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Abstract

The following project aims to study the relationship manual wheelchair users
have with cobblestones in public spaces through a postphenomenological
approach. The project investigates the experiences of wheelchair users
human-technology relationship with cobblestone pavements. We have conducted
a technical analysis of cobblestones, as well as a postphenomological analysis of
the human-technology relationships wheelchair users partake in as they move in
parts of the world, where cobblestone pavement is used. The project reflects on
the implications of accessibility and universal design, as well as the continued use
of cobblestone pavements.

Keywords: postphenomenology, accessibility, universal design, wheelchairs, autoethnography,

human-technology relations, STS, cobblestone, human rights
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Kapitel 1

Indledning

Følgende projekt søger, med udgangspunkt i et postfænomenologisk perspektiv, at undersøge

hvilken betydning brostensbelægning i det offentlige rum har for manuelle kørestolsbrugere.

Vi henviser inden læsning til bilag 1, vores begrebsafklaring, der giver et overblik over de

særlige begreber, projektet anvender og hvordan de forstås.

Det er vores intention, at den genererede viden, vi tilegner os gennem projektet må bidrage til

den eksisterende vidensbank, der forefindes indenfor genstandsfeltet. Vi håber, at et øget

fokus på problemfeltet bidrager til, at samfundet i praksis sørger for, at det byggede miljø

bliver lige at tilgå for alle, uanset funktionsevne. Som ambulant kørestolsbruger har Mathias,

projektets ene forfatter, en subjektiv motivation for at skabe en forandring. Laura, projektets

anden forfatter, har gennem samtaler med Mathias og i projektets undersøgelse, opbygget en

indignation, der er hendes motivation for projektet. Indignationen handler ikke om individets

fysiske funktionsnedsættelse, men udspringer fra hendes oplevelse af, hvor dårligt indrettet

samfundet er for individer med funktionsvarians. I denne kontekst har det været relevant for

os at inddrage os selv i projektet, og dele af opgaven indeholder et autoetnografisk greb.

I projektet introducerer vi først tilgængelighedsteori samt postfænomenologisk teori. Herefter

anvendes TRIN-modellen til at lave en teknisk analyse af brostenen. På baggrund af den

tekniske analyse, projektets teori samt vores undersøgelses empiri, foretages der en

postfænomenologisk analyse af menneske-teknologi relationen mellem brostensbelægning og

kørestolsbruger. Afslutningsvis reflekteres der over tilgængelighedsprincippet Universal

Design, og de implikationer, brostenbesætning har for manuelle kørestolsbrugers

menneskerettigheder.
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Problemfelt

Et gammelt ordsprog lyder, at Alle veje fører til Rom (Ordnet). Udover ordsprogets overførte

betydning om, at der er mange veje til at nå sit mål, ligger der implicit i formuleringen at, det

er vejen, der fører os fra et sted til et andet.

Veje i moderne tid er noget stationært. Begrebet vej kan ligestilles med begreberne gade og

sti, som også indgår i det transportnet, som byens tilgængelighed udgøres af. Vejes

belægningstyper varierer alt efter, om der er tale om en vej i byen, en sti i en park, en gade i

indre by, en motorvej mellem landsdele og hvilke transportteknologier vejen er designet til

(Horsnæs et al., 2017b). Vejens tilsyneladende funktion er at mobilisere menneskets

udfoldelsesmuligheder. Der er motorveje, landeveje, grusstier, brostensgader, stengader mfl.

og alle disse udgør et transportnet, der giver mennesket mulighed for fri bevægelighed i det

offentlige rum. De forskellige belægningstyper og omgivelserne hvori vejene lægger,

fremmer forskellig adfærd hos brugerne af disse transportnet. Brostensgader er et eksempel

på en belægningstype, der indikerer et mere langsomt flow i trafikken. Uanset om det er

gående, cyklende eller kørende trafikanter der er tale om, påvirker dette underlag mobiliteten.

I Københavns indre by er der flere områder, hvor de gamle brostensgader er bevarede.

Brostenen er tilsyneladende et banalt teknologisk artefakt, der rummer nogle kulturelle og

æstetiske dogmer, der styrker brostenens fortsatte anvendelse.

I de danske byer er brostensbelægning, som i dets materialitet, sat i sten. Brostenen har siden

oldtiden haft sin anvendelse i Danmark. Især i København har brostensbelagte gader historisk

været udbredt. Omkring 1700-tallet var alle gader i København belagt med brosten, hvoraf

flere af disse gader er vedligeholdt i dag og opfattes af mange som en fast del af danskernes

kulturforståelse (Brolægning, 2004).

Hvis vi begynder at forholde os til stenene specifikt, kommer vi måske først til at tænke på,

hvordan deres æstetik er med til at skabe associationer til en tid, hvor der kørte hestevogne

hen over gaderne. Visse områder af danske byer har brostensbelægning som vartegn, hvor

gaderne er bevaringsværdige og vigtige for turismen og indikerer områder, hvor

bevaringsværdig arkitektur påvirker bybilledet og bidrager til dansk kulturarv.

Gennem historien har brostenens anvendelsesmåde og ikke mindst dens form ændret sig fra

at være ukurante sten af varierende størrelse til den terningformede Chaussébrosten, som

pryder områder af byen i dag. Chaussébrostenen blev for første gang anvendt i det
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Københavnske byrum tilbage i 1902 og var med sin plane overflade med til at højne

kørselskvaliteten i byen (Entreprenørforeningen, 1986).

I dag anvendes brostenene efter forskellige standarder (Brolægning, 2004), der skal sikre, at

gaden er tilgængelig for alle uanset funktionsevne; fodgængere, klapvogne, højhælede sko,

gangbesværede, kørestolsbrugere mv. skal have samme vilkår for at bruge det offentlige rum

(Dansk Standard, 2020).

Netop i forbindelse med kørestolsbrugerens erfaringer og oplevelser på brosten tilspidser

vores problemfelt. Dansk Handicap Forbund er decideret imod anvendelsen af brosten

(Dansk Handicap Forbund). Flere typer af kørestolsbrugere oplever problematikker i mødet

med brostensbelagte gader og fortove. Kørestolsbrugere oplever bl.a. generel ubehag ved at

blive rystet; At de kan blive rystet ud af deres stol, at deres fødder falder ned fra fodstøtterne,

og at de i den forbindelse kan have svært ved at komme på plads i stolen igen. I visse tilfælde

kan rystelserne føre til ufrivillig tømningsrefleks af blære og tarm (Dansk Handicap

Forbund).

Et dansk udvalg for tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser har været

med i etableringen af den europæiske standardisering for tilgængelighed (Dansk Standard,

2020). Ligeledes tilsluttede Danmark sig i 2009 FN's Handicapkonvention; Konvention for

Personer med Handicap (Ryhl, 2009), som de europæiske standarder tager afsæt i (Dansk

Standard, 2020). Konventionen og standarderne skal være med til at sikre, at det offentlige

rum er frit tilgængeligt for alle. Konventionens artikel 9 har fokus på tilgængeligheden for

mennesker med funktionsvarians, og stiller krav til at deltagelsesstaterne lever op til

menneskerettighederne.

Standardiseringsorganisationen Dansk Standard udtaler følgende om tilgængelighed:

“Tilgængelighed til det byggede miljø er afgørende for, at mennesker med
handicap skal kunne udøve deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet”
(Dansk Standard, 2020).

Til trods for ovennævnte operationaliseringer og standarder, er tilgængeligheden fortsat et

problem for mennesker med funktionsvarians. Mathias oplever selv, at hans frie

bevægelighed i det offentlige rum, især på brostensbelægning, skaber udfordringer for hans

deltagelses- og udfoldelsesmuligheder. I værste fald medfører den manglende tilgængelighed,
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at mennesker med fysisk handicap undlader at bruge de dele af byen, hvor tilgængeligheden

ikke er tiltænkt deres mobilitet og anvendelse af hjælpemiddelsteknologier.

Ved at positionere os ud fra et postfænomenologisk perspektiv, har vi subjektets oplevelse for

øje (Rosenberger og Verbeek, 2015). Problemformuleringen tager derfor afsæt i kørestols-

brugeres oplevelse på brostensbelagte gader i det offentlige rum samt de problematikker, der

opstår i menneske-teknologi relationerne.

Problemformulering

Hvilken betydning har brostensbelægning for kørestolsbrugeres oplevelse af egen

tilgængelighed og erfaring med deltagelsesmuligheder i det offentlige rum?

Arbejdsspørgsmål

1. Hvad forstås der med tilgængelighed?

2. Hvad er postfænomenologi, og hvordan kan videnskabsretningen bruges inden for

projektets genstandsfelt?

3. Hvordan kan vi gennem et semistruktureret Go-Along interview undersøge

kørestolsbrugeres erfaringer og oplevelser i mødet med brostensbelægning?

4. Hvad er en brosten som teknologisk artefakt, og hvordan kan vi på baggrund af

empirisk viden om brostenen analysere artefaktet gennem TRIN-modellen?

5. Hvordan kan vi på baggrund af informanternes oplevelser af tilgængeligheden på

brosten lave en postfænomenologisk analyse af de oplevelser, der er knyttet hertil?

6. Hvilken betydning har den fortsatte brug af brostensbelægning for opfyldelsen af de

menneskerettigheder som Danmark har pligt til at efterleve i henhold til FN’s

handicapkonvention?
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Semesterbinding

Projektet inddrager HumTek dimensionerne: Subjektivitet, Teknologi og Samfund, (STS) som

er hoveddimension for 3. semesterprojektet, samt Teknologiske systemer og artefakter (TSA).

Subjektivitet, teknologi og samfund

Følgende dimension udgør fundamentet for vores projekt. Projektet er forankret i en

postfænomenologisk videnskabstradition, der er en del af Science and Technology Studies

(Rosenberger og Verbeek, 2015). Med afsæt i postfænomenologien afdækker og analyserer

projektet manuelle kørestolsbrugers menneske-teknologi relationer, det gøres på baggrund af

egen undersøgelse samt teoretisk empiri.

Teknologiske systemer og artefakter

Denne dimension anvendes i projektet til at lave en teknisk analyse af brostenen og

brostensbelægning som teknologi. Vi anvender TRIN-modellen fra TSA I til analysen.

Gennem analysen definerer vi brostenen som teknologisk artefakt, vi analyserer især de

utilsigtede effekter for kørestolsbrugere, der er forbundet ved dens anvendelse.

Afgrænsning

I slutningen af november 2021 blev vores daværende projektgruppe opløst. Vores forrige

projekt var svært for os at få til at passe ind i studieordningens krav for følgende semester. Vi

besluttede derfor at begynde på et nyt projekt med det for øje, at vi ville forme det efter

studieordningens rammesætning, samtidig med, at vi ville vælge et projekt, der var

meningsfuldt og spændende for os at arbejde med.

Hurtigt besluttede vi at gå postfænomenologisk til værks. I forhold til vores fagkombinationer

som er Plan, By og Proces og Filosofi samt Informatik og Psykologi, gav det mening at

arbejde med systemer, relationer og byens rum. Mathias er som nævnt ambulant

kørestolsbruger, og det var til dels på baggrund af hans kørselsoplevelse på

brostensbelægning, at projektets problemfelt antog sin form. Lauras perspektiv som

kropskapabel gjorde hende i stand til at se problemfeltet i et andet perspektiv. Det har været

en af projektets overvejende styrker, at vi har delt viden med hinanden og arbejdet sammen
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som ligeværdige med et emne, der berører både mennesker med og uden funktionsvarians.

Det gav derfor mening for os at dele af arbejdet i projektet udformede sig som

autoetnografisk, hvor vi både undersøger teknologi, mennesker, verden og os selv.

Kapitel 2

I følgende kapitel redegøres der for tilgængelighedsteori samt postfænomenologisk teori og
metodologi i det omfang, der er relevant for projektet.

Tilgængelighed og Universal Design

I følgende afsnit redegøres der for, hvad der forstås med begrebet tilgængelighed samt den

lovgivning som Danmark, grundet deres ratificering af FN's handicapkonvention, har pligt til

at følge bl.a. i relation til tilrettelægningen af det offentlige rum. Dette gøres med særlig afsæt

i konventionens artikel 9, som henvender sig specifikt til tilgængelighed i det offentlige rum.

Den generelle definition af begrebet tilgængelighed jf. den danske ordbog er, at noget kan

erhverves eller tilgås uden besvær, her menes det både i en fysisk og kognitiv forstand (Den

danske ordbog). Men i forhold til tilgængeligheden af det byggede miljø, hvad forstås der så

egentlig med tilgængelighed?

I forordet til et forskningsprojekt om tilgængeligheden i Danmark og de begreber og

implementeringsstrategier, der lægger sig hertil, skriver Hans Thor Andersen, forskningschef

på byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet at:

“Begrebet tilgængelighed er blevet synonymt med arbejdet for at øge adgang til
byggeriet for handicappede borgere og fagområdet betegnes derfor også ofte som
handicaptilgængelighed” (Ryhl, 2009).

Termet tilgængelighed i kontekst af tilrettelægningen af byrummet og de offentlige

bygninger forstås som det forhold, der muliggør, at mennesker med funktionsvarians

har samme muligheder for at tilgå byrummet som kropskapable.
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Den 28.maj 2009 tilsluttede Danmark sig FN´s handicapkonvention, der har til formål

at sikre, at mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse har de samme rettigheder

som mennesker uden (Bilag 4). Stadfæstelsen betyder, at Danmark har pligt til at sikre,

at lovgivningen og den praktiske udførelse af disse, er i overensstemmelse med de krav

som FN konventionen har opsat (Ryhl, 2009).

Siden midt 90'erne har vi i Danmark haft fokus på det byggede miljøs tilgængelighed.

Men alligevel er det først i 2009, tre år efter handicapkonventionens etablering, at

Danmark endeligt ratificerede sig konventionen.

I forskningsprojektet om tilgængeligheden i Danmark skriver seniorforsker Camilla

Ryhl om tilgængeligheden af det byggede miljø. I den forbindelse introducerer hun

centrale begreber, udfordringer samt strategier til forståelse af forskningsfeltet.

Projektet redegør bl.a. for tre centrale begreber, der i tilgængelighedsforskningen er

relevante at kunne differentiere mellem.

Begreberne funktionsnedsættelse (Impairment), funktionshæmning (Disability) og

handicap operationaliseres i WHO's internationale klassifikation ICIDH (Ryhl, 2009).

Der differentieres mellem begreberne på følgende måde:

1.Funktionsnedsættelse (Impairment)

Her er der tale om en nedsat funktionsevne i et sanseorgans eller en kropsdel.

2. Funktionshæmning (Disability):

Det forhold, at individets udfoldelsesevner begrænses grundet funktionsnedsættelsen.

3. Handicap:

Forstås ikke som en fysisk tilstand, men som den konsekvens individet oplever ved, at

omgivelserne ikke er tilrettelagt efter individets fysiologiske forudsætninger.

WHO's definitioner har sammen med det ændrede fokus fra den handicappolitiske

rettighedsbevægelse i 1950'ernes Amerika medført et paradigmeskift i måden, hvorpå man

internationalt og nationalt forholder sig til mennesker med handicap (Ryhl, 2009). Det

medførte en udvikling i de designprincipper, hvormed man tilrettelægger det offentlige rum.

9



Mathias Jonas Bruhn & Laura Terp 3. semesterprojekt
Gruppe nr. V2124809402                                                                                                                              Roskilde Universitet

Hvor man hidtil havde haft specialindrettet tilgængelighed som designprincip, udvikledes der

nye tilgange.

Dog er der i dansk kontekst stadig nogle sproglige barrierer ift. den teoretiske forståelse af

mennesker med handicap. I ikke akademiske kredse var tendensen til stadighed i 2009 jf.

Camilla Ryhls forskningsprojekt, at mennesker med funktionsvarians omtales som

handicappede (Ryhl, 2009). Modificeret omtaler vi handicappede som mennesker med et

handicap, hvilket i og for sig er legitimt, såfremt man i anvendelsen af den formulering er

bevidst om WHO´s sundhedsbegreber og det faktum, at termet handicap teoretisk ikke er en

fysiologisk tilstand, men er en konsekvens af, at samfundets strukturering af det byggede

miljø ikke tager forbehold for de fysiologiske forudsætninger, som et menneske med en

funktionsvarians har (Ryhl, 2009). De hæmmes i deres udfoldelsesmuligheder, grundet det

byggede miljøs manglende hensyn til deres funktionsvarians.

At anskue og forstå begrebet handicap og mennesker med nedsat funktionsevne ud fra

WHO's perspektiver, sætter organiseringen af det offentlige rum i relief.

“Med udgangspunkt i WHO's sundhedsbegreb repræsenterer de to kategorier af
designprincipper også to forskellige menneskesyn; Er det de fysiologiske
forudsætninger eller samfundets indretning, der definerer menneskets
udfoldelsesmuligheder og deltagelse i samfundet?” (Ryhl, 2009, s. 6).

Det er et væsentligt spørgsmål at stille ift. organiseringen af det offentlige rum.

Tilgængelighedsbegrebet henvender sig i en dansk kontekst til handicaptilgængelighed, og

handler derfor om at specialindrette tilgængeligheden for mennesker med handicap. Det kan

diskuteres, hvorvidt denne klassificering er i overensstemmelse med WHO´s

sundhedsbegreber, som jo netop hævder, at det er omgivelsernes tilrettelægning, der skaber et

handicap for individer med en funktionsvarians. Metoden kritiseres for at være

stigmatiserende på trods af gode intentioner, da problemet i et handicap tilgængeligheds

perspektiv findes i mennesket med funktionsvarians og ikke som et resultat af samfundets

indretning (Ryhl, 2009). Historisk var den specifikke hensyntagen med til at fastholde

opdelingen af funktionshæmmede versus ikke-funktionshæmmede borgere. Ud af konflikten

udsprang der andre designstrategier: Universal design og Design For Alle:
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“Begge begreber betragter brugeren ud fra et livstidsperspektiv og tager afsæt i

den fysiologiske mangfoldighed og udvikling, som finder sted i løbet af et liv”

(Ryhl, 2009, s. 6).

Design For Alle og Universal Design er en overbygning på princippet om tilgængelighed, de

nyere designmetoder henvender sig dog til en større brugergruppe og har livets mange

fysiologiske stadier for øje. Herunder at tiltænke alt design som anvendeligt for alle uanset

funktionsvarians. Universelt design, udelukker dog ikke specielt indrettede hjælpemiddels-

teknologier til personer med handicap, når dette behov er gældende, hvilket fremgår i

handicapkonventionens artikel 2 (IMR).

I FN's handicapkonvention er tilgængelighed et specifikt krav. I konventionens artikel 9,

punkt 1 står der således om individets ret til tilgængelighed:

“Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et
selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold skal deltagerstaterne
træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod
med andre har adgang til de fysiske omgivelser” (IMR).

FN har, som led i operationaliseringen af handicapkonventionen, defineret Universal Design

som et minimumskrav, der skal efterleves i struktureringen af et ikke-diskriminerende

samfund (Ryhl, 2009). Seniorforsker Camilla Ryhl stiller i sin forskningsrapport

spørgsmålstegn ved, om kravene til tilgængelighed og brugen af Universal Design efterleves.

Postfænomenologi

  I følgende afsnit vil vi redegøre for den postfænomenologiske tilgang til viden. Vi vil

redegøre for de grundlæggende begreber, der er relevante for vores analyse. Samtidig er

formålet med følgende afsnit at give en læser, der ikke kender til postfænomenologien, en

anledning til at forstå, hvordan vi anvender tilgangen i det pågældende projekt.

Postfænomenologien er en videnskabsteoretisk retning, der er udviklet i den sidste del af det

20. århundrede af Don Ihde (Rosenberger og Verbeek, 2015). Postfænomenologien er

inspireret af fænomenologien, den amerikanske pragmatisme og postmodernismen. Den er

11



Mathias Jonas Bruhn & Laura Terp 3. semesterprojekt
Gruppe nr. V2124809402                                                                                                                              Roskilde Universitet

udviklet sideløbende med Latours Aktør-Netværk-Teori (ANT). Postfænomenologiens

interessefelt er filosofisk analyse og teknologiers mediering af menneskets verden

(Rosenberger og Verbeek, 2015). Postfænomenologien kombinerer filosofisk analyse med

empirisk undersøgelse. Teknologier er udgangspunktet for undersøgelsen, og det leder op til

en filosofisk analyse af teknologiens mediering. Som Rosenberger og Verbeek siger ”its

philosophy of technology is in a sense a philosophy “from” technology” (2015).

Relationen mellem menneske og verden, subjekt og objekt, anses ikke for adskilt, men som

sammenhørende. Man ser på denne relation indirekte, hvor teknologi bliver mediator mellem

menneske og verden. Det er, ifølge Ihde, på baggrund af denne forståelse således, at

menneske-verden relationen typisk er en menneske-teknologi-verden relation (Ihde, 1990 i

Rosenberger og Verbeek, 2015). Medieringen forstås ikke som en bro mellem subjekt og

objekt, men derimod som kilden, hvorfra menneskets subjektivitet og objektiviteten i verden

udspringer i en specifik situation (Rosenberger og Verbeek, 2015). Subjekt og objekt er

derigennem konstitueret i deres medierende relation. Det forstås derfor, at teknologier hjælper

med at forme menneskers subjektivitet og objektivitet i verden. Relationen mellem teknologi

og menneske bliver derfor altid postfænomenologiens ontologiske udgangspunkt. Det er

gennem en analyse af denne relation, at vi kan tilegne os viden om verden indenfor et bestemt

genstandsfelt. Relationen til teknologi, giver mennesker mulighed for at opleve deres verden

og derigennem opnå subjektiv viden om deres verden (Rosenberger og Verbeek, 2015).

For at muliggøre en praktisk postfænomenologisk analyse af relationen mellem menneske og

teknologi, og den påvirkning denne har for menneskets oplevelse i verden, har Ihde udviklet

et diagram, der viser hvordan relationen er opbygget; Menneske – Teknologi – Verden

(Rosenberger og Verbeek, 2015).

Herunder vil vi give en kort redegørelse for tre af Ihdes fire relationstyper; kropsliggjorte

relationer, hermeneutiske relationer og baggrundsrelationer samt de begreber, der knytter sig

til disse relationstyper. Vi fokuserer på de begreber og de relationstyper, der er anvendelige

for projektets analyse.
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Kropsliggjorte relationer er når en teknologi anvendes som en del af kroppen og dermed får

betydning for brugerens kropslige bevidsthed (Rosenberger og Verbeek, 2015). Individets

oplevelse af verden medieres i samspil med og gennem den teknologi, der anvendes.

Diagrammet får denne form;

(Jeg – Teknologi) → Verden

I opgavens ånd kan vi bruge kørestolen som eksempel. Når et menneske med et fysisk

handicap anvender en kørestol, bliver en større del af verden tilgængelig for dem i og med, at

der opnås en mobilitet der giver individet bevægelsesfrihed. På den måde transformeres deres

oplevelse af verden. Kørestolen bliver en del af brugerens perceptuelle oplevelse.

Ihde har defineret begrebet transparens i henhold til menneske-teknologi relationer, der kan

anvendes til at forstå i hvor høj grad en teknologi glider ind i baggrunden af brugerens

bevidsthed ved teknologiens brug. Ihde siger, at der er en dobbelt-desire i forhold til

transparens. Brugeren ønsker sin verden transformeret gennem en teknologi og ønsker

samtidig, at transformationen skal opleves så transparent som muligt (Ihde, 1990, 75 i

Rosenberger og Verbeek, 2015).

Med kørestolen som eksempel er det interessant at analysere den kropsliggjorte oplevelse af

en teknologi og dennes transparens, fordi teknologiens transparens ændrer sig for

kørestolsbrugeren ved kørsel på udfordrende belægningstyper. Der ligger nemlig i begrebet

en forståelse af, at det er kontekstuelt, hvordan transparens opnås samt hvordan transparensen

er udfordret i kontekstbestemte situationer. Det kontekstuelle er i virkeligheden vigtigt at

være bevidst om i forhold til alle relationstyperne (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Der er i relationstyperne, og især i forhold til kropsliggjorte relationer, et vigtigt begreb om

forstærkning og reduktion. Når vi anvender en teknologi, vil vi opnå visse evner og

muligheder, men teknologien kan samtidig reducere eller ændre, hvad vi oplever gennem den

(Ihde, 1990 i Rosenberger og Verbeek, 2015). Vi går derfor på kompromis, og indgår i

tradeoffs, der kan påvirke, hvad vi oplever gennem brugen af en given teknologi. Kørestolen

kan give mobilitet, men der er kontekstuelle tradeoffs, som fx hindret mobilitet på bestemte

belægningstyper, der kan føre til udtrætning, mental påvirkning eller frustration.

Ihde har her beskrevet to begreber; mikroperception og makroperception.
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Hvor mikroperception refererer til individets kropslige følelser og sensation, refererer

makroperception til de kulturelle, historiske og antropologiske dimensioner af en kropslig

oplevelse medieret gennem teknologibrug. Selvom de to er adskilt, hænger de uløseligt

sammen (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Hermeneutiske relationer omhandler medieringen af skriftlig og sproglig fortolkning.

Relationstypen refererer til en menneske-teknologi relation, hvor brugeren fortolker og

opfatter en teknologis “sprog”, hvor brugeren oplever sin verden transformeret gennem en

direkte oplevelse og fortolkning af teknologien selv. Diagrammet kan derfor opstilles således;

Jeg → (Teknologi – Verden)

Rosenberger og Verbeeks eksempel er et ur, man skal kunne læse, fortolke og forstå, og hvis

man kan det, bliver ens verden transformeret, da man kan opnå viden om et præcist tidspunkt

i verden (2015). Hvis man mangler evnerne til at læse og forstå et sprog anvendt i en

teknologi, kan denne relationstype være svær at indgå i for brugeren. Sprog skal ikke her

forstås kun som noget, der læses visuelt gennem en teknologi. Der er også tale om andre

sensoriske fortolkninger, såsom lyde fra teknologier, fx de skrigende lyde fra en bils nedslidte

bremser (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Baggrundsrelationer forholder sig til de relationer, vi som mennesker har med teknologier,

der bliver en del af brugerens baggrund og omgivelser i en given kontekst (Rosenberger og

Verbeek, 2015). Der kan være tale om direkte eller indirekte brug, men brugerens omgivelser

er til stadighed formet af teknologien. Lyden fra køleskabet, der summer i baggrunden, er et

godt eksempel, teknologien er ikke kun sat bagerst i vores bevidsthed, den er med til at forme

vores oplevelser. Diagrammet kan opstilles således;

Jeg – ( – Teknologi) – Verden

Her er der ikke tale om teknologisk transparens på samme måde som nævnt foroven. I stedet

er der tale om et nærværende fravær, hvor teknologiens brug, at køleskabet holder maden

kold, ikke kræver en direkte interaktion (Rosenberger og Verbeek, 2015).
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Ihdes relationstyper giver et udgangspunkt for at beskrive, forstå og analysere menneskers

forhold til verden, medieret gennem teknologier. Teknologier udvikler sig, og dermed vores

relationer til dem. Verbeek har derfor defineret tre yderligere relationstyper, som han kalder

cyborg relationer. Vi vil herunder redegøre for sammensmeltningsrelationer og forstærkede

virkelighedsrelationer (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Sammensmeltningsrelationer beskriver menneske-teknologi relationer, hvor teknologier er

fusionerede med mennesker. I en mere intim grad end den kropsliggjorte relation. En fusion,

som det bliver beskrevet af Verbeek, er indopereret, som fx en kunstig hjerteklap eller

pacemaker (Rosenberger og Verbeek, 2015). Diagrammet bliver opstillet således;

( Jeg / Teknologi ) – Verden

Sammensmeltningsrelationen, påvirker postfænomenologiens forhold til intentionalitet, og

der opstår i denne relationstype en hybrid intentionalitet. Teknologien medierer ikke længere

menneskets intentionalitet, i stedet når et menneske og en teknologi fusionerer i én enhed,

bliver det til en cyborgs intentionalitet (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Forstærkede virkelighedsrelationer dækker over, når teknologier tilføjer et ”ekstra” lag til

vores virkelighed (augmented reality). Et eksempel er Google Glass, der informerer brugeren

om omgivelserne, man kan fx bruge internettet i baggrunden, mens man udfører andre

aktiviteter (Rosenberger og Verbeek, 2015). Der opstår derigennem både en kropsliggjort

relation til teknologien, mens der samtidig er en hermeneutisk relation, hvor brillernes skærm

tolkes og forstås af brugeren. For at tegne diagrammet, må der derfor være to parallelle

relationer:

( Jeg – Teknologi ) → Verden

↘ ( Teknologi – Verden )

Intentionaliteten her bliver todelt, der er både virkeligheden på skærmen i Google Glass

eksemplet, og der er virkeligheden bag skærmen samtidig. Anvendelsen kræver to parallelle

opmærksomhedsområder (Rosenberger og Verbeek, 2015).
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Rosenberger har ligesom Verbeek udvidet på postfænomenologiens korpus, og i hans arbejde

har han defineret begrebet field of awareness (Rosenberger og Verbeek, 2015). Formålet for

Rosenberger er at udvide på begrebet transparens, og beskrive hvordan transparens i

teknologimediering af menneskets verden kun er en af mange måder, mennesker oplever en

transformation i deres bevidsthed gennem teknologier. Vi vil herunder gennemgå to af

Rosenbergers begreber, field composition og sedimentation, der ud over transparens,

karakteriserer en brugers teknologimedierede bevidsthed.

Feltkomposition (field composition) er inspireret af fænomenologen Aaron Gurwitsch, der

beskriver, hvordan vores bevidsthedsfelt og erfaringer kan være organiseret. Rosenberger

definerer begrebet som en måde at forstå, hvordan en brugers teknologimediering

reorganiserer brugerens bevidsthed. Et eksempel er, hvordan det opleves at tage i biografen.

Så snart lyset slukker i biografsalen og filmen starter, påvirker det brugerens oplevelse og

bevidsthed, og en vis transparens opnås. I dette eksempel bliver bevidstheden rettet mod

filmen og dens indhold, hvor filmens indhold i visse tilfælde fylder hele brugerens bevidsthed

og oplevelse af verden. Brugeren træder ind i ”en anden verden”, og alt andet omkring en

forsvinder i en grad, der overstiger, hvad begrebet transparens rummer (Rosenberger og

Verbeek, 2015).

Sedimentering (sedimentation) tager afsæt i en forståelse af, at mennesket indeholder

tidligere erfaringer og oplevelser i bevidstheden, der ligger som mentale klippeformationer,

bygget op over tid gennem den erfarede verden i menneskets livsførelse. Tanker er dog ikke

statiske som klipper, de forandrer sig og påvirker de oplevelser, vi har i nuet (Rosenberger og

Verbeek, 2015). I forhold til menneske-teknologi relationer refererer sedimentering til de

vaner og associationer, brugeren har i relation til en given teknologi. I eksemplet med

kørestolsbrugerens kropsliggjorte relation, hvor en bruger er blevet bekvem og vant til at

forstå mødet med verden medieret gennem kørestolen, kan der opnås en vis grad af

transparens. Brugen kan dog over tid blive sedimenteret, og transparensen i relationen kan

føre til en stædighed og umiddelbarhed, der er opbygget i brugerens kropslige vaner

(Rosenberger og Verbeek, 2015).

Teknologier bliver i postfænomenologien anset for at have multistabilitet, begrebet dækker

over, hvordan en teknologi kan have flere formål og kan bruges individuelt af forskellige
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brugere i forskellige kontekster (Rosenberger og Verbeek, 2015). Ifølge Ihde er ingen

teknologi ’en ting’, men samtidig er det muligt for teknologien at eksistere i flere kontekster

(Rosenberger og Verbeek, 2015). Multistabiliteten peger på, at en given teknologis betydning

i dens brug, er kontekst afhængig af dens materialitet. Når man analyserer en teknologis

multistabilitet, ses der flere variationer i teknologiens anvendelse, og kun nogle af disse

opleves kontekstuelt som stabile (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Hvis vi anvender kørestolen som eksempel, er dens designede stabilitet at give mobilitet til

mennesker med en funktionsvarians i mødet med verden. Samtidig kan kørestolen bruges

som fodskammel, anses som et stykke kunst, eller dens ergonomiske trykaflastende pude kan

anvendes på en anden stol og er dens stabilitet i brugen afhængig af brugerens erfaring og

oplevelse med brugen af teknologien. Derudover opfattes stolen forskelligt i forskellige

kontekster af forskellige mennesker, hvilket samtidig har en betydning for brugerens relation

til den manuelle kørestol.

Multistabilitet kan anvendes i forhold til relationstyperne, hvor en kropsliggjort relations

multistabilitet kan komme til udtryk i flere forskellige kropslige-perceptuelle møder med

verden. Når vi ser på multistabiliteten i hermeneutiske relationer forstås det, at forskellige

brugere fx kan læse et interface på en teknologi og frembringe forskellige subjektive

forståelser og tolkninger af billedet eller sproget foran dem (Rosenberger og Verbeek, 2015).

Rosenberger (2009 i Rosenberger og Verbeek, 2015) har herudover i relation til en teknologis

multistabilitet defineret begrebet ’relationsstrategier’, der især fokuserer på den

menneskelige oplevelse af menneske-teknologi relationen. Begrebet dækker over en brugers

forståelse og kropslige tilgang til at udarbejde en bestemt relationsstrategi, der giver brugeren

mulighed for at relatere til en teknologi i forhold til en bestemt stabilitet.

Relationsstrategier dækker derfor over de lærte opfattelser og kropslige-perceptuelle vaner,

som en bruger af en teknologi i en bestemt brug og kontekst anvender (Rosenberger og

Verbeek, 2015). Relationsstrategier forholder sig ikke kun til de kropsliggjorte relationer,

men også til de hermeneutiske relationer, hvor brugeren forstår en teknologis output i en af

dens stabiliteter. Fx kan en lægestuderende, på baggrund af sine studier, forstå og læse en

MRI-scanners output i én variant, hvor det først er i praksis under en ekspert, at andre

variationer og læsninger af scannerens output kan forstås og sedimenteres (Rosenberger og

Verbeek, 2015).
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Postfænomenologisk metodologi

Inden for postfænomenologien er der ikke tale om én bestemt metodologi, men Rosenberger

og Verbeek definerer 4 karakteristika, der overordnet er fælles for størstedelen af

postfænomenologiske studier (2015). Vi vil herunder gennemgå disse.

Ifølge Rosenberger og Verbeek kan postfænomenologien ses som en ”empirisk filosofi”, hvor

empirisk vinkling fungerer som afsæt til filosofisk refleksion (2015). Her er det vigtigt at

forstå, at tilgangen ikke ønsker at anvende filosofiske analyser på teknologi og viden, men at

den derimod undersøger de implikationer, som praksisser og teknologier har for filosofisk

konceptualisering (Rosenberger og Verbeek, 2015).

De fire karakteristika forbundet med en postfænomenologisk metodologi tager for det første

afsæt i at forstå, hvilken rolle teknologier spiller i relationen mellem mennesker og verden

samt at analysere rollernes betydningen.

For det andet indeholder en postfænomenologisk tilgang altid empiri som afsættet til

filosofisk refleksion. Når vi skal forstå menneske-teknologi relationer, kræves der en

empirisk beskrivelse af den rolle, en teknologi spiller i forhold til et menneskes oplevelser og

praksisser. Det er ikke essentielt, at der laves en udførlig beskrivelse af den specifikke

teknologi, men derimod at undersøge de forskellige dimensioner, der opstår i en

menneske-teknologi relation, og den betydning teknologierne har for menneskelig praksis og

oplevelse af verden.

For det tredje undersøger postfænomenologiske studier, hvordan en teknologi konstituerer en

bestemt ”objektivitet” af den oplevede verden samt hvordan en specifik ”subjektivitet” bliver

fremtrædende for den person, der anvender teknologien.

Den fjerde og sidste karakteristika er med afsæt i de tre forrige at lave en konceptuel analyse

af de implikationer, der opstår ved teknologibrug. Herunder kan man spørge, hvordan

teknologier er med til at forme viden, æstetik, politik, etik samt det metafysiske mv.

Postfænomenologien ønsker at analysere de netværk af relationer, der opstår omkring

teknologier for herefter at filosofere over, hvilken indflydelse og betydning

menneske-teknologi relationen har på individet samt hvordan dette kan føre til et udvidet

videns grundlag (Rosenberger og Verbeek, 2015).
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Kapitel 3

Metodologi

I følgende kapitel vil vi redegøre projektets metodologier og de tilgange projektet, anvender i

sine undersøgelser og i analysen. Vi har valgt metoder, der under tidsrammen bedst har

kunnet hjælpe os til at besvare projektets problemformulering, og som samtidig stemte

overens med forankringen i postfænomenologien.

Autoetnografisk pilotundersøgelse

Inden det egentlige interview med projektets primære informant, foretog vi en

autoetnografisk pilotundersøgelse. Den autoetnografiske pilotundersøgelse er en

sammenføjning af de to åbenlyse metodologier, som fremgangsmåden udgøres af.

Det autoetnografiske aspekt er henvendt til de subjektive oplevelser og erfaringer vi som

studerende har om fænomenet, som projektet undersøger (Dam, 2019). Pilotundersøgelsen

som tilgang skal forstås som en mindre undersøgelse, der foretages forud for den egentlige

undersøgelse, i dette tilfælde interviewet med informanten (Den Danske Ordbog;

pilotundersøgelse). Udgangspunktet for vores pilotundersøgelse var at forberede os på

interviewet med informanten, at få styr på anvendelsen af lydoptagelses udstyret og at

afprøve rutens længde for det forestående Go-Along interview med informanten. Derudover

fungerede pilotundersøgelsen som en mulighed for indledningsvist at tilegne os en viden om

genstandsfeltet ud fra vores subjektive oplevelser. Det er i særdeleshed Mathias´ perspektiv

som ambulant kørestolsbruger, der er udgangspunktet for pilotundersøgelsen i og med, at

Mathias´ perspektiv på brostensbelægningens betydning for det byggede miljøs

tilgængelighed, er projektets ontologiske ståsted. Laura fungerer under pilotundersøgelsen

som interviewer og observatør, og hendes perspektiv som kropskapabel bidrager også til den

autoetnografiske undersøgelse, blot som en sekundær kilde.

Semistruktureret Go-Along Interview

Ved den semistrukturerede tilgang til at foretage et interview, gør vi som interviewere brug af

en interviewguide. Interviewguiden har til formål at sørge for, at der fokuseres på de centrale

spørgsmål og det emne, vi ønsker at undersøge (AAU). Den semistrukturerede form giver os

som interviewere en fleksibilitet ved, at de stillede spørgsmåls rækkefølge blot er en

guideline til os selv og ikke en liste, der skal følges slavisk. Da vi kun, pga. tidsrammen,
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havde mulighed for at interviewe vores informant en enkelt gang, anså vi denne form for

interview metode som mest optimal, idet det gav os mulighed for at komme vidt omkring

emnet og få afdækket alle vores spørgsmål.

Go-Along aspektet af interviewet gav mening i henhold til projektets postfænomenologiske

perspektiv; Netop at undersøge informantens oplevelse og erfaring af brostensbelægningens

betydning for den subjektive oplevelse af byens tilgængelighed, mens vi befandt os i

fænomenet (Byrns, 2019).

Præsentation af informant

Vi estimerer informanten til at være mellem 35-45 år. Informanten er manuel kørestolsbruger

og fortæller, at han i forbindelse med en motorcykelulykke i 2017 fik amputeret sit venstre

underben og højre underarm.

Valg af ruten for Go-Along interview

Vi valgte en rute, der gik fra Kongens Nytorv metrostation over torvet og ned langs et stykke

af Nyhavn og tilbage til metrostationen ad samme vej. Lokationen blev valgt, da det er en af

hovedstadens seværdigheder, der burde kunne tilgås af alle landets borgere. Netop af denne

grund var det relevant at undersøge, hvorvidt området var tilgængeligt for informanten i

kørestol. Stedsspecifikt betyder det dog for projektets udformning, at evidensen i vores

undersøgelser som udgangspunkt, forholder sig til dette område af indre København.
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Transskribering

Ved transskribering forstås den handling at konvertere det optagede interview til tekst.

Intentionen med transskriberingen er, at vi som studerende giver os selv de bedste

forudsætninger for at skabe et overblik over de indsamlede data og for at kunne henvise til

interviewet (Have).

Trin-modellen

TRIN-modellen er et redskab til analyse af en teknologi. Modellen bygger på seks trin, som

dækker over seks aspekter og centrale begreber til udarbejdelse af en teknologisk analyse

(Jørgensen, 2020). Med kendskab til alle modellens seks trin, har vi udvalgt de trin, som vi

mener er relevante for at analysere brostenen som teknologisk artefakt samt den kontekstuelle

sammenhæng, hvori brostenens egentlige formål effektueres som brostensbelægning.

Kapitel 4

Teknisk analyse

TRIN-models analyse af brosten og brostensbelægning
For at forstå brostenen som teknologisk artefakt samt dens sammenhæng i befæstninger, vil

vi i følgende afsnit, inspireret af TRIN-modellens trin 1: teknologiers indre mekanismer, trin

3: teknologiers utilsigtede effekter, trin 4: teknologiske systemer, trin 5: modeller af

teknologier og trin 6: teknologier som innovation, analysere teknologien.

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer

Teknologiers indre mekanismer er med til at konstituere artefaktets brug. Oftest, når vi

analyserer teknologier, er der flere indre mekanismer, der bidrager til teknologiens formål.

Brostenen er hugget og formet hovedsageligt i stentypen granit. Derfor vil vi i dette afsnit,

som en introduktion til resten af vores TRIN-models analyse af brostenen, se kort og

overordnet på granit, som er brostenens indre mekanisme og de karakteristika, granit giver
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stenen i dens brug. Vi vil ikke gå i dybden med granittens geologiske og minerale materiale

komposition, da det ikke bidrager direkte til at besvare projektets problemformulering.

Brostens materialitet er nem at forholde sig til, det ligger i ordet, at vi her kigger på en sten.

Kold, hård, tung og fast er sten et oplagt materiale til at bygge med og forme verden. Brosten

er mere specifikt oftest produceret af granit, selvom stentyper som basalt også anvendes

(Brolægning, 2004).

Granit er med til at opfylde brostenens formål, idet denne stentype bibeholder den stabilitet,

der er ønsket i brostenens brug i belægning og generelt i arkitektur, da den ikke har tendens

til at smuldre. Derudover kan brostenen modstå stort tryk og slid samt forskellige vejrforhold

som kulde og frost (Brolægning, 2004).

Granit er en oftest rød og lys dybbjergart. Det er en plutonisk bjergart, der består af 20-60%

kvarts, men den indeholder også mange andre typer af mineraler (Møller & Sørensen, 2012).

En af granittens egenskaber, når den bruges i byggeri, er dens modstandsevne mod erosion.

Sammenlignet med andre bjergarter, er denne modstandsevne større. Granitten kommer i

mange farvevarianter, hvilket er eftertragtet i et æstetisk øjemed.

Trin 5: Modeller af teknologier

I det følgende afsnit vil vi komme ind på brosten varianters tekniske dimensioner og

anbefalede brug. Vi tager udgangspunkt i brolæggerlaugets materialer om emnet. Vi har valgt

at strukturere analysen, så dette trin ligger her, da det giver en forforståelse for brostenen som

teknologisk artefakt.

Anvendelsen af brosten til belægning af veje og fortove er en videnskab i sig selv. Der findes

et utal af brostenstyper, der varierer i størrelse, overflade og udseende: Der findes forskellige

måder at behandle stenens overflade på, der giver den enten en ru eller glat struktur.

Brostenens størrelse og overflade afhænger af den kontekst, hvori den skal anvendes. De

brostenstyper vi vil se nærmere på er kørebanebrosten, chaussésten og mosaiksten, da det er

disse brostenstyper der jf. brolæggerlauget primært anvendes til anlægning af byrummets

trafikerede gader og torve (Brolæggerlauget, 2004). Chaussésten og mosaiksten minder

meget om hinanden med deres terningformede facon, dog er mosaikstenen mindre i rumfang.

Mosaiksten måler måler omkring 5-7 cm på alle led versus chausséstenen, der måler 7,5-10,5
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cm. Kørebanebrostenen er noget større og har et overflademål på 13,5-16,5 cm i bredden og

18-25 cm i længden. Modsat de mindre stentyper, så sættes kørebanebrosten altid i lige

rækker. Chausséstenen, og mosaikstenen sættes ofte i buer eller mønster konstruktioner, der

giver en mere glat og strømlinet overflade, der egner sig godt til torve og pladser.

En væsentlig faktor, der har betydning for brolægningens holdbarhed er fugen, der lægges

mellem stenene og vedligeholdelsen af denne. Fugen har flere funktioner, herunder at hindre

at overfladevandet siver ned under stenenes fundament og blødgør dette og at sikre, at et vist

mellemrum opretholdes, så stenene ikke støder mod hinanden ved overkørsel. Fugens

materialitet afhænger af det underlag, hvorpå brostenene er lagt. Hvis belægningen har grus

som sættemateriale, anvendes der en grusfuge og ligeledes en betonfuge de steder, hvor

sættematerialet udgøres af beton eller asfalt.

Trin 4: Teknologiske systemer

Brostenen som teknologisk artefakt indgår i mange forskellige teknologiske systemer, både i

sociale og i tekniske. Vi vil i det følgende afsnit analysere brostenen i sammenhæng med

andre brosten i det teknologiske system, der opstår mellem dem og analysere

brostensbelægning i det system, teknologien indgår i i resten af det offentlige rum. Herunder

vil vi se på det sociale teknologiske system, som brostensbelægning i det offentlige rum

indgår i, i forhold til tilgængelighed og manuelle kørestolsbrugere.

Hvis vi alene ser på brostenen som teknologisk artefakt i vores analyse af den, overser vi

perspektiver, der er anvendelige for os i forhold til at forstå artefaktets effekt på

kørestolsbrugere i et tilgængelighedsperspektiv.
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Brostenen indgår i et åbenlyst teknologisk system med andre brosten, nemlig i befæstninger.

Her er der ikke kun tale om stenenes forhold til hinanden, men også fugerne mellem dem og

deres bredde samt om underlaget, de er lagt på, er plant eller kuperet. Ligeledes i forbindelse

med andre belægningstyper.

Brostenens funktionalitet som belægningstype sker i det system, den indgår i sammen med

andre brosten. Formålet med brostensbelægning, da teknologien først blev introduceret og

senere i dens diffusion, har historisk været at skabe et alternativ til jordveje, der forbedrede

kørselskvaliteten (Entreprenørforeningen, 1986). I dag, hvor andre typer af belægning

anvendes til at forbedre kørselskvaliteten, har brosten i det teknologiske system

brostensbelægning, andre kvaliteter i det offentlige rum.

Hvilken funktionalitet har brostensbelægning da for mennesker i det offentlige rum, når bedre

alternativer eksisterer til at give et bedre fundament for bevægelsesfrihed og i højere grad et

friktionsfrit underlag?

Brostensbelægning, som teknologisk system, må derfor anskues gennem et æstetisk og

historisk perspektiv, hvor den funktionalitet systemet giver brugeren, er mere orienteret imod

at skabe en vis atmosfære i byens rum. Denne funktionalitet har betydning for turisme i

danske byer, og det kan derudover argumenteres, at denne funktionalitet bidrager til en

identitetsforståelse af at være dansk og eksempelvis københavner. Hvad er den specifikke

årsag til, at der er julemarked på Kongens Nytorv og langs Nyhavn i december måned, hvor

der netop er overvejende brostensbelægning og bevaringsværdig arkitektur? Det kan have

noget at gøre med, at netop dette område er kendt som et område turister besøger, hvor en

specifik historisk stemning er afgørende for byrummets kvalitet og brug.

Brostensbelægning er med til at konstituere det offentlige rum, og indgår netop i dette større

teknologiske system. Det offentlige rum som teknologisk system er sammensat af mange

artefakter fx naturlige som sten, fauna og flora, omformet og designet til menneskelig brug og

anvendelse. Samtidig er det offentlige rum påvirket af omformede materialiteter som asfalt,

kunstig belysning og alle de køretøjer, som mennesker anvender til at komme rundt i byen.

Især vejen er en afgørende faktor og stier, fortove mv. giver mennesker mulighed for at

bevæge sig gennem byens rum fra A til B. Brostensbelægning anvendes i vejnettet, ikke kun

decideret som belægning på visse vejstrækninger, gader og torve, men også især i vejens

margin. Ved en vejs udkørsel til en større vej, indikerer et bredt stykke brostensbelægning fx

ubetinget vigepligt. Vi observerer også brosten anvendt nærmest overalt i indre København til
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at lave kantsten, der skaber bedre trafiksikkerhed mellem bilister, cyklister og fodgængere.

Brostenen anvendes i rabatter til at give en rystende oplevelse for bilister at køre ind over, for

at gøre dem opmærksomme på, at de er på vej ud i en forkert eller farlig retning.

Brostensbelægningens funktionalitet i det offentlige rum spænder altså bredt, og dens

anvendelsesmuligheder er langt fra kun æstetiske.

På baggrund af projektets teknologiforståelse, kan tilgængelighed anskues som et teknologisk

system, der er konstitueret af mange forskellige teknologiske artefakter og mennesker. Vi vil

ikke uddybe disse, men i projektet i stedet fokusere på brostensbelægningens rolle i forhold

til tilgængelighed Vi henviser samtidig til projektets forståelse af tilgængelighed i kapitel 2

samt projektets postfænomenologiske analyse.

Det er interessant at reflektere over, hvordan brostensbelægning opleves, ikke kun i forhold

til manuelle kørestolsbrugere og tilgængelighed, men for alle mennesker uanset

funktionsevne. Brostensbelægning medierer alene sjældent dele af et subjekts livsverden

uden, at en anden teknologi involveres, fx brolæggerens værktøj, en fodgængers sko, en cykel

eller hjælpemidler. Brostensbelægning, når den indgår i det større teknologiske system

tilgængelighed, får en betydning for bevægelsesfriheden i det offentlige rum for forskellige

mennesker. Både mennesker med og uden handicap. Vi har erfaret og observeret, at et øget

fokus på brostensbelægningen i forhold til tilgængelighed, kan bidrage med en øget subjektiv

forståelse af de mange lag og kompleksiteter, der ligger i en ellers tilsyneladende banal

teknologi.

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter

Efter en overordnet introduktion til utilsigtede effekter ved teknologiens anvendelse, vil vi i

analysen fokusere på de utilsigtede effekter, der opstår for manuelle kørestolsbrugere. Vi

inddrager Dansk Handicap Forbunds perspektiv på brostensbelægning til at analysere

omfanget af de utilsigtede effekter for manuelle kørestolsbrugere.

I forhold til brostenen er der flere uforvarende effekter. For det første kan man forestille sig,

at der ved udvindingen af granit, som sker både i og udenfor Danmarks grænser, er nogle

utilsigtede effekter ift. arbejdsskader og ud fra et bæredygtighedsperspektiv hvad angår

brugen af maskiner og den medfølgende CO2 udledning. Samtidig har transporten af
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granitten konsekvenser for miljøet. Grundet projektets fokus og omfang vil disse effekter

ikke undersøges nærmere.

En anden utilsigtet effekt ved brostenen som teknologisk artefakt er, at dens anvendelse er

multistabil og her med negativ konnotation. Der er i Danmark set tilfælde med, at brosten

bruges som kasteskyts og våben (Ritzau, 2021). En multistabilitet, der ligger i brostenens

anvendelse, som bestemt ikke er intentionel.

Til trods for brostensgadernes kulturelle karakter er tilgængeligheden generelt mere

udfordrende for gangbesværede, barnevogne og mennesker med fysiske handicap at færdes

på, end asfalterede gader eller flisefortove. En effekt, der heller ikke er intentionen med de

brolagte gader, men som er en konsekvens af deres udbredelse.

Ved at observere brostensbelægningen i det offentlige rum fra manuelle kørestolsbrugeres

perspektiv, ser vi hvordan brostensbelægning skaber udfordringer for kørestolsbrugere og

andre med fysiske handicap. Hvor bilister, cyklister og almindelige fodgængere indtænkes i

konstrueringen af det offentlige rum, er der ikke på samme måde inklusion af mennesker med

handicap i systemet. Deres manglende inklusion i tilrettelæggelsen af dette system, især i

forhold til valg af belægningstyper, skaber udfordringer for deres deltagelsesmuligheder i

selv samme system. Dansk Handicap Forbund ytrer en modstand mod brugen af

brostensbelægning, da det for kørestolsbrugere har betydelige konsekvenser for dem fysisk.

De kan risikere, at rystelserne fra kørsel på brosten medfører eller udløser spasmer, at

kroppen rystes ud af sin position eller i værste fald, at der udløses tømningsrefleks i blære og

tarm (Dansk Handicap Forbund). Alle disse potentielle konsekvenser for den enkelte og det

generelle ubehag ved de rystelser, som brostensbelægningen medfører har betydning for, at

kørestolsbrugere kan føle sig usikre i det offentlige rum.

Det er bestemt en utilsigtet effekt, der ses ved brostensbelægningen, at det for

kørestolsbrugere er mere usikkert terræn at bevæge sig rundt på. Vi er nysgerrige på at forstå

omfanget af disse problemstillinger samt de forordninger og reguleringer, der eksisterer inden

for området. Ligeledes vil vi undersøge, hvordan at disse retningslinjer og love er med til at

definere en fremtidig tilgang, der skal sikre, at disse utilsigtede effekter imødekommes, så

alle menneskers rettigheder til det offentlige rum bliver tilgodeset uanset menneskets

fysiologiske forudsætninger.
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Trin 6: Teknologier som innovation

Vi vil under dette trin fokusere på brostens formål og hvilke drivkræfter og barrierer, der er

forbundet med teknologiens produktion og udbredelse.

En så gammel teknologi som brosten og brostensbelægning er svær at tale entydigt om i

forhold til innovation. Den primære drivkraft for brostenen har gennem tiden ændret sig. I sin

spæde start bidrog anvendelsen af marksten i befæstninger som vejens fundament til at gøre

vejene farbare for kørende trafik og danne stabile vejnet (Entreprenørforeningen, 1986). I

nyere tid er formålet med anvendelsen af brosten og de brolagte gader som teknologi at

kunne vedligeholde de bevaringsværdige gader samt til brug i planlægningen af offentlige

rum og på privat grund.

Handicapkonventionens (IMR) kriterier for det byggede miljøs tilgængelighed ser vi som en

fremtidig barriere for konstrueringen af nye brolagte veje. Grundet love om bevaringsværdige

brolagte gader ser vi, at brostensbelægning udgør en fortsat stor del af de ældre byers vejnet.

De love, som sikrer brolagte gaders bevaringsværdighed, kan ses som en drivkraft for

teknologiens fortsatte anvendelse. Samtidig kan lovene om bevaringsværdig arkitektur anses

som en barriere for fremtidens tilgængelighed og FN's handicapkonvention, der skal sikre, at

det byggede miljø kan tilgås lige af alle, uanset funktionsevne.

Brosten er altså både i innovation og udvikling, og bruges stadig ved eller på vejen, pladser

og parker i det offentlige rum, især i dens historiske, æstetiske, kunsthåndværks orienterede

betydning og brug (Brolægning, 2004). Derudover er den udsat for modstand i dens diffusion,

pga. konkurrerende belægnings-teknologier og i relation til FN’s handicapkonvention (IMR).

Især brostensbelægningens betydning for dansk kulturarv danner problemstillinger for

kørestolsbrugeres tilgængelighed og opfyldelsen af DS’s og FN's krav til tilgængelighed.
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Kapitel 5

Postfænomenologisk analyse

I følgende kapitel vil vi indlede med at analysere relationen mellem bruger og kørestol.

Dernæst vil vi analysere relationen mellem kørestolsbruger og brosten, og de implikationer

denne relation skaber for subjektets oplevelse af tilgængeligheden i det offentlige rum. Dette

gøres på baggrund af vores informants oplevelser på brostensbelægning og relevant teori.

Med en postfænomenologisk tilgang er den manuelle kørestol multistabil. Kørestolens

dominante stabilitet er at bidrage til øget funktionalitet for brugeren samt give mennesker

med funktionsvarians mulighed for at opnå større mobilitet i og til verden. Opstillet i et

kropsliggjort relationsdiagram kan det ses, hvordan kørestolen medierer brugerens

subjektivitet og dennes objektivitet i verden:

( Bruger - Kørestol ) → Verden

Vores informant forklarer, hvordan indretningen af hans stol og hans brug af den varierer alt

efter, hvilket underlag han færdes på. Nogle gange slår han sine tipstøtter ud, andre gange gør

han ikke. Han forklarer i interviewet i forhold til brostensbelægning:

“(...) jeg kører ofte med tipstøtterne slået ind, fordi ellers hænger jeg fast i alt, og
hvis tipstøtterne hænger fast, så har mit lille fodbræt en tendens til at sætte sig
fast i jorden i stedet for, og så ryger jeg ud af stolen.” (Bilag 2, s. 3, l. 87-90)

Som ambulant kørestolsbruger oplever Mathias, at hans brug af kørestolen hjælper ham med

at komme bedre rundt i visse omgivelser, hvorimod det i andre omgivelser er bedre for hans

mobilitet at anvende sine dropfodsskinner til at komme rundt i verden. Ifølge Ashley Shew et.

al. er multistabiliteten i hjælpemiddelteknologi kontekstafhængig (2019). Ashley selv

beskriver, hvordan hendes mobilitet med rollator i eget hjem, giver hende smertelindring og

frihed. Derimod giver hendes protese ben, som hun anvender uden for hjemmet, en helt

anden mobilitet subjektivt, og påvirker hendes objektivitet af verden anderledes. Her indgås

der kompromiser i teknologibrugen, og nye dimensioner af menneske-teknologi relationen

opstår (Ashley Shew et. al., 2019).
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Vores informant benytter sig af forskellige teknologier, der på hver sin måde tilbyder ham en

øget mobilitet. Han har protese på højre underarm og venstre underben, og har derudover en

el-scooter og en manuel kørestol som hjælpemiddel. Informantens manuelle kørestol er

indrettet, så han kan styre den alene med sin venstre hånd, og den ser derfor væsentlig

anderledes ud end Mathias’ kørestol. Udover kørestolens mange stabiliteter er den samtidig

multistabil i den forstand, at den, som i informantens tilfælde, kan tilpasses den individuelle

bruger kontekstuelt for, at dens dominante stabilitet opnås.

For at en bruger af en kørestol opnår væsentlig transparens, må brugeren først lære at forstå,

hvordan den optimalt kan bruges især i det offentlige rum. Anvendelsen af teknologien

kræver en vis træning og bevidsthed om omgivelserne for at blive brugt i henhold til dens

dominante stabilitet.

Dette forhold forstår vi som en hermeneutisk relation mellem bruger og kørestol, og ligeledes

mellem brugeren og det offentlige rum, hvor det offentlige rums tilgængelighed aflæses og

fortolkes kontekstuelt på baggrund af tolkningen af kørestolens ‘sprog’. Kørestol og bruger

sammensmeltes midlertidigt i denne relation, hvor subjektiviteten og objektiviteten medieres

af teknologien det offentlige rum, der konstituerer, hvordan subjektets livsverden erfares. En

hermeneutisk relation til det offentlige rum fra kørestolsbrugerens oplevelse af verden, kan

derfor opstilles således:

Kørestolsbruger → ( Offentlige rum – Verden)

Relationen mellem kørestolsbruger og det offentlige rum er kontekstuelt udslagsgivende for

subjektets objektivitet af verden. Transparens bliver delvist konstitueret af kørestolen selv, i

en kropsliggjort relation fysisk, men der etableres samtidig en hermeneutisk relation til det

offentlige rum, hvor træning i at anvende kørestolen og aflæse det offentlige rums interface er

væsentlig i mødet mellem kørestolsbrugeren og det offentlige rums utilregnelige

tilgængelighed og kontekstuelle forandringer. Transparens kan være udfordrende at opnå for

kørestolsbrugeren i mødet med det offentlige rum.

Dette fører til forskellige forstærkninger og reduktioner, tradeoffs eller kompromiser i

anvendelsen af kørestolen. Verden bliver tilgængelig for brugeren gennem sammensmeltning

med kørestolen, og samtidig indgås der kompromisser i mødet med tilgængeligheden i det

offentlige rum. Fysisk kan det være hårdt at drive kørestolen frem især ved brug i byrum, der

29



Mathias Jonas Bruhn & Laura Terp 3. semesterprojekt
Gruppe nr. V2124809402                                                                                                                              Roskilde Universitet

ikke har indtænkt kørestolsbrugere. Dette kan lede til smerter i kroppen ved længerevarende

eksponering. Vores informant udtrykker, hvordan det at drive kørestolen påvirker hans

skulder og arm: “(...) det er også mere nu at, nu var det lige et langt stykke og (…) armen

også lige skal vrides den anden vej nogle gange” (Bilag 2, s. 23, l. 718-721).

Disse oplevelser hænger sammen med den kropsliggjorte relation brugeren har til kørestolen,

men samtidig skal den hermeneutiske relation til kørestolen og det offentlige rum

opretholdes, og de kompromisser der her indgås, har i højere grad en effekt på brugerens

bevidsthed om sine omgivelser og den fysiske relation til kørestolen.

Her må vi antage, at kørestolsbrug i det offentlige rum medierer et anderledes syn på verden,

end det Laura fx oplever, når hun gebærder sig. Laura indgår også i en relation med det

offentlige rum, men denne relation kan i højere grad karakteriseres som en baggrundsrelation,

hvor praksissen med at afkode det offentlige rums tilgængelighed, for hende ikke kræver en

udtalt bevidstgørelse, men ligger mere latent i hendes bevidsthed. Ifølge Ashley Shew blev

hun selv hyper-bevidst om sine omgivelser da hun erhvervede sig sin funktionsvarians, især

om de underlag hun bevægede sig på (2019). Med tiden, forklarer hun, er denne bevidsthed

gledet ind i hendes gængse bevidsthed, men hun har til stadighed behov for at læse og forstå

sine omgivelser og sin forbindelse til dem på en måde, hun ikke oplevede som kropskapabel

(Shew et. al., 2019).

Samtidig er der også nogle kulturelle, historiske og antropologiske dimensioner, der påvirker

relationen. Vores informant udtrykker, hvordan han tolker sin oplevelse af børn og voksne,

der relaterer sig til hans væren i verden forskelligt. Hvor børnene er umiddelbare og

udtrykker det de ser, så har voksne en tendens til at tabuisere eller bringe skam over de børn,

der påpeger informantens funktionsvarians, er hans erfaring (Bilag 2, s. 21-22).

I relationen etableres en mikro- og makroperception. Mikroperceptionen for brugeren handler

om den sensoriske oplevelse af at bruge kørestolen og mærke dens effekt på kroppen.

Samtidig er denne perception uløseligt forbundet med den makroperception, der handler om,

hvordan det opleves at blive set på som bruger af en kørestol i samfundet, og i visse tilfælde

ikke at blive set og indtænkt. Informantens oplevelse af hvordan børnene opfatter ham i

kontrast til, hvilke normer forældrene forsøger at opretholde, er ham til gene i forhold til hans

makroperception. Denne makroperceptive oplevelse taler også ind i Ashley Shew, Mallory

Kay Nelson og Bethany Stevens forståelse af omverdenens antagelser om deres kroppe:
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“The assumptions about our bodies is that they are bad bodies to have, and that

our psyches are impacted by having such bodies. But we don’t think about our

bodies as bad: We have come to know and love them.” (Shew et al., 2019; s. 4, l.

7-15)

Citatet er fra deres artikel: Transmobility: Rethinking the Possibilities in Cyborg (Cripborg)

Bodies. De definerer sig selv som tre hvide ciskønnede disabled kvinder og som cripborgs.

Med artiklen forsøger de at ændre narrativet om cripborgs som værende mennesker med

ringere vilkår til at give en mere nuanceret forståelse af, hvordan disse menneskers mobilitet

formes i konstitueringen med de teknologier, der er tilgængelighed for dem, og hvordan dette

giver dem en frihed til at transformere deres mobilitet gennem forskellige teknologier, og

dermed en mulighed for at tilgå verden på lige fod med alle andre (Shew et al., 2019). Dog er

der en manglende universel organisering af det byggede miljø samt de fejlagtige narrativer

om cripborgs og disabled mennesker, som er hæmmende for disse tre kvinders oplevelse af

deres frie bevægelighed. Disse oplevelser og erfaringer deler de også gennem artiklen.

Vi kan nemt analysere os frem til, at vores informant i sin kørestolsbrug og de tre

kvinder repræsenteret ovenfor, ikke bryder sig om at blive anset som handicappet i den

forstand, at deres kroppe ses på som syge eller dårligere grundet deres funktionsvarians.

Informanten giver udtryk for, at den umiddelbarhed børn møder ham med i verden, gør

det nemmere for ham at opnå en konstruktiv kropslig erkendelse.

I mødet med brostensbelægningen opstår der nogle andre dimensioner af den kropsliggjorte

relation mellem bruger og kørestol og den hermeneutiske relation mellem kørestolsbruger og

det offentlige rum. Vi opstiller menneske-teknologi relationen indledende som følger:

Kørestolsbruger - Brosten - Verden

Her er det brostenen, der er det teknologiske aspekt af relationen, og kørestolen bliver

indlejret, til at være en del af brugeren selv. I mødet med brostensbelægning transformeres

den manuelle kørestolsbrugers kropsliggjorte relation. Ashley Shew et. al. (2019) forstår et

menneske med en funktionsvarians’ forhold til sit hjælpemiddel som en form for cyborg

relation. På baggrund heraf analyserer vi os frem til, at det der sker idet brugeren sætter sig,

eller forflytter sig over i kørestolen, kan forstås som en midlertidig

sammensmeltningsrelation. Brugeren og kørestolen bliver ét midlertidigt og andre
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teknologier, som det offentlige rum og brostensbelægning, påvirker denne relation. Ligeledes

påvirkes subjektets oplevelse af den del af verden, der erfares. Betydningen for

sammensmeltningen i relationen mellem kørestol og bruger er ikke kun baseret på det

kropslige, men også det hermeneutiske. Hvis vi arbejder videre på det simple diagram, kan vi

nå frem til følgende opstilling:

(Kørestol/Bruger) – (Brosten –/→ Verden)

Vi har her kombineret både den kropsliggjorte relation, den hermeneutiske og

sammensmeltningsrelationen. Almindeligvis indgår vi som mennesker ifølge

postfænomenologien i et væld af menneske-teknologi relationer, men det ses i dette tilfælde,

hvordan mange teknologier spiller en rolle i at mediere kørestolsbrugerens livsverden. Hvis

vi skal analysere os nærmere ind på hvilken del af objektiviteten for subjektets livsverden,

der medieres gennem teknologierne, er der her specifikt tale om tilgængeligheden i verden.

Vi kan derfor specificere diagrammets opstilling:

(Kørestol/bruger) – (Brosten –/→ Verdens tilgængelighed)

Intentionaliteten for subjektet forholder sig ikke længere kun til den menneskelige

intentionalitet, men i den midlertidige sammensmeltningsrelation, kan intentionaliteten

beskrives som en hybrid mellem teknologien og subjektet; En ny enhed opstår, en cripborg.

Det har en betydning for subjektets oplevelse af transparens samt de forstærkninger,

reduktioner og tradeoffs, der indgås. Når kørestolsbrugeren oplever brostensbelægningens

mediering af tilgængeligheden i verden, så sker der flere ting.

For det første er der en kropslig påvirkning, kørestolen og brugeren rystes,

sammensmeltningen udfordres. Vores informant forklarer, hvordan hans stædighed er med til

at give ham de kræfter, der skal til for at møde vejens ufremkommelighed, men han er

tydeligt udmattet gennem brugen, det påvirker hans fysik i den forstand, at han overordnet

oplever større udtrætning end på andet føre. Informanten udtrykker hvordan han i forbindelse

med styrt i kørestolen forholder sig:

“Men, ja det er jo en oplevelse, så lærer jeg at kravle op igen, men det kan også
nemt være med til at skræmme en for livet” (Bilag 2, s. 6, l. 160-161).
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For det andet er der en hermeneutisk påvirkning, hvor vores informant oplever, at han skal

aflæse vejens forløb gennem en konstant årvågenhed, og hans evner til at være opmærksom

på andre ting i verden bliver derved gradvist reduceret. På vores tur med informanten opstod

der en situation hvor vejen, vi kørte på, blev blokeret af et beton skilt, et eksempel på,

hvordan informanten opdager, scanner og aflæser byrummet:

“(trækker vejret tungt og griner lidt) … nu har vi en af de næste udfordringer, de
her dejlige testcentre, de har ikke alle sammen lært, at skiltene ikke skal stå lige
der, hvor stien er” (Bilag 2, s. 8, l. 242-245).

Hvor kørestolsbrug ellers kan give frihed og mobilitet, bliver det offentlige rums

tilgængelighed især i forhold til brostensbelægning påvirket. Her er det relevant at inddrage

Rosenbergers (2015) begreb feltkomposition til at beskrive, hvad der sker for vores

informant.

For at klare sig gennem udfordringerne, som han hermeneutisk og kropsligt oplever på

brostensbelægning, må han nødvendigvis indtræde i en ny verden, hvor han må anskue sig

selv i et bestemt perspektiv. Han bliver i denne kontekst tydeliggjort som et menneske med

handicap, der er afhængig af både sin egen mikroperceptuelle stædighed til at klare sig og i

forhold til det makroperceptuelle, hvordan han i sin kørestol på brostensbelægning træder ud i

folkemængden. Enten ved at han ses og tilbydes hjælp eller ved, at han bliver overset.

Informanten forklarer i forhold til den mobilitet, han oplever i byrummet:

“... jeg kan godt mærke, at jeg er lidt sur og indebrændt indeni, men jeg er også
lidt fortabt i, hvem skal jeg egentlig hive fat i, hvem skal jeg brokke mig til?”
(Bilag 2, s. 9, l. 265-266).

Den feltkomposition, der etablerer sig gennem teknologimedieringen i hans færden i det

offentlige rum, påvirker hans måde at være i, og forstå verden på. Han er tvunget til i mødet

med verdens tilgængelighed at forholde sig til, hvem der kan gøre det nemmere for ham at

tilgå verden. Kørestolen, brostensbelægningen og den for ham manglende tilgængelighed i

det offentlige rum, kan argumenteres for i denne kontekst at tvinge ham til at forstå sig selv i

verden på en helt specifik måde. For at håndtere alle disse påvirkninger, er der i vores

undersøgelse tydelige tegn på, at vores informant gennem sin erfaring har opbygget en særlig

sedimentering i den mediering, der opstår mellem de mange teknologier, hvor igennem hans

subjektivitet udspringer fra. Han er i undersøgelsen fx hurtig til at skifte retning mod det
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“bedste” underlag, han muligt kan køre på i området, og han har helt særlige teknikker,

erfaringer og evner, der er opbygget over tid til at forstå, hvordan han fx nemmest kommer op

og ned af kantsten, eller over et farligt lyskryds, hvor han ikke kan komme ordentligt op på

rabatten (Bilag 2, s. 31, l. 957-975).

Et andet eksempelt der er væsentligt at bringe frem i denne kontekst er, hvordan vores

informant oplevede at benytte kørestolen i området uden for Rigshospitalet kort tid efter hans

skade. Her forklarede han, hvordan han faldt ud af stolen første gang (Bilag 2, s. 5). Der er

sket en væsentlig sedimentering i, hvordan han kommer gennem brolægningens forhindringer

i dag, men vi observerede stadig under vores interview, at han på et tidspunkt blev rystet så

voldsomt i stolen, at han skulle kæmpe for at holde balancen i den (Bilag 2, s.11).

Denne sedimentering ser vi især hænger sammen med hans stædighed, som han flere gange

udtaler er den, der giver ham kræfterne til at klare sig. Uden den er det ikke muligt for ham at

indtræde i den verden, der medieres for ham gennem de teknologier, han anvender, og som

han møder i det offentlige rum. Vi kan på baggrund af vores teori, forstå hans stædighed som

et produkt af hans subjektive oplevelse af den mediering brostensbelægningen bibringer.

Stædigheden er en konsekvens af hans cripborg-krops væren i verden, den har potentielt

konsekvenser for ham, men skubber ham samtidig til at klare sig gennem de udfordringer,

han oplever.

Herigennem bliver det tydeligt, at han indgår i flere relationsstrategier. Han håndterer sin

kørestolskrop således, at han, hvor det er muligt, undgår svære rystelser og ubehag. Samtidig

med, at han forsøger at scanne området ved at læse brostensbelægningens interface og

planlægge sin rute gennem en særlig sedimentering, han har opbygget over tid. Vores

informant forklarer i sin refleksion over vores gåtur:

“Min krop var ikke i alarmberedskab, men kraftigt udfordret af at skulle være
opmærksom 360 grader hele tiden. Både for ikke at føle mig til gene for andre,
men også for ikke at vælte eller sidde fast i kørestolen” (Bilag 3, s. 1).

De relationsstrategier, informanten anvender for at opnå bedre transparens i de teknologi-

medieringer, han oplever verden gennem, handler derfor ikke kun om den fysiske mobilitet,

men også om hvordan han nemmest kan føle sig mobil og samtidig ikke være i vejen for
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andre. De krav informanten stiller til sig selv som kørestolsbruger i det offentlige rum er

derfor meget høje, og han skal i sin bevidsthed og fysisk gøre mange ting samtidig:

“Jeg blev hurtigt træt af at rulle på det meget ujævne terræn samt en del mere
mentalt træt af at skulle holde styr på de mange forskellige trafikanter”
(Bilag 3, s. 1).

De kompromiser en kørestolsbruger indgår i i mødet med det offentlige rums tilgængelighed

for at opnå væsentlig transparens, er sjældent fyldestgørende at beskrive med begrebet

tradeoffs eller kompromis. Med kompromisser forstås det, at man giver afkald på noget, for

til gengæld at få noget andet igen. Vores informant oplevede ikke, at han modtog meget fra

det offentlige rum. Han fortæller:

“Når vi holdt pause forsøgte jeg at nyde omgivelserne, men den fysiske og
mentale træthed begrænsede væsentligt mit overskud til at nyde og reflektere over
seværdigheder, bygningsstruktur og arkitektur” (Bilag 3, s.2).

Vi kan heraf forstå, at kørestolsbrugeren må underlægge sig makroperceptuelle strukturer,

hvor han kun i få øjeblikke kan opleve byens rum på lige fod med andre og sjældent i

bevægelse i kørestolen. Vi må derfor nødvendigvis udvide forståelsen af begrebet transparens

og det dertilhørende begreb tradeoffs. De tradeoffs kørestolsbrugeren indvilliger i i det

offentlige rum, kan svært forstås som reelle tradeoffs, da udbyttet for subjektets transparens

er væsentligt begrænset. Det skaber både fysiske og mentale implikationer og derfor

konsekvenser for hans udfoldelsesmuligheder. Teknologier kan derfor være med til at

understøtte diskriminerende strukturer i det offentlige rum, når der ikke tilbydes lige adgang

for alle gennem dem. Subjektets forsøg på at etablere transparens i teknologibrugen handler

derfor også om at skabe transparens i forhold til den diskrimination, han oplever i forhold til

det offentlige rums tilgængelighed.

Hvis vi vender tilbage til diagrammet giver det derfor mening at forklare de relationer, der

medieres som parallelle. Brugeren indgår i en midlertidig sammensmeltningsrelation med

kørestolen, hvor verdens tilgængelighed opleves fysisk gennem kørestolen medieret af

brostensbelægning. Samtidig indgår brugeren i en forstærket virkelighedsrelation med

brostensbelægning, hvor brugerens virkelighed bliver forandret i mødet med

brostensbelægning:
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(Kørestol/Bruger) → Verden [sammensmeltningsrelation]
↘ (Brostensbelægning - Verdens tilgængelighed)

[forstærket virkelighedsrelation]

På baggrund heraf og ifølge Ashley Shew et. al. (2019) kan vi derfor forstå, at mennesker

med funktionsvarians oplever deres objektivitet af verden samt den subjektivitet, der

udspringer fra forskellige teknologiers mediering, som en cripborg. Kørestolsbrugeren

oplever en vis midlertidig påtvungen teknologimediering, hvor individet må indgå i

cyborgrelationer, der er nødvendige for, at de kan opnå en vis form for transparens i deres

møde med fx. brostensbelægningens betydning for den manglende tilgængelighed i

tilrettelægningen af byen.

Kapitel 6

Refleksion

I følgende afsnit reflekteres der over, om Danmark lever op til sine forpligtelser med at sikre,

at FN’s handicapkonvention efterleves. Ligeledes reflekteres der over, om den universelle

design strategi er tilstrækkelig for at sikre en lige inkludering af mennesker med

funktionsvarians i den fremtidige tilrettelægning af det byggede miljø.

Som det fremgår i projektets Kapitel 2 har FN defineret Universal Design som et

minimumskrav (IMR), der i konstrueringen af det byggede miljø skal sikre, at menneskers

mangfoldige funktionsvarianser indtænkes i organiseringen af det offentlige rum gennem

livet (Ryhl, 2009).

Jf. artikel 4; (f), har deltagelsesstaterne pligt til at fremme Universal Design i udviklingen af

tilgængelighed og i den forskning, der ligger til grund for standarder og vejledninger samt

konstrueringen af det byggede miljø. Hvorfor Universal Design som strategi for bl.a. at sikre

fremtidens generelle tilgængelighed er sat som minimumskrav, hænger ifølge seniorforsker

Camilla Ryhl sammen med den stigmatisering, der hævdes at opstå i anvendelsen af

handicaptilgængelighed som den primære designtilgang:
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“Tilgængelighed har i internationalt regi længe haft status som et begreb, der er
begrænset til at omhandle funktionshæmmede brugere. Begrebet kritiseres for at
fastholde funktionshæmmede i en stigmatiseret rolle og for i yderste konsekvens
at forstærke forskelligheder og virke ikke- fremmende for inklusion” (Ryhl, 2009,
s. 7).

Intentionen med konventionen er at sikre, at menneskerettighederne for personer med

funktionsvarians efterleves og at eliminere enhver form for diskrimination, der måtte være på

baggrund af personers funktionsvarians. Begrebet ‘diskrimination på baggrund af handicap’

henvender sig til enhver form for forskelsbehandling, udelukkelse eller begrænsning knyttet

til menneskets funktionsvarians, dette fremgår i konventionens artikel 2 (IMR).

Det vi især her bider mærke i er begrebet “begrænsning”. I forhold til tilgængeligheden er det

tydeligt, at der for informanten er flere begrænsninger i mødet med brostensbelægning:

“(...) den største udfordring ved dem, det er de der forskellige kanter, der er, der
gør at de små hjul mange gange bremser, eller skubber en lidt skævt og ud af
retning, og at man altid skal være opmærksom på hele tiden ikke at styrte eller
køre sidelæns” (Bilag 2, s. 5, l. 142-145).

Man kan forestille sig at kropskapable, om nogen har de fysiologiske forudsætninger det

kræver at tilpasse sig det fysiske miljø omkring sig. Hvorimod mennesker med en

funktionsvarians har brug for, at tilgængeligheden tiltænkes deres individuelle behov for, at

de har mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med alle andre. Til trods

for handicapkonventions operationalisering af Universal Design som strategi for både at sikre

den almene tilgængelighed og at skabe et ikke-diskriminerende samfund, så er det danske

samfund tilsyneladende ikke tilrettelagt tilstrækkeligt efter de behov, som eksempelvis

informanten udtrykker en mangel på for, at han sikkert kan tilgå det offentlige rum og deltage

i samfundet. Det er på trods af, at informantens hjælpemidler er specielt indrettet til hans

fysiske behov.

Det er måske intet under, at verden er tilrettelagt ud fra de behov, som majoriteten har haft for

øje, da man kan forestille sig, at deres stemmer har været og er mest udtalte. Men hvis der i

udviklingen af det byggede miljøs tilgængelighed er en underrepræsentation eller mangel på

repræsentation af de borgere, hvis menneskeret til trygt at kunne bevæge sig i det offentlige

rum skal tilgodeses i organiseringen af samfundet, hvordan kan vi som samfund så sikre os at

FN´s handicapkonvention overholdes?
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Er der mon nogle strukturelle fejlslutninger her, som vi organiserer samfundets

tilgængelighed ud fra, en mental strukturering, hvor en af de utilsigtede effekter kan tolkes

som en ekskludering af de mennesker, hvis udfoldelsesmuligheder indsnævres?

Det er interessant at reflektere over, om den manglende tilgængelighed for borgere som

Mathias og informanten, og den stigmatisering de oplever, ikke alene kan ændres gennem det

byggede miljø? Men også kræver en omstrukturering i den kollektive kulturelle forståelse for

disse menneskers vilkår og rettigheder (IMR, artikel 8). Men hvordan gøres dette bedst? Og

hvilke narrativer står i vejen for, at vi kollektivt lærer at forstå, at det handicap, der knytter

sig til mennesker med en funktionsvarians, er en ikke fysisk tilstand, men et resultat af det

byggede miljøs manglende hensyn til individets fysiologiske forudsætninger (Ryhl, 2009).

I forhold til disse refleksioner og spørgsmål er det interessant, at HM Dronning Margrethe II i

sin nytårstale nr. 50 i 2021 italesatte diskrimination mod mennesker med handicap. Det er

nyt, at denne gruppe er repræsenteret i Dronningens nytårstale (Haugaard, 2021), og dette kan

måske ses som en vigtig begivenhed, der vil bibringe et øget fokus og dermed et potentielt

paradigmeskift ift. måden hvorpå den gængse befolkning forholder sig til mennesker med

funktionsvarians.

Under vores undersøgelse med informanten, nævner han flere gange et interessant perspektiv.

At lade de politikere, bygherrer og offentlige organisationer, der står for struktureringen og

konstrueringen af det byggede miljø, afprøve hjælpemiddelsteknologier i det offentlige rum.

Dette så de kan få et udvidet perspektiv, en simuleret oplevelse på egen krop af, hvilke

udfordringer det er, mennesker med en funktionsvarians oplever i mødet med det offentlige

rum:

“(...) tvinge dem rundt i kørestol i en uge om året (...) Hvor de er ude i deres
bymiljø i kommunerne (...) Så de rent faktisk ser, det er sgu da noget lort vi har
lavet her. Det gør vi lige anderledes næste gang, vi skal bruge 10 millioner af
kommunens og skatteborgernes penge” (Bilag 2, s. 9, l. 275-283).

Det kan forstås som et udtryk fra informantens side, ikke blot at ville indtænkes i forhold til

tilgængelighed, men at blive inkluderet i majoriteten, sådan som Universal Design tilgangen

ønsker det. Hvor der især lægges vægt på, ikke bare de fysiske rammer, men særligt også de

kulturelle og etiske perspektiver. Hvor det kræver, at majoriteten opnår større indsigt i, at det

at blive født med eller at erhverve sig en funktionsvarians, er en del af livet:
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“(...) det er en del af livet i dag, og med lægevidenskaben, så er de jo kun blevet
bedre til at redde folk (...)” (Bilag 2, s. 22, l. 665-666).

Samtidig er det her afgørende at understrege, at de tiltag, der på nuværende tidspunkt tager

højde for individets specifikke design behov, som fx de to drivringe på informantens kørestol,

til stadighed bliver opretholdt:

“... det er næsten det mest skræmmende af det, dem der sidder og tager sig af det,
de ved ikke, hvad jeg taler om, når jeg fortæller dem, at det er sådan en type
kørestol, jeg har brug for (peger på sin egen) for at kunne komme rundt” (Bilag
2, s. 13, l. 405-407).

Universal Design indeholder allerede denne forståelse for at inkludere mennesker med

funktionsvarians´ individuelle behov. Vi ser dog i arbejdet med projektet, at denne balance på

nuværende tidspunkt, i hvert fald i forhold til den specifikke undersøgelse, ikke er etableret i

Danmark.

Det er interessant, at mødet mellem kørestolsbrugeren og brostensbelægningen stadig er en

reel problematik idag.

Først og fremmest fordi, da Danmark i 2009 ratificerede sig FN's handicapkonvention,

forpligtede de sig til at sikre menneskerettighederne for mennesker med et handicap. I

konventionens artikel 4, punkt 4 står der følgende:

“Intet i denne konvention påvirker bestemmelser, som er bedre egnede til at
virkeliggøre de rettigheder, der tilkommer personer med handicap, og som måtte
være indeholdt i en deltagerstats lovgivning eller i folkeretten, som den er
gældende for den pågældende stat” (IMR).

Artikel 9 omhandler som nævnt: Tilgængelighed. Herunder ligger der bl.a., at det offentlige

rum sikkert skal kunne tilgås af alle uanset funktionsevne. Med denne viden og ovenstående

citat fra artikel 4, undrer det os, at brostensbelægningen fortsat anvendes i det byggede miljø,

og dermed udgør en problematik. Det er ikke fordi, at vi gerne ser de gamle brolagte gader

bliver jævnet med jorden, vi undrer os blot over, at der ved udformningen af eller

restaureringen af byrummet, som eksempelvis Kongens Nytorv, er tilladt at anvende brosten,

når nu der i konventionen står, som vi forstår det, at ingen anden lovgivning kan hæve sig

over de rettigheder som konventionen bestemmer, at deltagelsesstaterne har pligt til at
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opfylde. Især efter vores undersøgelse som tydeligt viser, at brostensbelægningen som

informanten udtrykker det, kun er til gene og ubehag (Bilag 2, s.7).

Handicapkonventionens artikel 8: Bevidstgørelse forpligter Danmark som deltagelsesstat til

at oplyse samfundet om, at det handicap som mennesker med en funktionsvarians oplever,

ikke er en fysisk tilstand, men et resultat af det byggede miljøs manglende tilrettelægning til

de fysiologiske mangfoldigheder, som menneskeheden udgøres af. Ligeledes er det vores

pligt som stat “at skabe respekt for de rettigheder og den værdighed, der tilkommer personer

med handicap” (IMR). Ift. tilgængeligheden er det jf. konventionens artikel 9 en rettighed, at

alle personer med handicap skal kunne deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre.

Ifølge informantens nedenstående udtalelse lever Danmark ikke op til disse forpligtelser til

trods for, at vi for tretten år siden forpligtede os til at efterleve konventionens krav:

“... så får jeg stemplet på igen, det er fordi at jeg er handicappet, så kan jeg få lov
til at stemme i et telt udenfor i stedet for, at (de) skulle bestille service, så jeg kan
komme med trappemaskinen ind i bygningen, så bliver jeg et eller andet sted
mere udstillet. Så kunne de lige så godt sætte mig i et glasbur på Rådhuspladsen”
(Bilag 2, s. 12, l. 367-370).

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen og analysen ser vi, at det byggede miljø ikke direkte er tiltænkt

borgere med en funktionsvarians. Vi kan konkludere, ud fra informantens oplevelse, at

tilgængeligheden ikke lever op til FN's krav om lige inklusion for alle uanset

funktionsvarians eller de standarder, som Dansk Standard advokerer for:

“Tilgængelighed til det byggede miljø er afgørende for, at mennesker med
handicap skal kunne udøve deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet”
(Dansk Standard, 2020).

Med ovenstående in mente, og det mangeårige fokus på at forbedre tilgængeligheden samt

kampen for at ændre det fokus, der historisk har stigmatiseret mennesker med handicap,

stiller vi os uforstående overfor, at tilgængelighed fortsat er af så ringe kvalitet. Et

interessante spørgsmål er, hvorfor vi stadig benytter brostensbelægning i det byggede miljø?

Er der mulige kompromiser fra det offentliges side og mennesker uden en funktionsvarians,

som bør tages? Ikke kun teoretisk eller sprogligt, men også i praksis?
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Overordnet viser projektets resultater på baggrund af informantens oplevelser på

brostensbelægning, at det kan opleves stærkt invaliderende at begå sig i det offentlige rum,

når man anvender hjælpemiddelsteknologier. Yderligere undersøgelser må inddrages eller

foretages for at understøtte denne antagelse, og med fordel undersøgelser, der tager afsæt i

mennesker med funktionsvarians’ subjektive oplevelser.

Projektets undersøgelse og analyse har ført til, at vi stiller nye spørgsmål; Er der potentielt en

måde at forene brostensbelægningens æstetiske og kulturelle brug og betydning med

princippet om Universelt Design? Herunder hvordan kan det praktisk løses?

Vi har ikke på baggrund af projektets empiri og analyse svarene, men vi er af den

overbevisning, at der må være måder dette kan opnås. Det må ske gennem økonomiske og

politiske incitamenter, yderlig forskning inden for genstandsfeltet samt afprøvning af mulige

løsninger.
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