidrar enligt Schmidt Thurow 

och Sköld Nilsson till att kunden känner sig frestad av att köpa en vara.101  Det kan dock vara 

svårt att komma fram med rullstol på vissa ställen i butikerna. Att nå vissa varor som till 

exempel är placerade högt upp på galgar, hyllor eller bord kan också vara svårt i några av 

butikerna. Samtliga butiker har bra belysning för att framhäva sina produkter, vilket också 

enligt Ekberg och Lohmander är mycket viktigt.102  

 

Då vi har besökt butikerna har vi inte upplevt någon trängsel från andra människor i butiken. 

Däremot har vi vid vissa tillfället märkt att det kan vara trångt att komma fram med rullstol, 

på grund av att det inte går att komma förbi i smala gångar, vid varuexponeringar eller 

varuställ. Enligt Ekberg och Lohmander måste butikens gångar vara tillräckligt breda för att 
                                                 
98  www.helsingborg.se 
99  Underhill, P. 2006. Sid. 158 
100 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 136 
101 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 131 
102 Ekberg, S & Lohmander, T. 2004. Sid 31 
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inte skapa trängsel.103 I en butik var det även svårt och trångt att ta sig in till provrummen. 

Trängsel som beror på butikens layout har enligt Nordfält en negativ påverkan på kundernas 

känslor.104 Samtliga butikschefer menar att deras butiker är tillgängliga för fysiskt 

funktionsnedsatta kunder, men våra observationer visar att det faktiskt i de allra flesta 

butikerna är trångt att ta sig fram på vissa ställen. IKEA och Ica Maxi är de butiker som vi 

upplever är mest tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter eftersom 

framkomligheten här är relativt god. 

5.7 Personal 

Enligt Sewell och Brown är det viktigt att personalen i en butik hälsar på kunderna och är 

trevlig.105 Vi upplever att personalen hälsar och är trevliga i samtliga butiker vi besökt. Dock 

är Louise av en annan uppfattning och säger att hon oftast inte känner sig välkommen in i 

butikerna när hon är ensam eller har med sig sin ledarhund eller assistent. Det har till och med 

hänt att hon blivit utvisad ur en butik på grund av att personalen ansett att hon smutsat ned 

med sin rullstol. Enligt Sewell och Brown är andra viktiga egenskaper hos personalen att de 

bör vara kompetenta, intresserade av kunden och känsliga inför situationen.106 Detta verkar 

inte riktigt heller stämma in med verkligheten för funktionsnedsatta personer, eftersom Louise 

sällan råkar ut för att någon personal frågar om hon behöver hjälp med någonting till exempel.  

 

Enligt Wanger är det bra för en butik att ha tillgänglig personal för att kunna hjälpa kunderna 

och svara på frågor. Om personalen verkar tillgänglig är det större chans att kunden verkligen 

frågar om någonting som han eller hon vill ha hjälp med.107 Under våra observationer 

upplevde vi att de flesta butiker hade tillgänglig personal och att det var möjligt att ställa 

frågor till dem. Det var endast Lindex som vi upplevde hade dåligt med tillgänglig personal, 

men det höll också butikschefen med om. Hon önskar att de hade mer resurser för att kunna 

hjälpa fler i butiken, men menar att de har en väldigt stram budget och helt enkelt inte har råd 

att ha för mycket personal.  

 

Louise som är fysiskt funktionsnedsatt frågar helst inte någon personal om hjälp, även om hon 

har möjlighet till det. Hon vill kunna klara sig själv, och när hon inte gör det och ingen 

                                                 
103 Ekberg, S & Lohmander, T. 2004. Sid 43 
104 Nordfält, J. 2007. Sid 223 
105 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid 67 
106 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid 67 
107 Wanger, P. 2002. Sid. 176 
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kommer fram och erbjuder sin hjälp får hon helt enkelt avstå från det hon vill ha. 

Butikscheferna i samtliga butiker utom Lindex tycker att de har tillgänglig personal som är 

kunderna behjälpliga hela tiden. De menar också att deras personal är lyhörda och känsliga 

inför olika situationer så som att de ser när en funktionshindrad person kommer in i butiken 

och ger den hjälp. Detta får stöd av Sewell och Brown som menar att viktiga saker att tänka 

på i mötet mellan personal och kund är att personalen känns kompetent och är känslig inför 

situationen med kunden.108 Verkligheten säger dock något annat, då Louise sällan, eller aldrig 

blir tillfrågad om hon behöver hjälp.  

 

De butiker vi upplevde hade mest tillgänglig och synlig personal var Ica Maxi och IKEA. På 

IKEA kunde vi fråga personal flera gånger om hjälp utan att behöva gå omkring och leta efter 

någon. På Ica Maxi fanns också gott om synlig personal att tillgå för frågor, utan att behöva 

riskera att få vänta länge eller gå omkring långa sträckor för att få tag på någon. Vi råkade 

dock aldrig ut för att någon personal tog kontakt med oss eller Louise för att fråga om vi 

behövde hjälp med något. Detta visar att personalen inte är så lyhörd och känslig inför olika 

situationer som enligt Sewell och Brown är önskvärda egenskaper hos personal.109 Den enda 

personal som tog kontakt med Louise var en anställd på Ica Maxi som talade om för henne att 

det inte var tillåtet att ha med sig hund in i butiken.  

5.8 Servicetjänster 

När det gäller servicetjänster som provrum har klädbutikerna gott om provrum, men det är 

endast en butik som har speciellt anpassade provrum för handikappade. De två andra 

butikerna har alldeles för små provrum som knappt ens går att ta sig in i för en rullstolsburen 

person. Det faktum, enligt Underhill, att chansen är dubbelt så stor att kunden köper något om 

hon eller han kan prova varorna,110 verkar inte dessa butiker bry sig så mycket om när det 

gäller de fysiskt funktionsnedsatta konsumenterna. Kundtoaletter som enligt Schmidt Thurow 

och Sköld Nilsson är en bra kringservice för kunderna, 111 finns tillgängliga i fem av de åtta 

undersökta butikerna. Tre av dessa butiker har dock en gemensam kundtoalett i gallerian som 

de befinner sig i. På samtliga toaletter finns det även handikapptoalett.  Ica Maxi har två extra 

varuvagnar som är anpassade för personer som sitter i rullstol. Detta är en mycket bra 

extraservice för personer med fysisk funktionsnedsättning, som underlättar inköpen för dem.  

                                                 
108 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid 67 
109 Sewell, C & Brown, P. 2003. Sid 67 
110 Underhill, P. 2006. Sid. 137 
111 Schmidt Thurow, H & Sköld Nilsson, A. 2004. Sid. 119 
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6. SLUTSATS 
Syftet med denna rapport var att undersöka hur tillgängliga butiker är för fysiskt 

funktionsnedsatta konsumenter. Vi har av vår undersökning kommit fram till följande 

slutsatser; 

 

• Överlag är butikerna vi undersökt tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta personer. 

Det finns dock några brister på tillgängligheten fram till lokalerna, samt flera brister 

på tillgänglighet inne i själva butikslokalerna. 

  

• Vi kan se en skillnad på tillgängligheten i köpcentra i Alingsås och en butiksplacering 

på gågatan i city eller utanför stadskärnan. 

 

• Beroende på vilken kedja butiken tillhör kan vi se en skillnad på hur det arbetas med 

tillgängligheten i butikerna. 

 

• Alla butikschefer ser sina butiker som tillgängliga för konsumenter med en fysisk 

funktionsnedsättning, dock med olika förutsättningar. 

 

• Samtliga butikschefer ser denna typ av konsumenter som deras målgrupp. Dock 

medger två utav de åtta besökta butikerna att dessa konsumenter inte är en grupp som 

de prioriterar.  

 
• Endast en utav åtta butikschefer är medvetna om den nationella handlingsplanen för 

handikappspolitiken.  

 
Butikerna som är belägna i affärshuset Storken har en bättre framkomlighet än de butiker som 

ligger utmed den gamla gågatan i Alingsås. Detta gäller även IKEA, Hemköp och Ica Maxi 

som också har större lokaler med bättre tillgänglighet utanför stadskärnan.   

 

IKEA arbetar mer aktivt med tillgängligheten för konsumenter med fysisk 

funktionsnedsättning jämfört med de övriga butikerna. De har ett antal personer i butiken som 

tillsammans arbetar för att tillgängligheten ska bli bättre för alla konsumenter. De övriga sju 
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butikerna arbetar inte lika aktivt med detta, dock är det inbyggt i deras koncept, att butiken 

ska vara tillgänglig för alla. 

 

Alla åtta butikscheferna ser konsumenter med fysisk funktionsnedsättning som deras 

målgrupp dock anser butikscheferna på JC och Ica Maxi att denna målgrupp inte är något som 

de satsar extra medel på. Butikschefen på JC anser att denna målgrupp får samma hjälp och 

service men inte att de prioriteras på något annat sätt. Detsamma gäller för butikschefen på 

Ica Maxi som anser att de inte prioriterar denna målgrupp men inte heller vill att någon 

konsument känner sig diskriminerad på grund utav någon form av handikapp. Han anser att 

butiken skall vara tillgänglig för alla.    

 

Det är bara butikschefen på KappAhl, som överhuvudtaget känner till den nationella 

handlingsplanen för handikappspolitiken. Hon hade dock inte läst den och visste därför inte 

vad den innebar, detta då hon inte ansåg sig ha tid att läsa igenom den. De övriga sju 

butikscheferna hade inte hört talas om den och flertalet menade att denna plan säkert efterföljs 

av de som arbetar högre upp i organisationen. De visade inte heller något större intresse av att 

veta mer om den.   

 

Av det resultat som vi fått fram av vår undersökning kan vi verkligen fråga oss om 

konsumenter med fysisk funktionsnedsättning verkligen prioriteras i butikerna. Trots att de 

butiker som vi besökt hävdar att de ser konsumenter med fysisk funktionsnedsättning som 

deras målgrupp så är arbetet att förbättra tillgängligheten för dessa konsumenter väldigt 

begränsat. Många butiker har trånga utrymmen och en kund som har någon form av fysiskt 

funktionsnedsättning får många gånger känna sig ovälkommen i butiken. Med tanke på den 

nationella handlingsplanen borde inte dagens butiker vara så svåråtkomliga för konsumenter 

med fysisk funktionsnedsättning som de faktisk idag är.  
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7. DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 

Vi vill rekommendera butikerna att se över huruvida deras butiker egentligen är anpassade 

efter konsumenter med fysisk funktionsnedsättning. Flera utav de butikscheferna som vi har 

pratat med under vårt arbete menar att deras butiker är handikappsanpassade, trots att det är 

svårt att komma in i provrum, komma intill kassan och så vidare. Vi vill därför rekommendera 

butikerna att tänka sig in i dessa personers situation och se vad de kan förbättra i butiken för 

att få dessa konsumenter att känna sig mera välkomna. Det kan till exempel handla om att 

hälsa på kunden med en gång och fråga om han eller hon behöver hjälp med något. Alla 

kunder vill inte be om hjälp själva, då de kan känna sig till besvär.   

 

Det kan även handla om att införskaffa hjälpmedel så som kundkorgar och/eller kundvagnar 

som är anpassade för rullstolar, bredda utrymme vid gångar, tänka på höjden av 

varuplaceringen och så vidare. Till Ica Maxi som redan har kundvagnar som är anpassade för 

rullstolar skulle vi vilja ge rekommendationen att placera dem mer synligt innan ingången till 

butiken. Som de står nu vid entrén, uppmärksammas de inte av de kunder som kommer med 

hissen från parkeringshuset.    

 

Vi vill också uppmana alla butiker att tydligt visa om servicehund är tillåtet i deras butiker 

genom att sätta upp en dekal vid ingången. Det är extra viktigt för att Louise och andra 

konsumenter med ledarhund inte ska behöva känna att de gör någonting fel, utan att de 

faktiskt kan peka på att de får lov att ta med sig hunden in i butiken. Som det är nu är det ofta 

personal eller kunder som påpekar att det inte är tillåtet att ha med sig hund in i butiken. 

Ledarhunden är ju ett hjälpmedel för dessa konsumenter som de inte borde behöva möta 

motstånd för att ha med sig. Det borde vara en självklarhet för butikschefer att arbeta för att 

detta tydligt visas.  

 

Vi har i vårt arbete med undersökningen kunnat påverka butikschefen på Ica Maxi att sätta 

upp de dekaler han haft en längre tid, angående att ledarhund är tillåtet att använda i butiken. 

Vi har även fått varuhuschefen på IKEA Bäckebol att få upp ögonen för att informera om att 

ledarhund är tillåtet. Vi känner oss mycket nöjda med att ha kunnat påverka dessa 

butikschefer, och det visar att det är viktigt att påminna butikschefer om att upplysa kunderna 

om tillåtelsen av att ha med ledarhund i butiken. Till butikschefen kommer mycket post och 

reklam och dekalerna kan då komma i skymundan och glömmas bort. En extra påminnelse 
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kan då vara behövlig för att dekalerna skall komma på plats. Enligt Svenska Service- och 

Signalhundsförbundet är det så många som 92 % av alla tillfrågade butiker, restauranger, 

företag med flera som sagt ja till att välkomna service- och signalhundar.112 Detta är ett 

fantastiskt positivt resultat. Frågan är hur många av dessa som verkligen satt upp de dekaler 

som förbundet delat ut i samband med arbetet av ett projekt för tillgängligheten. Även om 

butikerna och restaurangerna är positiva till ledarhund är det ändå viktigt att de upplyser 

allmänheten om att det är tillåtet. Enligt hemsidan kommer förbundet att arbeta vidare med 

tillgängligheten även efter att pågående projekt har avslutats. Detta hoppas vi kommer att 

resultera i att ytterligare butiker blir påminda om att sätta upp sina dekaler i skyltfönster eller 

på dörren in till butiken.     

 

En rekommendation är också att Lindex och JC i Alingsås som inte har handikappanpassade 

provrum borde införskaffa det. Butikerna har flera ”vanliga” provrum och vi anser att i alla 

fall ett utav dessa borde kunna göras om och anpassas efter konsumenter med fysisk 

funktionsnedsättning. KappAhl som har ett anpassat provrum rekommenderar vi också att 

tydligt visa att det är handikappsanpassat med en skylt eller liknande. Detta för att undvika att 

det provrummet används av personer som inte behöver ha detta extra utrymme, om en person 

med exempelvis rullstol står i kö. 

 

Tillsammans med Louise skulle vi vilja rekommendera butikschefen på JC att sätta ut en 

ringklocka eller liknande utanför entrén som skulle underlätta för en kund med fysisk 

funktionsnedsättning att komma i kontakt med personalen. Nu ligger det på kundens ansvar 

att ta kontakt med personalen om de vill ha hjälp att ta sig in i butiken genom att ropa på 

personal. Detta tycker både vi och Louise är någonting som skulle kunna kännas väldigt 

nedvärderande. En klocka att ringa på skulle undvika att kunden känner sig obekväm och 

minskar risken att kunden istället undviker att handla i butiken.   

 

Efter vår undersökning ställer vi oss frågan vad bestämmelserna med enkelt avhjälpa hinder 

egentligen har för nytta för konsumenter med fysisk funktionsnedsättning när lagen endast 

innefattar byggnaderna som butikerna finns i, och inte också innefattar själva butikslokalen 

och dess utseende. Varför finns lagen om enkelt avhjälpta hinder om konsumenter med fysisk 

funktionsnedsättning kan komma in i butiken men sedan ändå inte ta sig runt inne i 

                                                 
112 www.soshund.se 
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butikslokalen på egen hand? En konsument i rullstol får ofta möta en butiksmiljö som är trång 

och ibland omöjlig att komma runt i bland hyllor och varor. Borde inte lagen istället också 

innefatta själva butikslokalen som sådan med hyllor, kassa, provrum och så vidare för att alla 

konsumenter ska känna sig välkomna och trygga att kunna handla i butiker även på egen 

hand. 

 

Lagen riktar sig idag enbart till fastighetsägare och det är deras ansvar att göra entrén och 

miljön utanför lokalen till exempelvis en butik tillgänglig för personer med fysisk 

funktionsnedsättning. Butikscheferna i butikerna har för tillfället ingen skyldighet enligt 

denna lag att göra miljön inne i lokalen tillgängliga och att tänka på samma sätt som 

fastighetsägarna, att ta bort enkelt avhjälpa hinder. Vi anser att det är detta som saknas i den 

här lagen för att det ska bli en väl fungerande lag.  

 

Straffen om lagen inte efterföljs är låga, vilket vi tror kan bidra till att en del inte lägger ner 

tid på att förbättra lokalerna och ta bort enkelt avhjälpa hinder. Vi tror också att många idag 

inte vet om att lagen finns, detta på grund av bristande information från kommunerna. Det är 

viktigt att denna lag når ut till alla fastighetsansvariga och butiker för att alla ska försöka göra 

lokalerna de befinner sig i tillgängliga för alla, även personer med fysisk 

funktionsnedsättning.   
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 APPENDIX OCH BILAGOR 
 

Frågor till Butikschefer: 
 

1. Hur ser du på tillgängligheten i er butik när det gäller fysiskt 
funktionsnedsatta konsumenter? 
 

2. Vem har ansvaret för butikslokalen, byggnaden? (Butikschefen eller 
hyresvärden?) 

 
3. Kan du själv påverka tillgängligheten i butiken genom att ta bort trappsteg 

och liknande? Vem tar dessa beslut?    
 

4. Ser ni denna grupp av konsumenter som er målgrupp? Prioriterar ni 
arbetet med tillgängligheten för denna grupp av människor, eller är det 
något som ni inte bryr er så mycket om? 

 
5. Har ni särskilda riktlinjer för hur er butik skall se ut när det gäller till 

exempel toaletter, provrum, bredd mellan gångarna, framkomlighet till 
kassan, placering och höjd på kassan, möjligheter för rullstolsburna att 
betala även via kortterminalen osv.?  
 

6. Har du någon koll på om hur brett det är mellan era hyllor osv. Tänker ni 
på det när ni möblerar i butiken? (Snittbredd på rullstol är 65-75 cm så 
utrymmet mellan hyllor, gångar osv. borde vara 75-80 cm)  

 
7. Vem bestämmer hur hyllor och gångar ska planeras?  

 
8. Finns det ramper, hiss, kundtoalett i butiken? 

 
9. Är ledarhund tillåtet i butiken? Finns det i så fall dekaler uppsatta om 

detta? Varför inte?  
 

10.  Har ni någon som är anställd särskilt för att sköta dessa frågor och 
planering av butiken? (I butiken eller kedjan? ) 
 

 
11.  Har ni tillgänglig personal som kan vara en funktionsnedsatt person till 

hjälp? 
 



   

   

12.  Hur kan i så fall kunden komma i kontakt med personalen?(Kan det ske 
diskret och enkelt eller måste kunden vänta på hjälp och kontakta 
exempelvis informationen?)   

 
13.  Känner du till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som 

regeringen tog fram år 2000? 
 

14.  Är ni medvetna om att målen för denna handlingsplan skall vara 
uppfyllda innan utgången av år 2010? 

 
15.  Har ni vidtagit några åtgärder för att nå dessa mål, vilka är de i så fall? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 
 

Att tänka på vid observation av butikerna: 
 

Hur ser det ut utanför butiken? Hur högt upp är skyltfönstret? Finns gatupratare 
som kan vara i vägen? hur hög är trottoarkanten utanför om sådan finns?  
 
Hur ser ingången ut? Är den tillräckligt bred? Finns det ramp? Är det höga 
trösklar? Automatisk dörröppnare? (hur tillgänglig är knappen), Finns det 
gatupratare som gör att utrymmet vid ingången minskar?  
 
Hur väl syns skyltar och vidare inne i butiken, finns speciella kundkorgar, 
vagnar? Är de i så fall väl synliga?   
 
Om butiken ligger på andra våning eller består av flera våningar, finns det då 
hiss? Hur bred är hissen i så fall? Vart ligger den, hur långt bort från butiken?   
 
Hur brett är det mellan gångarna i butiken?  (75-80 cm är lagom, rullstol är 65-
75 cm) Går det lätt att vända med en rullstol i butiken?  
 
Går det att passera utan att varor ramlar ned från hyllor? 
 
Går det att möta en rullstolsburen kund i butiken?  
 
Finns det kundtoalett som är handikappanpassad? Finns toalettpapper 
lättillgängligt, nedfällda armstöd osv. Hur är tillgängligheten till kundtoaletten, 
utrymmet runtom ingången?  
 
Är provrummen tillräckligt stora och breda, hänger krokar på en lagom höjd 
som går att nås? Hur öppnas dörrarna? Går det utan hjälp?  
 
Hur är tillgängligheten till kassan? Går det att vända med rullstol?  
 
Hur hög är kassadisken? 
 
Nås kortterminalen från en som sitter i rullstol? Är det lätt att nå disken för att 
signera kvittot?  
 
Hur tillgänglig är personalen i butiken? Hur är bemötandet från personalen?  
 
Är det många varor som är svåra att nå för att de hänger högt upp, på väggen 
osv. ? 
 


