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Sammanfattning 

År 2006 antog FN:s generalförsamling en konvention för att stärka skyddet och 

säkerställa de mänskliga rättigheterna för personer med nedsatt funktionsförmåga, med 

tillägg att undanröja hinder och främja tillgängligheten. Syftet är att inga individer ska 

berövas sin demokratiska rätt samt kunna vara delaktiga i samhällslivet under samma 

villkor.  

 

Examensarbetets intention är att presentera fysiskt tillgängliga lösningar för personer med 

nedsatt orienteringsförmåga, med avseende på syn. Särskilt studeras utemiljön på Östra 

sjukhuset i Göteborg. Syftet med arbetet är att dessa lösningar ska vara applicerbara på 

andra allmänna platser. För att ta fram tillgängliga och användbara lösningar anpassade 

efter brukarnas perspektiv har platsobservationer gjorts för att förstå synskadades 

upplevelser och synpunkter. Vidare har sakkunniga inom ämnet intervjuats i öppna 

dialoger för att få en inblick i deras tillgänglighetsarbete och få ta del av deras åsikter. 

Vid utformning av allmänna platser finns det krav och riktlinjer som skall följas. Lagar, 

standarder samt rekommendationer har studerats för att jämföras med brukarnas 

subjektiva upplevelser av den fysiska utemiljön. Jämförelsen visar att det finns glapp 

mellan regler, standarder och brukarnas perspektiv. Egna rekommendationer tillsammans 

med illustrationer har sedan framtagits på olika typlösningar som bygger på studiens 

resultat för att komplettera aktuella regler och riktlinjer. 

 

Utifrån platsobservationerna samt studier av lagar och bestämmelser kan det konstateras 

att strängare krav måste ställas gällande tillgänglighet. Att skapa en fungerande, 

tillgänglig och användbar miljö kräver dock inte enbart att regler efterföljs. Kunskap om 

verkliga behov och hur lösningar fungerar i praktiken har också en betydande roll.  
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Summary 

The United Nations General Assembly agreed to a convention year 2006, to ensure the 

human rights for people with disabilities, in addition to remove obstacles and promote 

accessibility. The purpose is to secure an equal society and fundamental rights by all 

persons, without distinction of any kind.  

 

This essay aims to create accessible solutions of an outdoor environment at Östra 

sjukhuset in Gothenburg, focused on the perspective of visual impairments. The purpose 

is to find solutions that are applicable on other public outdoor places. In order to create an 

accessible and usable environment based on the users point of view, observations have 

been made to understand their experiences and opinions. Furthermore, qualified experts 

in this topic have been interviewed to get an insight of their work when establishing 

accessible and usable places. When designing outdoor public places there are 

requirements and guidelines to follow. Laws, standards and recommendations have been 

studied and to be compared with the people with visual impairments experiences of a 

public area. The comparison shows that there are deficiencies between the regulations, 

standards and user’s practical perspective. This essay’s recommendations and illustrations 

are based on the study’s results with the purpose of completing the deficiencies in laws 

and regulations.   

 

The observations of outdoor environments and studies of laws and regulations have 

shown that stricter rules must be implemented. However, to create an accessible 

environment also requires knowledge of needs and its real function in practise. 
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Abstrakt 

FN har tagit fram regler kring främjandet av rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning. Detta innebär att allmänna platser och utemiljöer ska vara 

tillgängliga och användbara för alla. Målet med detta examensarbete är att ta fram 

typlösningar som är anpassade för personer med nedsatt orienteringsförmåga, med fokus 

på synnedsättning. Den geografiska avgränsningen är Östra Sjukhuset i Göteborg, men 

resultatets lösningar skall även vara applicerbara på andra allmänna utemiljöer.   

Lagar och rekommendationer har jämförts med brukarnas subjektiva upplevelser av 

utemiljöer för att se om eventuella glapp uppkommer. Av platsobservationerna och 

studier av lagar och bestämmelser kan det konstateras att strängare krav måste ställas vad 

gäller tillgänglighet. Att skapa en fungerande tillgänglig och användbar miljö kräver dock 

inte enbart att regler efterföljs, även kunskap om verklig behov och hur lösningar 

fungerar i praktiken har en betydande roll.  

 

Nyckelord: Tillgänglighet, tillgänglighetslösningar, utemiljö, synnedsättning, blind, 

ledstråk, funktionshinder, funktionsnedsättning, orienteringssvårigheter, estetik, Östra 

sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Borås, Mall of Scandinavia 
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Förord 

Detta examensarbete har skrivits på C-nivå och omfattar 15 högskolepoäng motsvarande 

10 veckors arbete utfört under våren 2017. Med detta arbete slutförs det sista momentet i 

vår utbildning, Byggnadsutformning 180 högskolepoäng vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vår grundidé rörande tillgänglighetsanpassning av utemiljöer fullbordades i samarbete 

med Roland Ahlgren på Landskapsgruppen i Göteborg. Vi vill här passa på att tacka 

Landskapsgruppen samt Lisa Ly, Leif Sunesson och Erik Johansson Lönnroth på 

Synskadades Riksförbund som har ställt upp på våra fallstudier. Slutligen, ett extra stort 

tack till vår handledare på universitetet, Samuel Palmblad.  

 

Nancy Ly, Anna Marcuson och Dena Moayed 

Växjö, 6 juni 2017 
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1 Introduktion  

I december 2006 antog FN:s generalförsamling en konvention (Ds 2008:23) för 

att stärka skyddet och säkerställa de mänskliga rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning. Denna konvention bygger på FN:s tidigare konventioner 

om mänskliga rättigheter och jämlikhet med tillägg att undanröja hinder och 

främja tillgängligheten för målgruppen. Den demokratiska rätten innebär att 

samtliga individer skall ha samma villkor och kunna vara delaktiga i samhället 

utan hinder oavsett funktionsnedsättning. År 2009 anslöt sig Sverige till 

konventionen, vilket sedan dess har varit utgångspunkten för svensk 

funktionshinderspolitik samt de nationella regelverken.  

 

Sveriges funktionshinderpolitik strävar efter ett tillgängligt och användbart 

samhälle för alla medborgare. Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), samt 

Plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338), innefattar övergripande krav 

på tillgänglighet. Exempelvis framgår det i PBL att tomter och allmänna platser 

bör vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- och 

orienteringsnedsättning (SFS 2010:900, 8 kap. 12 §). I Boverkets byggregler 

(BFS 2011:6 – BBR 18) finns tillämpningsföreskrifter till lagen och 

förordningen som gäller vid ny- och ombyggnationer samt ändring av 

verksamhet. Oavsett funktionsnedsättning skall alla människor ha samma villkor 

och rättigheter till den offentliga miljön. 

 

Funktionsnedsättning är ett brett område med en enorm variation. Termen 

innebär att en individ har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt (Socialstyrelsen 2007a). Det uppskattas idag att ungefär 20% 

(Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar u.å.) av Sveriges 

befolkning har någon typ av funktionsnedsättning, vilket motsvarar nästan två 

miljoner människor. Ungefär 120 000 av dessa utgörs av personer med någon typ 

av synskada, vilket innebär att ha svårighet att läsa eller att orientera sig med 

hjälp av synen (Synskadades Riksförbund 2016a). Detta medför att en synskadad 

möter många svårigheter och hinder i bland annat utemiljöer och på så sätt blir 

begränsad i sin livssituation. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  
 

Stort fokus ligger idag på enskilda tillgänglighetslösningar för att uppnå vad 

regelverken säger i varierande situationer. Regelverken har en bred tolkning, 

vilket kan leda till stor förvirring och bristfälliga lösningar som orsakar hinder 

för personer med funktionsnedsättning. För att skapa en tillgänglig plats krävs 

det att hela vägen till målpunkten följer en god tillgänglighet där enhetlighet är 

en viktig utgångspunkt (Leine och Hellström 2012). 

 

Idag finns det stor kunskap om ramper och hur man på bästa sätt hjälper personer 

med rörelsenedsättning. Behoven att undanröja och förebygga hinder för 

människor med nedsatt orienteringsförmåga är dock inte lika väletablerade inom 
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stadsplanering. Former, kulörer och kontraster utgör den primära aspekten för 

god orientering för personer med synskada. Cirka 120 000 personer i Sverige har 

någon typ av synskada och omkring 100 000 av dem finns inskrivna i landets 

syncentraler (Synskadades Riksförbund 2016a). 

 

En god lösning uppnås inte bara genom de tekniska aspekterna. För att framställa 

en bra lösning, måste även miljön vara trygg och trivsam. När man anpassar 

områden för människor med funktionsnedsättningar glömmer man ofta den 

estetiska biten som bidrar till detta. En god utformning innebär att lika stora 

delar av funktion, estetik och komfort eftersträvas (Leine och Hellström 2012). 

Grönvall (2004), tidigare trafikingenjör i Landskrona, menar att det finns en 

strävan att utforma tillgängliga fysiska miljöer men att det ofta kan uppstå 

konflikter mellan arkitekter och ingenjörer där funktion ställs mot den estetiska 

aspekten. I många fall anses inte tillgänglighetslösningar vara estetiskt tilltalande 

samtidigt som tillgängligheten glöms bort i det tidiga stadiet och budgeten inte 

möjliggör revidering i senare skeden. 

 

Denna studie utgår från Östra sjukhusets platssituation i Göteborg. Sjukhuset är 

under om- och tillbyggnation där tillgänglighetsanpassning av utemiljön utförs 

av Landskapsgruppen i Göteborg, ett mark- och landskapskontor. Detta 

examensarbete genomförs som en del i ett större tillgänglighetsprojekt som drivs 

av Landskapsgruppen, där tillgängligheten skall granskas och förbättras för 

personer med synskada.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet med studien är att utgå från Östra sjukhusets utomhusmiljö för att utforma 

tillgängliga typlösningar som även är applicerbara på andra offentliga platser. 

Presenterade tillgänglighetslösningar är specifikt anpassade för personer med 

synskada utifrån aspekterna funktion, komfort och estetik. 

 

I resultatet presenteras intervjuer och platsobservationer följt av analyser som 

tillsammans med teorin ligger till grund för studiens rekommendationer och 

visualiseringar. 

Det övergripande syftet med arbetet är att analysera gällande lagstiftning och 

bestämmelser för att undersöka om dessa uppfyller nyttjarens praktiska behov 

samt att studien skall kunna tillämpas vid framtida projekt. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer att beröra tillgänglighetslösningar för personer med synskada 

och avgränsas till Östra sjukhusets utomhusmiljö, vilket avser området mellan 

entréer och angöringsplatser. Undersökningen kommer att behandla aspekterna 

funktion, komfort och estetik, således bortfaller den ekonomiska aspekten. 

Arbetet fokuserar på den platssituation som rådde under perioden mars–maj 
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2017. För att inhämta ett fördjupat analysunderlag skall även tre 

jämförelseobjekt studeras i Stockholm och Borås. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Angöringsplats 

Angöringsplats avser den plats där på- och avstigning av taxi, färdtjänst eller 

privatbil skall kunna ske tryggt. Allmänna byggnader och bostadshus bör ha en 

angöringsplats i anslutning till entrén. För en närmare beskrivning och riktlinjer 

av angöringsplats, se avsnitt 2.5.5.  

2.1.2 Funktionsnedsättning 

Begreppet funktionsnedsättning inkluderar en rad olika nedsättningar av den 

fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan. Funktionsnedsättning är 

ett oerhört brett område med stor variation, där allt mellan depression och 

diabetes till nedsatt synförmåga och förlamning i en kroppsdel innefattas. Detta 

kan vara medfött eller uppkomma exempelvis efter en sjukdom eller olycka och 

samtidigt vara ett temporärt eller permanent tillstånd (Socialstyrelsen u.å.). 
 
Funktionsnedsättningar påverkar individens rörelse- och orienteringsförmåga, 

det vill säga hörsel-, rörelse-, syn- samt den kognitiva förmågan. Detta kan 

innebära att individens förutsättning och möjlighet att utföra vissa aktiviteter i 

vardagen begränsas.  

2.1.3 Funktionshinder 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två skilda begrepp. Att ha en 

funktionsnedsättning, innebär inte alltid att personen i fråga har ett 

funktionshinder. Definitionen på begreppet lyder: “begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 

(Socialstyrelsen 2007b). Det vill säga att bristen ligger hos den befintliga miljön, 

inte hos individen. Att använda begreppet handikapp anses idag vara 

stigmatiserande och har därför ersatts av funktionshinder (Berner och Johansson 

2006). 

2.1.4 Taktil kontrast 

Taktil innebär att information tas in med känselsinnet, det vill säga med hjälp av 

beröring. Dessa kontraster skall vara kännbara med fötterna eller med den vita 

käppen för att vägleda användaren (Klaesson 2008). Plattor med ribb- och 

sinusformad struktur är exempel på taktil kontrast, se Figur 1 och 2. 
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Figur 1. Exempel på valyta. 

2.1.5 Visuell kontrast 

Visuell kontrast innebär kontrast mellan färger och material som uppfattas av 

ögat (Klaesson 2008), exempel är de vita ränderna på övergångsställen.  

2.1.6 Ledstråk och ledyta 

Ett ledstråk består av flera ledytor som uppger information av det aktuella 

området, exempelvis finns det naturliga ledytor som väggar, gräskanter eller 

trottoarkanter och konstgjorda som kan bestå av sinusplattor (se Figur 1).   

 

Ledstråk skapas för att möjliggöra framkomligheten för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga. Ledstråket bör vara utformat på så sätt att kortast möjliga 

väg kan följas och onödiga omvägar undviks. Det skall vara lätt och logiskt att ta 

sig från punkt A till B (Leine och Hellström 2012).  

2.1.6.1 Valyta 

En valyta uppmärksammar individen som följer ett konstgjort ledstråk, vanligtvis 

av sinusplattor, om att ett val av riktningsändring kan göras. Valytan utförs 

vanligen av släta plattor och från denna går riktningsgivande ledytor (se Figur 1). 

2.1.6.2 Varningsyta 

Varningsyta består av kupolplattor och skall ge en tydlig signal för att 

uppmärksamma om fara, exempelvis korsande trafik (se Figur 2).  
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Figur 2. Exempel på varningsyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Synnedsättning 

 
En person med synnedsättning har generellt svårighet att läsa tryckt text eller att 

orientera och förflytta sig med hjälp av synen (Synskadades Riksförbund 2016a). 

Synnedsättningar ter sig på olika sätt och är betydligt mer omfattande än enbart 

individens synskärpa. Andra symptom kan vara bortfall, förvrängning och 

färgförändring i synfältet. Personer med användbara synrester har förmåga att 

orientera sig med hjälp av begränsad syn, dock har de svårigheter att överblicka 

omgivningen. Blindhet innebär att man helt saknar användbara synrester 

(Svensson 2007). Dessa personer använder sig av andra sinnen för att orientera 

sig, såsom känsel, hörsel eller lukt. Till deras hjälp kan även andra hjälpmedel 

användas, exempelvis den vita käppen eller ledarhund (Svensson 2015),  

se avsnitt 2.2 Hjälpmedel.  

 

Följande avsnitt förklarar mer om de vanligaste orsakerna till nedsatt 

synförmåga, exempelvis åldersrelaterad grå starr och gula fläcken samt mer om 

de synskador som kommer att beröras i denna studie. 

2.1.7.1 Grå starr, katarakt 

Grå starr, katarakt, innebär att synen försämras på grund av att linsen grumlas, 

vilket förvrider synintrycket. Det finns olika orsaker som kan leda till grå starr, 

bland annat ålder, skador, medicinering och sjukdomar. För personer över 55 år 

är grå starr den vanligaste orsaken till nedsatt syn.  

Symptom för grå starr kan vara svårigheter att se detaljer, närsynthet och 

svårighet att uppfatta kontraster. Känslighet mot ljus och bländning är även 

vanligt förekommande samt att mörker- och färgseendet kan försämras. I de 
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flesta fallen drabbas enbart ena ögat, vilket kan påverka avståndsbedömningen 

(Synskadades riksförbund 2016b). 

2.1.7.2 Grön starr, glaukom 

Grön starr, även kallad glaukom, innebär att ögats synnerv påverkas och skadar 

periferiseendet, det vill säga den del av synfältet som man inte ser skarpt. 

Glaukom försämrar synförmågan i det perifera seendet vilket utgör cirka  

98–99% av synfältet. Synskadan kan uppträda på olika sätt, där den vanligaste 

kallas öppenvinkelglaukom. Det är även vanligt att ha högt ögontryck vid 

glaukom som kan leda till skador på näthinnan (Synskadades riksförbund 

2016c). 

2.1.7.3 Gula fläcken, makuladegeneration  

Gula fläcken är den centrala delen av näthinnan som innehåller tappar som 

svarar för färgsinnet och är den skarpa delen av synfältet. Åldersförändringar i 

gula fläcken kan leda till synnedsättning. Symtom vid förändringar i gula fläcken 

är försämrat detaljseende, svårigheter att läsa samt vagt seende. Det finns en 

annan variant av denna nedsättning som medför att raka linjer kan uppfattas som 

krokiga, det vill säga ett så kallat krokseende då bilden i synfältet förvrängs. Det 

skarpa seendet kan förstöras och skapa en mörk fläck centralt i synfältet, medan 

det övriga synfältet förblir oskadat (Synskadades riksförbund 2016d). 

2.1.7.4 Näthinneavlossning  

Näthinneavlossning innebär att hela eller en del av näthinnan lossnar från ögats 

innervägg. Om detta inte åtgärdas omgående, kan det leda till blindhet inom 

några veckor. Det skadade området uppfattas som en svart skugga, vilket ökar i 

storlek (Synskadades Riksförbund 2016e). 

2.1.7.5 LHON – Lebers hereditära optikus neuropati  

Denna synnedsättning är ärftlig och drabbar oftast personer mellan  

20–40-årsåldern och medför att det mittersta synfältet blir suddigt eller bortfaller 

helt. Ibland kan denna synnedsättning leda till total blindhet (Socialstyrelsen 

2016). 

2.1.7.6 ONH – Optic nerve hypoplatis, optikushypoplasi  

ONH är en medfödd deformitet som innebär att synnerven är tunn och 

underutvecklad. Om detta enbart berör ena ögats synnerv, kallas det ensidig 

optikushypoplasi och medför lindrig synnedsättning såsom minskad förmåga att 

se konturer och vissa färgskillnader. Vid dubbelsidig optikushypoplasi, påverkas 

båda ögonens synnerv, vilket kan medföra blindhet. Dubbelsidig 
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optikushypoplasi är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos barn i 

västvärlden (Socialstyrelsen 2015). 

2.1.7.7 Färgblindhet  

Ögats näthinna innehåller två olika ljuskänsliga celler, stavar och tappar. 

Stavarna möjliggör att se mörker då de reagerar på ljus, medan tapparna gör att 

vi ser olika kulörer. Tapparna finns i tre olika varianter som reagerar på 

basfärger blå, röd och grön, vilka bildar alla övriga färger. Detta medför att om 

en eller flera av dessa varianter av tappar slutar fungera eller saknas, kan inte alla 

färger bildas och därmed blir man färgblind. Färgblindhet finns i olika varianter 

där den främst förekommande typen är röd-grön men det finns även gul-blå 

färgblindhet. Om alla tre typerna av tappar saknas, ser man enbart i gråskala, 

dock är denna typ mycket sällsynt (Andersson 2017). 

2.1.8 Tillgänglighet och användbarhet  

Tillgänglighet bygger på FN-konventionen om att alla människor har rätt att 

vistas och ta del av den fysiska miljön. Begreppen tillgänglighet och 

användbarhet hör ihop. Tillgänglighet innebär att fysiska miljöer är utformade på 

ett sådant sätt att samtliga människor självständigt har tillgång och möjlighet att 

vistas inom området. Begreppet användbarhet syftar på att denna miljö även ska 

vara brukbar för sitt ändamål (Klaesson 2008). 

2.2 Hjälpmedel  

Varje individs förutsättning och möjlighet att uppfatta samt att orientera sig med 

strukturkontraster varierar, därför finns olika typer av hjälpmedel och tekniker 

som kan tillämpas för att underlätta förflyttning (Svensson 2015). Syncentraler i 

Sverige erbjuder hjälp och utbildning till personer som har synnedsättning för ett 

tryggare vardagsliv (Vårdguiden u.å.). 

2.2.1 Teknikkäpp 

Teknikkäpp är en vit käpp som används för att uppfatta taktila kontraster och 

hinder men även akustiken underlättar orientering då det skapas olika klangljud 

när käppen slår mot material. Detta kompletteras ofta med de egna stegljuden för 

att få en bättre bild av miljön och dess uppbyggnad. Käppen används även i 

många fall för att uppmärksamma omgivande människor om att en individ har en 

synskada och på så sätt kan flytta sig från ledstråket. Vid  övergångsställen, 

varnar även teknikkäppen övriga trafikanter att man har en nedsatt synförmåga 

(Newman 2010). 
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2.2.1.1 Pendelteknik och glidteknik 

Hur man använder sig av en teknikkäpp är väldigt individuellt och påverkas av 

den specifika miljön och situationen. Pendelteknik används vanligen i bekanta 

miljöer där man låter käppen pendla framför kroppen i en diagonal rörelse. 

Käppen doppar mot underlaget från ena ytterläget till det andra i en bågform. 

Detta gör att hinder eller ledstråk som husvägg eller kanter upptäcks (Svensson 

2015).  

 

Glidtekniken innebär att käppen glider framför kroppen i en diagonal rörelse och 

är i jämförelse med pendelteknik, i ständig kontakt med underlaget. Detta medför 

att skillnader i strukturer och nivåskillnader lättare identifieras. Glidtekniken ger 

användaren en tydligare uppfattning av omgivningen (Newman och Nilsson 

2015). 

 

Enligt en studie som gjordes i Borlänge 2013 (Trafikverket 2013), föredrar allt 

fler personer glidtekniken vid orientering. Delvis för att det blir mindre 

ansträngande för axlarna och för att skillnader i ytstrukturen är lättare att 

upptäcka. Det finns även nya modeller av teknikkäppar med rullande kula som 

gör att käppen glider enklare.  

2.2.2 Ledarhund 

En del personer med synnedsättning använder även ledarhund eller personlig 

ledsagare. Ledarhundens uppgift är att leda förbi hinder, varna för trappor och 

kanter. En förutsättning är att föraren själv måste hitta rätt på gator och torg samt 

arbeta och träna med hunden för att skapa ett så bra samspel som möjligt.  

 

Ledarhund har en vit sele som markerar att den leder en förare och får inte 

störas. Företeelser som kan störa koncentrationen för hunden kan vara att 

människor klappar eller pratar med den, att det finns något ätbart i närheten eller 

andra hundar som kommer för nära (Synskadades Riksförbund 2016f). 

2.3 Regelverk och rekommendationer 

2.3.1 FN-konventionen 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 

2008:23) bygger på grundförutsättningarna att människan är fri, likvärdig och 

har samma rättigheter. I konventionens 19:e artikel beskrivs rätten till ett 

självständigt liv trots funktionsnedsättning. Vidare framgår det i artikel 9 att 

samhället skall undanröja funktionshinder för att personer med nedsatt 

funktionsförmåga skall kunna ta del av den fysiska miljön och information på 

samma villkor som övriga. 
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2.3.2 Diskrimineringslagen 

Bristande tillgänglighet är en av de sex former av diskriminering som nämns i 

diskrimineringslagen och innebär att personer med en funktionsnedsättning inte 

kan ta del av den allmänna miljön på samma villkor som övriga. Den som är 

ansvarig för en verksamhet är även ansvarig för att skapa en tillgänglig miljö för 

alla. Om tillgänglighetsåtgärder inte vidtas kan de ansvariga göra sig skyldig till 

diskriminering (SFS 2008:567). 

2.3.3 Plan- och bygglagen, PBL 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) beslutas av riksdagen och har senast 

utfärdats år 2010 med ändring fram till år 2017 (SFS 2017:267). I PBL ställs 

övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga för ny- och ombyggnationer.  

2.3.4 Plan- och byggförordningen, PBF 

Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) beslutas av regeringen och har 

senast ändrats år 2017 (SFS 2017:102). Det är vanligt att förordningarna 

preciserar det som står i lagarna. 

2.3.5 Boverkets byggregler, BBR  

Boverket har som uppgift att skriva föreskrifter som preciserar lagar och 

förordningar. Dessa föreskrifter är bindande och skall följas. BBR innehåller 

även allmänna råd, vilka beskriver hur lagarna kan uppfyllas och är därmed inget 

krav, utan enbart rekommendationer. Den senaste ändringen av BBR (BFS 

2011:6 - BBR 18) gjordes 2016, (BFS 2016:13 BBR 24). 

2.3.6 Tillgänglighet på allmänna platser, ALM   

Regler gällande tillgänglighetsanpassning för nybyggnation på allmän plats 

framgår i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på 

allmänna platser och inom andra områden än andra anläggningar än byggnader 

(BFS 2011:5 ALM 2). Denna författningen innehåller föreskrifter och 

rekommendationer till kravet i PBL (SFS 2010:900, 8 kap 12§).  

2.3.7 Västra Götalandsregionens riktlinjer, VGR 

År 2002 fastställde Västra Götalandsregionen riktlinjer och standarder för fysisk 

tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar i VGR:s fastigheter 

och verksamheter (Västra Götalandsregionen 2015). 
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2.4 Hinder och avbrott  

Idag finns många tekniska lösningar som underlättar framkomligheten för 

människor med fysiska och psykiska nedsättningar, men trots detta kan hinder 

och avbrott uppkomma i fysiska miljöer. Ofta satsar forskningen på individens 

nedsättning istället för att fokusera på den befintliga miljön som begränsar och 

skapar hinder (Berner och Johansson 2006). Därför är det viktigt att identifiera 

de hinder som finns i omgivningen och hur samhället kan åtgärda dessa 

begränsningar (Myndighet för Delaktighet 2015). 

 

Naturliga hinder kan exempelvis bestå av snö som täcker ledstråket eller skottas 

till vallar som begränsar framkomligheten mellan angöringsplats och entré. Även 

rörlig och fast möblering i form av bänkar, cyklar och annat kan skapa hinder om 

dessa placeras på ledstråken (Leine och Hellström 2012). Lösningar som för 

vissa målgrupper är tillgängliga, kan orsaka hinder för andra. Därför är det 

viktigt att ha en mångsidig kunskap inom ämnet vid utformning av dessa platser. 

Exempel på detta är kantsten som ofta är ett hinder för rullstolsburna medan 

avfasning kan innebära fara för personer med synskada eftersom gatans slut inte 

kan identifieras (Svensson 2015). Hinder som gör att teknikkäpp fastnar och 

skapar avbrott är mindre ojämnheter i terrängen och buskage utan avgränsning. 

Detta påverkar orienteringsförmågan och rytmiken hos de gående då de ständigt 

måste hitta rätt riktning på nytt (Trafikverket 2013).  

 

Hinder kan uppstå i områden där olika trafikanter delar samma utrymme, där 

personer med nedsatt syn är särskilt utsatta för faror. Avsaknaden av tydliga 

gränser mellan cykel- och gångbana kan skapa osäkerhet och obehag när 

cyklister passerar för nära fotgängare, oavsett synförmåga (Havik, Steyvers, 

Kooijman och Melis-Dankers 2012). 

2.5 Tekniska lösningar och riktlinjer  

EU arbetar med att främja personer med rörelse- och orienteringsnedsättnings 

lika villkor i samhället samt undanröja hinder som begränsar dem. En del av 

strategin är att på EU-nivå, stifta lagar och etablera standarder för tillgänglighet 

(Europeiska Unionen 2010). Sedan början av år 2002 har EU arbetat med 

standardisering av ytmaterial i taktila ledstråk. I detta arbete deltar Sverige 

aktivt. Englands standard för taktila ledytor har varit utgångspunkten, men på 

grund av att orienteringsteknik för synskadade personer varierar i de olika 

länderna, krävs gemensamma studier inom EU:s medlemsländer. År 2004 

påbörjades ett internationellt arbete för att ta fram en ISO-standard där bland 

annat Sverige, USA och Japan deltagit (Ståhl, Almén och Wemme 2004). 
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2.5.1 Orienterbarhet 

God orienterbarhet innebär att en plats eller rum är begriplig och enkel för en 

person att uppfatta sin position inom, men även att hitta vägen till och från 

platsen eller rummet (Urban utveckling, 2008). 

 

För att underlätta orienteringen är det viktigt att miljön har en enkel, 

sammanhängande och logisk utformning. Detta kan uppnås genom enhetliga 

ledstråk, där exempelvis plattor av samma karaktär har liknande betydelse i 

gatumiljön. Även olika zoner bör vara tydligt avgränsade för en riskfri och trygg 

förflyttning, till exempel mellan gångbana och cykelbana samt möbleringszoner 

(Svensson 2015). 

 

För personer med synrester är ljushetskontrast, belysning och färgsättning 

särskilt väsentlig för rumsuppfattningen och orienteringen. Det är en fördel att 

utforma eller markera efter en kombination av två eller flera sinnen, som syn och 

hörsel eller syn och känsel. Individer med svår synnedsättning går sällan ut i en 

okänd miljö på egen hand första gången, utan får ofta med hjälp av ledsagare lära 

sig att förflytta sig i området. Kunskap om bland annat olika käpptekniker och 

orienteringsmetoder instrueras vid syncentraler runt om i landet. Här får man 

även lära sig hur man bygger upp en mental karta över fysiska miljöer, vilket 

innebär att samla information genom sinnesintryck, minnen och kunskap för att 

definiera orienteringspunkter (Newman och Nilsson 2015).  

2.5.2 Ledstråk 

För att med hjälp av känseln kunna orientera sig krävs det tydliga taktila 

kontraster. Möjligheten att överblicka områden är begränsad vilket innebär att 

stor vikt måste läggas på att ledstråken och kontrasterna är tydliga och utgör 

logiska riktmärken som går att följa. Ledstråken bör utformas med både visuell 

och taktil kontrast för att vara tillgängliga för alla oavsett vilken typ av 

synnedsättning.  

 

Många personer med synnedsättning har även svårigheter med balansen vilket 

ökar risken för snubbel. Därför är det särskilt viktigt att utforma ledstråken så 

jämna som möjligt för att undvika plötsliga ojämnheter och lutningar, speciellt 

sidleds (Boverket 2005). Även val av material påverkar halka och snubbel. En 

annan viktig sak för att ledstråk över huvud taget ska kunna användas och vara 

fungerade är ständig skötsel. Snöröjning, byte av trasiga plattor och slitage på 

olika markeringar behöver fixas för att stråken ska vara användbara (Leine och 

Hellström 2012).  

2.5.2.1 Naturliga ledstråk 

Som Ståhl och Almén (2007) visar i en undersökning, är det de naturliga 

ledytorna som fungerar bäst. Naturliga ledstråk innebär stråk som naturligt 
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förekommer i omgivningen. Dessa ledstråk föredras framför konstgjorda, delvis 

för att de inte kräver större förändringar av den befintliga miljön samt att dessa 

naturligt passar in i miljön på ett estetisk tilltalande sätt. Naturliga ledstråk har 

även oftast bättre hållbarhet än konstgjorda och ger tydligare information om var 

man befinner sig i ett område samt underlättar att finna sammanhang (Leine och 

Hellström 2012). Ett naturligt ledstråk kan vara gräskanter mot asfalt som ger en 

tydlig kontrast både taktilt och visuellt, som kan följas utan svårighet även om 

gräskanten upptrampas. Andra ytor som fasader, murar och kantstöd avgränsar 

en ledyta på ett naturligt sätt och kan användas som ledstråk. 

 

Naturliga ledytor föredras och bör användas i första hand men även viktigt att 

komplettera dessa med konstgjorda ledytor (Svensson 2015). Väggar och 

trottoarkanter som naturliga ledstråk, underlättar bibehållning av rak riktning 

(Koutsoklenis och Papadopoulos 2014). Ett vanligt exempel där detta 

förekommer är vid entréer där det naturliga stråket bryts och komplettering i 

form av konstgjord ledstråk utförs. Bredden på dessa plattor bör vara 35–40 

centimeter (Ståhl och Almén 2007). 

 

För personer med synrester kan naturliga ledstråk skapa en användbar visuell 

kontrast för att orientera sig efter. Den visuella kontrasten fungerar även bättre i 

naturliga ledstråk gentemot de konstgjorda (Ståhl och Almén 2007). Olika 

material skapar olika textur och reflekterar ljuset på olika sätt, vilket naturligt 

skapar visuella kontraster (Leine och Hellström 2012). Ofta kan naturliga 

visuella kontraster vara lättare att upptäcka eftersom de i mindre grad påverkas 

av slitage och vädret. En stor fördel med visuella kontraster i naturliga ledstråk 

är att oavsett om de ändrar karaktär på grund av klimatet, består den användbara 

kontrasten. Exempelvis tappar buskar sina löv och en färgförändring sker, men 

de mörka grenarna skapar även dem en användbar kontrast mot den ljusare 

asfalten (Boverket 2005). 

2.5.2.2 Konstgjorda ledstråk 

Konstgjorda ledytor skapas där naturliga ledytor inte finns eller är tillräckliga 

(Boverket 2005). Dessa skall underlätta orienteringen för personer med 

synnedsättning och används främst på stora öppna platser där naturliga stråk 

saknas. När man utformar konstgjorda ledstråk bör man tänka på att även dessa 

stråk ska vara fortlöpande och logiska. Konstgjorda ledstråk kan bestå av 

material med avvikande struktur och ljushet som kontrasterar mot den 

omgivande markbeläggningen (Svensson 2015). Ett ledstråk ska bestå av ledytor 

som leder i rätt riktning, valytor som gör det möjligt för personen att byta 

riktning och ibland även varningsytor för att varna för fara på stråket i form av 

exempelvis ett övergångställe (Leine och Hellström 2012).  
 

Varningsytan ska avvika från ledytan för att personen ska kunna upptäcka denna 

och blir varnad. Den omgivande beläggningen av varningsytan ska därför vara 

slät, den släta ytan ska vara på minst 60 centimeter på varje sida av ledytan och 
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varningsytan. Material som kan användas på de släta ytorna kan vara slät asfalt 

eller släta betongplattor. Varningsytan bör även vara minst 100 centimeter lång 

för att kunna uppfattas med teknikkäppen innan faran. Längden på varningsytan 

kan vid trottoarkant göras kortare till 70 centimeter. Varning vid trottoarkant ska 

även vara markerad i form av trottoarkant på minst 6–8 centimeter i höjd 

(Svensson 2015). Kapade kupolplattor som varningsplatta har visat sig ge 

tydligare signaler eftersom käppen hakar sig fast i strukturen och ger en distinkt 

känsla, vilket skiljer från en konstgjord ledyta med sinusstrukturer som ger en 

mjukare känsla i handen (Newman 2010).  

 

Det är viktigt att markeringar och strukturer i olika plattor skapar en tydlig och 

användbar kontrast. Det vill säga att mönstrade ytor skall kombineras med släta 

ytor för att undvika förvirring och försvåring av orienteringen. Användning av 

cirklar eller tvärgående linjer kan istället användas för att varna och skapa 

uppmärksamhet (Klaesson 2008). Vid brist av naturliga ledstråk på exempelvis 

stora öppna ytor kan konstgjorda taktila plattor användas för att skapa kontraster 

i gatumiljön. Enligt en studie som skrevs på uppdrag av Vägverket (Ståhl och 

Almén 2007) bör kupolplattor ha en bredd på 70 centimeter för att enkelt kunna 

uppfattas av synskadade personer. Kupolplattor med ett djup på 30–50 

centimeter uppfattades oftast inte och behövde kompletteras med andra signaler. 

För att lättare kunna orientera riktningen på ett stråk kan ribb- eller sinusplattor i 

betong läggas. Sinuskurvan bör ha en höjd på 0,4–0,5 centimeter för att lättare 

kunna uppfattas (Svensson 2015). En liten förhöjning av ledstråket tydliggör, 

dock ska höjden inte utgöra en snubbelrisk (Trafikverket 2011).  

 

Enligt Svensson (2015), ska plattorna vara i jämnhöjd med beläggningen 

omkring, men enligt en studie av Trafikverket (2013) är det enklare att 

identifiera en taktil ledyta om den ligger högre än den omgivande ytan. I Sverige 

finns olika varianter av sinusplattor, en där sinuskurvans topp slutar vid plattans 

utkant och är i samma nivå med omgivningen. Medan en annan variant har sin 

lägsta punkt i kurvan på samma nivå som de omgivande materialen, vilket 

innebär att toppen ligger 0,5 centimeter över den övriga marken. Användning av 

den senare varianten som ligger högre än den omgivande ytan, är mest effektiv 

(Trafikverket 2013). År 2010 utgavs en studie om ljushetskontraster av 

Trafikverket (Ståhl, Almén och Wemme 2010), där undersökning av de olika 

linjernas bredd gjordes för att fastställa vilken betydelse detta hade. Resultatet 

visade att ljushetskontraster mot omgivningen var viktigare för orientering än 

linjernas bredd om kontrasten var större än 0,40 i NCS-skalan. Natural Colour 

System, NCS, är ett globalt standardiserat färgsystem som bygger på människans 

visuella upplevelse (Ncscolour u.å.).  

2.5.3 Färg och visuell kontrast  

För personer med synnedsättning kan olika färgkontrast underlätta orienteringen. 

Kontrasterna hjälper till att läsa av miljön genom att särskilja olika objekt och 

uppmärksammar hinder. Genom att låta vissa element bli tydligare med hjälp av 
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Figur 3. Ytmaterialens visuella kontraster efter nederbörd. 

kontrast mot omgivningen kan viktiga platser som entréer framträda och bli 

tydligare. För att kunna mäta kontraster och dra en slutsats på skillnader i ljushet 

mellan olika ytor används NCS, Natural Color system (Klaesson 2008). 

 

Flera typer av synskador medför att det finns en hög känslighet för bländning. 

Förutom bländning kan färgvalen påverka de som är färgblinda negativt, 

eftersom de kan ha svårigheter att uppfatta skillnaden mellan vissa färgtoner 

(Svensson 2015). Vid val av material, är det väsentligt att beakta att utemiljön 

ständigt förändras och materialets ljushet ändras i vått tillstånd. Olika material 

absorberar olika mycket vatten, vilket kan påverka kulören och ljusheten som i 

sin tur kan påverka ljushetskontrasten negativt (se exempel i Figur 3). Det vill 

säga att värdet blir lägre än 0,40 enligt NCS-skalan (Boverket 2005). Andra 

omständigheter som kan påverka ljushetskontrasten är solljus, skuggor och 

reflexer. När solljus träffar en yta kan materialet och färgen förändras, och med 

tiden kan materialet även blekas.  

 

 

 

I boken Bygg ikapp (Svensson 2015) presenteras riktlinjer som säger att 

ljushetskontrast på kantstenen mellan trottoar och körbana kan ge en tydligare 

kontrastmarkering. En förutsättning är att denna kontrastmarkering inte skall 

kunna förväxlas med vägmarkeringar. Vidare rekommenderar man en ljus 

kontrastmarkering på minst 10 centimeter längs hela övergångsstället för att 

förvarna om körbana. 

2.5.4 Belysning 

För att tillgänglighetslösningar skall vara användbara krävs att de är enkla att 

upptäcka och begripa. Det är därför av stor vikt att god belysning finns i kritiska 

punkter såsom i trappor. Belysning handlar inte enbart om hur starkt en ljuskälla 

lyser, utan belysningsstyrkan handlar även om hur ljusstrålar träffar och 

reflekterar ytor samt hur detta uppfattas. De krav som idag ställs på belysning 

och angivs i Boverket Byggregler, är fastställda efter personer med normal 

synförmåga i 40-årsåldern. Boverkets regler är därmed inte tillräckliga om man 
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skall underlätta orientering med belysning som hjälpmedel för personer med 

synnedsättning. 

 

Att skapa rätt belysning kan vara komplicerat, då belysning och 

reflexmarkeringar med tiden förorenas och slits. Då bör man tänka på att 

överdimensionera ljuset från start samt ständigt underhålla de befintliga 

lösningarna. Dock kan överdimensionering av belysning skapa bländning som 

uppkommer när en ljuskälla är ljusare än vad ögat är bekant med, detta sker 

alltså när olika ytor har för stor ljushetskontrast och ögat inte hinner ställas om. 

Vissa synskador medför större känslighet mot bländning och bländningsrisken 

ökar även ofta vid stigande ålder. Vid för stark belysning skapas hårda skuggor 

som kan leda till förvirring, exempelvis kan ögat luras och tro att det finns 

nedsänkning i marken. Därför är det viktigt att ha en jämn belysning med mjuka 

skuggor. Dock kan problem uppstå för att mjuka skuggor kan försvåra 

uppfattningen av olika former och avstånd. Utformningen av belysning bör 

därmed anpassas efter den specifika miljön den avses för samt att kontroller av 

belysningen görs med jämna intervall (Svensson 2015). 

2.5.5 Angöringsplats 

Avståndet mellan entréer och angöringsplatsen bör helst vara 5–10 meter, dock 

säger Boverkets Byggregler att 25 meter är tillräckligt (BFS 2011:6 – BBR 18, 

3:122 kap.). Vid en angöringsplats bör det finnas utrymme för skydd mot regn 

och vind där personer kan vänta på färdtjänst eller liknande. Denna plats skall 

dessutom ha fri utsikt mot upphämtningsplatsen och på så sätt kan personen vara 

väl synlig för chauffören. 

 

Angöringsplatsen skall vara utformad på sådant sätt att en ramp kan få plats och 

en rullstolsbunden kan ta sig upp på trottoaren utan hinder. Detta kan lösas 

genom exempelvis nedfasning av kantsten. Nedsänkningen skall dock placeras 

på ett sådant sätt att synskadade personer inte missar trottoaren och går ut i 

körbanan. Nedsänkningen bör därför placeras en bit från entrén och inte rakt 

framför. Det finns inga regler som anger hur stor en angöringsplats bör vara men 

900 centimeter är ett bra riktmärke (Svensson 2015). 

2.5.6 Entréer 

Entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus skall vara användbara 

och tillgängliga för alla individer (BFS 2011:6 – BBR 18). Oavsett om man har 

en funktionsnedsättning eller inte, skall alla kunna använda samma entré 

(Klaesson 2008).  

 

För att tydliggöra entréer kan dörren eller området runt entrépartiet 

kontrastmarkeras med en kulör som skiljer sig från den övriga fasaden. 

Väderskydd vid entrén ökar tydligheten för var entrén är placerad samtidigt som 

skydd mot väder skapas vid eventuell väntan. Markering och tydliggörande av 
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entrén bör även skapas genom taktila kontraster för de med synskada. Detta kan 

göras i form av annan markbeläggning framför ytterdörr eller genom ett ledstråk 

som leder fram till dörren (Svensson 2015). Vid val av dörr bör man ta hänsyn 

till att dörren inte skall vara för tung. Vid offentliga lokaler är automatiska 

skjutdörrar att föredra för att öka tillgängligheten och säkerheten. Roterande 

dörrar skall undvikas då dessa är problematiska och i vissa fall omöjliga att 

använda beroende på funktionsnedsättning. Där dessa dörrar finns skall en 

kompletterande ordinär dörr finnas som stråken leds till. Dörren skall vara lätt att 

upptäcka och ta sig genom (Klaesson 2008). 

2.5.7 Övergångsställe 

Att korsa ett övergångsstället kan medföra risker för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga. Svårigheter att uppfatta kontrastmarkeringar kan göra 

gångriktningen oklar vilket ökar risken att hamna i biltrafikens zon (Barlow, 

Bentzen och Bond 2005). 

För att skapa tryggare övergångsställen bör utformningen av ytstrukturer 

uppmärksammas (Jenkins, Yuen och Vogtle 2015). Kontrastmarkering på minst 

100 centimeter bör finnas på gångytan längs med övergångsstället. Detta med ett 

bredd på 70 centimeter, bortsett från det avfasade eller rampliknande partiet. 

Varningsytan skall vara taktilt kännbar. Övergångsställen utan trottoarkant 

medför stora risker för personer med nedsatt synförmåga och bör därför ha en 

taktil varningsyta med ett djup på minst 100 centimeter (Svensson 2015). 

2.5.8 Trappor 

Trappor kan medföra stor fara vid bristfällig utformning. Vid utformning av 

trappor är det väldigt viktigt att plansteg, sättsteg och lutningen är densamma 

genom hela trappan. På allmänna platser bör plansteget vara 30 centimeter och 

25 centimeter vid anslutning till entréer. En trappa bör bestå av fler än ett steg 

för att minska snubbelrisk. Ledstänger skall finnas som komplement till trappor, 

helst i trä (Svensson 2015). 

 

Det är viktigt att markering av trappor sker konsekvent för att förhindra fara och 

förvirring. Trappans nedersta steg samt trappavsatsen längst upp bör vara 

kontrastmarkerad för att tydliggöra start och slut. Där detta inte går att 

genomföra ska markering längst hela trappstegets ytterkant finnas. Denna 

markering bör vara minst 10 centimeter bred och placeras på kanten av trappan. 

Markeringen får max vara 1,50 centimeter från kanten och skall ha en kontrast 

på 0,40 i NCS-skalan. I de fallen där trappa och övrig mark utgör en sådan 

kontrast att markering inte utgör tillräcklig kontrast mot marken eller trappan, 

bör tvåfärgad markering sättas, oftast gul och svartrandig. Markeringen bör helst 

inte bestå av cirklar eftersom dessa kan vara svåra att uppfatta, men om detta 

trots allt görs i cirklar, bör de ha en diameter på minst 5 centimeter och ett 
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avstånd på högst 30 centimeter. De ska vara placerade så nära kanten som 

möjligt och 2 centimeter som längst (Svensson 2015). 

2.5.9 Stolpar och pollare 

Vid obevakade övergångsställen kan en så kallad pollare användas som 

informationsgivare för gångtrafikanter. En pollare är en liten stolpe som 

markerar och underlättar för ledarhundar och personer med teknikkäpp att hitta 

en passage. Dessa ska främst vara i en mörk kulör för att kontrasteras mot snö 

men också ha en yta som reflekterar ljus så att den syns i mörker. Det är en 

fördel om det finns en taktil pil på pollaren för att personer med nedsatt syn 

lättare ska kunna ta rätt riktning på vägen (Svensson 2015).  

2.5.10 Information och skyltning 

Skyltar och övrig information bör vara lättbegripliga och välupplysta utan att 

orsaka bländning samt placeras på en lämplig höjd anpassad för personer med 

orienteringsnedsättning såväl som rörelsenedsättning. Det skall vara enkelt att 

upptäcka och ledas fram nära informationen. Textstorleken bör anpassas efter 

läsavståndet och kompletteras med punktskrift och talad information. 

Orienteringskartor skall placeras i samma väderstreck som de avläses (Klaesson 

2008). 

2.6 Estetik 

2.6.1 Upplevelsen av stadsrummet 

Det är svårt att klargöra vad god arkitektur är då begreppet är väldigt brett. Dock 

för att fastställa vad god arkitektur innebär, brukar man säga att det skall vara en 

jämn balans mellan skönhet, ändamålsenlig och hållbarhet. Denna definition 

användes redan på Vitruvius tid då man skulle beskriva vad god arkitektur var.  

 

Om stadsmiljön är utformad på ett sådant sätt att vi upplever den som 

genomtänkt och bra får människor ofta känslan av omsorg, som om någon brytt 

sig om vår omgivning vilket känns betryggande (Lidmar 2002). När man 

utformar ett stadsrum bör man inte endast tänka på funktionaliteten utan även att 

området skall vara tilltalande ur ett estetiskt perspektiv. Ett stadsrum ska inte 

bara vara säkert utan bör även upplevas som tryggt. Utformningen av 

stadsrummet måste därför vara uppbyggt på ett tydligt sätt för att alla som rör sig 

i miljön enkelt ska begripa hur de bör bete sig i trafiken. De platser där detta är 

tydligt upplevs oftast även som tryggare vilket är målet med stadsplanering 

(Trafikverket 2011). Många lösningar som är bra för funktionshindrade är ofta 

även bra för allmänheten eftersom tydligare flöden då kan skapas. Exempel på 

detta är att dela in stadsrummet i olika zoner. Möbleringszoner där möbler och 

träd kan placeras, gångszoner där man tryggt utan hinder kan ta sig fram 
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och cykelzoner som möjliggör snabb transport för cyklister utan att äventyra de 

gåendes säkerhet. Delar man in stadsmiljön i olika zoner undviker man även 

tomma utrymmen som inte används och på så sätt får en livligare och mer 

estetisk miljö. 

 

För personer med funktionsnedsättning skall lösningar som möjliggör deras 

framkomlighet utformas på ett sätt som passar in i området. En estetisk 

tilltalande miljö handlar inte bara om vad vi ser, vi tar in den fysiska miljön 

genom alla våra sinnen, såsom känsel och hörsel. Det är inte heller självklart att 

det som uppfattas vackert på en plats, gör det på en annan plats. Mycket handlar 

om att utforma platsen efter dess sammanhang, balansen mellan storleken på 

omgivande bebyggelse och proportionerna som skapas av olika föremål. Det är 

därför viktigt att tänka på vilken skala man använder på olika lösningar och var 

man väljer att placera dessa. Tillgängliga lösningar bör vara genomtänkta och 

antingen passa in i miljön eller avsiktligt stå ut på ett tilltalande sätt. Platser där 

enbart funktionalitet har beaktats, uppfattas ofta som provisoriska och passar illa 

till platsen (Leine och Hellström 2012). Det är därför väsentligt att anpassa varje 

lösning till den individuella platsens estetiska utgångspunkt. För personer med 

synnedsättning handlar även tryggheten om att kunna lita på att oväntade hinder 

inte uppkommer i ledstråken och att man underhåller områden (Trafikverket 

2011). 
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Figur 4. Östra Sjukhusets geografiska placering. Källa: Google maps (u.å) . 

3 Östra sjukhuset, Göteborg 

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Östra sjukhuset tillsammans med Högsbo-, Mölndal- och Sahlgrenska sjukhus 

samt rättpsykiatrikliniken Rågården är en del av Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Samtliga utgör över 17 000 anställda, vilket gör 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset till norra Europas största sjukhus.  

Östra sjukhuset byggdes under en tioårsperiod mellan 1968–1978 och består av 

flertal olika avdelningar utspridda inom sju fastigheter, där exempelvis 

förlossning, barn- och ungdomspsykiatri samt röntgen ingår (Västra 

Götalandsregionen 2011). 

3.1.2 Områdesbeskrivning  

Östra sjukhuset är belägen i den östra delen av Göteborgs stad och gränsar till 

Partille kommun (se Figur 4). Sjukhuset är byggd enligt principen hus i park och 

är omgiven av både grönområden och bergformationer. För illustration över det 

studerade området, se Bilaga 1. Sjukhusbyggnaderna består av ett flertal 

punkthus med ett öppet gaturum och grönområden mellan husen där zoner 

separerar de olika ändamålen. Gatorna i området följer naturens stråk vilket 

förstärker den naturnära karaktären. Fastigheterna inom området följer en typisk 

modernistisk stil med enkel och stilren arkitektur där betongelement utgör den 

huvudsakliga andelen. Funktion och rationalitet speglas i den gestaltande 

exteriören (Västra Götalandsregionen 2011). 
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3.1.3 Visioner och mål  

Östra sjukhusets främsta mål är att ge vård för invånarna i Storgöteborg samt 

högspecialiserad vård även för resten av landet. Här ska även forskning och 

undervisning bedrivas för att ständigt ligga i framkant inom området och 

utvecklas. Verksamheten skall hålla högsta kvalitet och bedrivas med hänsyn till 

patientens behov och erfarenhet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015). 

Sjukhusets höga standard ska inte enbart speglas i vården som ges, utan även 

reflekteras inom och omkring sjukhuset. Målet gällande utformningen är att 

arkitekturen ska vara utformad på så sätt att patienter och anhörigas 

välbefinnande står i fokus. Detta möjliggörs genom att forma en modern och 

tillgänglig miljö för samtliga och samtidigt behålla den ursprungliga karaktären 

på området för att skapa en känd trygghet.  

 

De allmänna platserna på sjukhusområdet skall vara tillgängliga och enkla för 

alla besökare att orientera sig inom. Bland annat skall bra kollektivtrafik 

möjliggöra detta men även vägen mellan angöringsplatser och entréer till de 

olika byggnaderna skall utformas på ett enkelt och säkert sätt. Miljön skall i 

första hand utformas enligt fotgängarnas villkor. För att skapa en trygg miljö för 

både fotgängare och cyklister, placeras cykelvägar på ytterkanten av 

sjukhusområdet. 

 

I takt med att närområdet förtätas kommer allt fler människor att vistas inom 

området och ta del av verksamheten. Alla skall ha rätt till en jämlik vård och en 

jämlik upplevelse av sjukhuset. Flera stora ny- och ombyggnationsprojekt av 

Östra Sjukhuset planeras inom de närmaste åren, vilket möjliggör en ökad 

kapacitet för tillväxt och utveckling samt trygg och trivsam miljö för besökarna. 

(Västra Götalandsregionen 2011). 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som har tillämpats i arbetet för att ta fram 

tillgänglighetslösningar, vilket grundas på olika perspektiv. Enligt Golledge 

(1993) kan två aspekter beaktas vid utformning av en tillgänglig miljö, den första 

är att granska gällande lagar och bestämmelser av området. Vidare bör 

människors samspel i miljön uppmärksammas, för att se hur personer med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna utnyttja platsen.  

 

Inledningsvis har lagar och rekommendationer från myndigheter studerats. 

Därefter har intervjuer med sakkunniga inom ämnet gjorts samt fallstudier 

tillsammans med personer med olika synnedsättningar utförts. Resultaten från de 

praktiska momenten följs av analyser som tillsammans med litteraturstudien 

utgör grunden för detta arbetets rekommendationer och visualiseringar av olika 

tillgänglighetslösningar. Arbetets rekommendationer har presenterats i 

punktform som fastställer studiens framtagna funktionskrav för specifika 

lösningar samt i form av egna illustrationer skapade i programmen Sketchup och 

Lumion. Samtliga bilder är författarnas egna, om inget annat anges. 

4.1 Litteraturstudier 

Förarbetet har bestått av litteraturstudier för att forma relevanta grundläggande 

kunskaper inom ämnet tillgänglighet. För att få en bakgrund kring vad som 

måste följas på laglig nivå, vilka riktlinjer och rekommendationer som finns och 

vilka studier som gjorts inom tillgänglighetsanpassningar har Plan-och 

Bygglagen, Plan-och Byggförordningen, Boverkets Byggregler, ALM 2, Västra 

Götalandsregionens riktlinjer och standarder granskats. Rapporter som är utgivna 

av myndigheter, tidigare arbeten och forskning om ämnet tillgänglighet i 

utomhusmiljöer samt vetenskapliga artiklar har också studerats.   

4.2 Fallstudier 

En fallstudie utfördes på Östra sjukhuset i Göteborg. För att få en bättre 

förståelse om områdets utformning samt olika tillgänglighetslösningars fördelar 

och brister, togs det hjälp av Lisa Ly som har synskadan, optikushypoplasi. 

Tillsammans undersöktes huvudgångar mellan byggnader, angöringsplatser till 

entréer samt busshållplats till huvudentrén. Längs gångarna följdes naturliga och 

konstgjorda ledstråk, övergångsställen, placering av möblering samt trappor 

undersöktes. Utöver Östra sjukhuset, undersöktes även Centralstationen efter 

rekommendation från Lisa som anser att denna plats har en god 

tillgänglighet.                                                          

 

För att få tydligare förståelse för vilka tekniker synnedsatta personer använder 

och vilka hinder de kan stöta på i en utemiljö, utfördes ett möte tillsammans med 

Synskadades Riksförbund (SRF) i Göteborg. I detta möte medverkade Erik 
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Johansson Lönnroth, ombudsman på SRF, och Leif Sunesson, som har olika grad 

av synnedsättningar. Leif är blind och Erik har lebers sjukdom som medför 

centralt synbortfall. I denna fallstudien besöktes inledningsvis Östra sjukhuset 

och sedan även Nils Ericson terminalen, Brunnsparken och Drottninggatan i 

Göteborg. Dessa platser föreslogs av Erik, efter önskemål om ytterligare platser 

med bra och dåliga tillgänglighetslösningar. Syftet är att bedöma olika 

tillgänglighetslösningar genom en inventering av entréer, gångbanor, naturliga 

och konstgjorda ledstråk, möbleringszoner, trappor och övergångsställen. 

Urvalet av testpersoner gjordes av SRF, beroende på vilka som kunde ställa upp 

på utsatt tid.            

 

För att få insyn i hur andra städer har arbetat med tillgänglighet, har 

observationer av utemiljön på Karolinska universitetssjukhuset gjorts. Detta val 

för att Karolinska är ett av Europas största universitetssjukhus och att delar av 

det är nykonstruerat (Bergqvist 2016). Här följdes områdets ledstråk från 

angöringsplats till respektive entré. Huvudingångar, övergångsställen, trappor 

samt möbleringszoner undersöktes. Vidare gjordes ytterligare en observation i 

Stockholm, på Mall of Scandinavia eftersom det är Nordens största köpcentrum 

som öppnades i slutet av 2015. Ledstråk från tunnelbanestationen fram till 

entréen i närmast anslutning till tunnelbanan följdes och studerades. Enligt 

Europeiska kommissionens pressmeddelande, utdelades utmärkelsen “Access 

City Award” till Borås Stad år 2015. Denna som ett erkännande av stadens 

insatser för att skapa en tillgänglig stad för alla med bra exempel på vilka 

åtgärder som kan vidtas för att undanröja hinder (Europeiska kommissionen 

2014). Detta är därför en intressant stad att undersöka. Stråk följdes från 

stationen, genom centrum och fram till Borås stadskontor.  

4.3 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har genomförts i form av mer eller mindre fria dialoger 

beroende på respondent. Dessa intervjuer kan ses som halvstruktuerade då den 

följs av samtal snarare än ett föreskrivet intervjuprotokoll med bestämda frågor 

som skapar utrymme för följdfrågor.  

 

För att få mer kunskap kring Borås tillgänglighetsarbete, gjordes en intervju med 

tillgänglighetskonsulenten Lena Mellbladh och landskapsarkitekten Åsa 

Agneståhl som arbetar på stadskontoret i Borås. Under intervjun diskuterades 

frågor gällande estetik och tillgänglighet för personer med nedsatt syn i 

utemiljöer. På grund av den geografiska avgränsningen där Göteborg har sina 

egna riktlinjer gjordes en intervju med Henrik Ehrlington, utvecklingsledare på 

fastighetskontoret, som är erfaren inom tillgänglighetsarbetet och Ann Olausson, 

tillgänglighetsrådgivare för Göteborg stad. Detta möte bestod av mer punktliga 

intervjufrågor, men även en fri dialog kring de lösningar som observerats under 

tidigare fallstudier för att påpeka brister och fördelar.  

De tillgänglighetslösningar som ska utformas och presenteras i resultatet är 

främst anpassade till användarens behov och därför ligger stor vikt på att 
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sammanställa deras synpunkter. Kvalitativa intervjuer gjordes i samband med 

fallstudierna, där frågor ställdes under och efter testerna om deras upplevelser av 

omgivningen. Intervjun baserades på punktfrågor men bestod i största del av en 

öppen dialog för att ge möjlighet till fördjupning av eventuella frågor.  

4.4 Urval, validitet och reliabilitet 

4.4.1 Platsobservationer  

Urvalet av platser till undersökningen är avgränsad till Göteborg, Stockholm och 

Borås. Göteborg valdes för att Östra sjukhuset finns där. Stockholm, eftersom 

Karolinska Universitetssjukhus är ett delvis nytt och välinvesterat område med 

samma verksamhetsinriktning, samt Borås då staden har vunnit pris för sitt 

tillgänglighetsarbete. Undersökningarna är utförda efter att grundkunskaper 

genom den litterära datainsamlingen inhämtades.  

4.4.1.1 Fallstudier med Lisa, Erik och Leif   

Fallstudierna gjorda med Lisa, Erik och Leif är baserade på ett genomtänkt urval 

av olika synnedsättningar som utnyttjar tillgänglighetslösningar, för att motsvara 

en bild av verkligheten. Arbetet behövde personer med olika synförmågor vid 

undersökning av utemiljön för att få kunskap om fördelar och brister. Studien 

baseras på testpersonernas subjektiva upplevelser och åsikter om olika 

tillgänglighetslösningar vilket ger en hög validitet. 

 

Om liknande platsundersökningar med Leif, Erik och Lisa utförts, på samma 

geografiska område hade utfallet blivit relativt densamma. Hade personer med 

andra typer av synförmågor tagits in, hade resultatet troligtvis kunnat se 

annorlunda ut. Problematiken i denna typ av studie är reliabiliteten då 

testpersonernas subjektiva upplevelser och åsikter inte representerar hela 

målgruppens. Reliabiliteten varierar även beroende på till vilken grad 

testpersoner tillåts att gå självständigt. I de fältstudier som utfördes läts de gå så 

självständigt som möjligt, men vid behov ledsagades personerna för att undvika 

risker.  

4.4.2 Kontakt med sakkunniga  

Urvalet av vilka sakkunniga som skulle intervjuas är avgränsat till de som har 

erfarenheter och arbetar med tillgänglighet samt utformning av utemiljöer. 

Validiteten är relativt hög eftersom alla arbetar med liknande frågor och för 

kommuner, det vill säga inte konsulter och företag med ekonomiska 

affärsintressen. Svaren på frågor och funderingar angående ämnet var relevanta 

för arbetet. Reliabiliteten i svaren ses som trovärdig eftersom de är kvalificerade 

att svara på frågor kring tillgänglighet. En av de tillfrågade är landskapsarkitekt 

och kan tillföra med råd om den estetiska aspekten.  
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5 Genomförande  

Examensarbetet pågår under en 10-veckorsperiod, där de första veckorna bestod 

av att ta fram en översiktlig tidsplanering och litteraturinsamling. Även kontakt 

med Synskadades riksförbund (SRF) och Stadskontoret i Göteborg och Borås via 

telefon och mail. Första fältstudien gjordes tillsammans med Lisa för att ge 

förståelse i hur ledstråk kan tänkas följas och hur de nyttjas. Med denna grund 

och hennes vägledning, kunde fältstudierna i Borås och Stockholm utföras 

självständigt. Sedan ägde det första mötet rum med sakkunniga i Borås 

Stadskontor för att få en inblick hur de har arbetat samt tips till de lösningar som 

ska tas fram i arbetet.  

 

Fältstudierna som hittills hade gjorts tillsammans med mötet i Borås, 

sammanställdes och analyserades. Detta underlag användes för den 

nästkommande fältstudien med SRF för att vägleda vilka lösningar som specifikt 

behövde undersökas. Fältstudien med Erik och Leif, i samarbete med SRF visade 

även andra aspekter som var väsentliga att studera, vilka tidigare inte hade 

beaktats. En sista intervju gjordes på Göteborgs Fastighetskontor när arbetets 

resultat och lösningar hade tagits fram. Dessa presenterades och frågor ställdes 

under mötet. Fler tips tillkom som kompletterade  det slutgiltiga resultatet. 

 

Avslutningsvis, diskuterades arbetets metod och resultat som ledde fram till en 

slutlig bedömning. Under arbetets gång har handledaren Samuel Palmblad varit 

till stor hjälp vid tankegången av arbetet.  

 



26 

Ly, Marcuson och Moayed 

6 Resultat och analys 

Detta kapitel är uppdelat i fyra delar. I avsnitten 6.1, 6.2 och 6.3 presenteras 

sammanställningen av fältstudierna samt intervjuer för respektive undersökt ort. 

I det sista avsnittet, 6.4, redovisas gällande lagar och regler samt det slutliga 

rekommendationer som har tagits fram efter en sammanställning av teori, 

intervjuer samt platsobservationer. 

6.1 Göteborg 

Avsnittet är uppdelat i tre moment, i den första presenteras intervjun med 

sakkunniga på fastighetskontoret, sedan sammanställs fältstudierna med Lisa Ly, 

Erik, Leif och deras upplevelser av utemiljö. Avsnittet avslutas med en analys.  

6.1.1 Intervju med Fastighetskontoret 

Göteborgs Fastighetskontor arbetar främst med områdena mark, exploatering, 

förvaltning och boende. De ansvarar även för tillgängligheten i kommunen där 

de samordnar och utvecklar tillgänglighetsarbetet i den fysiska miljön. Arbetet 

utförs främst genom utbildning och rådgivning.  

 

Enligt Henrik Ehrlington, utvecklingsledare på Fastighetskontoret, är enhetlighet 

en av de viktigaste faktorerna som bidrar till en bra och säker 

tillgänglighetsanpassning. Ann Olausson, tillgänglighetsrådgivare, menar att den 

största anledningen till att man inte planerar lösningarna från första början är för 

att många beställare anser att det kommer att kosta för mycket pengar. Detta 

medför dock att tillgänlighetslösningar måste tillämpas i efterhand och anpassas 

till omgivningen, vilket är mer kostsamt än om tillgängligheten skulle tas hänsyn 

till från början. Vid frågan vad för problem som kan uppstå när 

tillgänglighetslösningar anläggs i efterhand, var det i första hand att ledståken 

inte blir konsekventa. Det sker ofta att delar fattas i ledstråket och detta 

begränsar framkomligheten när man orienterar sig med hjälp av ledstråket. 

Ehrlington belyser att ledstråken måste fungera kontinuerligt för att vara 

användbara och att ett helhetstänk måste tillämpas vid utformningen av dessa. En 

vanligt förekommande brist är avsaknaden av tydliga samarbeten mellan de olika 

aktörerna, vilket gör att ledstråken inte fortlöper mellan olika områden. 

Ehrlington nämner även att problem kan uppstå i efterhand, såsom vid 

ombyggnad, där vissa delar av markbeläggningen görs om utan att 

uppmärksamma de befintliga ledstråken. Detta kan skapa plötsliga hålrum och 

avbrott i stråket. Problem på grund av okunskap bland olika aktörer är en annan 

brist som leder till att ledstråken blir oanvändbara. Vid tillägg eller förändring av 

områden kan problem skapas, ett exempel är när Göteborg Stad ställer ut stora 

blomkrukor för att förhindra bilister in i vissa områden. Det som inte 

uppmärksammas i detta fall är att dessa blomkrukor övertäcker ledstråket och 

utgör fara i form av plötsliga hinder för personer som orienterar sig med hjälp av 

stråket. 
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Tillgänglighetsfrågan skall behandlas genom hela byggprocessen, det vill säga 

från förstudie till förvaltning samt att samtliga inom processen bör ha kunskap 

om detta och inte enbart en sakkunnig som behandlar frågan. Denna fråga ska 

vara lika självklar som exempelvis brandsäkerhetskraven. Ur estetiskt perspektiv 

är den bästa tillgänglighetslösningen den som andra inte noterar, menar 

Ehrlington. För att kunna utforma dessa måste utformningen av ledstråk planeras 

från början och inte försöka efterkonstruera lösningar. De bästa ledstråken att 

använda är enligt Ehrlington och Olausson, de naturliga eftersom de i större grad 

finns kvar och är användbara, även vid ombyggnad och förändring av 

verksamhet. Dock för att dessa ska fungera krävs det att de olika fastighetsägarna 

informeras för att föremål inte ska placeras på fel ställe och skapa hinder. 

 

Det finns många lösningar som kan upplevas som bristfälliga och hur man på 

bästa sätt ska lösa olika hinder varierar. En osäkerhet finns i hur cykel- och 

gångbanor säkrast ska separeras. Enligt Ehrlington är tydlig visuell linje med 

taktil kontrast den tydligaste. Banorna ska vara utformade på samma sätt över 

hela området och detta ska ske konsekvent utan att gång- och cykelbanan 

plötsligt byter plats. Att skilja mellan gång- och cykelbana med hjälp av kantsten 

ska undvikas eftersom detta kan skapa fara och öka fallrisken för cyklister. Ett 

annat exempel är trappor, där Ehrlington belyser att det viktigaste med en säker 

trappa är att denna har en enhetlig utformning där stegens höjd och bredd inte 

varierar. Det är viktigt att markera längst ut på första och sista stegens ytterkant, 

och inte nödvändigtvis markera hela trappstegen eftersom detta kan uppfattas 

som att trappan tar slut ett steg för tidigt, berättar Olausson. Denna kontrast kan 

göras i form av en kontinuerlig linje längst hela ytterkanten men även i form av 

cirklar. Dessa cirklar får dock inte vara för brett utspridda då dem tillsammans 

ska bilda en tydlig linje när man kisar med ögonen. Anledningen att dessa ibland 

placeras med för stort mellanrum är att stenen kan spricka. 

 

För att framställa de mest optimala lösningarna tror Ehrlington och Olausson att 

man genom kunskap om tillgänglighet och olika gruppers behov i större 

utsträckning, samt goda arkitektoniska lösningar kan åtgärda de flesta 

problemen. Att konflikter mellan lösningar anpassade för personer med 

orienterings- och rörelsenedsättning uppkommer, beror likaså på okunskap då 

dessa lösningar ofta kan samspela. Ehrlington nämner exemplet på 

övergångsställen där personer med nedsatt orienteringsförmåga vill ha en tydlig 

kant medan personer med rörelsenedsättning vill ha ett parti i noll-nivå. 

Lösningen på detta har blivit att man har båda, det ena utesluter inte det andra 

utan det krävs bara lite tanke bakom det. Sammanfattningsvis anser de att 

kunskap och enhetlighet är nyckeln till en säker och tillgänglig plats för alla.  
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6.1.2 Fältstudie med Lisa (Optikus hypoplasi) 

Lisa har optikushypoplasi och föredrar att använda konstgjorda ledstråk vid 

orientering då hon upplever dessa som tryggare eftersom de är tydliga. Att följa 

naturliga ledstråk, såsom fasader upplevs som osäkert då det ideligen kan 

förekomma hinder som exempelvis blomkrukor och gatupratare, det vill säga 

stående reklamskyltar. 

 

Centralstationen i Göteborg är en plats hon ofta befinner sig på och använder 

därför käppen som markering för att uppmärksamma omgivande människor. 

Centralstationen har enligt Lisa tydliga och användbara konstgjorda ledstråk som 

visar vägen genom visuella och taktila linjer. Raka och konsekventa linjer gör att 

hon snabbare kan ta sig fram utan avbrott. De brister som hon upplevde på denna 

plats är övergången mellan olika typer av ledstråk där tjocklek och struktur 

varierar. I utemiljön vid perrongen, kombineras olika material och ytstrukturer 

på sådant sätt att syftet är svår att uppfatta, exempelvis uppfattades den bredare 

ledytan som en valyta (se Figur 5). 

 

Varningsplattor med rundade kupoler anser hon vara svåra att upptäcka eftersom 

de inte ger tillräcklig friktion. Användning av varningsplattor för olika ändamål 

skapar förvirring av vad som ska identifieras, exempelvis att ledstråket till 

orienterande skyltar slutar med varningsplattor (se Figur 6). Hon berättar att 

avsaknaden av enhetliga lösningar är ett stort problem på många ställen och det 

är en bidragande faktor till att besök av nya platser på egen hand undviks.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Ledstråket består av varierande ledytor. 
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Vidare besöktes Östra sjukhuset, där första hindret var ett övergångsställe med 

obefintliga kontrastmarkeringar på marken, vilket medförde att Lisa inte kunde 

upptäcka dem (se Figur 7). Utformningen av övergångsställen varierar över 

området. Ett övergångsställe som Lisa anser är säker utformad, har en hög 

kantsten med stolpe samt kontrastmarkeringar över gatan (se Figur 8). För att 

öka säkerheten kan det kompletteras med en distinkt visuell och taktil 

varningsplatta. Vid många övergångsställen saknas kantsten vilket medför att de 

inte upptäcks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Varningsplattor som hänvisar till skylt. 

Figur 7. Övergångsställe utan kontrastmarkeringar. 

Figur 8. Övergångsställe med upphöjd kant och nollad nivå. 



30 

Ly, Marcuson och Moayed 

Utformningen av entréerna är inte konsekventa, där vissa är tydligare än andra. 

Lisa vill helst inte bli hänvisad till mitten av en entré. Enligt Lisa är det en fördel 

när ledstråket sträcker sig fram till sidan av entrén som avslutas med en 

informerande skylt med text och punktskrift. En ofördelaktig entré, är den när 

man leds fram till sidan av entrén där skylten är placerad på motsatt sida av 

ingången (se Figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

På flera ställen inom sjukhusområdet uppkommer hinder i form av blomkrukor 

och gatupratare som står i vägen. Bänkar och cyklar är vid många ställen 

placerade avskilt från gångvägen, men uppkommer som hinder på flertalet 

ställen. Överlag är möbleringszoner svåra att uppfatta.   

 

Även på Östra Sjukhuset likt Centralstationen, används egna lösningar 

oenhetligt. Varningsplattor används som valytor på vissa ställen, och på andra en 

slät platta istället. Att varningsytan här inte betyder fara utan val av riktning kan 

bli svårbegripligt och förvirrande. Ett annat problem är valet av plattor omkring 

konstgjorda ledstråk som medför stor friktion och gör de taktila plattorna 

svårupptäckta (se Figur 10), därför är en slät platta att föredra påpekar Lisa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Ledstråk leder fram till sidan av entrén. På andra sidan av 

entrén står den informerande skylten. 

Figur 10. Ledstråk med olika ytmaterial i omgivningen. 
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Överlag upplever Lisa området ostrukturerat och har svårigheter att följa ledstråk 

en längre sträcka innan hinder och avbrott uppkom. Det finns kortare sträckor 

där de naturliga ledstråken, gångbana mot gräs eller annan vegetation, enligt Lisa 

är välutformade. Dessa ligger väl avskilt från körbanan och är lätta att följa (se 

Figur 11 och Figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Gångbana med naturliga ledstråk. 

Figur 12. Gångbana med naturliga ledstråk. 
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Figur 13. Leif missar parkbänken med käppen och går 

in i kanten. 

6.1.3 Fältstudie och intervju med Erik (LHON ) och Leif 

(näthinneavlossning) 

 

Leif och Erik tillämpar olika tekniker vid orientering. Erik, som har ett centralt 

synbortfall, tar sig fram genom kontraster och markeringskäpp. Leif, som helt 

saknar synförmåga, förflyttar sig främst genom hörseln och kan använda sig av 

teknikkäpp eller markeringskäpp. Han har kännedom om grundpriciperna av de 

konstgjorda ledstråken och deras funktion men följer sällan dessa på grund av att 

utformningen samt syftet varierar på olika platser. Omväxlingen skapar 

förvirring och begränsar rörelsefriheten. Leif föredrar därför att följa naturliga 

ledstråk såsom gräskanter och murar som kontrasteras visuellt och taktilt, vilka 

är enkla att följa. Dessutom är det lättare att förhålla sig till de naturliga 

ledstråken med eko-orientering, förutsatt att miljön inte är bullrig. Genom 

fötterna kände Leif olika ytmaterial och få en bild på hur omgivningen såg ut. 

Problem som förekommer regelbundet vid Leifs förflyttning är möblering i 

gångbanan. Leif berättar att de bänkar som finns på området inte är bra eftersom 

de är svåra att upptäcka med käpp. Bänkarna står endast på två ben som är 

indragna, detta gjorde att Leif kolliderade med bänkarna (se Figur 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydliga möbleringszoner i form av fack för sittbänkar och cyklar fanns som 

håller ledstråk fria från hinder (se Figur 14) uppskattades av både Leif och Erik. 

På vissa områden har dock cykelställ anordnats på ledstråk, som blir ett hinder 

för den som följer den (se Figur 15). Det fanns inte lika tydliga zoner för stora 

soptunnor, som var placerade på gångstråken, vilket orsakade avbrott och Leif 

gick städigt in i dessa (se Figur 16).  

 

 

 



33 

Ly, Marcuson och Moayed 

Figur 16. Bänk är placerad utanför gångbana. Soptunnan 

invid det naturliga ledstråket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De konstgjorda ledytorna byter inkonsekvent karaktär i form av färg, material 

och mått. Detta hade ingen större påverkan för Eriks orientering, förutom att han 

önskar ett enhetligt system att orientera sig efter. Däremot försvårade variationen 

av sinusplattornas bredd orienteringen för Leif. På flera ledstråk var de 20 

centimeter breda, och var inte märkbara och missades av Leif.  

Figur 14. Cykelställ finns placerade utanför gångbana. 

Figur 15. Cykelställ och cyklar finns placerade på 

ledstråk. 
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Det ledstråk som finns vid busshållsplatsen (se Figur 17), är enligt Erik visuellt 

och taktilt tydlig och lätta att följa. Leif hade andra åsikter, där han tyckte att den 

omkringliggande ytan inte var jämn och hade många skarvar där teknikkäppen 

fastnade i och hindrade gång i önskad fart.  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

I området finns en trappa som är ojämn med långa och lutande plansteg, vilket 

bidrar till en problematisk och orytmisk rörelse (se Figur 18) . Trappans 

utformning utgör en stor fara och osäkerhet för Leif, där han snubblar på 

trappstegen. Han pekar även ut ledstångens placering som farlig, då en hög 

kantsten avskiljer stången från trappan. När han ska gå fram och greppa tag om 

ledstången snubblar han på kantstenen (se Figur 19). Något som dock 

uppskattades var ledstången i trappans början och slut, där denna med en 

nedgående böjning konkretiserar när trappan påbörjas och avslutas (se Figur 20). 

Vad gäller visuella kontrasterna i trappan, ansåg Erik dessa som obefintliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18.  Långa och lutande plansteg. 

Figur 17. Små plattor som omgivningsmaterial av 

konstgjort ledstråk.. 
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Figur 20. Ledstången börjar och slutar med en 

krökt form. 

Figur 21. Trappa på Östra sjukhusets område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På området finns trappor som upplevs bättre (se Figur 21) då dessa är mer 

enhetliga och har relativt jämna steg. Ledstängerna påbörjas och avslutas en bit 

ifrån trappan i en rundning. Stängernas placering orsakar ingen snubbelrisk vid 

kant som i föregående trappa. En kontrastmarkering i form av en remsa längst ut 

på första och sista trappsteget var enligt Erik tillräcklig, dessa var dock utslitna 

och behöver underhållas. En färgändring på hela trappsteget är nödvändigtvis 

inte tydligare och kan till och med vara mer förvirrande.   

 

 

 

 

 

 

Figur 19. En hög kansten ligger mellan trappstegen 

och ledstången. 
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Figur 22. Brunnsparken – gångbana skild från 

körbanan med pollare. 

Figur 23. Brunnsparken – ”Trappsteg” runt fontän. 

Överlag tyckte Erik och Leif att Östra sjukhusets utemiljö var rörigt och 

oenhetligt vilket gjorde det svårt att orientera sig inom. De upplevde att områdets 

tillgängliga lösningar hade byggts var för sig och att det inte fanns ett 

helhetstänk. 

 

Vidare undersöktes Brunnsparken och Drottninggatan, som enligt Erik och Leif 

inte var en tillgänglig utemiljö. Bristen på tydliga möbleringszoner, ledstråk och 

oförmodade hinder är de främsta problemen som stöttes på. Området är 

osammanhängande, och i kombination med för lite taktil kontrast samt bullrig 

miljö är det näst intill omöjligt att orientera sig på området. Kantsten mellan 

spår- och gångsområdet är på många platser obefintliga, detta försvårar 

uppfattningen av när man befannier sig i farozonen (se Figur 22). Det finns 

trappsteg runt en fontän på platsen som inte är kontrastmarkerad, vilket skapar 

snubbelrisk. Ljudet från fontänen i sig kan däremot ge uppfattning av var man 

befinner sig (se Figur 23). 
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Figur 24. Nils Ericson terminalen. 

Nils Ericson terminalen, är förvisso inomhus men de tillämpade 

tillgänglighetslösningarna kan även appliceras på en utomhusmiljö. Enligt Erik 

och Leif är denna plats välutformat i avseende till dess tillgänglighet och 

användbarhet. Tydliga och okomplicerade lösningar gör platsen både tillgänglig 

och användbar för samtliga besökare. Terminalens interiör är indelad i tre zoner 

som utgörs dels av affärer och caféer, ett gångstråk samt en zon för sittplatser. 

Genom att placera växtlighet och belysning längs med räta linjer, förtydligas 

zonerna ytterligare och orientering inom platsen förenklas (se Figur 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6.1.4 Analys  

Enligt Boverkets byggregler bör trappor vara utformade med jämna steg där 

höjden på sättsteg och stegdjup är densamma genom hela trappan. Det står även i 

regelverken att lutning på trappan får ske om denna görs enhetlig under hela 

trappan (BFS 2011:6 – BBR 18, 8:232 kap.). Det framgår alltså inte om trappan 

måste vara vinkelrät i förhållande till sättstegen. På Östra sjukhuset fanns en 

trappa som enligt regelverken är godkänd, men på platsbesöket upplevdes denna 

negativ. De lutande trappstegen blev mer lik en ramp där plansteget var utdragen 

i förhållandet till sättsteget, vilket skapade en orytmisk rörelse (se Figur 18). 

Detta är särskilt viktigt att åtgärda med tanke på att personer med synnedsättning 

kan ha ökade svårigheter med balansen (Boverket 2005). Även 

kontrastmarkeringen på trappan var bristfällig enligt de tillfrågade. Ledstängerna 

vid trappan uppfyllde de krav som Boverkets byggregler (BFS 2011:6 – BBR 

18) ställer. Den böjda ledstången i trappans inledande och avslutande parti, 

upplevdes väldigt tydligt och var ett bra hjälpmedel. Något som var bristfälligt 

var placeringen av ledstången, vilket var för långt ut från trappartiet. Detta 

medförde att trappans ytterkant som utgjordes av avskiljande kantsten utgjorde 

fallrisk (se Figur 19). Denna sten var även av samma nyans som trappan som 

medförde svårigheter att urskilja dessa, vilket i sin tur också ökar fallrisken.  
 

Den andra trappan som studerades var betydligt bättre ur snubbelsynpunkt, 

eftersom den var kontinuerlig och hade en tydlig uppbyggnad. 

Kontrastmarkeringen var inte utförd enligt BBR:s riktlinjer som uppger att hela 



38 

Ly, Marcuson och Moayed 

första och sista trappsteget skall ha avvikande kontrast. Istället fanns en svart 

remsa på cirka 3 centimeter längs med första och sista trappsteget. Denna variant 

var enligt de tillfrågade att föredra eftersom de lättare upptäckte trappans första 

och sista steg. Däremot var markeringen bristfällig på grund av att den var utnött 

på många ställen och svår att upptäcka. 
 

Enligt tidigare studier påstås det att en enhetlig miljö underlättar för personer 

med synnedsättning (Svensson 2015). Den här åsikten delades av de tillfrågade. 

Det är viktigt att plattor av samma karaktär används för samma ändamål för att 

dessa ska vara användbara.  

 

En faktor som gjorde att varningsplattor inte upptäcktes var storleken, när dessa 

hade måtten 20x20 centimeter  passerades dessa utan kännedom. Det finns olika 

synpunkter kring hur sinusplattor ska läggas, antingen över eller i jämnhöjd med 

omgivande beläggning (Trafikverket 2013). Av observationerna kunde det 

fastställas att den varianten med uppstickande sinuskurvor var mer effektiv 

eftersom känseln i käppen ökade. En samlad åsikt av testpersonerna var även att 

en slät platta ska användas som valyta, eftersom det blir en tydlig kontrast. Flera 

rapporter har lyft fram att naturliga ledstråk är att föredra än de konstgjorda 

(Ståhl och Almén 2007). Detta är dock individuellt och kan enligt denna studie 

inte generaliseras. En stor fördel med naturliga ledstråk är att dessa möjliggör för 

individer som följer dem att kunna identifiera sig inom olika miljöer och bygga 

upp en mental bild av sin omgivning (Newman och Nilsson 2015). Vid närmare 

undersökning av flera naturliga stråk upptäcktes det att dessa oftast inte är fria 

från hinder och upplevs därmed som otrygga. Ett annat hinder som förekom var 

möbleringsvalen, de bör vara utformade på ett sådant sätt att den lätt kan 

upptäckas med teknikkäpp och inte endast genom visuell kontrast. Ett exempel 

på detta var valen av vissa bänkvarianter som först upptäcktes vid kollision. 
 

Området runt entréer ska kontrastmarkeras med en kulör för att förtydliga 

(Svensson 2015). Avsaknaden av markeringar på de aktuella entréerna gjorde att 

upptäckten av dem var svåra. Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer (2015) 

skall även en orienterande skylt finnas i anslutning till entrén. Denna skylt fanns 

men vid flera ställen var den felplacerad och därmed inte användbar. 
 

Enligt Boverkets föreskrifter skall det finnas kantsten vid övergångsställen (BFS 

– BBR 2011:5). Detta visade sig vara mycket väsentligt eftersom det var 

specifikt på de ställena där detta saknades, som ledde till att personerna inte 

kunde identifiera när de befann sig på den trafikerade vägen. Det kan vara 

problematiskt att hålla rätt riktning vid övergångsställen när koncentrationen 

störs av en trafik eller vindpust. Utöver den räta kantlinjen skulle därför annan 

taktil markering vid övergångsställe underlätta. Överlag upplevdes estetiska 

lösningar som både positiva och negativa. Under studierna upptäcktes det att de 

miljöer som uppfattades som säkra och tydliga av allmänheten även oftare 

kändes detsamma för personer med synnedsättning. Även utsmyckningar i form 

av fontäner var något som uppskattades då de tydligt kunde upptäckas med hjälp 

av hörselsinnet och var därmed till hjälp för orienteringen. Dock är det viktigt att 
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dessa utformas på rätt sätt så att de inte skapar fara. Även tydliga linjer och 

riktningar som underlättar orienteringen för alla uppskattades av de tillfrågade.  

6.2 Borås 

6.2.1 Intervju med Borås Stadskontor 

Borås arbetar efter de nationella regelverken och efter Västra 

Götalandsregionens riktlinjer gällande tillgänglighet. Vidare finns 

funktionshinderråd som är knutet till kommunstyrelsen för rådgivning och 

samråd. Här finns möjligheter för aktiva dialoger för att påverka kommunens 

tillgänglighetsarbete redan i planeringsstadiet. Genom samråd och 

informationsutbyte har tillgänglighetsarbetet i Borås utformat egna standarder 

som ska gälla för staden. För att göra Borås till en så tillgänglig stad som möjligt, 

planeras tillgängligheten i ett tidigt skede. Redan i kommunens detaljplan 

framgår tillgängligheten och som sedan följer med i hela processen. Detsamma 

gäller den estetiska aspekten, att den likaså tas hänsyn till i det tidigare skedet 

och samspelar med tillgänglighetslösningarna.  

 

Enligt Åsa Hagneståhl, landskapsarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Borås, kan konflikter uppstå mellan funktion och estetik när man ska lägga in 

ledstråk i redan befintliga miljöer. Ledstråket bör anpassas till den omgivande 

markbeläggning både storleks- och formmässigt. För att få in alla aspekter i 

helheten är det viktigt att man planerar utformningen av utemiljön i ett tidigt 

skede. Det kan uppstå konflikter beroende på om det är en ny-, om- eller 

tillbyggnation. Exempelvis vid en nybyggnation av ledstråk kan man ta hänsyn 

till andra aspekter, som brunnar och andra markbeläggningar. Medan vid 

nybyggnation på befintlig mark med brunnar kan det skapa problematik. Det kan 

bli oundvikligt att lägga ledstråk längs en linje där befintliga brunnar finns, vilket 

kan förvirra personer som går längs stråket samt att den estetiska aspekten störs. 

Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent för Borås Stad, berättar att man bör 

använda naturliga ledstråk i första hand och så gott det går. Åsa Hagneståhl 

instämmer i denna punkt ur den estetiska synvinkeln. 

 

Måtten på ledplattorna varierar beroende på bredden på gatan, men ledstråket ska 

ha ett mått mellan 50–70 centimeter. Vid vardera sida av ledstråket skall det vara 

minst 90 centimeter fri yta. På många ställen i centrala Borås används flera 

plattor för att öka ledstråkets bredd och tydlighet. Dessa plattor har oftast en 

storlek på 35 x 35 centimeter, även om tre stycken 20 x 20 centimeters plattor 

med en total bredd av 60 centimeter föredras ur estetiskt synpunkt. Dock skall 

bredden på ledstråket anpassas i förhållande till omgivningen. I Borås används 

oftast kupolplattor som varningsyta samt som valyta. På många ställen används 

valytor med en slät yta, men på grund av att användning av andra släta material i 

omgivningen, som exempelvis betongplattor, kan detta förvirra orienteringen 

samt orsaka halkrisk. I Borås Stad har man därför valt att använda kupolplattor 
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på dessa valytor. För att ledstråken skall vara funktionella året om, har man även 

valt att använda uppvärmda plattor och på så sätt täcks inte ledstråken av snö. 

 

Det är viktigt att skilja på gång- och cykelväg för att förhindra olyckor, samt 

viktigt att viktigt uppmärksamma för trafikerad väg. Detta har man i Borås 

centrum löst genom att använda olika material på beläggningen som skall vara 

tydliga och taktilt urskiljbara. På vissa ställen finns även pollare för att varna 

fotgängare, vilka har en taktil pil på ovansidan för att visa riktningen som skall 

tas. Vid upphöjningar kan dessa pollare förekomma för att varna andra 

trafikanter att det finns en snubbelrisk. 

 

Hagnestål och Mellbladh förklarar att samtliga övergångsställen har en utfasad 

del i noll-nivå för att personer med rullstol, rullator och barnvagn ska kunna 

korsa gatan utan hinder. En annan del är anpassad för personer med 

orienteringsnedsättning. Denna del har varningsplattor samt en kantsten som är 

minst 4 centimeter högre än gatan för att tydliggöra att vägen som korsas är 

trafikerad av bilister. På bredare gator placeras möblerna, exempelvis 

parkbänkar, soptunnor, cykelställ, skyltar och trädplantering i möbleringszoner. 

För att underlätta framkomligheten är det viktigt att nämnda föremål är tydligt 

markerade och skilda från ledstråken för att undvika hinder för personer som 

följer ledstråket. Till exempel kan man sätta kantstenar runt trädplanteringar, 

parkbänkar och andra möbleringar vara placerade utanför gångbanan samt 

markeras genom att använda ett annat material under möbleringszonen än den 

omgivande markbeläggningen. Det skall även finnas en hårdgjord yta bredvid 

bänkar i parkerna för att få plats med exempelvis en rullstol. 

6.2.2 Platsobservation 

Ledstråk sträcker sig fram till ett övergångsställe som avslutas med en 

varningsplatta av kupoler och två svarta pollare på vardera sida. Pollarna är inte 

enbart ett varningsmärke för personer med orienteringssvårigheter, utan fungerar 

som en varning av nivåskillnader för alla. Kantstenen är 6 centimeter hög vilket 

gör det möjligt att känna av gränsen till bilvägen med fötterna (se Figur 25). Vid 

en gångbana i Borås centralstation finns det en valyta i ledstråket som består av 

den traditionella varningsplattan med kupoler. Från valplattan kan man följa ett 

ledstråk fram till ett övergångsställe som avslutas med en varningsplatta med 

skurna kupoler. Ett annat övergångsställe på samma område ser annorlunda ut, 

där trottoarkanten istället skär i varningsytan och gör den ojämn (se Figur 26).  
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Figur 25. Övergångsställe i centrum. 

Figur 26. Ledstråk till trottoarkant. 

Figur 27. Bilväg och gångväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Längs vägen från centrum till Stadskontoret finns distinkta gränser av vägzoner 

(se Figur 27), här är det tydligt vilken väg som är avsedd för biltrafik och vilken 

som är för gångtrafikanter med en väl synlig och kännbar skiljelinje. I Borås 

centrum står cykelställ och bänkar i varsitt fack, alla gatupratare står på samma 

linje och gångbanan är fri från hinder. Bänkar står i en egen zon med avvikande 

markbeläggning från gångbanan (se Figur 28).  
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Figur 28. Gånggata i centrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3 Analys 

En av lösningarna i Borås som avvek från Göteborg och Stockholm, var 

användningen av varningsplattor vilket utfördes här som varningsytor samt 

valytor. För att uppnå en god orienterbarhet bör platsen och stråket vara logisk 

utformad och vara enhetlig, alltså att plattor av samma karaktär används för 

samma ändamål (Svensson 2015). Detta innebär att stråken i Borås kan skapa 

förvirring om när det är fara och när det handlar om att byta riktning. 

 

I Borås upplevdes flera lösningar estetisk tilltalande. Ett exempel på detta är 

möbleringzoner som finns på huvudgatan, dessa uppfattades som estetiska samt 

funktionella för personer med nedsatt synförmåga. Hinder och avbrott i form av 

bänkar och cyklar kan störa orienteringen om dessa placeras på ledstråken (Leine 

och Hellström 2012), när möbleringen var placerade i märbara och avskilda 

zoner undveks dena typ av störmoment. I Borås löstes detta genom att använda 

avvikande markbeläggning och tydliga möbleringszoner på det sätt att hinder 

inte förekom i stråken. Genom att placera rinnande vatten i möbleringzonen har 

man även här skapat en punkt som går att förhålla sig till genom hörseln och 

därför fungerar vattnet som en orienteringspunkt. Här förstärks orienterbarheten 

genom att två eller fler sinnen (känsel och hörsel) kombineras vid förflyttning 

(Newman och Nilsson 2015) 

 

Att Borås lagt mycket vikt på estetiken är inspirerande, dock kan man se att vissa 

missar gjorts som försvårar framkomligheten, exempelvis det krökta ledstråket 

vid centralstationen (se Figur 26). Enligt de tillfrågade bör ledstråk bestå av räta 

linjer för att vara enkla att följa, dessutom är det viktigt att miljön har en enkel 

utformning för att den ska vara användbar (Svensson 2015). Andra lösningar 

som inte fungerar optimalt för personer med synnedsättning är användningen av 

smågatsten bredvid det taktila ledstråket som gör att det blir svårt att upptäcka 

stråket eftersom detta skapar minimala känselkontraster. Skildringar i 

strukturerna är viktiga vid orientering med teknikkäpp för att dessa ska kunna 
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identifieras (Newman och Nilsson 2015). Mönstrade ytor bör kombineras med 

släta ytor för att undvika förvirring (Klaesson 2008)  

6.3 Stockholm 

För att få inspiration till arbetets slutgiltiga lösningar gjordes ett studiebesök i 

Stockholm där två platser undersöktes. Mall of Scandinavia, Nordens största 

köpcentrum samt den gamla och nya delen av Karolinska Universitetssjukhuset. 

På dessa platser undersöktes trappor, övergångsställen samt gångar mellan 

angöringsplatser och entréer.  

6.3.1 Mall of Scandinavia 

På Mall of Scandinavia finns ledstråk fram till en dörrknapp och som sedan 

fortsätter till entrén (se Figur 29). Ledstråken består av två eller tre svarta 

ledstavar, valytorna har fler ledstavar och är placerade åt det andra hållet (se 

Figur 30). På flertalet ställen har dessa lossnat (se Figur 31). Det finns inga 

tydliga möbleringszoner, lösa föremål, som soptunnor och cykelställ, placerades 

intill de naturliga ledstråken vilket utgör hinder vid förflyttningen. Detta 

förhindrar även övergången från naturligt till konstgjord ledstråk (se Figur 32). 

Bristen på användbarheten beror på en oenhetlig planering av miljön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figur 29. Ledstråk till dörrknapp och ingång. 

Figur 30. Ledstråk som saknar ledstavar. 
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6.3.2 Karolinska universitetssjukhuset 

Vid Karolinska Universitetssjukhuset finns trappor som är taktilt och visuellt 

markerade. På första och sista trappsteget finns en svart linje, samt 

varningsplattor med kupoler innan första och sista trappsteget. Vägen till trappan 

leds av två olika stråk, ett konstgjort till mitten och ett naturligt i form av en mur 

till trappans ledstång (se Figur 33). Vid övergångsställena finns en vit 

kontrastmarkering innan man passerar gatan. En del av den består av 

varningsplattor med kupoler och den andra delen av en slät yta. Markeringen 

liknar övergångsställets vita linjer, detta medför att vägens början kan 

missuppfattas (se Figur 34). Vid ett annat övergångsställe följer en vågformad 

struktur längs med kontrastmarkeringarna som är taktilt kännbar (se Figur 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Cykelställ invid naturligt ledstråk. 

Figur 31. Ledstråk som saknar ledstavar. 
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Figur 33. Trappa vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Figur 34. Övergångställe med kontrastmarkering på 

trottoar. 

Figur 35. Vågformad struktursträcker bredvid överångsstället. 
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Figur 36. Vägg kolliderar med ledstråk. Lös möblering 

intill vägg. 

Figur 37. Cyklar placeras tätt vid ledstråk. 

Figur 38. Karolinska universitetssjukhusets huvudingång. 

På Karolinska Universitetssjukhuset likt Mall of Scandinavia, kolliderar ledstråk 

med möblering. På flera ställen ledde ledstråk in i fasaden, cykelställ och 

soptunnor. Bristen på tydliga möbleringszoner var även här en stor faktor till 

hinder (se Figur 36 och 37).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vid huvudentrén går ledstråk i mitten av gången från bussen till ingången. 

Förutom det taktila ledstråket, finns det visuellt svarta linjer som sträcker sig 

parallellt. Dessa underlättar inte enbart för de som följer ledstråk, de förstärker 

även riktningen till entrén för alla besökare (se Figur 38).  
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Figur 39. Parkområde med indelade möbleringszoner. 

På sjukhusområdets grönområden och parker finns parkbänkar, dessa är 

placerade utanför gångvägen vilket inte stör personer som följer längs det 

naturliga ledstråket (se Figur 39). Tydligt indelade zoner finns för att förhindra 

kollision. Ytmaterialet under parkbänken skiljer sig från gångbanan, men inte 

från gräset, vilket kan göra den svårupptäckt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Analys 

På Mall of Scandinavia består ledstråken av svarta ledstavar som skiljer sig från 

de tidigare besökta ställena. Här var valytorna i form av ledstavar som placerades 

åt andra hållet vilket kan vara svårt att förstå sig på om man inte brukar besöka 

området. De var även för små och kunde därmed enkelt missas. Dessa stavar kan 

ha valts av estetiska skäl men på grund av den mindre storleken samt att flera av 

dessa har lossnat, är dessa funktionellt bristfälliga. Slitage av ledstråk försämrar 

orienterbarheten och bör åtgärdas för att stråken ska vara användbara (Leine och 

Hellström 2012). Området vid entren var öppet och hade till viss del 

möbleringszoner. Viss möblering var tydligt åtskilda från gångbanan, men lösa 

möbler fanns placerade på ledstråk vid flertalet platser. Tydligare zonindelningar 

hade ökat tryggheten åt alla samt att de hinder som fanns på så sätt skulle ha 

undvikits.  

 

En tillgänglig miljö ska omfattas av avskalade och enkla lösningar för att vara 

användbar (Svensson 2015). I sjukhusområdet på Karolinska har ett flertal egna 

lösningar gjorts, exempelvis vid trappan och övergångstället. Dessa lösningar 

kan uppfattas som förvirrande och överflödiga snarare än hjälpande. Vid en 

trappa på sjukhusområdet har både naturliga och onaturliga stråk lagts. Det 

konstgjorda ledstråket ledde till mitten av trappan vilket enligt de tillfrågade inte 

var att föredra och kan därför tyckas överflödigt när ett naturligt ledstråk finns i 

form av en mur som leder till ledstången. Varningsplattor har även lagts innan 

och efter trappan vilket kan uppfattas som för mycket vilseledanden information. 

Trappans första och sista trappsteg skapar kontrast i form av kant mot 

omgivande mark vilket är tillräckligt.  
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En annan lösning som var utmärkande för Karolinska var övergångsstället där en 

markering längst hela trottoarkanten gjorts. Markeringen liknar övergångsställets 

vita linjer, detta medför att vägens början kan missuppfattas. En 

kontrastmarkering av varningsplattan hade därför varit tillräcklig. 

6.4 Tekniska lösningar  

Under detta avsnitt presenteras gällande lagar och bestämmelser från PBL, PBF, 

BBR och ALM 2 samt rekommendationer på specifika tekniska lösningar. Vad 

nämnda regler och bestämmelser säger om varje enskild lösning framgår under 

rubriken Regelverk och bestämmelser för varje avsnitt. Under rubriken Studiens 

rekommendationer, presenteras riktlinjer för samtliga tekniska lösningar i form 

av mått och kulör. Dessa riktlinjer/rekommendationer baseras på rådande regler 

och bestämmelser samt de platsobservationer, intervjuer och fördjupade 

litteraturstudier som genomförts inom ramen för denna undersökning. 

Datainsamlingen i teoriavsnittet har även praktiskt prövats genom 

platsobservationer där ett antal fysiska miljöer som berör studien analyserats. 

Lösningar som även fortsättningsvis påvisats vara användbara inkluderas i 

följande rekommendationer medan lösningar som har konstaterats vara 

bristfälliga, har ersatts med egna förslag utifrån avsnittets tidigare analyser. 

6.4.1  Den fysiska miljön 

Plan- och bygglagens 2 kap. 3 § (SFS 2010:900) fastställer att den fysiska miljön 

skall utöver att vara estetisk tilltalande, även ha en funktionell struktur samt vara 

tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Personer med nedsatt 

orienteringsförmåga skall ha samma möjligheter för framkomlighet till och från 

byggnadsverk samt orientering på tomter, såvida markförhållandena inte 

omöjliggör tillgänglighet. Dessa områden skall även utformas utan hinder för att 

minimera risken för olycksfall (SFS 2010:900, 8 kap. 9 §). Om hinder mot 

tillgänglighet och användbarhet förekommer på en allmän plats skall de alltid 

avhjälpas om de utifrån ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv är enkla att 

avhjälpa (SFS 2010:900, 8 kap. 12 §). 

 

För att uppfylla de kraven som ställs från regelverken skall platser och områden, 

exempelvis parkeringsplatser, angöringsplatser, gångytor, trappor och 

konstgjorda ledytor vara enkla att upptäcka. Detta kan göras genom att kontraster 

i form av markeringar för att vara upptäckbara oavsett funktionsförmåga (BFS 

2011:6–BBR 18, 3:1223 kap.; BFS 2011: 5, 6 §). Förutom kontraster och 

markeringar ska tillgängliga gångvägar, parkeringsplatser och angöringsplatser 

vara belysta och utformas så att personer med nedsatt orienteringsförmåga ska ha 

möjlighet till orientering. Figur 40 och Bilaga 2 illustrerar en översiktlig bild 

över Östra sjukhusets huvudentré efter att tillgänglighetslösningar skapats på 

området. 
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Figur 40. Området framför Östra sjukhusets huvudentré. För större bild, se Bilaga 3. 

 

 

6.4.2 Konstgjorda ledstråk 

Se Figur 41 för en tydligare bild av ett konstgjort ledstråk mellan entré och 

övergångsställe. 

6.4.2.1 Regelverk och bestämmelser 

Konstgjorda ledstråk ska användas där de naturliga inte är tillräckliga. Vid stora 

öppna ytor bör de användas. När man utformar ledstråk bör man tänka på att 

personer med ledsagare kräver en bredd på 120 centimeter sammanlagt. Vid 

korta öppningar kan passagen ha en fri bredd på minst 90 centimeter bredvid 

stråket. Ledstråket skall inte bestå av plötsliga ojämnheter, där ett vanligt 

förekommande problem som enkelt kan åtgärdas är öppna ränndalar som kan 

täckas med galler. Lämpliga material som kan användas för att undvika 

ojämnheter är exempelvis asfalt, betongplattor, vattnat stenmjöl och 

ytbehandlade grusgångar. Konstgjorda ledstråk består exempelvis av avvikande 

material, ljushet och kontrast infällt i marken. De ska ha en ljushetskontraster på 

minst 0,40 i NCS-skalan (Västra Götalandsregionens riktlinjer 2015).  

6.4.2.2 Studiens rekommendationer 

 Ledytor ska bestå av tre stycken sinusplattor med måtten 20 x 20 

centimeter. Sinuskurvorna ska ha en höjd på 0,4–0,5 centimeter. Den 

lägsta punkten i kurvan ska ligga på samma nivå som den omgivande 

materialet.  

 Valytan ska vara 60 x 60 centimeter och ha en slät ytstruktur. 

 Varningsytan ska bestå av kapade kupolplattor, med måtten  

100 x 100 centimeter.  
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Figur 41. Entrén till vuxenpsykiatriavdelningen. För större bild, se Bilaga 4. 

 Markbeläggningen runt ledstråken ska ha en slät yta.  

 Ledstråken ska bestå av uppvärmda plattor.  

 Ledstråken ska ha ett avvikande material i ljushet och kontrast. 

 Ljushetskontrast ska vara på minst 0,40 i NCS-skalan. 

 Ledstråk ska ha en friyta på 90 centimeter bredvid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Angöringsplats 

Illustration på angöringsplats visas i Figur 42. 

6.4.3.1 Regelverk och bestämmelser 

Angöringsplats för bilar ska finnas inom ett gångavstånd på 25 meter till en 

tillgänglig och användbar entré vid publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

Marken på angöringsplatsen ska vara fast, jämn och halkfri (BFS 2011:6–BBR 

18, 3:122 kap.). 

6.4.3.2 Studiens rekommendationer 

 Avståndet mellan angöringsplatsen och entrén ska inte överstiga 25 

meter.  

 Fri utsikt mot upphämtningsplatsen för att personen skall vara väl synlig 

för chauffören. 

 Angöringsplatsen ska vara minst 900 centimeter lång. 
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Figur 42. Angöringsplats vid huvudentrén på Östra sjukhuset. För större bild, se Bilaga 5. 

 Kantsten skall ha visuell kontrast på minst 0,40 enligt NCS-skalan och en 

höjd på 6–8 centimeter som ska avskilja upphämtningsplatsen och 

angöringsplatsen. 

 Ledstråk ska ledas till angöringsplatsen och avslutas med en 

varningsplatta. 

 Marken ska bestå av asfalt. 

 

6.4.4 Gångbana 

För en tydlig bild på hur ett gångbana och möbleringszon kombineras, se Figur 

43. 

6.4.4.1 Regelverk och bestämmelser  

Utformningen av en gångbana ska ge möjlighet för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga att ta sig fram. En tillgänglig och användbar gångbana ska 

alltså vara lätt att följa, särskiljas från möbleringszoner och ha sammanhängande 

taktila och visuella ledstråk. På öppna ytor krävs även särskilda ledstråk (BFS 

2011:6–BBR 18, 3:122 kap.; BFS 2011:6, 7 §). 

 

Markbeläggningen på gångytan ska vara fast, jämn och halkfri för att begränsa 

risken för halka och snubbel. Små nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder 

kan vara svåra att upptäcka och bör därför undvikas. På de områden där lutning, 

väta, spill eller nedisning förekommer ska ytmaterialens egenskaper anpassas till 

efter detta för att förhindra olycka. Materialets egenskaper bör uppmärksammas, 

eftersom oförmodade förändringar av materialets ytskikt ska undvikas (BFS 

2011:6–BBR 18, 3:1221 kap.; 8:22 kap.). 
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Figur 43. Ett gångstråk med möbleringszon på Östra sjukhuset. För större bild, se Bilaga 6. 

 

6.4.4.2 Studiens rekommendationer 

 Markbeläggningen ska bestå av asfalt. 

 Naturliga ledstråk ska prioriteras framför konstgjorda ledstråk. 

 Där buskar gränsar till asfalt ska det finnas en kantsten emellan.  

 Kantsten ska inte förekomma där asfalt gränsar till gräs.  

 På öppna ytor, eller där de naturliga ledstråken är bristfälliga ska 

konstgjorda ledstråk anläggas.  

 Det ska finnas en fri bredd på 90 centimeter bredvid det konstgjorda 

ledstråket.  

 Ett konstgjort ledstråk ska antingen övergå till ett naturligt eller avslutas 

med en varningsyta som är minst 100 centimeter bred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 Möblerings- och vägzoner 

För en tydlig bild på hur en gångbana och möbleringszon kombineras, se Figur 

44. 
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6.4.5.1 Regelverk och bestämmelser 

Gångbanor ska vara fria från hinder och särskiljas från möbleringszoner (BFS 

2011:5). Personer med syn- eller rörelsenedsättningar kan utsättas för 

säkerhetsrisk när hinder förekommer i gångytor utan kontrastmarkering. Dessa 

hinder kan vara fasta, i form av soptunnor, bänkar och skyltar som har placerats i 

vägen. Exempel på lösa hinder är blomkrukor, cyklar och grenar. Även föremål, 

placerade 220 centimeter över marken eller lägre ses som hinder. Andra hinder 

som kan utgöra säkerhetsrisk är exempelvis byggnadselement som sticker ut på 

gångytan eller täcker ledstråken.  

 

Grön standard innebär att området skall vara tillgänglig för nästan alla personer, 

och därmed tillåts inte fasta hinder att placeras på gångytor. Enligt gul standard 

som endast är ett minimikrav, får fasta hinder förekomma om dessa visuellt 

markeras med minst 0,40 enligt NCS samt vara taktilt upptäckbara av personer 

med funktionsnedsättning. Lösa hinder skall på samma vis helst undvikas men 

om dessa förekommer, bör även dessa kontrastmarkeras.  

 

En tydlig avgränsning mellan cykel- och gångbana är viktig, därmed är enbart 

uppmålning av markering mellan cykelväg och gångväg inte tillräckligt. 

Markering i form av taktil och visuell kontrast är väsentlig för att stråket skall 

kunna upptäckas och användas utan fara (Västra Götalandsregionen 2015). 

6.4.5.2 Studiens rekommendationer 

 Parkbänkar, skyltar, soptunnor och andra lösa föremål placerade lägre än 

220 cm över mark ska placeras i möbleringszoner som är skilda från 

gångbanan. Området ska vara 500 centimeter bred och 160 centimeter 

djup.   

 Vid möbleringszoner där soptunna inte behövs kan områden vara 300 

centimeter breda med samma djup (160 centimeter). 

 Cykelväg och gångväg ska separeras taktilt och visuellt med 

smågatstenar som får sticka upp högst 0,5 centimeter.  

6.4.6 Trappa 

Figur 44 visar en god utformning på en trappa enligt studien. 

6.4.6.1 Regelverk och bestämmelser 

Trappans utformning ska vara anpassad  för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga så att de kan förflytta sig säkert (BFS 2011:6–BBR 18, 

8:232 kap.; BFS 2011:5, 9 §). De ska vara lätt att upptäcka, och kan göras med 

hjälp av kontrastmarkeringar för att personer med orienteringssvårigheter ska 

kunna uppfatta nivåskillnader (BFS 2011:5, 11 §). Trappor som sticker ut och är 



54 

Ly, Marcuson och Moayed 

Figur 44. En trappa vid huvudentrén på Östra sjukhuset. För större bild, se Bilaga 7. 

placerade lägre än 220 centimeter över marken ska varningsmarkeras för att 

enklare uppfattas av personer med orienteringsförmåga samt för att minimera 

fara (BFS 2011:5, 12 §). Placering av trappor skall inte ske i omedelbar 

anslutning till gångbanan då detta kan skapa fara i form av oväntade hinder. Om 

detta är nödvändigt bör någon slags säkerhetsåtgärd vidtas, i form av exempelvis 

pollare eller grind.  

 

Det är viktigt att ledstråken löper oavbrutet samt förbi första och sista trappsteget 

med 30 centimeter för att markera var trappan börjar och slutar. Samtliga 

ledstänger skall fortsätta över eventuella vilplan samt inte vara på sådant sätt att 

infästningarna hindrar handen att följa ledstången längst hela trappan (Västra 

Götalandsregionen 2015). 

6.4.6.2 Studiens rekommendationer 

 Första och sista trappsteget ska kontrastmarkeras med en svart remsa 

(minst en kontrast på 0,40 i NCS-skalan) längs sättstegets ytterkant, 

maximalt 1,5 centimeter från kanten.  

 Trappstegen ska vara jämna och enhetliga. 

 Plansteg ska vara rätvinklig mot sättsteget. 

 Ledstråk ska ledas till ledstången på trappan. 

 Ledstänger ska finnas på varje sida av trappan.    

 Trappan ska inte placeras i omedelbar anslutning till gångbana. 
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6.4.7 Ledstång 

Figur 44 visar en god utformning på en trappa med ledstråk enligt studien. 

6.4.7.1 Regelverk och bestämmelser 

Förutom att fungera som en ledstång, agerar de som balansstöd. Dessa ska vara 

lätta att greppa (BFS 2011:6–BBR 18, 8:2322 kap.; BFS 2011:5, 9 §). 

Ledstången bör ha diametern 3,5 centimeter och placeras 90 centimeter över 

marken, dock kan lägre höjd accepteras vid verksamheter där barn ofta rör sig. 

Vid ledstänger mot vägg skall de placeras med en höjd på 70 centimeter över 

mark. Vid flera ledstänger får mellanrummet mellan inte vara lägre än 11–23 

centimeter eftersom barn kan fastna med huvudet (Västra Götalandsregionen 

2015). 

6.4.7.2 Studiens rekommendationer 

 Ledstänger ska ha en diameter på 3,5 cm och en ljushetskontrast mot 

bakgrunden på minst 0,40 i NCS-skalan för att tydliggöras. 

 Änden av ledstången ska ha en böjd form för att tydliggöra när trappan 

börjar och slutar.  

 Det ska finnas två ledstänger, en som är placerad 90 centimeter över 

mark och den nedersta på 65 centimeter.  

 Det ska vara enkelt att följa ledstången med handen längst med hela 

trappen. Det vill säga att, infästningarna inte skall förekomma på så sätt 

att de förhindrar det. 

 Ledstången ska vara i nära anslutning till trappan, uppkommer 

exempelvis en kantsten mellan trappan och räcket, ska ledstängerna vara i 

jämn linje med kantsten.  

6.4.8 Övergångsställe 

Utformning av ledstråk som löper över ett övergångsställe illustreras i Figur 40. 

6.4.8.1 Regelverk och bestämmelser 

Övergångsställen är en målpunkt som ska vara lätt att upptäcka och identifiera 

(BFS 2011:5, 11 §). Passagen ska utformas, placeras och markeras på det sätt att 

det inte medför hinder för personer med nedsatt orienteringsförmåga (BFS 

2011:5, 8 §). 

 

Vid övergångsställe skall en kantsten på minst sex centimeter i höjd och 1 meter 

bredd placeras vinkelrätt mot gångriktningen för att man med hjälp av denna 
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skall kunna ta ut riktning om man har synnedsättning. Kanten ska även ha en 

kontrastmarkering mot omgivningen på minst 0,40 enligt NCS-skalan. 

Övergångsstället eller upphöjda passager ska vara i kontrast mot marken med 

minst 0,40 enligt NCS (Västra Götalandsregionen 2015). 

6.4.8.2 Studiens rekommendationer 

 Innan passagen ska det finnas en varningsyta som är visuellt och taktilt 

kännbar. Varningsytan ska bestå av plattor med skurna kupoler.  

 Varningsytan ska vara 70 x 100 centimeter bred. Skall inte placeras på 

partiet med avfasad kantsten.  

 Efter varningsytan ska det finnas en kantsten som är minst 6 centimeter 

hög och vara 100 centimeter bred. Kantstenen ska ha en 

kontrastmarkering mot omgivningen på minst 0,40 enligt NCS-skalan. 

 Övergångsstället ska placeras vinkelrätt mot gångriktning.  

 Smågatsten skall löpa längs med kontrastmarkeringarna på 

övergångsstället. Dessa får sticka upp mellan 0,4–0,5 centimeter. 

 Pollare används där olika trafikantgrupper behöver delas upp.  

 Övergångsstället ska ha en kontrast mot den övriga markbeläggningen 

med minst 0,40 enligt NCS-skalan. 

6.4.9 Stolpe och pollare 

6.4.9.1 Rekommendationer 

 Pollare ska ha en svart kulör, NCS S 8500-N för att kontrasteras mot snö. 

 En taktil pil ska finnas på pollaren för att uppfatta riktningen på vägen.  

 Den ska vara 90 centimeter hög.  

6.4.10 Entré 

Se Figur 41 och 42 som gestaltar entrén till vuxenpsykiatrin och huvudentrén på 

Östra sjukhuset. 

6.4.10.1 Regelverk och bestämmelser 

Entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus skall vara tillgängliga 

och användbara vilket innebär att utformningen ska vara lätt att upptäcka (BFS 

2011:6–BBR 18, 3:132 kap.). De skall även vara upplysta och ha 
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kontrastmarkering samt orienterande skylt. Dörrkarm, eller dörrblad skall ha en 

ljushetskontrast på minst 0,40 NCS mot omgivningen för att synliggöras. Entrén 

bör även ha en enhetlig utformning över ett område för att den enklare ska 

identifieras (Västra Götalandsregionens riktlinjer 2015). 

 

Det skall finnas minst en tillgänglig och användbar gångväg mellan en entré och 

parkeringsplatser, angöringsplatser, friytor och allmänna gångvägar (BFS 

2011:6–BBR 18, 3:122 kap.). Om roterande dörrar finns skall dessa kompletteras 

med en dörr som är användbar för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga. Handtag, dörrknapp och lås skall placeras på en lämplig 

höjd som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga likväl för 

personer med nedsatt orienteringsförmåga (BFS 2011:6–BBR 18, 3:143 kap.).  

 

Entréer med stora glasytor, exempelvis dörrar, kan uppfattas som en öppen yta 

och måste därför markeras. Markeringen bör göras i två lodräta linjer på glasytan 

med höjderna 0,80–0,90 och 1,40–1,60 meter ovanför mark. Detta för att vara 

tydliga för både personer i stående och sittande nivå. Kontrasten skall bestå av 

två färger som kontrasterar mot varandra på minst 0,40 i NCS-skalan. Det räcker 

inte att endast frosta glaset, utan tydliga markeringar måste göras. 
 

Skyltar ska vara tillgängliga och användbara (BFS 2011:6–BBR 18, 3:1225 

kap.). Informationsskyltar ska vara placerade så att personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga lättare kan uppfatta området och använda den. Dessa 

skyltar ska kunna uppfattas och förstås av personer med nedsatt 

orienteringsförmåga (BFS 2011:5, 13 §). 

 

6.4.10.2 Studiens rekommendationer 

 Från angöringsplatsen skall minst ett taktilt konstgjort ledstråk ledas till 

sidan av entrén. Ledstråket ska bestå av sinusplattor som är totalt 60 

centimeter breda (3 stycken x 20 centimeter) med grå kulör. 

 Vid entréområdet ska markbeläggningen bestå av röda plattor. 

 Kontrastmarkeringar ska leda besökare till entrén.  

 Det skall finnas väderskydd vid entrén som tydliggör entréns placering 

och samtidigt utgör skydd mot väder vid väntan på transport.  

 Entrédörren ska kontrastmarkeras med en kulör som skiljer sig från den 

övriga fasaden.  

 Vid entréer med automatiska skjutdörrar skall ledstråk ledas till sidan av 

öppningen och avslutas vid en skylt som är taktilt och visuellt läsbar.  
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 Vid entréer med roterande dörrar, bör en kompletterande ordinär dörr 

finnas. Ledstråket skall ledas till sidan av den ordinära dörren och 

avslutas med en skylt som är taktilt och visuellt läsbar. 

6.4.11 Analys 

Naturliga ledytor har valts framför konstgjorda för att de har visat sig vara ett 

bättre alternativ funktionellt och ur slitageperspektiv. Detta förutsatt att de 

naturliga ledytorna, exempelvis fasader och murar är fria från hinder. En annan 

förutsättning som krävs för att naturliga ledstråk ska vara mer användbara är 

placering av kantsten vid buskage, detta för att förhindra att käppen fastnar och 

skapar avbrott i ledstråket. För att gångbanor och de naturliga ledstråken ska vara 

användbara bör möbleringszoner skapas för att undvika många av de hinder som 

har stötts på under studien. Möbleringszoner skall vara tydligt uppbyggda för att 

det ska vara uppenbart för förvaltarna var möbler kan placeras och var ytor bör 

lämnas fria (se Bilaga 8 och 9). Vid stora öppna ytor bör de naturliga ledstråken 

kompletteras med konstgjorda. Det är viktigt att avbrott inte uppkommer i 

stråken, därför ska det konstgjorda stråket fortlöpa med naturliga ledstråk eller 

avslutas med varningsplatta innan hinder.  

 

Det finns inga tydliga bestämmelser gällande specifika mått på valytan, men 

utifrån fältstudierna kan det konstateras att de kan vara lika stora som ledytan för 

att inte missas. Varningsytor ska bestå av skurna kupoler eftersom tidigare 

studier av Trafikverket och detta arbetets fältstudier, visar att dessa ger en mer 

distinkt känsla när käppen fastnar mellan kupolerna, och är därför mer effektiva 

(se Bilaga 4).  

Att påpeka att materialet runt ledstråk ska vara slätt är viktigt eftersom detta 

visade sig vara en stor brist på många platser. Trots att ledstråket är väl utformat 

kommer dessa inte fungera om materialet runt distraherar. Asfalt som underlag 

vid gångstråk har valts för att det ger en slät yta samt att kontrasten mellan 

beläggning och ledstråk ska bli tydligt märkbar. På grund av olika väderlekar och 

tid på dygn kan ytmaterialens kontraster variera, det betyder att en 

ljushetskontrast på 0,40 enligt NCS-skalan inte alltid är tillräcklig. En specifik 

färg på kontrastmarkeringen kan vara synlig för vissa medan den för andra kan 

vara bristfällig. Efter att trappor har studerats, konstaterades att markering i form 

av en remsa längst ut på trappsteget är bättre än att kontrastmarkera hela steget. 

Detta visar att de allmänna råden som finns är bristfälliga. Otillräcklig 

information om trappors maximala lutning är en annan brist som bör förtydligas 

för att undvika skador. Vid utformning av övergångsställe har brister 

uppmärksammats gällande att hålla riktning vid passagen. De bör därför 

kompletterats med en längsgående linje i form av gatsten som utgör en taktil 

avgränsning som kan följas med teknikkäpp (se Bilaga 3 och 10). En taktil 

varningsyta förhindrar framkomligheten för rullstolsburna, men är en viktig 

markering för personer som inte ser. Detta har lösts genom att övergångsstället 

består av en upphöjd del med varningsplattor och en avfasad del utan. 

Användning av pollare är en komplettering till varningsytan då den utgör en 
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markering av början och slut av passagen, samt som en fördelning av 

övergångsställets upphöjda och nollade del. Pollare med taktil pil underlättar 

vilken riktning som ska tas.   

 

Att placera ledstråk vid sidan av entrédörren möjliggör ett avslut med 

orienteringsskylt samt mindre risk för krock med andra personer. Valet av 

material vid alla entréer har gjorts för att tydliggöra ingången samt skapa en 

enhetlig utformning över hela området. Vindskyddet ger skydd vid väntan på 

exempelvis färdtjänst, men har ett syfte att förstärka entréns placering och dess 

kontrast (se Bilaga 11).  
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

En noggrann och översiktlig tidsplanering utfördes under ett tidigt skede i 

arbetet, vilket följdes och ständigt korrigerades. Detta var en bra metod som 

underlättade enormt mycket under arbetets gång och medförde att arbetet 

påbörjades omedelbart. Något som dock missades var bokning av intervjuer i 

tillräckligt god tid. Faktorer som påverkade detta var delvis begränsad budget 

som medförde att resorna inte kunde utföras utan att samordna med andra möten 

samt att påskledigheten inträffade under denna period. Då detta moment 

påverkas av flera olika parter, är det viktigt att vara ute i god tid samt att 

uppfattningen av detta inte överensstämde med de tillfrågades.  

Ett stort utbud av litteratur har studerats och boken Bygg ikapp (Svensson 2015), 

har varit särskilt användbart, dock upphittades endast ett fåtal nationella 

vetenskapliga forskningsarbeten gällande tillgänglighet. Därför skulle mer 

internationell forskning samt studier fokuserade på enskilda tekniska lösningar 

ha undersökts. På så sätt hade en bredare uppfattning av aktuella lösningar att ta 

inspiration från erhållits. Även ny teknik som hjälpmedel för personer med 

nedsatt orienteringsförmåga hade varit lämpliga att studera för att anpassa 

arbetets rekommendationer. Samtidigt är dessa ännu inte etablerade i Sverige 

vilket trots allt inte hade haft någon validitet i studien, åtminstone de närmaste 

åren. 

Den första fallstudien utfördes i Göteborg tillsammans med Lisa vilket var 

väldigt givande och en bra inledning på arbetets praktiska moment. Hon 

förklarade tydligt sina tankegångar och åsikter om platserna samt hur hon i 

allmänhet uppfattar olika lösningar. Här bildades en uppfattning av vilka för- och 

nackdelar som råder på Östra sjukhusområdet samt generellt om 

tillgänglighetslösningar. Detta var nyttig kunskap som kunde användas under 

observationen i Borås samt kunde diskuteras med Mellbladh, 

tillgänglighetskonsulent, och Hagneståhl, landskapsarkitekt i Borås Stad. Under 

vistelsen i Stockholm bedömdes att med den informationen som har erhållits, 

kunde självständig och mer omfattande observation av Karolinska sjukhuset och 

Mall of Scandinavia utföras. Detta för att finna inspiration på hur 

funktionshinder tacklas på andra platser i Sverige. På grund av begränsning i 

både tid och ekonomi, kunde inte hjälp fås av testpersoner eller användning av 

ögonbindel och särskilda glasögon som begränsar synförmågan, för att få ett mer 

pålitligt resultat i Stockholm. 

Genom att ständigt fotografera förloppen och alla tillgänglighetslösningar under 

fallstudierna, har det varit möjligt att gå tillbaka och titta på dem när ny 

information om viktiga detaljer erhållits. Dessa har även använts under mötena 

med sakkunniga i Göteborg och Borås för att höra deras åsikter kring dem. 

Upplägget av arbetets praktiska moment där platsobservationer och intervjuer 

varvats, möjliggjorde att efter varje observation kunde tankegångar presenteras 
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angående aktuella lösningar för att få konstruktiv kritik och råd. Detta har varit 

väldigt berikande och en ytterst lämplig metod för arbetet. 

Fallstudierna utfördes under olika väderförhållanden och tider på dygnet, då 

dessa aspekter har en betydande roll på utemiljöns gestaltning och dess visuella 

kontraster. För en högre validitet kunde varje fallstudie ha utförts både på dag- 

och kvällstid samt under vinter- och sommarhalvåret. Genom att låta Lisa och 

Leif orientera sig helt självständigt utan att ledsaga dem vid behov, hade en 

högre reliabilitet kunnat uppnås. Dock bedöms detta vara riskfyllt med tanke på 

att ingen av dem hade god kännedom av exempelvis Östra sjukhusområdet.  

Det bör konstateras att människan är unik med olika intressen och erfarenheter 

samt att olika synskador ter sig på olika sätt, vilket innebär att det finns en stor 

variation av önskemål och behov hos vår målgrupp som bör uppmärksammas. 

För bredare kunskap som underlag att skapa bättre slutresultat för alla, skulle det 

ha varit relevant om vi hade fler testpersoner med varierande synförmåga i 

metoden. Att använda en metod som beaktar flera olika infallsvinklar från 

regelverk, forskning och sakkunniga samt de som dagligen berörs av 

funktionshinder, har givit oss en bred grund att basera arbetets lösningar på. 

Detta har även medfört att många olika idéer har kunnat diskuteras, 

sammanställas och jämföras. Framförallt bedöms fallstudierna tillsammans med 

Lisa, Erik och Leif ha varit synnerligen hjälpsamma. Genom att observera deras 

sätt att orientera sig på och samtidigt fråga om deras upplevelser av olika 

tillgänglighetslösningar har oerhört mycket kunskap insamlats.  

För att andra intressen inte ska ha en påverkan på slutresultatet, kan det nu i 

efterhand konstateras att direktkontakt med Synskadades Riksförbund för att 

utföra detta examensarbete i samarbete med dem, skulle ha varit mer adekvat. På 

så sätt skulle det möjliggöra en närmare kontakt med personer med olika 

synförmågor och därmed även fått bättre vägledning. Samtidigt är det till fördel 

att ha fått en inblick hos de som faktiskt utformar dessa tillgänglighetslösningar 

och analysera om behoven är praktiskt genomförbara.  

7.2 Resultatdiskussion 

Det ursprungliga målet var att utforma tillgänglighetslösningar för nya Östra 

sjukhusområdet, dock på grund av förändrade förutsättningar kunde inte den nya 

kartan anskaffas förrän i arbetets slutskede. Därmed har den nuvarande 

situationen på Östra sjukhusområdet tillämpats som en utgångspunkt i studien 

för framtagning av tillgängliga typlösningar, vilket även kan appliceras på andra 

likartade fysiska utemiljöer.  

 

Ett syfte med studien har varit att studera huruvida lagar och bestämmelser 

uppfyller nyttjarens praktiska behov och om dessa är tillräckliga för att skapa 

goda tillgänglighetslösningar för personer med nedsatt synförmåga. Studiens 

resultat pekar på att det krävs en utveckling av regelverken samt att strängare 

krav på enhetlighet införs. Detta har en grundläggande betydelse för användbara 
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tillgänglighetslösningar och har belysts i bland annat Bygg ikapp (Svensson 

2015) och även bekräftats av tillfrågade sakkunniga och berörda i studien. 

Utifrån resultatet bedöms det att enbart utgå från aktuella regler och standarder 

vid utformning av miljöer, inte är tillräckligt för att forma lösningar som är 

tillgängliga och användbara i praktiken.  

 

Det är essentiellt att alla inom processen besitter kunskap om tillgänglighet och 

användbarhet. Det är i synnerhet viktigt att utforma och förvalta efter nyttjarens 

behov för att undanröja eventuella hinder. Att skapa nya unika lösningar för 

varje plats är inte gynnsamt då personer med orienteringssvårigheter måste 

bearbeta ny typ av information för varje nytt område som besöks. Att olika 

hinder löses på varierande sätt leder till att personer inte kan byta miljöer utan att 

osäkerhet och fara skapas. Det bör därför finnas regelverk som fastställer valet 

av de vanligaste lösningarna, exempelvis bör en varningsplatta se ut på samma 

sätt överallt för att vara användbar. I samband med framtagning av en tillgänglig 

miljö är det en fördel att samarbeta med organisationer, såsom Synskadades 

Riksförbund, för att få en bättre insikt av vilka behov som råder. I resultatet 

framgår även att kombinationer av flera olika lösningar, exempelvis på en trappa, 

kan skapa informativ överflödighet som istället för att verka hjälpsam, förvirrar 

brukaren.  

 

I denna studie har resultatet framtagits med hänsyn till aspekterna funktionalitet, 

komfort och estetik. Ett exempel där samtliga samspelar och beaktas i samma 

utsträckning är zon-fördelning av områden, där möblering skiljs från gångbanan 

för att undvika hinder. På så sätt möjliggörs en tydlig och enhetlig utformning 

som förebygger en osystematisk och rörig plats. Detta medför även att det 

naturligt skapas en bestämd placering för olika föremål som skulle kunna skapa 

hinder vid felplacering. Genom att använda goda och smarta material förebyggs 

slitage och utnötning, vilka inte anses vara estetiskt tilltalande. Överlag kan man 

fastställa att lösningar som har en tydlig funktion, struktur och god användbarhet 

är oftast även mer attraktiva ur estetisk synpunkt.  

 

Enligt sakkunniga och flera studier bör naturliga ledstråk prioriteras, detta 

eftersom dessa påstås vara enklare att orientera sig efter samt är mer estetisk 

tilltalande. Utifrån resultaten i denna studie kan dessa påståenden verifieras, då 

de naturliga ledstråken var användbara i större grad än de konstgjorda, vilka hade 

många brister i form av slitage eller inkonsekventa lösningar. En vanligt 

förekommande nackdel med naturliga ledstråk visade sig vara att det ofta 

förekommer hinder som skapar avbrott och därmed gör dem oanvändbara. På 

grund av detta föredrar Lisa att orientera sig med hjälp av konstgjorda ledstråk.  

 

Då varje individs intressen och upplevelser skiljer sig betydligt från andras, är 

inte resultatet från fallstudierna med Lisa, Erik och Leif representativa för hela 

målgruppen. Om mer tid hade funnits, skulle större fokus läggas på att utföra 

fallstudier med större antal personer med varierande synnedsättningar. Detta 

skulle medföra ett resultat med högre reliabilitet. 
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8 Slutsatser 

Att skapa en tillgänglig och användbar miljö beror inte enbart på att följa lagar 

och rekommendationer för att ta fram praktiskt användbara lösningar. Det är lika 

viktigt att lösningarna används enhetligt och konsekvent över hela området för 

att alla ska kunna utnyttja platsen. En annan betydande faktor är kunskap om 

tillgänglighet bland alla aktörer i byggprocessen samt förvaltarna. 

Kunskapsbristen kan skapa stora problem och hinder för personer med 

orienteringssvårigheter. Efter denna studie, kan det konstateras att det är möjligt, 

om inte väsentligt, att skapa utemiljöer som är både funktionella och estetiskt 

tilltalande.  

 

Människan är unik med olika behov och åsikter, samt att det finns olika 

synförmågor som ter sig på olika vis. Med andra ord, finns det en stor variation 

av önskemål och erfarenheter hos målgruppen som bör uppmärksammas. Fler 

medverkande personer med varierande synförmågor hade ökat studiens 

omfattning och givit ett mer pålitligt resultat.   

 

Avslutningsvis, har examensarbetet lämnat ett större intresse med berikat 

kunskapsförråd. För att främja alla människors lika värde att självständigt vistas 

och förflytta sig i utemiljön, kan studien vidareutvecklas till en bredare 

utsträckning där fokus kan ligga på alla typer av funktionsnedsättningar.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Karta över Östra sjukhuset 

 

Bilaga 2: Visualisering över området runt huvudentrén 

 

Bilaga 3: Visalisering på övergångsställe 

 

Bilaga 4: Visulaisering på entrén till vuxenpsykiatriavdelningen 

 

Bilaga 5: Visualisering på Östra sjukhusets huvudentré 

 

Bilaga 6: Visualisering på möbleringszon 

 

Bilaga 7: Visualisering på trappa 

 

Bilaga 8: Visualisering på möbleringszon 

 

Bilaga 9: Visualisering på vägzoner 

 

Bilaga 10: Visualisering på område framför entré 

 

Bilaga 11: Visualisering på angöringsplats, väderskydd samt huvudentré
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