
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Karin Nilsson 

FM2594 Masterarbete i fysisk planering 30 hp 
Masterprogrammet i stadsplanering 

Blekinge Tekniska Högskola 
2019-06-19 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola: Institutionen för fysisk planering 
 
Författare: Karin Nilsson 
Titel: Blindheten inom svensk stadsplanering  
- Hur staden kan studeras med hjälp av kunskap och upplevelser från personer med blindhet 
 
Handledare: Lina Berglund-Snodgrass 
Examinator: Per Haupt 
 
Program: Masterprogrammet i stadsplanering 
Kurs: FM2594 Masterarbete i fysisk planering 
Nivå: Avancerad 
Omfattning: 30 hp 
 
Utgivningsort: Karlskrona 
Datum: 2019-06-19   



 3 

Stadsplanering och arkitektur har traditionellt sett prioriterat visuella värden i staden över andra sinnliga 
upplevelser. Synen dominans tillsammans med normen able-bodiedness ”den friska kroppen” inom 
yrkesgruppen gör att personer med blindhets erfarenheten och upplevelser blir exkluderade från samtalet 
om stadens utformning. Det bidrar också till en exkludering i staden genom att den bebyggda miljön i 
många fall inte är utformad efter deras behov. Personer med blindhets behov hanteras istället som 
tillgänglighetsåtgärder i ett senare skede och på så sätt framställs som något som skiljer från ”normalt” 
yrkesutövande. Denna studie studerar problematiken från en annan synvinkel. Här undersöks hur 
kunskap från personer med grav synnedsättning som inte huvudsakligen använder synen för orientering 
eller upplevelser av staden kan komma till nytta för stadsutvecklingen i stort.  
 
Syftet är att undersöka möjligheten att ta fram metoder som kan hjälpa till att synliggöra sinnliga 
upplevelser i staden. Människor har olika kroppsliga förmågor som påverkar hur vi använder våra sinnen 
och därför kan städer med olika sinnliga upplevelser bli mer anpassade för fler. Metoderna kan bidra till 
en mer inkluderande stad men även en mer variationsrik upplevelse, för alla oavsett funktionsförmåga, 
detta med större valfrihet och fler alternativ. Studien är både utforskande och ifrågasättande av 
subjektiviteterna ability och disability. Slutsatsen ger inte något konkret svar/lösning utan undersökning 
syftar till att synliggöra problem inom stadsplanering för att sedan vända dessa till möjligheter. Studien 
bidrar med metoder som kan hjälpa stadsplaneringen att reflektera över sinnliga upplevelser i staden 
och på så vis arbeta mot en mer inkluderande stad. Bidrar även med ett öppnare samtal om staden och 
utmanar normen om vilka som får vara med i utformningen av staden. Det finns ett behov av vidare 
forskning för att kunna använda kunskapen på en mer strategisk nivå, och en stadsplaneringen som vågar 
ta sig an de nya kunskaperna. 
 
 

 
 

Göta Fisk är en fiskbutik, en orienteringspunkt och en doftchock. 
Att se utan syn är mer än en fasad och ett traditionellt skyltfönster. 
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Ett intresse kommer någonstans ifrån och är starkt kopplat till oss som individer. Våra erfarenheter i 
form av uppväxt, utbildning, fritidsintressen och alla människor vi lärt känna påverkar oss. Likaså är en 
forskningsidé skapad utifrån våra erfarenheter och grundad i oss själva som individer. Mitt intresse för 
funktionsvariation och människors olikheter har successivt vuxit fram under en längre tid.  
 
Det är här som simningen kommer in i bilden. Efter att jag tagit beslutet att själv sluta med simningen 
började jag arbeta som simtränare. Min första simgrupp var inom parasim där min största utmaning var 
min egen osäkerhet. Jag kan fortfarande minnas känslan jag hade inför första simträningen där min 
okunskap visade sig i oro kring hur jag skulle bemöta simmarna och rädslan för att göra fel. En viktig 
lärdom jag tagit till mig från det året är att alltid bemöta varje person som en individ, för efter varje 
träning hade jag med mig ett leende hem och nya erfarenheter. Det okända är kanske det som skrämmer 
oss mest men möjligtvis främst på grund av vår egen okunskap. För mig personligen har det bidragit till 
en strävan till att övervinna den obehagliga känslan för det okända eftersom jag vet att det begränsar 
mig i min kunskapsutveckling och i bemötandet av nya människor.  
 
När jag började mina studier inom stadsplanering började jag ifrågasätta den skeva bilden av vilka 
människor vi ansågs planera för. Mina frågor började som funderingar som för mig var självklara och 
öppna utan något självskrivet svar. En fråga som jag tidigt intresserade mig för var ”Hur en stad skulle 
vara uppbyggd om den var utformad för personer med intellektuella funktionsnedsättningar?” vilket 
utvecklades under diskussioner om jämställdhet och jämlikhet. Under ett seminarium lärde jag mig att 
det inte var en självklar fråga eftersom den tystnades ner. Kanske bröt jag mot en osynlig norm eller så 
påpekade jag lärarens okunskap? Oavsett så bidrog bemötande på utbildningen (inte enbart vid det 
nämnda tillfället) till att intresset stärktes och jag började istället leta mig bort från utbildningen för att 
hitta personer med liknade tankar. På fritiden läste jag på om funktionshinderpolitik och forsknings-
artiklar om normbrytande funktionalitet kopplat till den fysiska miljön. Mina tidigare erfarenheter har 
därmed medfört en strävan att lära mig mer om människors olikheter och hur städer kan planeras utifrån 
dessa aspekter. 
 
Intresset för att veta mer hur det är att leva med blindhet kommer efter en utbildning hösten 2015 inom 
parasim och en föreläsning om hur det kan vara att förlora synen. Jag insåg efteråt hur beroende jag är 
av min synförmåga för att kunna orientera mig men även definiera och beskriva saker i min omgivning. 
Att sätta sig in i situationen ”hur det skulle vara att inte kunna se” upplevdes som omöjligt. Det finns en 
bild av att stadsplanerare ska kunna ta hänsyn till alla människor, men det är svårt om vi exempelvis 
inte kan förstå personer med blindhets behov i stadsmiljöer. Min studie kan därför beskrivas som ett 
försök att närma sig upplevelserna som en person med blindhet har av en stad och samtidigt lära mig 
mer om hur andra sinnen än synen kan påverka upplevelsen av städer.  
 
Jag vill tacka informanterna och andra personer som hjälpt mig med att få tillgång till information för 
utan er hade det inte blivit någon uppsats. Min handledare Lina Berglund-Snodgrass vill jag också tacka 
för att ha visat stort intresse, lyssnat och väglett mig i rätt riktning när jag känt mig vilsen. Sist vill jag 
tacka Blekinge tekniska högskola och de personer som faktiskt har stöttat mig under det här arbetet. 
Inställningen på utbildningen har förändrats till det bättre under min studietid. Nu finns det ett intresse 
för de sociala frågorna och funktionsvariation som inte riktigt fanns där tidigare. Utnyttja tillfället! Tänk 
utanför ramarna, ifrågasätt den tysta sanningen som finns gömd i våra normer och föreställningar om 
vad en stad är, samt vilka människor som verkar där. 
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Stadsplanering har ett arv av att basera sin praktik på expertkunskap och generaliseringar av olika 
gruppers intressen för att skapa sig en helhetsbild av en plats eller en situation (Lawson 2001, ss. 221–
224). En sådan planeringspraktik tar således utgångspunkt i erfarenheter och kunskap på gruppnivå som 
exempelvis ”barn”, ”tjejers” och ”killars erfarenheter” och individens särskilda erfarenheter tonas ner 
till förmån för gruppens. Vidare, vad som anses utgöra en god bebyggd miljö utgår därför i många fall 
från en bild av den ”normala” och ”friska” människokroppen (Imrie 2000a, 2012a), eftersom det av-
vikande inte redovisas i den statistik eller de kunskapsunderlag som framställs för att stödja exempelvis 
kommunens beslut eller handlande. Vad som anses vara normen för den normala människokroppen 
inbegriper t.ex. att ha två ben att gå med, två armar och händer för att öppna dörrar med, öron för att 
kunna höra och ögon som kan se vilket gör det möjligt att orientera sig i den bebyggda miljön.  
 
Att göra staden tillgänglig för alla syftar till att åtgärda brister i den fysiska miljön så att individer med 
normbrytande funktionalitet kan ta sig fram på lika villkor (Iwarsson & Ståhl 2003). Genom ”universell 
design” har utvecklingen medfört att tillgänglighet lyfts fram som det centrala där platsers orienterbarhet 
och möjligheten att obehindrat kunna ta sig till platser uppmärksammas, detta snarare än människors 
upplevelser och trivsel (Imrie 2012b). Idén om universell design och ”design för alla” har av den orsaken 
utvecklats till att framförallt framhäva platsens användbarhet genom framtagandet av olika design-
standarder och riktlinjer (ibid.). Men, för att kunna förverkliga idén om universell design på stadsnivå 
så är det viktigt att också ta in andra sinnen och behov hos personer med normbrytande funktionalitet i 
utformningen av fysiska miljöer (Dischinger 2000), detta för att miljöerna inte bara ska vara möjliga att 
beträda och använda men också upplevas som positiva, trygga eller trivsamma.  
 
Att ta sig an dessa frågor är till syvende och sist en rättvisefråga och en indikator på social hållbarhet, 
där stadsplaneringen behöver hitta nya metoder som gör det möjligt att kunna tillgodose fler människors 
behov i utvecklingen av städer. Personer med blindhets erfarenheter är ett exempel på kunskap som idag 
inte har en tydlig plats inom stadsplanering. Synen som sinne har en dominerande plats i samhället vilket 
också avspeglas i utformningen av den fysiska miljön (Imrie 2012a; Boys 2014; Heylighen & Herssens 
2014). Modern stadsplanering har sitt ursprung i renässansens centraliserade stadsplaner vilket 
utvecklades till funktionalismens zonering (Ahlberg 1998) och sedan fortsättningsvis till dagens 
hållbara städer med förtätning som ideal (Boverket 2016a). Traditionellt sett har stadsplanering varit en 
praktik som utgått från en stadsplanerare som huvudsakligen studerar den fysiska miljön från ett 
fågelperspektiv över den tvådimensionella kartan där utvecklingsförslag visualiseras med hjälp av streck 
eller färgkombinationer, som beskriver olika funktioner och gränser (Ahlberg 1998). I denna planerings-
tradition synliggörs inte mänsklig närvaro eller kroppsliga upplevelser av den bebyggda miljön 
(Pallasmaa 2012).  
 
Personer med blindhet som inte främst bygger sina upplevelser på förmågan att kunna se har därför 
erfarenheter som skiljer sig från den rådande hegemonin inom stadsplaneringsdisciplinen. Den 
normsättande och bekräftande majoriteten inom stadsplanering har historiskt sätt fokuserat på 
stadsbilden med dess vyer, raka gatans linjer på en karta eller fina illustrationer som ska visa på stadens 
framtida utveckling. Men, menar den finska arkitekturforskaren Juhani Pallasmaa, kunskap om att 
kroppsligt kunna erfara en stad är av lika stor vikt som att behärska tekniken att framhäva en fin stadsbild 
(ibid.). Det kan exempelvis vara en god ljudmiljö, platser för stillhet och livfullhet som avgörs av antalet 
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människor i rörelse eller dofterna från ett bageri. Det är upplevelser som de flesta av oss någon gång har 
upplevt men som personer med blindhet använder sig av dagligen för att förstå rumsligheter för 
orientering, men likaså i känslomässiga upplevelser av den bebyggda miljön genom sinnena hörsel, lukt 
och känsel (Heylighen & Herssens 2014). För seende personer tenderar synen att ta över upplevelsen 
från övriga sinnen och uppmärksamheten fastnar vid det visuella, vilket betyder att personer som arbetar 
med utformning av fysiska miljöer har mycket att lära sig av personer med blindhet (ibid.). Ett problem 
är att det idag endast finns ett fåtal verksamma arkitekter med blindhet i världen (Downey 2015), vilket 
innebär en svårighet att kunna ta del av deras kunskaper. 
 
Kunskapen om behovet för personer med normbrytande funktionalitet (vilket oftast framförs av 
kommunens funktionshinder- eller tillgänglighetsråd) kommer i många fall först in vid ett gransknings- 
tillfälle eller beslut när ett förslag redan är framtaget. Resultatet blir att deras behov resulterar i 
anpassningar genom mindre åtgärder i en idéskiss eller planhandling. En av anledningarna till att 
alternativet att ta fram ett helt nytt förslag inte är särskilt realistiskt så sent i planprocessen kan vara att 
det innebär en hög kostnad. Den traditionella maktstrukturen med planeraren som expert existerar därför 
fortfarande i en hierarkisk maktordning där personer med normbrytande funktionalitet tas in i plan-
processen som rådgivare i tillgänglighetsråd eller liknande medan stadsplanerare och tillgänglighets-
konsulter är experterna.1 De rådfrågas utifrån orienterbarheten medan erfarenheter om upplevelsen av 
platser vanligen inte efterfrågas. Varför stadsplaneringen inte tagit till sig kunskapen om olika sinnen 
och erfarenheter från personer med normbrytande funktionalitet i någon större utsträckning tidigare kan 
säkert ha flera förklaringar. Möjligtvis handlar det om begränsade metoder eller rutiner, alternativt en 
motvilja eller oförståelse, eller för att det helt enkelt är svårt att ta till sig frågan inom den fysiska 
planeringen.  
 

 
Det finns en tradition att beskriva rumsligheter och fysiska miljöer utifrån en idé om att alla människor 
kan se, vilket visar sig i att visuella upplevelser har en dominerande plats inom stadsplanering (Dale 
2010; Pallasmaa 2012). Inom traditionell stadsplanering inkluderas därför inte personer med blindhets 
upplevelser av fysiska miljöer, vilket får betydelse genom att deras erfarenheter och önskemål i många 
fall hamnar utanför diskussionen om städers utformning (Dischinger 2000; Imrie 2003, 2012a). Utifrån 
ett rättviseperspektiv är det ett problem eftersom konsekvensen blir att personer med blindhet får leva 
sina liv i en bebyggd miljö som är utformande för personer som kan se visuellt. Istället borde vi utgå 
från en idé om att alla människors upplevelser ska ha lika betydelse i utformning av bebyggda miljöer 
och att inkludering av andra sinnliga erfarenheter kan berika stadsutformningen i stort. Problematiken 
kan därför även studeras från en annan synvinkel då personer med blindhet har utvecklat en unik 

                                                   
 
 
1 Alla svenska kommuner har sin egen organisationsuppdelning och har olika ambitionsnivå när det kommer till 
tillgänglighet- och användbarhetsfrågor, vilket får betydelse då det är svårt att synliggöra maktstrukturerna inom 
organisationen. Strukturen kan se olika ut på kommunerna och den offentliga informationen i många fall är 
sparsam. För att skapa sig en uppfattning om detta går det istället att läsa om vad funktionshinderråden har för 
syfte och vilka personer som är inkluderade i råden. Borås är där ett bra exempel på en stad med höga 
tillgänglighetsambitioner och som har funktionshinderråd kopplat till politiken som en rådgivande funktion (Borås 
stad 2018). Däremot är det tillgänglighetskonsulternas uppgift att vara rådgivare till de olika förvaltningarna där 
bland annat stadsbyggnadskontoret ingår. Exempelvis krävs det idag att en person först har en arkitektexamen 
eller motsvarade utbildning för att sedan kunna bli certifierad sakkunnig inom tillgänglighet (Boverket 2016b), 
vilket innebär att det inte är personer som själva har en nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som i första hand 
arbetar som tillgänglighetskonsulter.  
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kunskap att använda sig av andra sinnen än synen (hörsel, lukt och känsel samt delvis smaksinnet) för 
att skapa sig en rumslig förståelse (Dischinger 2000). Dessa upplevelser är något som seende personer 
tenderar att glömma bort när synen tar en dominerande plats över andra sinnen och stadsplanerare har 
därför mycket att lära sig av personer med blindhet (ibid.; Heylighen & Herssens 2014). Att lyfta fram 
sinnena hörsel, lukt och känselns betydelse för upplevelsen av städer och hur de inkluderas i ett tidigt 
planskede skulle därmed kunna bidra till utformandet av miljöer som är bättre anpassade efter 
människors olika funktionalitet (Dischinger 2000). Utöver detta skulle det även kunna bidra till ökad 
förståelse för sinnenas betydelse i upplevelsen av bebyggda miljöer för samtliga individer, oberoende 
personens funktionalitet och vilka förhållanden som är avgörande för att en plats exempelvis ska 
upplevas positiv, trygg eller trivsam.  
 

 
Syftet är att undersöka hur personer med blindhet upplever bebyggda miljöer i städer och hur kunskapen 
kan användas för att ta fram metoder som synliggör sinnliga upplevelser i skapandet av stadens 
offentliga rum. Dessutom avser metoderna att kunna användas i syfte att bidra till en mer inkluderande 
fysisk planering utifrån ett rättviseperspektiv, vilket på sikt kan inspirera till fler metoder som kan 
appliceras på en mer strategisk stadsplaneringens nivå. 
 

 
Första frågan undersöker språkets betydelse för samtalet om staden och utgår här ifrån den icke visuella 
beskrivningen. Den andra frågan syftar till att undersöka hur personer med blindhet upplever bebyggda 
miljöer i städer, detta för att i sista frågan kunna analysera hur kunskapen från personer med blindhet 
kan bidra till nya metoder som synliggör sinnliga upplevelser i staden. 
 

1. Hur påverkar språket samtalet om och gestaltningen av staden, samt hur definieras 
”upplevelsen av staden” utifrån en icke visuell beskrivning? 
 

2. Hur upplever personer med blindhet den bebyggda miljön i städer? 
a. Utifrån rytm och rörelse? 
b. Utifrån sinnliga upplevelser? 

 
3. På vilket sätt kan kunskapen om personer med blindhets upplevelser av städer användas 

till att främja andra sinnen än synens betydelse och inflytande inom stadsplanering? 
 

 
Följande avsnitt ger läsaren en översikt av uppsatsens struktur som är indelad i åtta kapitel, exklusive 
efterföljande källor och bilaga. Uppsatsens struktur följer en akademisk disposition, men resultat och 
analys av empirin är uppdelad på tre kapitel (5,6 och 7).   
 
Kapitel 1  Inledning – ger en beskrivning av studiens problemställning och den mer avgränsade problem- 
formuleringen, syfte och frågeställningar. Avslutas med en genomgång av uppsatsens struktur.  
 
Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv – är en redogörelse för uppsatsens normkritiska utgångspunkt utifrån ett 
perspektiv hämtat från cripteori, samt hur det används i studien.   
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Kapitel 3 Forskningsöversikt – kapitlet skildrar staden historiskt och utifrån ett rättviseperspektiv med 
fokus på normkritik kopplats till funktionsvariation. Skildringen övergår därefter till det kroppsliga 
sättet att erfara en stad och avslutas med personer med blindhets mer sinnliga upplevelser av bebyggda 
miljöer. 
 
Kapitel 4 Metod – metodkapitlet beskriver hur studien undersöker personer med blindhets kroppsliga 
och levda erfarenheter i staden. Här diskuterar uppsatsen tillvägagångssätt, analysmetod och etiska 
aspekter. I analysarbetet används ett antal framtagna analysbegrepp för att avgränsa, strukturerar och 
göra tolkningsarbetet mer transparant för läsaren.  
 
Kapitel 5 Språkets betydelse för staden – här analyseras intervjuerna utifrån analysbegreppen 
Orientering, Upplevelse och Njutning. Resultatet diskuteras utifrån ett normkritiskt perspektiv genom 
att skildra upplevelser såsom trivsel och njutning utifrån andra sätt än enbart i visuella termer. 
 
Kapitel 6 Sinnliga upplevelser av staden – analysen fortsätter här med hur rum och rörelse sinnligt kan 
upplevas. Första delen handlar om hur rytm och rörelse påverkar informanternas upplevelse, och 
analysbegreppen är Årstider och Kroppsrytm. Sedan följer en analys om hur personer med blindhet 
sinnligt upplever rum och skapar sig en rumslig förståelse. Analysbegreppen är Skala, Kontrast, Känsel, 
Ljud och Doft. 
 
Kapitel 7 Stadsplaneringen kan utvecklas – sista analyskapitlet går in på frågan om hur stadsplaneringen 
kan utvecklas utifrån ett normkritiskt perspektiv mot en mer funktionsinkluderad framtid. Studiens 
fokus på sinnliga upplevelser tillsammans med ett normkritiskt perspektiv har avgränsat och varit 
ledande i analysen men även analysbegreppen Inkludering och Stadsplanering. 
 
Kapitel 8 Diskussion och slutsats – ger svar på studiens frågeställningar och nya metoder presenteras. 
Kapitlet avslutas med en slutsats som reflekterar över studiens resultat och bidrag till framtida forskning 
eller yrkesutövanden. 
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Föreliggande studie antar ett normkritiskt teoretiskt perspektiv grundat på den relativt nya teorin ”crip” 
som synliggör normer kopplat till funktionsvariation. Cripteori innebär en allomfattande åskådning av 
normkritik då det inte anses möjligt att studera funktionsvariation frånkopplat från andra samhälls-
normer och identiteter (McRuer 2006, ss. 1–5). Människor påverkas dagligen av olika samhällsnormer 
och det är inte bara de som klassas som normbrytande som påverkas utan likaså de som anses vara 
normföljande. Samhällsnormer ser även olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Studien är 
därav avgränsad till en svensk och delvis västländsk kontext.  
 
Att en person med blindhet inte skulle kunna arbeta som arkitekt eller stadsplanerare skulle vid första 
tanken möjligtvis kunna framstå som en självklarhet. Men arkitekten Chris Downey (2015) har visat på 
motsatsen då han förlorade synen 2008 men lyckades arbeta vidare och är nu en av få verksamma 
arkitekter med blindhet. Han har lyckats med att inspirerar andra genom att undervisa och föreläsa om 
arkitektur utifrån samtliga sinnen, vilket visar på att det är en efterfrågad kunskap (ibid.). Samhälls-
normer är inte enbart inbyggda i planeringssystemet utan kan också hittas i planerarens attityder, 
beteenden och yrkesutövanden (Reeves 2005). En förståelse för hur subjektiviteterna ability och 
disability skapas kan därför synliggöra och ifrågasätta normer inom stadsplanering. Ett normkritiskt 
perspektiv används som teoretiskt utgångspunkt i studien för att synliggöra tankar och idéer som annars 
inte skulle fått samma utrymme på grund av rådande samhällsnormer. Cripteorin har varit användbart i 
studien för att kunna ifrågasätta stereotypa normer om personer med blindhet, men främst för att kritiskt 
granska den svenska stadsplaneringen och vilka normer som är inbyggda i yrkesutövandet. 
 
2.1.1 Idealet ”able-bodiedness” 
 
Det finns en norm om vad som är en frisk kropp och de människor som klassas utanför normen har inte 
samma förutsättningar i dagens samhällen (McRuer 2006). Idealet able-bodiedness, som på svenska kan 
beskrivas som den friska kroppen, kan skildras utifrån två olika perspektiv; det medicinska och det 
sociala. Det medicinska perspektivet innebär att det finns något som benämns normal och onormal 
funktionalitet som grundar sig i ett traditionsenligt medicinskt synsätt (ibid. s. 7). Detta synsätt delar 
upp människor i två kategorier, able eller disabled, där den sistnämnda gruppen anses vara avvikande 
från normen (Boys 2014, ss. 20–22). Cripteorin tar istället sin utgångspunkt i ett socialt perspektiv som 
riktar sin uppmärksamhet till den fysiska miljön och samhällsnormer istället för individen som av-
görande faktor för able och disabled (McRuer 2006). Ett tydligt exempel på övergången från den 
medicinska modellen till den sociala är bland annat begreppet funktionsnedsättning. Ordet handikapp 
anses idag vara olämpligt att användas eftersom det anses vara nedlåtande genom att begreppet riktar 
kritiken mot individen och får den enskilda personen att framstå som ett problem (Nationalencyklopedin 
2019a). Synsättet att det är den enskilda kroppen som är den begränsande faktorn kallas idag för den 
medicinska modellen (Boys 2014, ss. 20–22). I och med övergången till den sociala modellen har istället 
begreppet funktionsnedsättning blivit vanligare. Funktionsnedsättning har definitionen ”nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsen 2017), vilket beskriver koppens 
funktionella begränsningar. Ett funktionshinder, enligt den sociala modellen, uppstår däremot i 
förhållande till omgivningen (Socialstyrelsen 2007), och innebär att utformningen av den fysiska miljön 
avgör om koppens funktionella begränsningar är ett hinder eller inte.  
 



 12 

Cripteorin skildras i boken ”Crip theory: Cultural Signs of Queerness and Disability” där Robert 
McRuer (2006) diskuterar normen om den friska kroppen i jämförelse med den heterosexuella normen 
samt hur subjektiviteterna skapas och förändras. Inom cripteori anses funktionsvariation och sexualitet 
ha vissa likheter genom att de båda påverkas av en socialt konstruerad norm som styr vad som anses 
vara normalt (ibid. ss. 8–10). Funktionsvariation är ett nytt begrepp som blir allt vanligare idag och 
används för att förtydliga att alla människor har olika funktionalitet, vilket inte kan beskrivas i termer 
av normalt eller onormalt (Nationalencyklopedin 2019b). McRuer (2006, ss. 199–200) gör en kritisk 
ansats i sin beskrivning av cripteori mot akademiker för att ignorera den mänskliga variationen genom 
att enbart fokusera på det normala, detta medför att minoritetsgrupper utanför normen inte får samma 
möjlighet att synas och påverka samhället.   
 
2.1.2 Diskriminering av det ”onormala” 
 
Det är inte längesedan vi i Sverige hade olika institutioner för personer med normbrytande funktionalitet. 
Tomtebodaskolan i Stockholm, även kallat Tomteboda blindinstitut var en av dessa, en internatskola för 
barn med blindhet som stod nybyggd 1888 och innebar en förändring där staten tog ansvaret för 
undervisningen för barn med synnedsättning (Synskadades Museum 2016). Institutionerna utvecklades 
under en tid då den medicinska modellen var gällande och en samhällsidé om att personer med norm-
brytande funktionalitet skulle ”hjälpas” genom att de isoleras från övriga samhället (McRuer 2006, ss. 
92–93). Den idémässiga uppdelningen mellan ability och disablilty materialiserades således genom 
skolhemmen och andra institutioner för personer med normbrytande funktionalitet där normen gavs en 
fysisk form och där människor förflyttades bort från övriga samhället (ibid.).  
 
Skolhemmen kan ha medfört att fler barn fick skolundervisning, men innebar också en uppdelning i ”vi” 
och ”dem”. Mänsklig funktionalitet är inget som är stabilt utan kan hela tiden förändras genom att en 
person kan skada sig efter en olycka och plötsligt kategoriseras som en person med funktions-
nedsättning. Det finns ett uttryck som säger att vi alla kommer få en funktionsnedsättning om vi lever 
tillräckligt länge, men McRuer (2006, ss. 197–198) vänder på det och menar att alla människor kan 
anses vara ”normala” till slut, om de bara får leva tillräckligt länge. Dessa strukturer är både fysiska och 
mänskliga, där en förändring i samhällsnormer kan förändra den fysiska miljön samma sätt som en 
normbrytande miljö kan bidra till förändrade tankemönster och vanor. Mycket av tankesättet inom 
cripteori är hämtat från queerteorin. Teorierna anses kunna samverka genom att de refererar till en 
öppenhet av spektrum inom sexualitet och funktionalitet där inget behöver vara stabilt eller slutet (ibid. 
ss. 156–159).  
 

”The institutions in our culture that produce and secure a heterosexual identity also work to secure 
an able-bodied identity. Fundamentally structured in ways that limit access for people with 
disabilities, such institutions perpetuate able-bodied hegemony, figuratively and literally 
constructing a world that always and everywhere privileges very narrow (and ever-narrowing) 
conceptions of ability.”  

 
I citatet ovan beskriver McRuer (2006 s. 151) att vårt samhällssystem är uppbyggt på dagens normer 
vilket medför en snäv blid av funktionalitet, men dessa är också med i skapandet och bibehållandet av 
normen. Planeringspraktiken om utformning av fysiska miljöer, kan därför beskrivas vara delaktig i 
bibehållandet av kulturella normer genom att fysiskt ”bygga in” maktstrukturerna mellan able och 
disabled i våra städer. Cripteori kritiserar placeringen av individer i fack eller fasta kategorier (McRuer 
2006) vilket är viktigt för att kunna ifrågasätta och tänka annorlunda. En synnedsättning har exempelvis 
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olika betydelse för olika individer eftersom det finns ett spektrum av synnedsättningar och ingen person 
är en annan helt lik.  
 
2.1.3 Synliggöra utan att särbehandla 
 
Resonemanget om att allt är ett spektrum mellan olika definitioner där alla befinner sig någonstans i 
spannet däremellan skulle innebära att vi alla kan kalla oss förslagsvis queer eller crip i vissa situationer. 
McRuer (2006, ss. 157–158) motsätter sig påståendet för att det skulle ta bort fokus från den 
diskriminering som queer och personer med normbrytande funktionalitet möts av i vardagen. Genom 
universella definitioner kan alla fördelar som personer inom normen heterosexuell eller funktionell 
kroppslighet har i samhället idag förbli obemärkt, och människor som inte klassas inom normen kan 
uppleva att deras problem inte tas seriöst (ibid.). Fördelarna behöver inte enbart vara att lättare kunna 
orientera sig eller ta sig fram i den fysiska miljön. Det kan även handla om ett bättre bemötande från 
medmänniskor och större möjligheter till arbete eller skolundervisning, vilket kan bidra till en tryggare 
ekonomi och levnadsförhållanden (Gleeson 1998). Cripteori visar på hur svår balansgången är mellan 
att synliggöra personer med normbrytande funktionalitets särskilda behov och att samtidigt undvika att 
placera dem i ett särskilt fack. För att kunna sluta använda uttryck som ”personer med funktions-
nedsättning” måste samhället först lyckas med en förändring som innebär att människors olika 
funktionalitet alltid är en naturlig utgångspunkt. Det gäller också stadsplaneringen.   
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Forskningsöversikten börjar med en historiskt återblick kopplat till planering och personer med norm-
brytande funktionalitets rätt till staden. Därefter undersöks frågan om det finns ett behov av nya metoder 
inom svensk stadsplanering. 
 
3.1.1 Från tillgänglighet till användbarhet 
 
Hur personer med normbrytande funktionalitet kan inkluderas i städer är en rättvisefråga där stads-
planeraren är delaktig och spelar en viktig roll för att kunna uppnå detta (Dischinger 2000, s. 24). Svensk 
lagstiftning säger att planerarna egentligen inte har något val, då det i 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) beskrivs att planläggning ska ske på ett sådant sätt att personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga har möjlighet att använda området (författarens egen betoning). Tillgänglighet är 
ett koncept som berör förhållandet mellan människors funktionalitet och miljöns utformning, med 
hänvisning till standarder och normer uppbyggda på en idé om objektiv kunskap (Iwarsson & Ståhl 
2003, ss. 61–62). Definitionen av tillgänglighet gör det därmed möjligt att fastställa att vissa miljöer kan 
beträdas av alla medan andra platser inte anses vara inkluderande.  
 
Användbarhet bygger istället på subjektiva grunder och innebär att personer inte enbart ska kunna ta sig 
till en plats, utan även att platser ska kunna användas på lika villkor (Iwarsson & Ståhl 2003, ss. 61-62). 
Svensk lagstiftning förespråkar därmed högre krav på bebyggda miljöer genom begreppsvalet 
”användbarhet” istället för ”tillgänglighet”, men vad det innebär i praktiken är idag oklart. Iwarsson och 
Ståhl (2003, ss. 63–65) framhäver att användbarhet bygger på subjektiva upplevelser och får 
konsekvenser genom att det är individen själv som avgöra om en plats är användbar för hen eller inte. 
Detta leder till ett svåruppnåeligt mål för stadsplaneringen som är en praktik som fokuserar på gruppers 
upplevelser (ibid.).  
 
3.1.2 Diskriminerande miljöer och rätten till staden 
 
Uttrycket ”rätten till staden” används i diskussioner om vilka som har möjlighet att vara med och 
påverka utformningen av urbana miljöer där vi människor bor och spenderar våra liv (Harvey 2009, s. 
315). FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innebär att det är en 
mänsklig rättighet att kunna delta i samhället på lika villkor oberoende funktionalitet och sedan 2009 är 
denna målsättning gällande i Sverige, vilket beskrivs i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ, 
2008:26). Utifrån ett ”rätten till staden”-perspektiv bör människor oberoende funktionalitet  kunna vara 
med och påverka stadens fysiska strukturer. ”Rätten till staden” innebär att människor inte bara ska 
kunna delta i stadslivet utan även kunna vara med och påverka stadens utformning. 
 
Historiskt sett har personer med normbrytande funktionalitet inte haft samma rätt till staden eller i sina 
egna liv. Den medicinska synen på personer med normbrytande funktionalitet innebar en segregering 
av människor genom placering på stora institutioner, vilket av flera beskrivs ha varit en kärlekslös miljö 
som präglats av hård disciplin (Nordiska museet 2019). Denna exkludering av människor dominerade 
till stor del 1900-talets handikappomsorg med syftet att skydda individerna från sig själva men även 
skydda samhället från dem (Kulturdepartementet 2016, ss. 578–579). Sedan 1960-talet finns det en 
etablerad motreaktion till institutionalisering och exkludering av personer med normbrytande 
funktionalitet med inkluderingsmål där design varit ett viktigt verktyg (Dischinger 2000, s. 22). 
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Utvecklingen i USA började på 1960-talet med ”barriärfri design” för att göra entréerna till byggnader 
tillgängliga (Imrie 2012b). Detta har utvecklats till att man idag pratar om universell design som handlar 
om att skapa miljöer som är inkluderande för så många som möjligt redan från början (ibid.). Dessa 
framsteg gjordes under Vietnamkriget när krigsveteraner kom hem och började kräva sin rätt att delta i 
samhället på liknade villkor som före kriget (ibid.). Universell design handlar inte om att uppnå ett visst 
resultat efter fastställda designprinciper som det många gånger har utvecklats till. Processen och hur den 
kan bli mer inkluderande är istället i fokus där universell design förespråkar demokrati, rättvisa och 
jämlikhet i syfte att förändra attityder (Iwarsson & Ståhl 2003, s. 62).  
 
3.1.3 Nya metoder behövs 
 
Funktionshinderrörelsen i Sverige har börjat ifrågasätta mer under de senaste åren och lyckats skapa sig 
en tydlig röst i debatten. Tydligaste exemplet är möjligtvis projektet Med lagen som verktyg som upp-
muntrar privatpersoner att använda befintlig lagstiftning för att skynda på en förändring och motverka 
diskriminering (Med lagen som verktyg 2018). En viktig förändring för projektet gjorde den lagändring 
där bristande tillgänglighet skrevs in i Diskrimineringslagen (2008:567) den 1 januari 2015 
(Diskrimineringsombudsmannen 2015). Kommunen står i regel som huvudman för allmänna platser 
(Boverket 2016c), vilket gör att beslutet påverkar den kommunala planeringen genom högre krav på 
hänsyn till funktionsvariation vid utformning av offentliga platser.  
 

”However complex and multifaceted the questions as regards the integration of disabled 
persons in the cities might be, urban design certainly play a fundamental role in it. The lack 
of access to public transport system, for instance, can exclude an impaired person from 
reaching health services, education and job opportunities. These are basic factors in all levels 
of his/her social integration. In other words, when spatial access is non-existent, access to 
citizenship is also denied. To ensure integration and participation of impaired individuals, to 
guarantee their condition of citizenship, the design of built environments must be done to 
facilitate full participation and equality.” 

 
I citatet ovan beskriver Dischinger (2000, s. 24) på ett enkelt sätt komplexiteten men också nöd-
vändigheten att utifrån ett rättviseperspektiv och social hållbarhet sträva mot inkludering av personer 
med normbrytande funktionalitet i bebyggda miljöer, detta då exkludering i den offentliga miljön kan 
bidra till ett utanförskap även på många andra plan. Att synliggöra olika individer och deras intressen i 
det offentliga rummet har historiskt sett varit viktigt för att stärka de politiska rättigheterna för 
marginaliserade grupper, såsom att exempelvis synliggöra homosexuellas eller kvinnors rättigheter 
(Wikström & Olsson 2012, s. 142). Det borde även gälla för personer med normbrytande funktionalitet. 
Men finns flera forskare som talar om motsatsen genom att kritisera arkitekter och planerare för att 
ignorera problemet med hur de här människornas behov kan inkluderas i den fysiska miljön (Hahn 1986; 
Gleeson 1998; Imrie 2000b; Boys 2014). Iwarsson och Ståhl (2003, s. 63) påstår att det är först när 
verksamma inom arkitektur och stadsplanering ser människors olika funktionalitet som en naturlig 
utgångspunkt som specialtermerna ”tillgänglighet”, ”användbarhet” och ”universell design” kan för-
svinna. Rob Imrie är en av få forskare inom stadsplanering som intresserat sig för frågor som berör 
personer med normbrytande funktionalitets rättigheter i bebyggda miljöer. Citatet nedan handlar om 
universell design där Imrie (2012b, s. 881) kritiserar den tekniska användningen av begreppet och 
efterfrågar ett större helhetsperspektiv:  
 

”How, then, can UD be realised more fully as a process, and series of practices, that are much 
more than the propagation of design tools and techniques, but part of a programme for 
progressive political changes relating to the design of the built environment?” 
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De ökade kraven på den kommunala planeringen, genom införandet av bristande tillgänglighet i 
Diskrimineringslagen år 2015, kräver ett större helhetsperspektiv och ansvarstagande. Sveriges 
kommuner behöver hitta nya tillvägagångssätt för att motverka skapandet av diskriminerande miljöer 
för att undvika kostsamma rättsprocesser genom att försöka göra rätt från början.  
 

 
Följande avsnitt undersöker möjligheterna att se bortom den traditionella stadsplaneringen för att hitta 
nya metoder för ett mer funktionsinkluderad framtid. Ur befintlig forskning och praktik framhävs goda 
exempel. 
 
3.2.1 Från expertplanering till normkritisk planering 
 
Stadsplaneringens idealmässiga yrkespraktik innebär att olika alternativ tas fram, det för att sedan ställas 
mot varandra och där bästa lämpliga lösning eller förslag förhoppningsvis resulterar i en fysisk 
förändring (Degerblad 1990, ss. 39–46). Processen bygger inte på vetenskap utan är istället normativ, 
eftersom vad som ses utgöra det ”bästa” inte vetenskapligt kan fastställas. Degerblad lyfter fram att detta 
handlande medför en slutsats i något av följande fyra alternativ (ibid.): 
 

1. Att något genomförs 
2. Att något inte genomförs 
3. Att något förblir som det är (så kallat nollalternativ) 
4. Eller något tillåts att ske 

 
Stadsplaneringen bär på ett stort ansvar då det här tas många viktiga avvägningar mellan olika intressen, 
men för att kunna stödja dessa beslut beskrivs de ofta som en ”sanning” (ibid.). Vissa forskare menar 
att stadsplanerare, med hjälp av en framställning av ett rationellt handlande i rollen som en neutral 
teknisk expert som arbetar för samhällets bästa, kan framställa sina ord som en sanning (Sandercock 
2003, s. 39). Att beskriva beslut för ”sanningar” blir problematiskt då valen ofta är subjektiva där det är 
stadsplaneringens yrkeskultur som avgör vad som är blir en ”sanning”, det vill säga vad som är möjligt 
och önskvärt men också vad som inte talas om, vilket kan beskrivas som ”tystnadens problematik” 
(Degerblad 1990, ss. 39–46). Det innebär även att stadsplanerare som går emot yrkesnormen, genom att 
påtala det som ingen vill höra, riskerar att bli mer ifrågasatta än de som följer normen. Detta bidrar också 
till ett bibehållande av normen.  
 
Men vi lever nu i en tid där det finns flera som vågar börja tänka bortom planeringens traditionella och 
rationella ramar, uppbyggda på normativa föreställningar, och det kroppsliga värdesätts på ett nytt sätt 
(Sandercock 2003; Johansson 2013; Boys 2014; Berglund-Snodgrass 2016). Det är forskning i linje med 
sin tid, med postmodernismens ifrågasättande av det rationella och en ökad tilltro till social-
konstruktivism. Socialkonstruktivism fattar uppfattningen att all kunskap är skapad av någon, det vill 
säga socialt konstruerad, vilket gör att all kunskap kan ifrågasättas och att inget kan anses vara ”sanning” 
för all framtid (Berger & Luckmann 1991, ss. 13–15). Postmodernismen ifrågasätter också 
modernismens rationella ideal och övertro på siffror med logiskt tänkande som lösningen på allt 
(Sandercock 2003, ss. 69–72). 
 

”I am dealing cosmopolis, my utopia, a construction site of the mind, a city/region in which 
there is genuine acceptance of, connection with, and respect and space for cultural Other, and 
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the possibility of working together on matters of common destiny, the possibility of 
togetherness in difference.” 

     (Sandercock 2003, s. 2) 
 
”Cosmopolis”, Leonie Sandercock’s utopi, beskrivs i citatet ovan som en dröm om en ny värld baserad 
på en mångkulturell stad i samspel istället för etiskt eller kulturell segregation. Sandercock (2003, ss. 
123–125) diskuterar hur vi måste överbygga rädslan för ”de andra” med hjälp av öppna samtal inför 
varandras olikheter. Rädslan för ”de andra” eller det ”främmande” beskrivs vara en rädsla för vad mötet 
kan frambringa för ny kunskap om eller förändring i det så kallade ”vi:et” (ibid. s. 111). Mötet mellan 
”vi” och ”dem” kan leda till en förståelse för varandra och en ny gemensam framtidsvision kan illustreras 
(ibid. ss. 127–128). Samtidigt är det i mötet med ”de andra” som skillnaderna blir synliga och synliggör 
vad ”vi:et” egentligen är, vilket kan ge oss en ny självbild (ibid. s. 123). De flesta människor är rädda 
för förändring eftersom det är förknippat med hot mot den egna identiteten ”jaget” och den geografiska 
identitet som vi kallar för ”hem” (ibid.). Rädslan för ”de andra” tillsammans med rädslan för 
”förändring” behöver övervinnas för att kunna uppnå någon nytt. 
 
Synsättet skiljer sig från stadsplaneringen som en expertkunskap och yrkets förmåga att agera för 
”allmänhetens bästa” ifrågasätts. Traditionellt sett har marginaliserade grupper i samhället inte haft 
samma fördelar som normen och blivit placerade lägre i maktstrukturer än de tillhörande samhälls-
normen vilka istället får mer makt (ibid. ss. 128–129). Stadsplaneringen har en maktposition idag likt 
den traditionella yrkesgruppen, även om den idag möjligtvis inte är lika synlig. Det finns många olika 
yrkesgrupper som är med i skapandet av våra städer och stadsplanerarna är enbart en av många 
professioner som bidrar till denna samhällsnorm.  
 
3.2.2 Osynliggörandet av funktionsvariation i stadsplaneringen 
Charles Landry (2012, s. 55) förespråkar en mer kreativ stadsplanering och i boken ”The Art of City 
Making” beskriver han hur vi kan uppleva städer utifrån samtliga sinnen: 
 

”Walking the streets at night and there will be a repetitive beat, lots of bass, faster today than 
yesterday – a basement bar or record shop, again you feel the vibrations.” 

 
Landry (2012) och Sandercock (2003) beskriver städer på ett sätt som skiljer sig från den traditionella 
planeringen där variation och mångfald är viktiga ledord, men även risktagande istället för kontroll. Det 
är därför förvånade att människors olika funktionalitet inte är en del av deras framtidsvision om städers 
utveckling. Sandercock (2003, s. 27) beskriver sin framtidsvision ”Cosmopolis” som en plats där 
kulturella skillnader som rasism, klass, etnicitet, kön och sexualitet kan överbyggas. Det medan 
funktionsvariation inte nämns i sammanhanget ovan. Diskrimineringen som personer med norm-
brytande funktionalitet historiskt har bemötts av, och som delvis lever kvar idag, nämns inte i deras 
beskrivning utan fokus är på andra skillnader och då främst på det kulturella. Detta trots att ”funkofobi”, 
fördomar mot personer med funktionsnedsättning (Nationalencyklopedin 2019c), vilket har många 
likheter med exempelvis rasism. I boken ”Planning for Diversity – Policy and Planning in a World of 
Difference” synliggörs problemet (Reeves 2005, s. 159): 
 

”With the current emphasis on gender and race, what has been missing has been a serious 
effort to encourage more disabled people to become planners and to ensure support for those 
who became disabled during their career.” 

 
Att även radikala tänkare som Leonie Sandercock, på många sätt framställs som nytänkande och 
inkluderande, skulle utgå ifrån en bild av den ”normala” och ”friska” människokroppen är förvånande. 
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Charles Landry (2012) visar att de olika sinnenas har betydelse för hur människor upplever städer men 
samtidigt utgår hans beskrivning från att alla människor kan använda samtliga sinnen. Detta gör att även 
Landry’s text kan anses vara normföljande utifrån ett ”crip” teoretiskt perspektiv. 
 
3.2.3 Planeringsmetoder för en funktionsinkluderad framtid 
 
Pallasmaa (2012, ss. 75–77) kritiserar arkitekturens visuella fokus i boken ”The eyes of the skin – 
Architectre and the senses”. Men, Heylighen och Herssens (2014) menar att personer med blindhet kan 
vara till hjälp för att lyfta fram de andra sinnena. Stadsplaneringen använder sig bland annat av statistik 
utifrån grupper för att stödja beslutstagandet, men det finns också en professionskultur som styr vilka 
metoder som används för att analysera en plats eller samla in information. Tankesättet att använda 
samtliga sinnen för inkludering är inget nytt, utan används flitigt inom skolverksamheter, där sinnena är 
ett sätt att anpassa undervisningen efter barn och ungdomar med olika inlärningssätt (Dunn & Dunn 
2005). Även museum och kulturverksamhet har börjat använda sig av sinnen som verktyg för att tänka 
nytt, detta för att kunna nå ut till fler, som på utställningen MegaMind på Tekniska museet i Stockholm 
(Tekniska museet 2017). I stadsmiljöer är universellt utformande lekplatser redan ett undantag där 
varierade miljöer eftersträvas för att uppnå olika sinnesupplevelser (Svensson 2015, ss. 304–310).  
 
Det finns metoder och tankesätt som inkluderar de kroppsliga upplevelserna men de tillhör inte alltid 
standardmetoderna. Rytm och rörelse kan sägas vara den gemensamma nämnaren för dessa nya tillväga-
gångsätt. Johansson (2013) har skrivit en autoetnografisk avhandling ”Rytmen bor i mina steg – En 
rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap”, som bygger på hennes egen upplevelse av att gå runt 
i olika städer och platser. Hon utgår från urban rytmanalys när hon vandrar genom olika städer och 
försöker kroppsligt identifiera de kulturella och platsspecifika skillnaderna (ibid.). Den franska filosofen 
Lefebvre (2004) omformade rytm till en vetenskap genom så kallade ”urban rytmanalys” som beskrevs 
redan 1992 i ”Elements of Rhytmanalysis – An Introduktion to the Understanding of Rhythms”: 

 
”Of course, here, as in all sectors of knowledge [connaissance] and action, germs, seeds and 
elements have existed for centuries. But it is only quite recently that this concept, rhythm, 
has taken on a developed form, thus entering into knowledge instead of remaining the object 
of art (and more or less blind practices, from work to thought).”  
 

Flera metoder som sammankopplar det kroppsliga vandrandet och samtalet mellan människor har 
används inom planeringen de senaste åren. De har flera namn men har snarlika tillvägagångsätt, 
exempelvis Go-Along eller den svenska varianten Gåtur (Kusenbach 2003; de Laval 2014). Den svenska 
varianten beskrivs av Suzanne de Laval (2014, s. 9) i handboken ”Gåturer – Metod för dialog och 
analys” som en kvalitativ utvärdering- eller dialogmetod med fokus på människors upplevelser av 
platser. Gåtur-metoden har omformats i olika varianter där den har anpassats efter olika situationer och 
syften, exempelvis ”Trygghetsvandringar” där den upplevda trygghetskänslan är i fokus eller ”Rulltur” 
där platsers tillgänglighet studeras (de Laval 2014). Metoderna har använts inom stadsplanering, dialog-
processer, platsinventeringar och i forskning (ibid.). Joy Boys (2014, ss. 131–143) lyfter även fram konst 
och det kreativa tänkandet som en användbar metod för att synliggöra normer inom arkitektur genom 
att skapa något som går emot det självklara och ”normala”. I boken ”Doing Disability Differently – An 
alternative handbook on architecture, dis/ability and design for everyday life” argumenterar Boys för 
att arkitekter bör ta utgångspunkt i disability som en metod för att integrera och ifrågasätta normen 
dis/ability (ibid. s. 159): 
 

“Starting from disability means not imposing assumptions about what disabled people are 
like, or want, but, as already said, taking notice of the diversity of narratives and strategies. 
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At the same time, we need new ways of working that engage with disabled people in co-
designing space; not only on a case-by-case basis, but also though projects which enable 
creative and constructive involvement with how dis/ability and architecture can be better 
interwoven.” 

 
Att inkludera dis/ability inom stadsplaneringen på riktigt innebär därmed en implementering i det 
dagliga yrkesutövandet.  
 

 
Översikten avslutas här med en skildring av hur sinnliga upplevelser och en mer funktionsinkluderad 
stadsplanering kan bidra till ett mervärde för alla.  
 
3.3.1 Visuell och sinnlig upplevelse 
 
Pallasmaa (2012) beskriver fördelarna med att bortse från det visuella i den fysiska miljön och städer 
genom att istället framhäva de andra sinnena. Det visuella paradigmet inom stadsplaneringen visar sig i 
renässansens stadsplaner som framställdes som den ”rätta staden” och i funktionalismens uppdelning av 
funktioner. Dagens städer är i många fall skapade för ögat som enkelt kan ritas på en karta från ett 
uppifrånperspektiv för att åstadkomma en visuell tillfredställelse (ibid. s. 32).  
 
En visuell bild är något som hjärnan skapar genom tolkning direkt av det personer ser just då eller i from 
av visuella fantasier eller minnen (Karlsson 1996). På liknade sätt fungerar personer med blindhets 
rumsliga förståelse men de utgår från de andra sinnena (Anvik 2009). Men en minnesbild är inte enbart 
visuell. Det är som en film utan ljud, det blir ganska platt och trist om inte fler sinnen samverkar med 
synen, för även om det visuella är det många tänker på så finns andra dimensioner bakom denna platta 
fasad (Pallasmaa 2012). En visuell upplevelse är inte samma sak som exempelvis ett ljud, en doft eller 
en känsla (Dischinger 2000, s. 224). Däremot kan människor använda hörseln för att identifiera avstånd 
eller föremål genom övning i att använda sig av ekolokalisering, vilket har vissa likheter med en visuell 
rumsuppfattning (Kolarik, Cirstea, Pardhan & Moore 2014). Ekolokalisering kan inte alla människor 
använda sig av men många personer med blindhet har lärt sig genom övning (ibid.). Det innebär att den 
information som en person kan se visuellt kan en annan person således höra eller känna.  
 
3.3.2 Orientering, upplevelse och mentala bilder 
 
Orientering och upplevelser sitter delvis ihop, som i exemplet där Dischinger (2000, s. 155) beskriver 
att en person med blindhet kan använda sig av solljus och vindriktning som orienteringshjälp för att läsa 
av miljöer. Den informationen som för en seende person enbart är kopplad till upplevelse kan för någon 
som inte ser vara avgörande för att kunna orientera sig. Hur en person med blindhet upplever en miljö 
är dock väldigt individuellt. Det påverkas av om personen har synrester och fortfarande kan se minimalt, 
vilket istället kan medföra problem med ljus- och mörker, eller synminnen, visuella minnen från en tid 
då person kunde se bättre (Karlsson 1996). Orsakerna till att man förlorar synförmågan kan vara många, 
exempelvis en synnedsättning från födelsen, alternativt att synförmågan har försvunnit successivt eller 
plötsligt (Cattaneo et al. 2008). Oavsett om personer med blindhet inte kan se alls eller minimalt så kan 
de skapa sig mentala bilder. Därför kan en person som är helt blind (som inte ser något) men har tidigare 
synminnen (kunde använda synen tidigare) återuppleva hur det är att vara seende i visuella drömmar. 
Har personen någon gång fått uppleva hur himlen ser ut så finns det minnet kvar (Karlsson 1996). 
Karlsson (1996 s. 312) delar in det i tre olika typer av ”image experience”: 
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1. Att personen kan använda synen 
2. Att personen har vissa synminnen 
3. Att personen aldrig har kunnat se visuellt 

 
Karlsson (1996, s. 318) hävdar dock att det enbart är genom synen eller känseln som det är möjligt att 
få en rumslig förståelse. De andra sinnena kan komplettera de taktila intrycken hos personen med 
blindhet men enbart hörsel och lukt kan inte skapa en bild av ett föremål (ibid.). Ekolokalisering, som 
beskrivits tidigare, talar emot det här påståendet (Kolarik et al. 2014). Även utifrån normkritik om vad 
som anses vara rumslig förståelse kan påståendet kritiseras. Fast det är svårt för någon som varit blind 
sedan födelsen att skapa sig en bild av vad himmel eller moln är eftersom det är något som inte går att 
uppleva med hjälp av hörsel, doft eller känsel (Karlsson 1996). Personer som inte ser visuellt har sina 
egna sätt att uppleva en rumslighet, precis som Karlsson (1996, s. 312) säger (nummer två och tre i 
beskrivningen ovan), vilket däremot inte seende personer kan uppleva. Moln kan vara något grått eller 
vitt mot himlens blå bakgrund, men det kan också vara något som gör att det känns svalare och fuktigare 
i luften. En person som inte ser visuellt vet också att det är moln på himlen när det är molnigt, även om 
personen inte vet hur de ser ut, för oavsett synförmåga kan människor i många fall registrera samma 
saker men på olika sätt (ibid. ss. 323–325).  
 
3.3.3 Möjligheten att frångå det visuella 
 
Dischinger (2000, ss. 208, 248) anses att det delvis är utbildningen inom arkitektur som ansvar för varför 
den visuella och tekniska dimensionerna av rumsligheter har fått en dominerande betydelse över mer 
kroppsliga och sinnliga aspekter. Landry (2012, s. 44) påstår också att det bristande intresset för de 
sinnliga upplevelserna av städer i planerings- och arkitekturutbildningar gör att studenterna inte har med 
sig verktyg eller rutiner för att ta hänsyn till dessa aspekter. Detta har undersökts i en studie med namnet 
”Designerly Ways of Not Knowing: What Designers Can Learn about Space from People Who are 
Blind”, där en kvinna med blindhet fick gå tillsammans med en arkitektstudent i en kulturmiljö 
(Heylighen & Herssens 2014). Syftet var att ta reda på vilka likheter och skillnader i hur de upplevde 
platsen (ibid.). Skillnader synliggjordes i studien och slutsatsen visade att arkitekter kan lära sig att 
uppleva andra dimensioner bortom det visuella i en fysisk miljö med hjälp av personer som inte ser 
visuellt (ibid.).  
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Studien är uppbyggd för att undersöka hur personer med blindhet upplever bebyggda miljöer i städer 
och hur kunskapen kan användas för att ta fram metoder som synliggör erfarenheter utifrån sinnena 
hörsel, lukt och känsel. Följande kapitel beskriver hur studien undersöker personer med blindhets 
kroppsliga och levda erfarenheter av staden. 
 
4.1.1 Gåtur som metod 
 
Föreliggande studie använder en modifierad gåtur-metod där tillvägagångsättet har anpassats efter 
studiens syfte att studera personer med blindhets kroppsliga och levda erfarenheter av staden. Det är en 
vedertagen metod som använts både inom forskning och för mer planeringspraktiska ändamål (de Laval 
2014). Valet av metod bygger på att den är inriktad mot att samla in erfarenhetsbaserad kunskap och 
människors upplevelser av den fysiska miljön. Gåtur-metoden innebär först en promenad, följd av en 
gemensam diskussion efteråt (ibid. s. 5), som jag här kallar en fokusgrupp. 
 

 

 
Fördelen med gåturen jämfört med en traditionell intervjusituation är att den gör det lättare för mig som 
forskare att förstå sammanhanget genom att kunna se hur informanterna rör sig när de berättar och 
samtidigt kunna jämföra med min egen upplevelse. Denna modifierade gåtur kan därför beskrivas vara 
inspirerad av etnografi då syftet är att försöka sätta sig in i informanternas situation och skapa en 
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förståelse för deras upplevelser. Intervjusituationen kan också beskrivas som pendlande mellan en 
ostrukturerad intervjumetod, där det finns enstaka förberedda och öppna frågor, och en mer informell 
konversationsintervju där ”forskar/informant-situationen” blir mindre tydlig (Henricson 2017, ss. 144–
145). Det är inte lätt att som visuellt seende förstå hur det är att uppleva miljöer utan synförmåga och 
det kan ifrågasättas om det ens är möjligt. Syftet med metoden är inte att få seende personer att kunna 
uppleva en miljö som en person med blindhet. Istället är syftet att lyssna till deras upplevelser av fysiska 
miljöer för att få en bättre förståelse, det för att kunna ta del av och synliggöra deras erfarenheter. 
Anledningen är att det så kallade ”vi” och ”dem” måste mötas för att kunna lära oss av varandra och 
tillsammans arbeta för en förändring (Sandercock 2003). Det är en likhet med den traditionella gåtur-
metoden som syftar till att skapa en dialog mellan exempelvis boende, fastighetsägare och planerare (de 
Laval 2014).  
 
4.1.2 Frågeformulär 
 
Informanterna i gåtur-metoden fick efter promenaden fylla i en enkät (se bilaga). Vissa av frågorna var 
enklare, såsom personens ålder och hur de skulle beskriva sin synnedsättning, och andra frågor som 
byggde på att personen gör egna reflektioner, som var mer komplicerade. Frågeformuläret är uppbyggt 
på ett sådant sätt att det gav möjlighet att hoppa över någon fråga om de inte ville svara på just den. Det 
fanns inget rätt eller fel på frågorna. Syftet var att få direkta svar från informanterna för att inte all 
information skulle bygga på mina tolkningar av deras muntliga beskrivningar. Enkäter är enkla att 
administrera och ger informanterna tid att själva svara på frågorna utan att min närvaro riskerar att 
påverka deras svar (Bryman 2018, ss. 285–287). Frågeformuläret var därför ett sätt att kontrollera att 
ingen av informanterna misstolkades. 
 
4.1.3 Empiri och urval av informanter 
 
Studiens empiriska underlag består av gåturerna, fokusgrupp och frågeformuläret. Det empiriska 
underlaget samlades in med hjälp av tre informanters upplevelser och kunskap av den bebyggda miljön. 
Film- och ljudinspelningar transkriberades där filmerna även bidrog med ett rumsligt och platsspecifikt 
material som kunde analyseras. Informanterna är alla bosatta i Stockholm och är personer som kan 
kategoriseras inneha grav synnedsättning eller blindhet. Stockholm är studiens geografiska avgränsning 
för att det är huvudstaden och för att Synskadades riksförbund har kontor där. Det medför ett större 
kontaktnät jämfört med en annan stad. För att inkludera bredare erfarenheter har urvalet utgått ifrån att 
informanterna ska vara i olika åldrar. Avgränsningen innebär att det är personer som använder sig av 
andra sinnen än synen för att kunna orientera sig i miljöer, men även för att uppleva den fysiska miljön. 
Gåtur som metod öppnade upp en möjlighet för att bygga över barriären mellan informanternas sätt att 
”kroppsligt” uppleva bebyggda miljöer och min egen upplevelse som är dominerad av synintryck, vilket 
sedan kompletterades av information från frågeformuläret och fältanteckningar.  
 
Här följer min beskrivning av individerna som deltagit i studien. Det är personer som jobbar eller har 
jobbat med frågor som berör tillgänglighet. När studien utvecklades mot upplevelsen har kunskapen om 
tillgänglighet haft mindre betydelse, men deras intresse för frågorna är möjligtvis en förklaring till deras 
givmilda engagemang i projektet. Namnen som används i studien är påhittade men hänsyn till informant-
ernas anonymitet. 
 
Informant 1. Adrian – En man i 30-års ålder med stort intresse för teknikutveckling, men hans största 
fritidsintresse är att vara ute och springa. Som han beskriver det själv ser han cirka 5% och är därför den 
av informanterna som ser mest, men samtidigt har synförmågan varit oförändrad sedan födseln. Adrian 
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använder sig av teknikkäpp när han tar sig fram i utemiljöer och har lite hjälp av sina synrester för 
orientering men är ljuskänslig och har ett litet synfält vilket försvårar. Den här intervjusituationen var 
lika ny för honom som den var för mig.  
 
Tidpunkt för gåturen: Den 17 mars 2018 i Hökarängen och Farsta. Gåturen gjordes på två platser med 
stora skillnader i folkmängd och det var även en lördag eftermiddag med mycket folk i rörelse.  
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Informant 2. Bodil – En kvinna som nyligen gått i pension och haft ledarhund i cirka 40 år men är för 
tillfället utan eftersom hon väntar på att en ny hund ska flytta in hos henne. Därför går även hon med 
teknikkäpp vid det tillfället vi träffas men hon är lite ovan. Bodils synförmåga var lite bättre när hon var 
yngre men har blivit sämre med åldern, även om hon fortfarande har lite synrester kvar. Det är 
framförallt de andra sinnena hon använder sig av vid orientering numera. När Bodil gått med ledarhund 
har hon inte behövt använda hörseln på samma sätt som nu när hon går med teknikkäpp. Hon har därför 
behövt lära sig lita på sin hörsel nu mer än tidigare. Bodil framstår som en social person som gillar att 
umgås med vänner och uppskattar även hundars sällskap. Att ställa upp på olika intervjuer eller projekt 
är inget nytt för Bodil, hon är rutinerad inom området. 
 
Tidpunkt för gåturen: Den 22 mars 2018 i Hökarängen och mötet gav nya perspektiv som synliggjorde 
att ett mindre geografiskt område kan ha stora variationer. 
 

 

 
Informant 3.  Johan – En man i 40-års åldern som är helt blind till skillnad från de tidigare informanterna. 
När Johan var yngre kunde han se men under ungefär halva sitt liv har han nu varit helt utan synförmåga. 
En likhet mellan Johan och Bodil är att synen gradvis har blivit sämre med åldern men till skillnad från 
Bodil har han alltid gått med teknikkäpp. Beskrivningen jag fick innan jag tog kontakt med honom var 
att han tog sig fram på alla möjliga platser. Johan har ett stort musikintresse och gillar att resa. Även han 
är rutinerad när det kommer till förfrågningar om att ställa upp i olika projekt och vara den som svarar 
på frågorna. Johan brukar tacka ja till att medverka och tycker att det är viktigt att sprida kunskap.  
 
Tidpunkt för gåturen: Den 24 mars 2018 i Hökarängen och (på min förfrågan) Södermalm, vilket visade 
på skillnaden mellan förort och innerstad.  
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4.1.4 Genomförandet av gåturerna 
 
Gåturens promenader avgränsades till fem sträckor för varje informant. Utgångspunkten var att det 
skulle vara platser som de var bekanta med för att de själva skulle kunna orientera sig på platserna. 
Dokumentationen genomfördes med hjälp av filminspelning men med fokus på ljud, det vill säga deras 
muntliga beskrivningar av vad de erfor och tänkte om rumsliga situationer. Filminspelningen gjorde att 
ord kunde kopplas till fysiska miljöer och medförde en möjlighet att analysera miljöerna vi rörde oss i. 
En svårighet med filminspelning är att det kan leda till en osäkerhet inför kameran eller att forskare och 
informant pratar till kameran istället för till varandra (Denscombe 2009, ss. 309–313). I det här fallet 
blev kamerans närvaro mindre märkbar eftersom informanterna inte såg den. Vi stannade till efter varje 
sträcka och informanten fick svara på följande frågor:  
 

1. Vad upplevades som positivt med sträckan? 
2. Vad upplevdes som negativt med sträckan? 
3. Vad skulle kunna förändras? 

 
Frågorna bygger på beskrivningen av hur en traditionell gåtur ska gå till där frågor ställs utifrån termer 
som ”bra”, ”dåligt” och ”förslag till förbättring”(de Laval 2014, s. 115). Varje gåtur blev cirka två 
timmar. Det fanns ingen konkret plan för hur gåturen skulle genomföras förutom att vi skulle försöka 
hålla oss till gåturens enkla upplägg och samtidigt ha en öppenhet inför hur situationen förändrades.  
 
Gåturerna började med att först hälsa på varandra, därefter berätta hur promenaden skulle gå till och sen 
försöka lära känna varandra. Det sistnämnda var det svåra, exempelvis tog det lite tid att lära oss att gå 
bredvid varandra utan att vara på väg att gå in i varandra. Ibland var jag i vägen när intervjupersonerna 
skulle röra sig som de brukar göra när de går själva. Men, de lärde sig att delvis använda sig av mig som 
referenspunkt. Detta medförde att vi blev tvungna att lära känna varandra och hitta ett samspel. Från att 
jag ställde massor av frågor i början av gåturen förändrades det mot slutet av varje gåtur. Då blev det 
mer avslappnat och intervjun utvecklade sig mer till ett vanligt samtal. Jag behövde inte längre ställa 
alla frågorna utan de valde att själva berätta.  
 
Skillnaderna mellan gåturerna var stora på grund av att min kunskap utvecklades efter varje genomförd 
promenad. Den första gåturen bestod av mycket frågor eftersom det är mycket som är nytt och svårt att 
förstå. Under andra och tredje gåturen fortsatte min kunskap att vidgas och jag behövde inte längre ställa 
frågor som främst var kopplat till min egen okunskap. Istället öppnades det upp för nya samtal om 
minnen, samhällsnormer och personliga erfarenheter. En omedveten strategi som användes i gåturerna 
var att jag identifierade deras personliga intressen och på så sätt fångade upp deras engagemang i 
samtalet. En svårighet var att få samtalen att handla om deras upplevelser av bebyggda miljöer och inte 
enbart orientering. Samtidigt behövde jag som seende få en viss förståelse för deras synförmåga och sätt 
att orientera sig för att förstå hur de upplever en miljö. Informanterna var också mer vana att diskutera 
hur de orienterar sig i en miljö jämfört med hur de upplever en miljö, så gåturen blev en utmaning för 
båda parter. För att samla in så mycket information som möjligt fördes fältdagbok efter varje genomförd 
gåtur. 
 
4.1.5 Genomförandet av fokusgrupp 
 
En traditionell gåtur bygger på att en grupp sammansatt av olika intressegrupper tillsammans går runt i 
en fysisk miljö och samlar in information för att sedan kunna diskutera miljön tillsammans (de Laval 
2014). I den här studien har istället gåturer genomförts enskilt med varje informant och deltagarna efteråt 
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samlats för en gemensam reflektion. Tillfället anpassades till att så många som möjligt av informanterna 
kunde delta. Samtalet syftade till att tillsammans få diskutera frågor mer öppet. Gruppintervju i det här 
sammanhanget var intressant eftersom mina tidigare erfarenheter av blindhet var begränsade. Intressanta 
samtal uppkom genom att informanterna fick möjlighet att diskutera med varandra. En fokusgrupp 
skapar förutsättningar för deltagarna att själva synliggöra frågor som de anser är viktiga och de kan 
ifrågasätta varandras åsikter om de tycker olika, vilket jag som forskare har svårare att göra (Bryman 
2018, s. 605) Med informanternas hjälp lyckas vi boka in en gruppintervju där två av informanterna 
deltog, och samtalet ägde rum i ett mötesrum tillhörande Synskadades riksförbund.  
 
Fokusgruppintervjun började med att jag bjöd på bullar och genomförandet utvecklades mer till ett 
gemensamt samtal än en traditionell intervju, vilket kan beskrivas som en ostrukturerad intervju-
situation. Det var min första gruppintervju och jag hade ibland svårigheter att styra samtalet. Detta är en 
svårighet med fokusgrupp men det gäller att i den situationen vara eftertänksam då de avvikande 
samtalen kan anses viktiga för informanterna (ibid. s. 611). Flexibiliteten innebar därför inte bara 
sidospår utan gav flera nya infallsvinklar och gruppsamtalet var en nödvändig pusselbit i studien. Miljön 
vi befann oss i påverkade däremot informanterna genom att de inte lika fritt pratade utifrån sina egna 
åsikter som under promenaden. Istället tog de ibland ”gruppens” parti i frågor för att de nu möjligtvis 
upplevde att de var ”representanter för gruppens gemensamma ståndpunkt” när vi befann oss i riks-
förbundets lokaler. Samtidigt var det en trygg plats för informanterna som de var bekanta med sen 
tidigare. 
 

 
Här följer en beskrivning av undersökningens hermeneutiska utgångspunkt, analysmetod och av-
vägningar, samt en avslutande diskussion om studiens tillförlitlighet. 
 
4.2.1 Hermeneutisk analys och tolkningarnas bärkraft 
 
Studien är uppbyggd på erfarenhetsbaserad kunskap i from av subjektiva upplevelser som ska studeras 
och analyseras. Eftersom studien är inriktad på att tolka och förstå situerade upplevelser tolkas det 
empiriska materialet utifrån en klassisk hermeneutisk ansats. Det innebär att genom tolkning kan under-
sökningen få en betydelse, delar kan sättas samman till en helhet och helheten kan brytas ner i enskilda 
delar (Henricson 2017, ss. 306–307, 318–319). Den så kallade hermeneutiska spiralen bygger på 
”öppenheten för förståelsen” genom pendling mellan delen och helheten samt förklara och fakta (ibid. 
ss. 330–331), vilket bygger både på sökandet efter nya infallsvinklar och fördjupad förståelse (Fejes & 
Thornberg 2015, s. 80). Tre viktiga begrepp inom hermeneutik är tolka, förstå och förmedla (ibid. s. 
71). Hermeneutiken är användbar när syftet är att undersöka informanternas egna upplevelser av 
fenomen och informanterna själva ska ha stort utrymme att välja vad de vill beskriva (ibid.). 
Tolkningarna medför en möjlighet att skapa förståelse, men även en möjlighet att testa ”tolkningarnas 
bärkraft” med hjälp av jämförelse med om det kan finns andra möjliga förklaringar till den företeelse 
som studeras eller inte (Henricson 2017, ss. 318–319). En hermeneutisk analysmetod har ansetts vara 
användbar i föreliggande studie eftersom fenomenet som studeras är människors upplevelser och det är 
ett djup-gående empiriskt material. Studiens normkritiska perspektiv fungerar också i sammanhanget 
eftersom tolkning är nödvändigt för att analysera samhällsnormer. 
 
Det empiriska materialet är insamlat med hjälp av metoderna gåtur, fokusgrupp och enkät. Materialet 
består av transkriberade intervjuer från film-/ljudinspelning från gåturerna och fokusgruppen samt 
fotografier. Frågeformuläret och fältanteckningarna utgör ett skriftligt underlag som används i studien, 
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men har inte att analyserats. Svaren i enkäten överensstämmer med resultatet i gåtur-metoden. Fråge-
formuläret bidrog inte med någon ny information, och presenters därför inte i det empiriska materialet, 
men det har däremot används i beskrivningen av informanterna. Fältanteckningarna är egna minnes-
anteckningar och inte empiriskt underlag som analyserats.  
 
Analysen bearbetar och tolkar det empiriska materialet från gåturerna och fokusgruppen samt 
kompletteras med underlag från forskningsöversikten. Utgångspunkt för analysen är studiens fråge-
ställningar som sedan utvecklats till ett antal analysbegrepp som används för att avgränsa empirin och 
bidrar till att tolkningarna blir mer transparanta för läsaren (se tabell 1). Analysen presenteras med hjälp 
av citat och bilder från empirin för att synliggöra på vilka grunder jag gjort mina tolkningar och slutligen 
studiens slutsats. Analysen är delvis autoetnografiskt genom att informanternas beskrivningar tolkas av 
mig utifrån mina egna upplevelser/erfarenheter. I analysen finns självreflekterande tolkningar som ger 
antydningar till skillnader mellan visuella och mer kroppsliga/sinnliga upplevelser, men det kan inte 
framställas som generella sanningar.  
 
 

Frågeställningar                                                                                    Analysbegrepp 
1. Hur påverkar språket samtalet om och gestaltningen av staden, 

samt hur definieras ”upplevelsen av staden” utifrån en icke 
visuell beskrivning? 

Orientering 
Upplevelse 
Njutning 

2. Hur upplever 
personer med 
blindhet den 
bebyggda 
miljön i städer? 

a. Utifrån rytm och rörelse? Årstider 
Kroppsrytm 

b. Utifrån sinnliga upplevelser? Skala 
Kontrast 
Känsel 
Ljud 
Doft 

3. På vilket sätt kan kunskapen om personer med blindhets 
upplevelser av städer användas till att främja andra sinnen än 
synens betydelse och inflytande inom stadsplanering? 

Inkludering 
Stadsplanering 

Tolkningsarbetet har därmed utgått från studiens frågeställningar som sedan har tolkats i ett antal analys-
begrepp med stöd av tidigare kunskaper om frågorna, vilket beskrivs i forskningsöversikten. Avsnitt 
från de transkriberade intervjuerna har kategoriserats i en eller flera analysbegrepp. Varje analysbegrepp 
med tillhörande händelser, beskrivningar och bilder från gåturer eller fokusgrupp har bearbetats till en 
text. Skrivandet och själva tolknings- och analysarbetet kan därför beskrivas vara sammanvävda med 
varandra.  
 
Det är ett rikt empiriskt material som studerats så enbart de mest talande fenomenen presenteras i 
studien. Mycket har fått sorteras och prioriteras bort. Det har varit ett svårt och tidskrävande arbete där 
analysbegreppen varit till stor hjälp. Studiens syfte och normkritiska perspektiv har också avgränsat 
undersökningen. Exempelvis begreppet ”förutsägbarhet”, som skulle ha handlat om logisk utformning 
av staden, togs bort från fråga 2b med anledningen av att det handlade mer om orientering än sinnliga 
upplevelser. På så vis har det varit ett prövande analysarbete där alla analysbegrepp inte varit givna från 
början.  
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4.2.2 Forskarrollen och forskningsetik 
 
Meningen var inte att tre individer skulle vara representanter för hela målgruppen utan att de ska vara 
representant för sina egna upplevelser och kunskaper. Ett ökat antal informanter till ett tiotal hade inte 
per automatik inneburit att mer relevant information samlats in. Det skulle likaväl ha kunnat resultera i 
en mer ytlig eller missvisande beskrivning.  
 
Risken för feltolkning är argumentet för genomförandet av gruppdiskussionen efter promenaderna, det 
för att inte alla samtal begränsas till mina tidigare kunskaper. Som forskare styr jag studien genom mina 
frågor men samtidigt begränsas svaren också till vad jag kan förstå. På liknande sätt så styrs forskarens 
förmåga att tolka och de tolkningar som görs av personens ”förförståelse” inom området eller företeelsen 
som studeras (Fejes & Thornberg 2015, ss. 79–80). Min förförståelse har varit den största utmaningen i 
undersökningen och det har först under processen visat sig om jag har haft möjlighet att förstå deras 
perspektiv eller inte. Om forskaren helt saknar kännedom om den miljö eller de fenomen som studeras 
kan avståndet mellan dessa två bidra till ett hinder för en rimlig tolkning, samtidigt kan nyfikenhet 
underlätta för att lära av det okända (ibid.):  
 

”En hermeneutiker lägger inte locket på de oväntade eller okända dimensioner som öppnar 
sig i texten. Det är därför som hermeneutiken ibland diskuteras som en kunskapsteori i 
samband med viljan, möjligheten och förmågan att lära av det okända.”  

 
En komplex men viktig fråga i studien är de etiska aspekterna, exempelvis att undvika beskrivningar av 
”målgruppen” som kan uppfattas nedsättande, fördomsfulla eller normativa. Det är extra viktigt att 
beakta i det här fallet eftersom informanterna kan klassas inom en redan utsatt grupp, även om de etiska 
aspekterna alltid ska tas hänsyn till i all forskning. Belmontrapportens principer har av den anledningen 
använts som vägledning i beaktandet av de forskningsetiska aspekterna. De tre principerna är ”respekt 
för personen”, ”göra-gott-principen” och ”rättviseprincipen”(Henricson 2017, ss. 61–64).  
 
Att få tillträde till forskningsfältet är något som har diskuterats flitigt inom etnografi och i den här 
studien har så kallat ”grindvakter” varit ett tillvägagångsätt. Grindvakter är personer som kan hjälpa 
forskaren att komma i kontakt med informanter och uppnå tillit, vilket ökar möjligheterna för genom-
förandet av studien (Bryman 2018, ss. 518–521). Första kontakten med informanter var via telefon, men 
innan de gav sitt muntliga samtycke fick de en skriftlig beskrivning som sammanfattade studiens 
innebörd och syfte. De fick information om att de närsomhelst kunde dra sig ur studien utan att behöva 
ange någon förklaring. Jag lovade att deras identitet skulle bevaras hemlig i uppsatsen (eller i den 
utsträckning som det var möjligt) och att insamlat material skulle raderas efter studien slutförts. 
Informanterna är individer som klarar av att tala för sin egen vilja och de har ställt upp på att delta på 
sin fritid. Angående riskerna så har utgångspunkten varit att platserna ska vara trygga och välkända 
sedan tidigare för informanterna, men jag har varnat dem om vi mött på större hinder under promenaden. 
Därför bedömdes studien inte medföra några risker för informanterna. Studien har inte haft något syfte 
att studera gruppen ”personer med grav synnedsättning eller blindhet”, utan att med hjälp av deras 
personliga erfarenheter kunna normkritiskt granska och utveckla svensk stadsplanering.  
 
4.2.3 Metodologisk diskussion 
 
Studiens problemställning och syfte är inriktad på ”mänskliga upplevelser”, vilket medförde valet att 
inrikta studien mot kvalitativ istället för kvantitativ forskning. Kvalitativa forskningsstudier utgår ifrån 
subjektiva erfarenheter som exempelvis människors upplevelser där analysen bygger på tolkningar som 
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möjliggör för en förståelse (Fejes & Thornberg 2015, ss. 34–38). Gåtur-metoden är därför en kvalitativ 
forskningsmetod med promenaden (intervju och deltagande observation) och gruppdiskussionen 
(fokusgrupp-metod). Enkäter är däremot en traditionell kvantitativ forskningsmetod (Bryman 2018, s. 
285). En flermetodsdesign är ett tillvägagångssätt som är lämpligt när forskaren bedömer att det inte 
räcker med endast kvalitativ eller kvantitativ metod för att bidra till en tillräcklig förståelse för de 
fenomen som undersöks (ibid. s. 764). I detta fallet kombineras informationen från gåtur-metoden och 
frågeformuläret för att öka studiens trovärdighet. Det görs genom att om de olika empiriska underlagen 
talar för motsatta resultat så visar det på en brist i studiens genomförande. Om resultaten är relativt 
likartade kan det stödja studiens tillförlitlighet och att det är en rättvis bild av informanternas upplevelse 
som förmedlas.  
 
Den mänskliga närvaron kan vara en fördel men den kan likaväl medföra problem genom att den 
”mänskliga faktorn” får för stor inverkan på studien (Fejes & Thornberg 2015, ss. 34–38). Informanterna 
har själva fått välja ut mötesplats och var de vill gå i Stockholm, vilket medfört en trygghet för deltagarna 
och en möjlighet för dem själva att vara med i utformandet av studien. En positiv effekt av tillväga-
gångsättet är att det överbygger en av riskfaktorerna som forskarrollen utgör, som annars kunnat riskera 
att bli allt för styrande genom att leda studien i en viss riktning. Studiens syfte, problemställning och 
tillhörande frågor är sammanhängande med valda metoder och tillvägagångsätt. Det normkritiska 
perspektivet och en hermeneutisk ansats skapar en röd tråd genom uppsatsen med ett pendlande mellan 
ifrågasättanden, tolkningar och som slutligen påvisande av möjligheter. Studiens huvudtema kan sägas 
vara ”mänskliga upplevelser” kopplat till normkritik och stadsplanering, vilket har varit styrande i 
studiens upplägg och genomförande.  
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I första analyskapitlet skildras här språkets betydelse för beskrivningen av upplevelser. Det vill säga hur 
den visuella normen kan stänga ute andra berättelser om staden, samt svårigheten att särskilja upp-
levelsen från orientering. 
 
5.1.1 Orientering utan det visuella bygger på igenkänning 
 
I forskningsöversikten beskrivs enligt Karlsson (1996) möjligheten för personer med blindhet att skapa 
mentala bilder som gör det möjligt att skapa mentala kartor över platser som är kända sen tidigare. Bodil 
berättar att en förutsättning för personer med blindhet ska kunna navigera självständigt på en plats är 
”igenkänning” utifrån andra sinnen än synen ”därför att, alltså hela idén med att klara sig när man inte 
ser är på något vis är igenkänning” (Fokusgrupp).  
 
Orienteringen förenklas med hjälp av ”kännemärken” eller ”orienteringspunkter” vilka uppkommer med 
en vana och kännedom om platsen. Personer med blindhet använder sig av olika tekniker för navigering 
och orientering i fysiska miljöer där sinnliga upplevelser i form av ljud-, doft- och känselintryck är 
centrala (Dischinger 2000). Detta synliggörs i Bodils beskrivning av Hökarängsplan (Gåtur 2): 
 
Bodil-  …jag vet ungefär var jag är. Och när jag kommer till andra så, går man upp här 

och så går man lite längre så kommer man till bankomaten… och lite så där. Så jag 
har mycket bra orienteringspunkter här tycker jag och det har jag även när jag går 
med hunden… för då känner man också att det blåser att solen skiner in därifrån 
eller vad det nu är jag känner sådär… och bageridoften. 

 
I Adrians beskrivning av Hökarängsplan nämns också solen och bageridoften som tydliga markörer, 
men även ljudet från tunnelbanan och biltrafiken runt centrum beskrivs som riktmärken för orientering 
(Gåtur 1). En teknik för att lära sig hitta på platser är att räkna såsom Adrian berättar att han ibland gör 
med pelarna för att hitta entrén till gymmet i Farsta genom att använda sig av ekolokalisation (Gåtur 1):  
 
Adrian-  Ja men ibland om jag är lat kan jag ju vara så att jag vet, att gymmet är efter fjärde 

pelaren tror jag och då kan man ju räkna dem. Då bygger ju det på att det inte 
kanske är så mycket folk som nu… är det mindre folk är det ju lättare att höra, så 
är det.  

 
Vid det här tillfället gick vi förbi ingången till gymmet med någon meter och fick vända tillbaka (Gåtur 
1). Detta handlar mycket om tur och otur samt förutsättningarna runt omkring. Exempelvis var det lördag 
eftermiddag med mycket folk i rörelse och tillsammans med min närvaro blev förutsättningarna svårare 
för att hitta rätt (Gåtur 1):  
 
Karin-  Aa… sen är det nog lättare om du inte har med mig som stör? 

 
Adrian-   Ja det tänkte jag innan på också, att det är ganska speciellt det här med att gå, 

alltså gå och prata, och orientera samtidigt. Det vet jag att det är många som 
säger… exempel jag går ju aldrig och pratar i telefon när jag går… medan fullt 
seende tycker det nog är jättenaturligt att gå runt och prata i telefon samtidigt. 
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Detta har Adrian helt rätt i eftersom det var första gången jag reflekterade över att andra kan ha svårt 
för att prata och gå samtidigt. På platser där det saknas tydliga orienteringspunkter bygger navigeringen 
också mycket på tur och otur vilket Bodil berättar (Gåtur 2): 
 
Bodil-  Här var det så bra förut, för då var det soptunnor här. Då kunde man gå precis 

förbi dem och så hittade man ner här. Nu får man hitta lite, om man har tur. 
 
Johan beskriver att det är möjligt att lära sig att känna igen om han är på rätt ställe eller inte, utifrån 
exempelvis hur marken lutar: ”man lär sig känna igen bara på hur en sväng är, är den skarp eller svag 
sväng eller hur lutningen… man lär sig känna igen om man är på rätt ställe eller inte.” (Gåtur 3). Men 
som Johan beskriver så krävs det en vana att lära sig att känna igen dessa skillnader. Påståendet kan 
bekräftas med ett uttalande från Bodil som inte är lika van att gå med käpp (Gåtur 2): 
 
Bodil-  Det är väl just det ’hoppas att jag går rätt’… det sitter inte riktigt i kroppen men 

handlar väl om ovanan. När jag går med hund så tänker ju inte jag på det, då lär 
jag hunden att vi håller till höger… 

 
Bodil beskriver här skillnaden mellan att gå med vit teknikkäpp eller med ledarhund och att den som 
enbart går med käpp är mer van att utnyttja de andra sinnena än synen för orientering. Vid ett annat 
tillfället beskriver även Bodil att”…det gäller ju att komma ihåg allt man ska leta efter också” vilket 
också talar för att det är en vanesak (Gåtur 2). Studien berör egentligen inte orientering men temat har 
visat sig vara oundvikligt eftersom navigering på många sätt är sammanvävt med själva upplevelsen. 
 
Sammanfattning - Orientering 
Igenkänning: Hur van en personen är med en plats har betydelse eftersom det är svårt att orientera sig 
på helt okända platser om man inte ser.  
 
Omgivningens förutsättningar: En hög ljudnivå eller mycket människor i rörelse kan skapa svårigheter 
för orientering. 
 
Mental karta: Att lära sig att förstå hur platser hänger samman.  

 
Tekniker för att lära sig hitta: Exempelvis räkna. 

 
Referenspunkter: Att lära sig vad man ska leta efter. En avsaknad av kännemärken försvårar orienter-
ingen och förutsättningarna att navigera rätt bygger mer på tur eller otur.  
 
5.1.2 Upplevelser är sinnliga intryck som kan tolkas 
 
Studiens inriktning är på upplevelser i städer och sinnenas betydelse för upplevelsen, detta istället för 
platsers tillgänglighet och hur informanterna orienterar sig. Att skilja på upplevelse och orientering har 
visat sig vara svårare än varit möjligt att förutse. Liknade slutsats kommer Dischinger (2000, s. 155) 
fram till i sin studie när exempelvis solljus visar sig vara mer än en upplevelse av ett starkt ljus och 
värme utan också ett sätt att tala om var en person befinner sig. Den största svårigheten i projektet har 
varit att definiera vad en upplevelse är för personer med blindhet då det är mer sammanvävt med 
orientering jämfört med en visuellt seende persons upplevelse. För mig som seende är exempelvis en 
doft eller ett ljud enbart en upplevelse men för någon som inte ser kan det likväl vara en 
orienteringspunkt vilket Johan berättar (Gåtur 3): 
 
Johan-  Men nu, här är det som… det är så svårt att skilja orientering och vad jag 

upplever… 
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Karin-  Ja, det sitter ihop lite.  
 

Johan-  Ja, det sitter verkligen ihop. Men som att jag hör övergångssignalerna här, det är 
på något sätt både en trygghet och någon slags hjälp för navigering och sådär.  

 
Allt i den här studien har visat sig ha mer än en dimension vilket medför en komplexitet som är svår att 
beskriva. Personer med blindhet upplever exempelvis en stad mer kroppsligt i likhet med de sätt som 
Pallasmaa (2012) och Johansson (2013) förespråkar. Johan beskriver detta som att han lärt sig att 
använda sin kropp som referens (Gåtur 3): 
 
Johan-  Men de är nog, man får också lära sig… alltså istället för att ha synen som referens. 

Så måste man ha sin egen kropp som referens… 
 
Beskrivningen skiljer sig från en seende persons upplevelse eftersom den främst bygger på synförmågan 
och är inte lika bunden till de andra sinnena. Under gåturerna framkom att sättet att kroppsligt orientera 
sig är energikrävande och att kroppen måste vara på helspänn. Johan och jag diskuterar detta under 
promenaden (Gåtur 3): 
 
Johan-  Men det har också med det här med att man måste vara fokuserad hela tiden. Minsta 

lilla… detalj liksom måste… minsta, alltså känseln måste vara på helspänn hela 
tiden.  

 
Karin-  Men blir man tröttare då… alltså inne i stan? 

 
Johan- Ja, jag tror faktiskt det. Man använder… man försöker använda sina sinnen, 

framförallt hörseln och känseln då, man är mer… jo det kräver mer energi det gör 
det, absolut.  

 
Resonemanget kan liknas med Adrians där han beskriver att han har svårt att göra andra saker som att 
prata eller lyssna på musik samtidigt som han ska gå och orientera sig (Gåtur 1). Eftersom informanterna 
är vana vid att beskriva hur de orienterar sig beskriver de sina upplevelser ofta i form av ”orienterings-
punkter”.  
 
Bodil berättade om en lite komisk händelse när hon uppfattade något som hennes seende vän fick 
förklara var helt fel. Situationen visar ändå på att människor kan tolka vår omgivning olika. Att de två 
vännerna i det här fallet hade olika upplevelser av samma plats och händelse (Gåtur 2): 
 
Bodil-  Haha aa, sådana där misstag har jag nog gjort många gånger… fast jag har inte 

alltid kommenterat det, men det kan hända. Så jag använder ju dem här, det jag ser 
och det jag uppfattar och det jag hör också som kännemärken sen så får jag 
ibland… ibland så uppfattar jag någonting men kan inte sätta ord på det heller. 
 Utan att det bara är någonting då som avviker eller som alltid finns där eller något. 

 
Karin-  Aa… men det är spännande.  

 
Bodil-  Ja det är det ju när man börjar prata om det, för mig det ju ganska naturligt att 

världen är sådär. 
 
Att uppleva saker olika är naturligt eftersom en upplevelse alltid är subjektiv och betyder inte att något 
är mer rätt eller fel. I konversationen ovan går det även att utläsa att en möjlig anledning till varför det 
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är svårt att förstå vad en person med blindhet upplever är att det ibland saknas ord och att det är en 
visuell värld som styr hur vi definierar fysiska miljöer. Ett exempel på detta är när Johan kommer emot 
ett föremål med käppen vilket avger ett metalliskt och ihåligt ljud (Gåtur 3): 
 
Johan-  Hm? 

 
Karin- Haha, vad tror du det var för något? 

 
Johan-  Någon elstolpe eller elskåp eller något…? 

 

 
 

 
Situationer som den här tolkar jag i linje med det som Bodil tidigare har försökt förklara. Det kan vara 
svårt att tolka exempelvis var ljudet kommer ifrån, som i det här fallet där en tom papperskorg i metall 
gav ifrån sig ett ljud mer likt ett elskåp. Exemplen ovan synliggör också att seende personer och personer 
med blindhet kan uppfatta samma föremål men tolkar det olika på grund av de olika sinnesintrycken, 
vilket gör att vi upplever miljöer olika.  
 
Här följer informanternas resonemang från gåturerna om hur visuell och icke visuell upplevelse av 
staden kan skilja sig (Gåtur 2, Gåtur 3, Gåtur 1): 
 
Gåtur 2 
Karin-   Mm… det som jag tycker är intressant är att det är ju inte bara det att ni har andra 

orienteringspunkter än vad vi har… ni har även ett annat sätt att uppleva… alltså 
miljöer egentligen.  

 
Bodil-  Ja absolut! Absolut för att… alltså det här med alla människor som ser och hör och 

doftar och såhär… så förhåller man sig, man tolkar det på något sätt. 
 
 

Gåtur 3 
Karin-   Jag tänker att allt sådant som jag inte tänker på måste bli allt mer påtagligt för dig. 
 
Johan-   Aa… aa det kan vara både saker som du inte tänkt på för att du använder synen 

mest… men det kan ju också vara så att båda… alltså att du kan ha noterat visuellt 
och jag har noterat med hörsel eller känsel.  
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Gåtur 1 
Karin-  Aa… men det är ju även ett annan sätt att uppleva miljön också?  

 
Adrian-   Ja det blir det ju. Ja som när där vi gick innan med gymmet där, pelarna, de finns 

bara där för dig men jag känner ju dem väldigt tydligt, att man går mellan pelarna. 
 
Karin-  Mm, för jag tänker ju inte alls på de, eller jag ser ju dem men... 
 
Adrian- Ja för jag tänker väldigt mycket på de just där för att det är väldigt speciellt när 

man går nära dem. 
 
Diskussionerna ovan visar på att seende och icke seende person många gånger kan uppfatta samma saker 
i miljöer men att de upplevs olika utifrån vilka sinnen individen använder mest. Resonemanget har 
likheter med påståenden om att ljud, dofter och känselintryck aldrig är samma sak som ett synintryck 
(Dischinger 2000, s. 224). Därmed har seende och icke seende personer olika sätt att uppleva fysiska 
miljöer men det betyder inte att något av dem är mer rätt eller önskvärt. 
 
Sammanfattning - Upplevelse 
Kroppen som referens: Att kroppsligt uppleva en fysiska miljö med hjälp av sinnena hörsel, lukt och 
känsel.  
 
Koncentration: Att ta sig fram i en stad själv utan synförmåga är energikrävande. 
 
Ett annat sätt att uppleva: Att ta in information med sinnena hörsel, luft och känsel är ett annat sätt att 
uppleva bebyggda miljöer vilket skiljer sig från upplevelser som främst utgår ifrån synen.  
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Svårt att sätta ord på vissa upplevelser: Ljud-, doft- eller känselupplevelser är inte alltid lätta att beskriva 
i ord eftersom samhällsnormen bygger på visuella beskrivningar av miljöer.  

 
Registrera samma saker men på olika sätt: Det en seende person kan se kan en person med blindhet 
många gånger uppfatta genom ljud-, doft- eller känselintryck.  
 
5.1.3 Det som upplevs positivt eller negativt är svårdefinierat 
 
En upplevelse tolkas på olika sätt och tolkningen är individbaserad vilket påverkas av individens 
personlighet. Vad som är njutning eller vad som anses vara roligt eller tråkigt är därför inget som är lätt 
att definiera. Exempelvis har Adrian svårt för starkt solljus då han blir bländad men samtidigt tycker 
han det var varmt och skönt i solen eftersom det var minusgrader den dagen när vi träffades (Gåtur 1). 
Situationen hade kanske varit en annan om det varit sommar och varmt ute, då hade han kanske före-
dragit att stanna till i skuggan. Det går därför inte att säga att det alltid är skönt och njutningsfullt i solen 
eftersom det beror på sammanhanget.  
 
Områden som anses var ”lugna” beskrivs också som trivsamma eftersom det är lättare att använda 
hörseln för orientering. Detta beskriver Adrian när vi diskuterar en gångväg i ett bostadsområde i Hökar-
ängen ”det är väl väldigt lugnt där också, det är ett väldigt lugnt stråk, inga bilar… det är ju positivt. 
Det känns ju tryggt, när man går igenom ett litet… litet park/bostadsområde så”(Gåtur 1). Citatet visar 
på att tryggheten kan ha betydelse för vad som trivsamt och frånvaron av bilar är en viktig faktor, även 
för att det innebär lägre bullernivåer. Frånvaron av trafik som en avgörande faktor för trivseln beskriver 
också Johan som använder hörseln mycket vid orientering (Gåtur 3): 
 
Karin-  Aa, men vad skulle du säga är det som gör att du uppskattar en miljö? Eller trivs? 

 
Johan-  Oj aa… som jag sagt, det här med fågelkvitter… att det är lite såhär dagis, att man 

hör barn som leker… lite trafik, trafikbuller och sådana grejer. 
 
Andra ljud som fågelkvitter och ljudet av barn som lekar kan också enligt påstående ovan påverka att 
upplevelsen tolkas som mer positiv. Johan beskriver ljudet av barn som mysigt ”Men här uppe finns 
också ett dagis och det är lite mysigt, det är ett ganska litet dagis…” (Gåtur 3). Ett annat värdeord som 
jag diskuterar med Adrian är vad som är ”charmigt” eller inte när vi befinner oss i Farsta centrum (Gåtur 
1): 
 
Karin-  Mm men upplevelsen, föredrar du galleri eller sådant här utomhus centrum? 

Eller… är båda lika bra? 
 
Adrian-   Aa.. ne alltså det är nog charmigare så här tycker jag med utomhus så på sätt och 

vis. I galleriorna blir alltid så kompakt och så mycket mer folk och så.  
 
(Fortsättning…) 

 
Karin-  Ja vad är det som är charmigt? Definiera… 

 
Adrian-  Ja jag har nog varit här för mycket för att tycka att det är charmigt tyvärr, haha… 

men jag tror att den här marknaden och så är ju lite charmigt att de säljer grönsaker 
och barn som skriker och så där. Hötorget är också väldigt speciellt så säljer frukt, 
men… det är också väldigt många olika kulturer också, det är också något som gör 
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att jag tycker det är lite charmigt… Det kan vara väldigt många olika musikstilar 
och många olika språk, det tycker jag också är charmigt.  

 
Adrian uppger att han har svårt att reflektera över vad han upplever och, som i det här fallet, vad han 
menade med ordet ”charmigt”. När vi väl diskuterar det så framkommer flera olika saker som han 
upplever som charmigt, främst genom olika ljudupplevelser. Adrians upplevelse påverkas av hans 
intresse för löpning och att snabbt kunna ta sig fram. Han anser att det är tråkigt att gå utan att det är 
något man gör för att ta sig någonstans (Gåtur 1). Detta var ett tema som diskuterades vidare med de 
andra informanterna i fokusgruppen (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Jag tänker inte på att gå överhuvudtaget som roligt eller tråkigt. 
 
Johan-  Ja, haha, det är väl något man gör bara.  

 
Karin-  Ja, haha, men det var väl att det var mer tråkigt i så fall.  

 
Bodil-  Ja men det handlar väl om att det finns, det finns inte utrymme för någon njutning 

egentligen. Alltså om jag inte har med mig någon som kan berätta vad som finns 
runt omkring mig. Utan det är en praktiskt sak som ska genomföras liksom. Så det 
har han (Adrian) nog faktiskt rätt i.  

 
Johan-  Jo det är sant. 
 
Samtalet synliggör två intressanta frågeställningar som skiljer personer med blindhets upplevelse från 
en visuellt seende persons. Det första är påståendet för att ”det inte finns något utrymme för njutning” 
för personer med blindhet. Det andra om att njutningen bygger på synförmåga i form av att ha någon 
med sig som kan berätta om de visuella värdena.  
 
För att komma bort från samtalet om orientering och istället fördjupa diskussionen om upplevelser frågar 
jag om vad de upplever när de exempelvis sitter i en park, en situation där de inte behöver tänka på 
orientering (Fokusgrupp): 
 
Bodil-   Om man sitter i en park någonstans där man kanske sitter och fikar eller 

någonting… eller en drink eller någonting sånt där… och så är det folk runt ikring 
och sitter och pratar eller sitter på någon gräsmatta och barn som springer omkring 
och sådär. För det är ju mera upplevelse, för då behöver jag inte tänka på… haha… 
någonting annat kan hända liksom.  

 
Här framförs det att i situationer där sinnena inte behöver användas för orientering är det enklare att 
fokusera på upplevelsen och få utrymme att njuta av tillvaron. Sista uttalandet om att slippa tänka på att 
någonting annat kan hända har med ”rädslor” att göra, vilket är ett återkommande tema under den andra 
gåturen (Gåtur 2). Bodil är pensionär och är höjdrädd vilket gör att hon undviker att gå längs 
tågperrongskanter för att det är ”läskigt” (Gåtur 2), medan Johan också förklarar att det som 
”obehagligt”(Gåtur 3). Adrian som är yngst av informanterna pratar knappt om rädslor (Gåtur 1). Detta 
skulle möjligtvis kunna ha att göra med att rädslor förstärks med åldern, men självklart också med 
individuella faktorer och specifika rädslor såsom höjdskräck. 
 
Sammanfattning (njutning) 
Vad som är njutningsfullt är en subjektiv upplevelse som beror på yttre faktorer som den fysiska miljön 
och omgivningen i form av ljud, doft eller rörelse, men likaså på personliga faktorer som rädslor, 
intressen, inställning eller dagsform. En upplevelse kan innehålla flera dimensioner vilket kan tolkas 
som både negativ och positiv samtidigt.  
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5.1.4 Upplevelser som saknar ord 
 
Precis som att visuellt seende personer och personer med blindhet har olika sätt att uppleva en miljö, 
tolkar vi informationen olika. En svårighet i studien har varit att få informanterna att själva reflektera 
över vad de upplever och framförallt att uppskatta sina egna sätt att uppleva, vilket blev tydligt under 
samtalet i fokusgruppen (Fokusgrupp):  
 
Karin-  Eller jag tänker, du sa det här… när du går med någon du känner som kan berätta, 

att då kan man njuta av miljön? 
 

Bodil-  Aa.  
 

Karin-   Men finns det inte andra saker som du kan njuta av som jag inte märker? Att det 
finns andra värden? 

 
Bodil-  Ne… vad skulle det vara? 
 
Bodil och Johan är överens om att sinnena används främst i praktiskt syfte för orientering men när det 
kommer till njutning utifrån andra sinnen än synen är de inte helt eniga (Fokusgrupp): 
 
Karin-  Har inte det med att miljöer är byggda utefter synen? 

 
Bodil-   Men jag tror inte att… alltså om det ska vara njutning och upplevelser det är 

jättesvårt att få andra sinnesupplevelser som så mycket njutning utan det är mera… 
mera… nödvändigheter.  

 
Johan-  Aa i första hand är det ju en praktisk… ska man gå någonstans… ja men navigering, 

det är en praktisk funktion, men jag skulle nog säga att det också finns… inte bara 
synen som är… för man kan, om det är mer öppet så är det större chans att få sol 
på sig. Det är större chans… som i Hökarängen är det större chans att höra barn 
som leker och fåglar som kvittrar… än vad det är på Söder eller i city. 
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Karin-  Aa. 
 

Johan-   Så sådana… när jag var yngre, när jag var 20 då ville jag ju bo i stan för att det 
skulle vara nära och coolt att bo i stan. Nu vill jag bo i Hökarängen för att det är 
mycket mer njutningsfullt… eller det är både, som jag sa, det är både en praktisk 
funktion men det sitter ju ihop med… 

 
Karin-  Ja men det sitter ju ihop.  

 
Johan-   Det är ju samma sak för mig. Vad som är enkelt och vad som är njutningsfullt eller 

vad som är bekvämt liksom. 
 
Bodil-  Mm. Aa, ne jag tycker inte att… njutningen är inte… utan för mig i så fall är 

njutningen när jag kan gå en rask promenad… att det är kroppsupplevelse på det 
sättet. Jag saknar verkligen det där att inte se någonting runt om mig.  

 
Vad som är njutningsfullt har visat sig vara komplext och framförallt individuellt. Problematiken med 
om det är möjligt att uppnå njutning i bebyggda miljöer utan att kunna ta till sig det visuella är både 
intressant och överraskande. Någon förklaring till varför Bodil och Johan har olika åsikter i frågan kan 
enbart spekuleras i. Möjligtvis kan det handla om att lära sig att acceptera sitt sätt att uppleva och lära 
sig att uppskatta det. Bodil saknar sin synförmåga vilket synliggörs i citatet ovan och försöker därför 
hålla fast vid de synrester hon har kvar. Detta skiljer sig från Johan som levt helt utan synförmåga i 
många år nu och jag tolkar det som han nu har accepterat det (Gåtur 3):  
 
Karin-   Ja nu när vi ändå kom in på det, använder du dig av några synminnen… att du kan, 

nu när du inte ser någonting längre? 
 

Johan-   Aa. Jo eller jag tror det… eller det blir nog mindre och mindre för att det har gått 
några år men jag tror att det är som ett språk, om man lär sig ett språk men sen så 
använder man det inte på jättelänge… så tappar man det, så då kommer man 
glömma bort det tillslut. Ja typ mindre och mindre… och det är lite detsamma med 
det visuella att man… jag har mindre nytta av det liksom hur längre tiden går.  

 
Karin- Aa. 

 
Johan-  Ja t.ex. när man drömmer… nu för tiden… eller förut så vet jag att jag kunde se i 

mina drömmar eller även om jag inte kunde se i verkligen. Så hade jag som syn i 
drömmarna ofta. Men nu för tiden börjar det försvinna mer och mer… eller aa… 
det har länge liksom, men det blir mindre och mindre visuella drömmar. Det blir 
mer att de andra sinnena… alltså att man bara vet, förut kunde man se att man var 
på en speciell plats, men nu vet jag att jag är på en plats.  

 
Jag tolkar deras sätt att uppleva och vad som anses vara trivsamt, positivt eller tryggt skiljer sig från 
mina egna upplevelser som seende person. Exempelvis, såsom Johan beskriver ovan, att han kroppsligt 
kan känna/veta att han är på en plats. Det till skillnad från mig som ser att jag är på en plats utifrån 
visuella kännetecken som byggnader eller gatunamn. Att inkludera nya sätt att diskutera vad en stad är 
kan berika yrket i stort med nytänkande och kreativa idéer genom att ifrågasätta traditionella tanke-
mönster. I nästa kapitel fördjupas diskussionen om rytm och upplevelser av rum. 
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Rytm skapas av att olika händelser/upplevelser följer varandra i en viss ordning. Kontrasterna mellan 
de olika upplevelserna och i vilken ordningsföljd de kommer påverkar rytmen. Rytm kan vara tillfällig 
eller återkommande. 
 
6.1.1 Årstider skapar rytm och upplevelser i staden 
 
Årstider är i Sverige en återkommande rytm av vinter, vår, sommar och höst vilket är kopplat till vissa 
förväntningar. Gåturerna genomfördes i slutet av mars och nyligen hade det kommit ett rejält snöväder. 
Snön låg delvis kvar och det var kallt i luften. Gåturerna visar på att kontrasten mellan sommar och 
vinter förstärks av om personen inte ser visuellt. Adrian är den första som kommenterar detta och 
berättar att ”ljudbilden” förändras (Gåtur 1): 
 
Adrian-   Det vet ju jag genom jobbet att det är väldigt många som inte ser som… de går ju 

inte ut helst själv på vintern. För att ljudbilden förändras jätte jättemycket. Nu har 
de ju skottat och ganska rent på gatan… men när det är nysnö exempel så är det en 
helt annan ljudbild att gå. 

 
Karin- Mm? 

 
Adrian-   För snön dämpar ju allt ljud. Exempelvis vi pratade ekolokalisation, det blir ju helt 

annorlunda. Saker och ting låter… man hör, det blir som att ha öronproppar på, 
att allting blir dämpat.  

 
Som seende person påverkas jag inte av den förändrade ljudbilden och det är inget som jag har reflekterat 
över eftersom jag inte använder mig av ekolokalisation för att hitta. Personer som går med teknikkäpp 
påverkas också mer under vintern då kontrasterna de följer i vanliga fall blir otydligare eller förvinner 
helt (Gåtur 3): 
 
Johan-  Det är lite svårare nu när det är så här… aa men isigt och blött. 

 
Karin-  Jo.  

 
Johan-   Hårt och kladdigt, grusigt… det är svårare att känna var man… är man inte helt 

säker på vägen så är det ju svårare att veta om man är på en trottoar. 
 
Att det blev svårare med allt grus och is hade jag lärt mig redan i de tidigare gåturerna. Bodil beskrev 
också att trottoar- och gräskanter blir otydligare på vintern exempelvis att marken är så frusen att marken 
bredvid är lika hård som själva gångvägen (Gåtur 2). Under samtliga gåturer fick vi problem med 
oskottade trottoarer. Även uppskottade snöhögar som hindrade Bodil att gå den väg hon brukar gå vilket 
irriterade henne”…annars när jag går, när det inte är den där skitsnöhögen” (Gåtur 2). Samtidigt 
berättar Bodil att hon gillar vintern också ”Men annars, jag gillar snö, alltså det här vita som trillar ner 
sådär men just ur att ta sig fram så är det ju jobbigt” (Gåtur 2). Återigen visar detta på att sammanhanget 
har stor betydelse för upplevelsen, men visar även att upplevelse och rytm inte alltid behöver vara 
sammanlänkade. Exempelvis är det svårt att konstatera att en årstid är bättre än någon annan.  
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6.1.2 Alla människor har sina egna kroppsrytmer 
 
Informanterna har alla sina egna kroppsrytmer och käpprytmer. Ljudet från teknikkäppen som rör sig 
över marken, slår mot trappsteg eller föremål är ständigt där. För personer som använder teknikkäpp är 
det ett naturligt ljud och en rytm i vardagen som ger information om omgivningen, exempelvis om före-
mål som är placerad i sin väg. Teknikkäppen kan inte kompensera helt för den förlorade syn-förmågan 
eftersom den information som går att ta in med käppen är begränsad. Bodil, som är ovan att gå med 
käpp, nämner att hon vid ett tillfälle hade velat ha två käppar för att kunna ta in mer information 
samtidigt (Gåtur 2): 
 
Bodil- Och snart kommer vi komma till Russinvägen som har sin utfart där. Och här skulle 

man vilja ha en extra käpp så att man både skulle kunna känna åt sidan och framåt. 
 
Käppens begränsningar beskrivs också av Johan efter att vi varit tvungna att gå ut i gatan när en 
blombutik på Söder hade tagit upp hela trottoaren med sina saker (Gåtur 3): 
 
Johan-  Det är negativt. Det är faktiskt väldigt ovanligt i Stockholm att de har tagit upp hela 

trottoaren sådär med grejer, det händer…  
 
Karin-  Men om jag inte hade varit med nu, hade du… snubblat in i det där? 

 
Johan-   Aa kanske, det beror lite på hur fokuserad och vaken jag hade varit… och hur 

mycket, det handlar lite om tur också för när man käppar med käppen… (Han visar 
med käppen mot marken) man pendlar ju alltid så man är alltid öppen åt något håll, 
även om jag pendlar fort så är det alltid en halvsekund som jag är öppen åt…. så 
tar jag ett steg här, så kan det ju stå en blomlåda där… det kan handla om tur eller 
otur också.  
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Pendlandet med käppen är därmed en rytm som gör det möjligt att utforska ett större område men skapar 
även en osäkerhet eftersom käppen inte kan vara överallt samtidigt. Möjligheten att missa föremål med 
käppen beskrivs också av Adrian när han klagade på postlådornas placering utanför tunnelbanestationen 
i Farsta (Gåtur 1): 
 
Adrian-  Sen t.ex. de här postlådorna som står där… tycker jag är, känns jättedumt 

placerade. För det första är de svåra att höra eller svåra att hitta med käppen. För 
att det är som en stolpe som man känner med käppen men det kan man ju missa men 
så är ju lådan så mycket bredare upptill, så man kan ändå gå in i den för att käppen 
inte tar den.  
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Karin-  Mm men vad känner du då, när du går förbi där och håller på att gå in i dem här? 
 
Adrian-  Jo jag har ju gått in i dem så jag vet ju att dem är där men det blir nästan att man 

måste gå en liten omväg för att veta att man inte går in i dem. Man svänger lite 
onaturligt runt om.  

 
Beskrivningen visar på att kroppsrytmen påverkas när man går in i ett föremål, vilket stör rytmen på 
något sätt eller som här då rytmen blir lite onaturlig och Adrian behöver gå en omväg. Att gå in i föremål 
behöver inte betyda att rytmen bryts utan kan också vara en del av kroppsrytmen. En person med 
blindhet kan med flit gå in i en vägg eller ett annat föremål för att det är en referenspunkt. Det kan även 
vara så att det blivit så vanligt att gå in i ett föremål eller gå för långt att det blir en del av kroppsrytmen 
(Gåtur 1): 
 
Adrian-   Här kan det vara alla möjliga saker i vägen, cyklar och skyltar. Här får man ta det 

ganska lugnt oftast, haha. 
 

Karin-  Mm… har du gått in i många cyklar? 
 

Adrian-  Ja, men det händer titt som tätt. 
 
Adrian synliggör här att stadsmiljöers utformning också påverkar hastigheten genom att avgöra om man 
går snabbt eller långsamt. Men personliga faktorer påverkar dessutom kroppsrytmen som i Adrian fall 
som uppskattar när det går fort (Gåtur 1): 
 
Karin-   Mm… skulle du säga att du går den här vägen för att det går snabbare eller att den 

är lugnare… eller mer trivsam? 
 

Adrian- Jag går nog väldigt mycket efter snabbast väg. 
 

Karin-  Ja snabbaste väg. 
 

Adrian-  Ja, haha. Nej jag väljer inte någon väg bara för att den är trivsam eller så. 
 
Adrian berättade att han ibland är ute själv och springer men att det går långsammare då än om han har 
ledsagare med sig (Gåtur 1). Att kroppsrytmen påverkas av om man går med teknikkäpp, hund eller har 
ledsagare beskrivs också av Bodil (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Sen så gånghastigheten och steghastigheten blir olika om jag bara använder 

käppen eller om jag går med hund… och ännu mera om jag går med ledsagare. Det 
är en helt annan steglängd och annan känsla i kroppen.  

 
Att kroppsrytmen mellan visuellt seende personer och personer med blindhet skiljer sig åt skildras 
tydligt i olika sätt att ge vägbeskrivning. Det beskriver Adrian redan under den första gåturen (Gåtur 1), 
men det diskuteras även i fokusgruppen (Fokusgrupp): 
 
Johan-   Det kan vara väldigt stor skillnad på en visuell beskrivning och en ”blind-

beskrivning”.  
 
Bodil-  Ja verkligen.  
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Johan-  Jättestor. Det kan räcka med att den som ser, ser byggnaden rakt fram 200 meter 
bort men man måste ändå gå höger, vänster… alltså måste runda ett stort torg 
eller… men för den är det fortfarande rakt fram, för att man ser den rakt fram 
liksom. 

 
Bodil-  Aa precis, eller så är det ett cykelställ i vägen eller något sånt… haha, ja så det kan 

vara lite olika. 
 
Blindbeskrivningen låter inte alls smidig och kanske beror det på att bebyggda miljöer inte är byggda 
för att ta sig fram utan synförmåga och skapar onödigt många hinder. Det kan leda till en frustation 
vilket framkommer i följande citat (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  ”Jaha bara rakt fram” och när jag ska följa kanter och så… inte fasiken är det rakt 

fram heller.  
 
Det finns olika sätt att röra sig i stadsmiljöer som påverkas av personens funktionalitet och där olika 
kroppsrytmer påverkas av den fysiska miljöns utformning. Motsatsen till dessa komplicerade platser är 
exempelvis de bilfria gångvägarna i Hökarängen. Johan beskrev en av dessa som ”ja den här är ganska 
enkel och bara följa kanten nästan” (Gåtur 3). Käpprytmen förändras även av markens utformning 
vilket beskrevs av Johan när han förklarade käpptekniken över smågatsten ”det är faktiskt lite svårare 
att käppa på en sådan… man fastnar… det blir inte samma flyt med käppen” (Gåtur 3). Jag tänker att 
det är som att gå med högklackat på sådan markbeläggning, att det kan fungera men är ganska obekvämt 
och kroppsrytmen blir stapplande. 
 
Det är intressant att jag endast använder synen för att orientera mig i fysiska miljöer medan personer 
med blindhet kombinerar de andra sinnena för att göra samma sak. Det är en rytm av olika sinnesintryck 
av ljud, dofter och känselintryck som skapar en känsla av en plats och bidrar till en rumslig förståelse; 
lite som musik där toner kombineras för att skapa en låt. Fast mer än såhär kan jag inte beskriva personer 
med blindhets symfoni, alltså hur de kombinerar de olika sinnena, eftersom jag inte själv kan uppleva 
det. Hur det är att uppleva rum utan syn kan därför inte jag som visuellt seende beskriva. Föreliggande 
avsnitt kommer istället försöka beskriva de olika ”tonerna” det vill säga aspekter som är viktiga för 
personer med blindhets upplevelser av rum. Detta utifrån informanternas egna beskrivningar med fokus 
på sinnliga upplevelser. 
 

 
Följande analys bygger på ett urval utifrån de fem analysbegreppen Skala, Kontrast, Känsel, Ljud och 
Doft. Begreppen är valda för att beskriva olika faktorer av sinnliga upplevelser av rum. 
 
6.2.1 Skala kan uppfattas med fler sinnen än synen 
 
Ljud ersätter mycket av synens förmåga att avläsa avstånd genom ekolokalisation som är en förmåga att 
tyda ljudvågor (Kolarik et al. 2014). Ljud i rörelse kan också bidra till rumslig förståelse som ljudet av 
fotsteg, bilar eller tåg som färdas i en viss riktning (Gåtur 3): 
 
Johan-   …eller nu vet jag i för sig eftersom jag bott här så länge, så vet jag att det är mer 

öppet här ner mot tunnelbanan. Sen så hör man ju, jag kan höra att jag går 
parallellt med tunnelbanan. Jag skulle höra om tunnelbanan korsade eller om den 
gick snett bortåt, det hör man ju. 
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Johan-  Så det kan jag höra, så jag vet ju i vilken riktning jag går nu… jämfört med tunnel-

banan. Så jag kan uppleva att det är mer öppet åt det hållet (Mot tunnelbanan) och 
mindre åt det hållet (Upp mot skogen).  

 
Karin-  Aa… det är häftigt, haha.  

 
Johan-   Haha, ja jag var faktiskt… jag var ju i Sydamerika nu och så var vi några dagar i 

djungeln där i Amazonas. Och då hade vi en jättebra guide som var duktigt på alla 
djungel… alla växter och djur, och han kunde jättemycket. Och då var vi ute och 
paddla… och då sa jag, snackade med syrran… just det här… jag hörde att vi var 
jättenära skogen. Vi paddlade jättenära så jag hörde att det var skog på ena sida 
och öppet på andra sidan. Och då blev han så imponerad ”Jäklar, hur kunde du 
vet?”, haha.  

 
Karin-  Haha ja. Nej, jag blev också chockad… 
 
Det var under gåturen med Adrian som jag för första gången hörde talas om ekolokalisation. Det tog tid 
för mig att ta in att det faktiskt var möjligt att ”höra en vägg” på grund av att det var helt utanför min 
världsbild och jag blev chockad (Gåtur 1): 
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Adrian-  Jo här går man mycket efter det höga huset här. 
 
Karin-  Aa… då förstår jag. Du ser väggen ändå? 
 

 

 
Adrian-  Ja alltså man hör väggen också, haha. 

 
Karin-  Hör du väggen?! (Frågar jag förvånat) 

 
Adrian-  Haha, ja det gör man också. Man hör ju att det är ett hus här.  

 
Karin-  Hur… Hur hör du att det är ett hus? 

 
Adrian- Ja, det är väl det som kallas för ekolokalisation. 
 
Både Adrian och Johan förklarar för mig att även jag som seende skulle kunna lära mig att använda 
ekolokalisation genom övning (Gåtur 1,3). Bodil visar på hur svårt det faktiskt är att lära sig genom att 
hon nu börjat försöka lära sig att lita på sin hörseln mer (Gåtur 2). Detta är något hon inte haft lika stort 
behov av i ledarhundens sällskap. Som Johan beskriver är det inte alla som lär sig att använda eko-
lokalisation även om han är övertyga om att jag skulle kunna göra det (Fokusgrupp): 
 
Johan-  Men precis, men det tror jag att du skulle kunna lära dig… precis som jag har lärt 

mig att utnyttja det så kan du, skulle du också kunna göra det eller lära dig. 
 

Bodil-  Jag håller på att lära mig att höra var saker är. Bedöma var väggar är och så. 
 

Johan-  Jaha. 
 
Karin-  Mm, jag tror att det skulle ta tid. 

 
Johan-  Ja det gör det, det är ingenting som kommer kort… 
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Bodil-  Ja det gör det och alltså dels så tar det väl tid, känner jag i alla fall att lära sig, 
men framförallt att lita på att man hör rätt. Ja det tycker jag. Så jag kan ju gå på 
väggar, rakt på liksom… så jag stressar upp mig litegrann… förmycket tror jag. 

 
Johan-  Ja det är inte alla som kan… det är väldigt, alltså en del utnyttjar… orienterar 

jättebra men det är många som inte, som aldrig riktigt lär sig att lita på sin hörsel 
på det sättet.  

 
Enligt informanterna är det möjligt att identifiera avstånd med hjälp av ekolokalisation eller i alla fall 
kompakta föremål som en vägg. Men detta är enklare att lära sig om man inte använder synen för 
orientering eftersom personen då blir tvungen att lära sig använda sina sinnen på nya sätt. Vem som kan 
lära sig att använda ekolokalisation är också personligt, vissa kan och andra inte.  
 
Ekolokalisation gör det även möjligt att identifiera öppna och slutna rum som kan förklaras i termer av 
om en plats upplevs stor eller liten. Vad som upplevs öppet eller slutet avgörs egentligen genom vad det 
jämförs med och där kontrasten är en avgörande faktor. Att exempelvis med hjälp av ljud urskilja 
avstånd, såsom tidigare har beskrivits, är ett sätt att avgöra rummets skala genom att veta var en vägg 
eller andra föremål är placerade. Pelargångar är ytterligare ett exempel, men även träd som vi passerar 
skapar en rytm av öppna och slutna rum (Gåtur 1):  
 

 

Adrian- Men här är det lite så här… lite parkaktigt, här mellan husen. Där hör man ju träd 
vi gick förbi också. 

 
Citatet ovan beskriver också att det är möjligt att beskriva en plats karaktär utifrån andra sinnen än synen 
vilket här beskrivs som ”parkaktigt”. Men hjälp av ekolokalisation kan en person som inte ser även upp-
fatta när hen går under ett tak av något slag (Fokusgrupp): 
 
Karin- Men uppfattar du den?  

 
Johan- Aa, fast man går genom… under ett tak, absolut. Ja det gör man, när man går under 

vanliga gångbroar också eller om man kommer… absolut det är sådant man kan 
lära sig med hjälp av ljud. Eller man känner både ljud… man känner…  



 48 

 

 
Bodil-  Det blir något annat luftmotstånd eller vad fasen det är.  

 
Johan-  Ja haha... ja men absolut.  
 
I konversationen framkommer det att det inte enbart är ljud som gör det möjligt att av läsa rummets 
skala utan också känseln kan bidra med att förståelse genom att tyda hur luftmotståndet förändras. 
Adrian hade tidigare försökt förklara detta när vi närmade oss en tunnel och jag kunde inte alls relatera 
till det han upplevde där och då (Gåtur 1): 
 
Karin-  Så man kan höra trädet här? (Vi går förbi ett träd) 

 
Adrian-  Ja det kan man göra. Den kan du höra rätt enkelt egentligen. Samma som här, här 

hör man att det kommer någonting… något lite speciellt, men nu så ser ju jag att 
det är en tunnel här. Och det hör man också, men man hör ju att det kommer 
någonting. 

 
Rumsliga avstånd och skala kan uppfattas utifrån andra sinnen än synen. Sättet som Adrian beskriver 
sina upplevelser på får det att låta så självklart och enkelt, men det är det förstås för honom eftersom 
han alltid har upplevt miljöer så här. Intressant här är möjligheten för personer med blindhet att 
identifiera skillnaderna mellan öppet och slutet redan innan personen passerat den gränsen. Adrian 
skildrar även att känslan av öppenhet kan påverkas av andra faktorer som att det blåser (Gåtur 1), men 
det finns säker fler omständigheter som påverkar upplevelsen av öppet och slutet. Som Johan förklarar 
det för mig ”Sen så är det skillnad, en del kanske tycker att tre meter är en stor öppen plats medan 
andra tycker en fotbollsplan är en stor öppen plats. Beroende på hur duktig eller van man är på ta sig 
runt.” (Gåtur 3).  
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6.2.2 Kontrasterna bidrar till en variationsrik stadsupplevelse 
 
Kontrasten som tydligast skildras i studien är mellan förorts- och innerstadsmiljö, där Hökarängen 
beskrevs som ”lugnt”, ”trevligt” och ”avslappnat”. Detta medans motsatsen, områden på Södermalm, 
upplevdes mer ”jobbiga” ur orienteringssynpunkt på grund av det ökade antalet människor och bilar i 
rörelse. Bodil skildring var följande när vi gick i Hökarängen (Gåtur 2): 
 
Bodil-  Ja men det är ju lugnt och skönt här… Jag går ju inne på Skanstull och Götgatan 

också men där tycker jag det är mycket jobbigare för dels så körs det bilar hela 
tiden och mycket folk som går omkring som kryssar sig fram. 

 
En liknade diskussion hade jag tidigare med Adrian där jag frågande om hur upplevelsen förändrades 
mellan förorts- och stadsmiljö (Gåtur 1):  
 
Adrian-   Aa det är ju lättare att slappna av, absolut. När man går i stan så måste man vara 

mycket mer på helspänn hela tiden, för att det är så mycket mer människor i rörelse. 
Då måste man spänna sig betydligt mer och gå långsammare, om det kommer folk 
i vägen och sådär. Så det är betydligt mer… lugnare att gå här, eller avslappnat 
eller vad man ska säga. 

 
På något sätt är det skillnaden i ansträngning som beskriv ovan av Adrian och Bodil, vilket Johan också 
berättade om men han utvecklade sitt resonemang. Det genom att beskriva personliga faktorerna som 
kan påverka (Gåtur 3):  
 
Johan-   Aa men det som… det första som jag, den direkta skillnaden är att det är så mycket 

mer ljud och bilar…, det är säkert en åldersgrej men nu är jag, alltså jag tycker 
inte att det är trevligt med bilar men när jag var yngre så brydde jag mig inte men 
det är ju mycket skönare och trevligare i Hökarängen. När jag var yngre så ville 
jag bo i stan för det var coolare, det var nära till allt… ja mycket mer affärer och 
matställen och sådana grejer. Men nu värderar jag andra saker.  

 
Vad som anses vara ”trevligt” beskrivs här bero på ålder och att Johan värderade saker utifrån olika 
faktorer under olika skeden i livet. Det framkom dessutom att vad som anses vara lättorienterat inte 
heller är helt ensidigt (Gåtur 3): 
 
Johan-   Men trafik, där det finns bilar, det är också… som i stan som på Söder t.ex. där är 

det ofta ganska raka gator och räta hörn så då är det oftast lättare att navigera, 
tack vare det, att det är mer logiskt uppbyggt på något sätt. Så här i förortsmiljö 
eller ruralt, i villaområden är det mer krokiga gator och då är det lite svårare att 
hålla… om det är ett området som man aldrig varit på så är det svårare att veta hur 
man går.  

 
En trafikerad miljö kan vara svårare att orientera sig i på grund av höga bullernivåer men samtidigt 
lättare utifrån de räta gatorna och en mer logisk stadsbyggnadsstruktur. Å andra sidan beskriver Johan 
när vi var på Södermalm att vad som är positivt och negativt utifrån orientering eller upplevelse kan 
skilja sig åt (Gåtur 3): 
 
Johan-   Men det är ändå positivt att det är lite mer liv och rörelse, folkliv och sådär. Sen att 

Götgatan… oftast är gatorna raka, raka hörn och så… det är lättare. Sen också 
som vi sa där borta, det är ändå lite roligt när man har försökt att utnyttja… aa lite 
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mer oregelbundet även om det är svårare för mig att navigera så är det ändå lite 
roligare på något sätt. Skapar lite mera atmosfär eller skapar lite mer spänning i 
miljön, haha. Mycket fina ord eller hur?  

 
Johan beskriver här att det som är enkelt orienteringsmässigt kanske inte alltid är vad han själv 
uppskattar ur upplevelse-synpunkt. Att det oregelbundna och svåra också kan ha sin charm ibland. Vid 
det här laget har vi börjat driva med oss själva och alla ”fina” ord som vi båda slänger med, vilket kan 
beskrivas som planeringens subjektiva grunder. Värdeord som ”folkliv”, ”roligt” och ”atmosfär” har 
trots detta en betydelse i diskussioner om städer eftersom det sätter ord på vad människor faktiskt 
upplever, även om det är personliga upplevelser. Vid ett annat tillfälle utvecklas resonemanget om 
”folkliv” (Gåtur 3): 
 
Johan-   Men det är också lite alltså folkliv, lite mys, när det är mycket folk som rör sig… 

många som snackar så det blir lite trevligare också. Det är mer… man blir ju aldrig 
ensam på en sådan här gata liksom… i Hökarängen kan man gå på en gångväg och 
vara helt själv mitt i natten.  

 
Beskrivningen av upplevelsen är här strakt kopplad till ljudet av människor och mänsklig närvaro. Men 
detta är i kontrast till resonemanget om att det är skönare att gå i Hökarängen på grund av att det är 
lättare att använda hörseln. En specifik upplevelse som ljudet av människor kan alltså vara positivt eller 
negativt beroende på sammanhanget. 
 
Adrian och jag gjorde en avstickare från Farsta centrum till ett litet bostadsområde där han inte varit 
innan, då med hjälp av mina ledsagande beskrivning. Det gjorde vi för att Adrian tidigare hade 
kommenterat att han tyckte det var svårare att reflektera över upplevelsen på välkända platser (Gåtur 1).  
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För att komma bort från den här ”hemma-blindheten” hamnar vi av en slump i ett angränsande område 
som var väldigt lugnt i jämförelse med centrum (Gåtur 1):  
 
Adrian-   Just här, jag tänker på den här kontrasten att… att kanske bara hundra meter 

mellan där det är fullt av, kaos av människor, så komma hit och så är det helt lugnt, 
haha. Det är ganska fascinerande.  

 
Karin-  Ja, verkligen.  

 
Adrian-  Att det är så stor skillnad på så nära avstånd.  
 
Kontrasten mellan olika platser kan beskrivas ha en inverkan på upplevelsen av rum där själv skillnaden 
och jämförelsen mellan platserna blir en upplevelse. Olika miljöer kan uppskattas beroende på samman-
hanget men tillgången till en variationsrik stadsmiljö beskrivs här som positivt.  
 
6.2.3 Bebyggda miljöer skapar många taktila intryck  
 
I följande avsnitt redogörs för hur saker upplevs utifrån materialval och form på den fysiska miljöns 
utformning. Personer med blindhet som går med teknikkäpp kan både använda den taktila informationen 
från sina egna fötter och kroppsposition, samt taktil information från käppen. I fokusgruppen diskutera-
des temat utifrån orienteringspunkter (Fokusgrupp):  
 
Bodil-   Ja sen tycker jag, det är också en sådan här orienteringssak egentligen att… 

nivåskillnader och backar och alla möjliga saker är himla bra orienteringspunkter 
tycker jag.  

 
Johan-  Aa det tror jag att vi pratade om också att… sen om det lutar, så vet om det lutar 

höger, lutar det neråt eller lutar det uppåt… minsta liksom. Så lär man sig, kanske 
inte första eller andra gången som man går, då tänker man inte på sådana små 
detaljer men om det bara lutar lite så… men aa blir man van vid en plats då kan det 
vara väldigt bra hjälp för att veta exakt var man är någonstans.  

 
Bodil-  Ja, precis.  
 
Markskillnader i form av lutning och utformning beskrivs här vara ett sätt att skapa sig en rumslig 
förståelse samt placera sig själv i rummet genom att ”veta exakt var man är någonstans”. Det framgår 
också att detta förutsätter att personer varit på platsen tidigare och vet hur utformningen ser ut. En 
förutsättning för en person som går med teknikkäpp att identifiera en trottoar är att det finns en tydlig 
trottoarkant. Det finns en överenskommelse mellan person med synnedsättning och rörelsehindrade att 
dessa kanter ska vara minst 4 centimeter höga (Fokusgrupp). En trottoar kan självklart luta upp- och 
neråt men det uppstår problem när den lutar i sidled (Gåtur 3):  
 
Johan-  Den här trottoaren är lite… eller den är helt okej, det finns en schyst trottoarkant 

och så. Men på vintern så, den är lite… den lutar lite på vissa ställen på den där 
trottoaren ut mot gatan och då när det inte är plogat eller skottat ordentligt… Då 
är det faktiskt svårare, att vara säker att man är på trottoaren och sådär.  

 
Anledningen till varför jag tar upp det här är för att det inte enbart handlar om orientering utan om rätten 
att smidigt och säkert kunna röra sig i det offentliga gaturummet. En annan utformning som är nödvändig 
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för en upplevd säkerhet är möjligheten att identifiera övergångställen där ”Stockholms-modellen” 
beskrevs som ett fungerande koncept (Gåtur 3):  
 
Johan-   Eller att jag känner, att det finns något annat kännetecken som jag vet… t.ex. om… 

när jag går förbi det här elskåpet så är det två meter kvar till övergångsstället… 
alltså på en plats jag känner till. Aa så sådana riktmärken kan man ju ha. Men 
annars är det, eller du vet typ ”Stockholmsmodellen” vid övergångsställen… för då 
är det ganska tydligt när det är nedfasat och det finns en stolpe, sånt är oftast det 
bästa. 

 
En annan aspekt som är viktig för att smidigt kunna röra sig fritt är att det inte är allt för mycket ”bråte” 
att trassla in sig i, exempelvis att lyktstolpar bör placeras längs väggen istället för vid trottoarkanten 
(Fokusgrupp). Fast är trottoaren smal kan även stolpar och stuprännor längs husfasaden vara möjliga att 
gå in med axeln (Se bild 18. från Gåtur 3).  
 

 

Materialval är viktigt när det kommer till kontraster och naturliga ledstråk, som exempelvis skillnaden 
mellan asfalt och gräs som går att följa med teknikkäpp. En annan sådan kontrast är smågatsten som 
finns mycket av i Hökarängen men endast på en biltrafikerad gata (Gåtur 3): 
 
Johan- Det är faktiskt lite svårare att käppa på en sådan… man fastnar… det blir inte 

samma flyt med käppen. Men det är en fördel att det är något nytt, att det är något 
speciellt, att man kan använda det som riktning eller orienteringsmärke som om 
man vet om det, så vet jag går över den vägen. För det är typ bara här de har lagt 
sådant här. I alla fall här i Hökis. Aa men det är lite svårare… det känns i alla fall 
att käpptekniken blir lite sämre på något sätt.  
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Johans beskrivning ovan visar på att trots att materialvalet innebär nackdelar för framkomligheten, så 
har det också fördelar, eftersom det här hjälper till att placera personen i rummet. Det beror på att 
gatstenarna kan göra att gatan är lätt att urskilja från andra gator. Speciellt för Hökarängen är också de 
många räckena längsmed gångvägarna, vilka placerades ut på 1960-talet i syfte att skapa extra trygghet 
för just personer med synnedsättning (Gåtur 2):  
 
Bodil-  Och jag tycker det känns… haha möjligen kan man möta någon som inte ser. 

 
Karin-  Haha.  

 
Bodil-  Men jag tycker ändå att det är ganska skönt att ha det här räcket ändå. Det är det 

på många ställen här i Hökarängen, för när man byggde Hökarängen… kanske inte 
när man byggde men kanske, nja eller det kanske det var… eller på 60-talet kanske? 
Så… vad heter det… så byggde man ett av de här Stockholmshems hus som skulle 
vara för synskadade.  

 
Karin-  Okej. 

 
Bodil-  Så man fick förtur på att hyra lägenhet, så då gjorde man väldigt mycket 

anpassningar. Tog sig råd och byggde väldigt mycket räcken och sådant där så om 
man går en gångväg… 

 
Räckena kan därför beskrivas som en typ av unik tillgänglighetslösning som nästan enbart finns i 
Hökarängen, vilket även påverkar området gestaltning och karaktär (se bild 20 på nästa sida). Huset där 
personer med synnedsättning har bostadsförtur finns fortfarande kvar, vilket kan förklarar varför vi 
under gåturerna möter personer som också går med teknikkäpp. 
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Hökarängens centrum har också Sveriges första gågata ”Hökarängsplan” som är placerad i en sluttning 
som hanterats med hjälp av åsnetrappor (Bernhardsson et al. 2003). Adrian berättade om hur det var att 
gå i de här trapporna första gången (Gåtur 1): 
 
Adrian-   Det är lite olika nivåer här, det brukar det inte vara. Vet första gången jag gick här, 

när jag precis började gå här så var det lurigt för då visste man inte riktigt vart 
man skulle gå upp eller ner för de här trapporna. Så det var lite speciellt, haha, 
innan man fatta att det var sådana trappor.   
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Bodil däremot upplevde de breda trapporna som tryggare än vanliga trappor eftersom fallhöjden var 
lägre (Gåtur 2). Trapporna beskrivs även i vissa fall kunna hjälpa till med orienteringen (Gåtur 2):  
 
Bodil-   Det är bättre att de är de här trapporna än att det vore en backe ner sådär… för då 

skulle man inte veta när den var slut. Men nu vet man att det är slut, när trapporna 
är slut. Men jag vet inte hur överens jag är med folk som inte ser om just det? Haha.  

 
Även Adrian medgav att dessa trappor kunde hjälpa till med orienteringen ibland när han väl lärt sig 
utformningen (Gåtur 1), men jag uppfattade det som han tyckte det var enklare att gå i vanliga trappor. 
När Johan och jag gick på Södermalm svängde vi in på en gata som var relativt okänd för oss båda, där 
möttes vi av konstiga trappor som vi skulle ta oss ner för (Gåtur 3):  
 
Johan-  På ett sätt är det lite mysigt… 

Karin-  Så har vi en trappa till höger.  
 

(Jag avbryter Johan för att vi kom fram till en konstig trappa) 

 

 
Johan- Jaha okej.

 
Karin-  Haha.  

 
Johan-  På ett sätt är det lite spännande, lite mysigt när det är så här lite oregelbundet. Lite 

mer, alltså om man tänker orientering så är det raka gator som är det bästa. Men 
det är ju desto tråkigare… med vanlig traditionell stadsbebyggelse, ja men lite 
tråkig liksom. Här är det mycket mer…  
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Karin-  Ja det händer lite mer.  
 

Johan-  Ja, det händer lite mer, ja precis och det är lite mer som sådan bebyggelse som 
följer naturens… eh… om det är kullar eller… det är lite roligare liksom. Det kanske 
skapar lite mer gemytlighet eller jag vet inte.  

 
Samtalet utvecklade sig under tiden som vi tog oss ner för de konstiga trapporna och för första gången 
var det jag som hade svårt att fokusera på konversationen när mitt fokus förflyttades till att ta oss ner. 
Efter trappan utvecklade Johan sitt resonemang ”men det är oftast, som synskadad, om man är ny på ett 
ställe så är det oftast det här med raka gator som är det enklaste. Men har man bott in sig i en miljö, att 
man är van så är det kanske mer det är mysiga eller gemytliga som man vill komma åt, det som är det 
trevliga.” (Gåtur 3). Ett likande samtal hade jag med Adrian, om vilka miljöer han föredrog att springa 
i och där det framgick att både staden och skogsområden hade sin charm (Gåtur 1): 
 
Adrian-   Ja, det är mycket jobbigare men samtidigt blir det lite roligare… att det är, att det 

är lite kuperat, det är tråkigt om det bara är platt. Sen beror det ju på om man 
springer i stan så är det oftast, så springer man under en väg eller över en väg, det 
känns som man kommer längre. Springer man i skogen, ute, så kan det vara att man 
springer ganska långt eller rakt på ett ställe så att man kanske inte känner att man 
kommer någon vart. Haha det ser nästan likadant ut hela tiden, så det är en väldig 
fördel med stan att det händer lite mer.  

 
Även här framkommer fördelarna med variation och hur det bidrar med att avstånd upplevs kortare, men 
även roligare för att det händer lite mer. Att definiera vad som är positivt och negativt eller roligt och 
tråkigt är dock inte helt enkelt. Exempelvis framhävs det praktiska utifrån orienteringsfördelar med 
variationsrik miljö som viktigare än upplevelsen av detsamma (Fokusgrupp): 
 
Karin-   Men kan det inte vara skönt att det inte är bara… att det inte är platt hela tiden, att 

det händer någonting? 
 

Johan-  Jaja… ja både för omväxlingen men framförallt praktiskt skulle jag säga… i alla 
fall i mitt fall, rent praktiskt.  

 
Uttalandet från Johan skiljer sig lite från gåturen, vilket jag tolkar har att göra med att vi under fokus-
gruppen befinner oss i Synskadades riksförbunds lokaler. Förbundet förespråkar lättorienterade miljöer 
och jag uppfattade det som att Johan tog ett tydligare parti för gruppens åsikt i denna situation jämfört 
med under promenaden. Detta framkommer även av att han nu tydligare framhävde nackdelarna med 
en allt för variationsrik miljö (Fokusgrupp):  
 
Johan-  Sen kan det finnas nackdelar med det också som, jag vet inte om vi… precis utanför 

tunnelbanan åt mitt håll i Hökarängen så finns ju det en… som en gångväg som går 
upp, en halvcirkel. Det både lutar och är uppförsbacke samtidigt. Och den är inte 
alltid att gå i på vintrarna, för att när man ska komma nerför… gå i nerförsbacke 
och så svänger det och lutar samtidigt, och är det halt där så kan det vara livsfarligt.  
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Det finns en svårighet med att definiera vad som är negativt och positivt eftersom det beror på 
sammanhanget och personliga faktorer, eftersom en upplevelse alltid är subjektiv. Exempelvis gång-
vägen i Hökarängen som på vintern blir livsfarlig när det är halt underlag, vilket inte alls upplevs som 
roligt i sammanhanget. Konversationen nedan visar också på att ”vad som är tråkigt och vad som är 
roligt?” är svårdefinierat (Fokusgrupp): 
 
Karin-  Mm… jag tänker upplevelsemässigt också, kan det på något sätt tillföra att det inte 

är bara rutnätskvarter och helt plant… att det är någonting annat? Att det nästan 
blir tråkigt om det bara… 

 
Johan-   Aa… det är svår balans, för det som… är det enkelt så blir det ju också roligare att 

ta sig fram. Så det där som… vad som är tråkigt och vad som är roligt, det är svårt.  
 
Bodil-  Jag håller mig nästan kvar vid det där att roligt eller njutning egentligen i en miljö 

liksom, det har väldigt mycket med att göra med synintryck faktiskt.  
 
Även här framkommer den tidigare problematiken med vad som är njutningsfullt eller inte, samt vilka 
sinnen den positiva tillfredställningen utgår ifrån. Vad som tydligt framkom i texten ovan är att det finns 
mängder av känselintryck i staden som kan användas i planering och gestaltning. 
 
6.2.4 Ljud beskriver vad som händer i staden  
 
Ljud är något praktiskt för orientering och rumslig förståelse. Personer med synnedsättning lär sig 
använda hörseln på nya sätt som den seende inte har behov av att kunna. Ett exempel på detta är 
ekolokalisering där avstånd kan uppfattas genom tolkning av ljudvågor (Kolarik et al. 2014). Under 
första gåturen med Adrian i Fasta diskuterar vi hur han kunde hitta bland alla butiker (Gåtur 1): 
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Karin-  Aa. Så du brukar gå in då och fråga, ’hej har jag kommit rätt’? 
 
Adrian-  Nja eller frågar utanför… eller så går man in och frågar om det är Apoteket… eller 

så hör man det när man kommer in, att det är Apoteket, det kan man också göra.  
 
Karin-  Ja det är sant. 
 
Adrian-  Att man hör vad det är för miljö.  
 
Själv hade jag aldrig tidigare reflekterat över att vissa butiker har ett speciellt ljud eftersom jag helt och 
hållet kan läsa av vad det är för butik utifrån visuella kännetecken som skyltar. Adrian berättar att musik 
som spelas i vissa butiker också kan vara till hjälp för att hitta rätt (Gåtur 1). Temat ”musik i butiker” 
diskuterar även Johan och Bodil (Fokusgrupp):  
 
Bodil-  Mm det är ju som med det här… jag vet inte om det minskat ner litegrann men ett 

tag så skulle det vara lite musik var man än var någonstans jämnt.  
 
Johan-  Aa. 
 
Bodil-  Ja det tyckte jag störde mig mycket.  
 
Johan-  Aa fast det brukar i alla fall vara hyfsat låg… så lågt.  
 
Bodil-  Jo men det störde för att det var nästan för lågt för att man skulle höra vad det 

egentligen var men för högt för att störa ut andra ljud som man skulle vilja ha.  
 
Detta synliggör att ljud som musik kan vara praktiska eller njutningsfulla i ett sammanhang och 
samtidigt kan upplevas störande. På liknande sätt kunde ljudet av vatten bidra till olika upplevelser. 
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Adrian beskrev fontänen på Hökarängsplan som ett element som tillförde positiva värden till platsen 
(Gåtur 1):  
 
Karin-  Är det någonting här, du behöver inte tänka på just nu i dag, men annars som gör 

att du ändå kan uppskatta den här platsen? Exempelvis jag kan uppskatta att det är 
fina hus. Är det något annat som du kanske… 

 
Adrian-  Ja ja det är ju en fontän här när den är igång. 
 
Karin-  Ja.  
 
Adrian-  Ja tror jag, det ger ju att det… ja man hör ju hur vattnet porlar liksom. Det är ju 

lite fint. Så det hör man ju och det brukar vara en del barn som sitter här, här runt 
den och sådär. På så sätt är det en trevlig plats.  

 

 

 
Det porlande och kluckande vattenljudet beskrivs som trivsamt men blir det stora vattenmängder så 
övergår det snarare till ett obehagligt brus. Detta diskuterar Bodil och Johan (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Eller vattenkluck är ju jättehärligt.  
 
Johan-  Ja precis. Det är också sådant som kan vara både jättetrevlig och mindre…  
 
Bodil-  Jo absolut.  
 
Johan-  För oftast är det klucknivå, liksom lite så… lite porlande nivå då är det oftast 

trevligast.  
 
Bodil-  Ja precis.  
 
Johan-  Men för oss det kan också vara praktiskt väldigt otrevligt när det är massa brusljud 

som stör ut dem ljuden som man egentligen vill höra.  
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Bodil-  Dem, ja precis, som man letar efter ja. Ja precis verkligen.  
 
Johan-  Sen reflektionen som när jag var i Sydamerika och var på en tågstation där det gick 

en fors rakt under tågstationen, en jättestor. Det var i bergen. Först så fattade inte 
jag överhuvudtaget att det var en fors för det var så starkt brus.  

 
Genom att informanterna är beroende av ljud för orientering blir de mer störda av brus jämfört med 
visuellt seende personer eftersom det försvårar deras möjlighet att hitta de ljud de behöver för 
navigering. De kan dessutom inte ta del av de visuella värdena som i exemplet ovan med den mäktiga 
forsen som för en seende person kan upplevas kompenserande för den dåliga ljudmiljön (Fokusgrupp): 
 
Johan-  Det var ju säkert en jättefin vy och jättespännande att den här forsen gick där 

under… men för mig mest ett obehagligt, alltså störande brusljud. Just där och då 
i alla fall.  

 
Ljud är viktiga för Johan och hans rumsliga förståelse så det är förståeligt att högt ständigt brus är 
irriterande. Detta eftersom det också tar ifrån honom hans förmåga att ta in information från sin om-
givning. När vi gick i lugna Hökarängen försökte Johan förklara hur han använder sig av olika ljud 
(Gåtur 3): 
 
Johan- Så det är ändå hyfsat. Både mina egna ljud (Slår med käppen mot marken) kan jag 

använda som… för att dem ekolod, studsar liksom… men även också alla ljud runt 
ikring. Så det är förmodligen för att… att jag tänker på minsta lilla ljud som den 
som ser inte ens skulle ha noterat.  

 
Karin-  Nej nej… jag tänker typ billjudet, det är nog det.  
 
Johan-  Ja, aa billjud, det kan vara… aa ibland kan det bara vara… alltså en bil som står 

parkerad kan knaka i plåten… 
 
Det här om något beskrivet hur duktiga personer med synnedsättning kan bli på att läsa av en miljö med 
hjälp av ljud. Som Johans förklaring att han kan veta att det står en bil parkerad enbart på att det knakar 
till i plåten. Eller genom att göra ljud med sin käpp mot marken, kan ett eko skapas som kan studsa 
tillbaka från bilen, vilket ger information om avståndet.  
 
Ett annan ljud som Johan beskriver både som praktiskt och njutningsfullt är ljudet från barn. Johan bor 
nära en förskola och han använder ljudet för att veta när han ska svänga in på rätt gata. Det gör han 
genom att lyssna efter vilken riktning ljudet kommer ifrån och på vilket avstånd (Gåtur 3). Men Johan 
beskriver även ljudet som en miljöskapande upplevelse (Gåtur 3): 
 
Johan-  Men här uppe finns också ett dagis och det är lite mysigt, det är ett ganska litet 

dagis tror jag. Aa det är lite mysigt med… aa när man är på väg till jobbet på 
morgon, barn som leker och… mammor och pappor som lämnar barnen på dagis 
och så.  

 
Fågelkvitter beskrev Johan också som ett sådant positivt ljud som talar om något om platsen (Gåtur 3): 
 
Johan-  Men absolut jag, vet inte kanske är en ålders grej men jag tycker det är mycket 

mysigare med fågelkvitter nu än vad jag tyckte när jag var yngre. 
 
Karin- Ja men var det som jobbigt då eller? 
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Johan-  Nej… 
 
Karin-  Eller var det att man inte tänkte på det? 
 
Johan-  Ja precis, aa okej där är lite fåglar men nu man lyssnar på dem. 
 
Här är upplevelsen av ljud väldigt beroende av sammanhanget, exempelvis att vi i olika åldrar uppskattar 
olika saker. Men även ljud som de flesta anser vara obehagliga, som trafikbuller eller stora folkmassor, 
kan utifrån situationen upplevas olika. Eller utifrån en sådant enkel faktor som individens dagsform eller 
inställning. En bil eller ett tåg kan exempelvis vara användbart för att få en rumslig förståelse och förstå 
sin omgivning (Gåtur 2): 
 
Bodil-  Jag tycker att det är positivt att det är en gata med lite trafik. Det är så pass lite 

trafik att så när det kommer en bil så hör man det, det susar inte hela tiden. 
 
Blir det däremot en mycket högljudd trafik bildas ett brus som tar ut alla andra ljud. På liknande sätt kan 
mycket människor i rörelse skapa ett sorl som gör det svårare att använda hörseln vilket diskuterades i 
Farsta centrum (Gåtur 1): 
 
Adrian-  Det är ju någon slags stress sådär av all rörelse… det blir det ju. Så det är ju inte 

så att man tycker att det är skönt… skön miljö att gå i på det sättet, det är det inte 
för det blir så otroligt mycket sorl.  

 
Adrian beskriver här folkmängden här utifrån den negativa aspekten, men det finns också en positiv 
aspekt. Johan beskrev det som att alla människor också kan bidra till folkliv och en härlig atmosfär 
(Gåtur 3). Resonemanget är troligen ganska likt hur de flesta människor skulle resonera. Det kan vara 
trevligt med mycket folk men samtligt kan det vara energikrävande. En variation av ljuduppleveler 
berättar mer om platser och gör det lättare att orientera för den som inte ser visuellt. Det finns även 
konstgjorda ljud kallat ledfyr som är till för orientering som vid ett övergångställe (Gåtur 3), men dessa 
i motsats till naturliga ljud, bidrar inte med så mycket mer än navigering . Ljud som porlande vatten från 
en fontän är istället något som alla människor kan njuta av samtidigt som det är en bra orienterings-
hjälp.  
 
6.2.5 Dofter berikar staden med upplevelser 
 
Att städer doftar kan vara mer eller mindre påtagligt beroende på var man bor och lever. Den doftande 
staden kan upplevas olika vilket diskuterades i fokusgruppen (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Och marknader det… det älskar jag.  
 
Johan-  Ja det är.  
 
Bodil-  Där är det ju…  
 
Johan-  …mycket dofter. Ja både trevliga och otrevliga.  
 
Bodil-  Ja absolut.   
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Dofter kan också bli så bekanta att vi inte reflekterar över dem och möjligen är det enklare när vi kommer 
till en ny plats. Johan berättade exempelvis om sin resa till Sydamerika och hans doftupplevelse på en 
flygplats (Fokusgrupp): 
 
Johan-   … där det var en väldigt speciell doft och första gången så var det som ”vad är det 

här som luktar?” För först var det som att man knappt… man var så stressad och 
hade precis landat, det var massa folk och massa ljud… vi var stressade liksom. Så 
då la man knappt märke till det men så av olika anledningar så var vi där flera 
gånger och vi sprang fram och tillbaka… så början mer och mer tänka på den här 
doften. Typ en blandning mellan rengöringsmedel och parfym… 

 
Bodil-  Ja oj… aa. 
 
Johan-  Ja först så var det såhär ”vad är det?” det var lite konstigt, typ den här doften har 

jag aldrig känt i Sverige. Men sen andra… när vi börjar vara där mer och mer, så 
börjar man liksom tycka om… uppskatta doften. 

 
Bodil-  Men jaha. 
 
Johan-  Så jag vet att när vi var där andra gången och sprang fram och tillbaka… så börjar 

jag känna att det här är lite hemtrevligt här på något sätt. Alltså jag känner igen, 
alltså nu kan jag den här doften och då började jag uppskatta doften. För det var 
inte en otrevlig doft, den var ganska angenäm, det var bara i början så var man inte 
van. 

 
Bodil-  Jo men man kan nog få många associationer till… dofter. 
 
Som Bodil konstaterar här ovan kan dofter bidra till olika associationer. Dofter beskrivs kunna användas 
för orientering och rumskapade element i likhet med ljud, vilket jag och Adrian diskuterar i när vi 
promenerar förbi butikerna i Farsta centrum (Gåtur 1):  
 
Adrian-  Det här med dofter, det vet jag inte om du tänkt på någon gång? 
 
Karin-  Ne...? 
 
Adrian-  T.ex. här när man går så känner man väldigt tydligt att det är Subway här borta. 
 
Karin-  Ja! Haha. 
 
Adrian-  Eller exempelvis Åhléns när man går förbi, känner man också väldigt tydligt eller 

McDonald’s… 
 
Karin-  Mm… men hur doftar Åhléns?! 
 
Adrian-  På Åhléns så luktar det väldigt mycket parfym… blommig. 
 
Karin-  Jaha! Mm.. men använder du dig av dofter för att orientera dig också? 
 
Adrian-  Ja men det gör jag väl. 
 
Karin-  Mm. Finns det några obehagliga dofter också? 
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Adrian-  Ja men det gör det väl, det finns ju vissa restauranger som man tycker luktar 

konstigt. 
 
I samtalet mellan mig och Adrian synliggörs att han är mer uppmärksam på dofterna än mig. Jag reagerar 
på doften först efter att jag fått den beskriven för mig, som med doften från Subway. Möjligtvis är det 
för att jag som seende inte behöver känna igen doften för att veta att vad det är för restaurang. Bodil och 
Johan gör samma koppling mellan doft, orientering och rumslig förståelse (Fokusgrupp): 
 
Johan-  För upplevelsen, ja visst vi hör fåglar och vi hör… men det gör ju du också.  

 
Karin-  Ja. 

 
Johan-   Det är liksom något som alla skulle kunna, kan man säga. Men att hitta den här 

balansgången… liksom mellanläget. Det har inte varit helt lätt.  
 

Karin-  Nej.  
 

Bodil-  Men det som är lite lustigt var i alla fall var, om upplevelser kom jag och tänka på 
nu. För jag tänkte inte ens Götgatan… men när man kommer och går på Götgatan 
och kommer ut ifrån tunnelbanan där vid Allhelgonagatan, vid stora utgången där. 
Så går man till vänster och ska gå bort mot övergångsstället… att en referenspunkt 
som jag har där innan jag börjar lyssna efter övergångstället, eftersom det är så 
mycket trafik där, det är ju Göta Fisk. Den doften kan man ju inte… 

 
Johan-  Missa.  
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Bodil-  …missa helt enkelt. Och det är säkert en del andra sådana där saker som  jag 

noterar så också faktiskt.  
 
Göta Fisk blev en vändpunkt i samtalet och nya tankar om sinnliga upplevelser sprudlade upp till ytan. 
Vi slutade hänga upp oss på skillnader mellan oss eller orientering för den delen, och istället fokusera 
på de sinnliga upplevelserna. Som Johan konstaterar så har balansgången inte varit helt enkel för även 
visuellt seende personer upplever ljud och dofter. Men en skillnad är att exempelvis visuellt seende 
personer inte är lika beroende av ljud, dofter och känselintryck för att skapa sig en förståelse för sin 
omgivning. Jag skulle exempelvis aldrig försöka leta efter doften av fisk för att veta att jag befinner mig 
vid fiskaffären innan ett övergångställe där jag ska gå över. Däremot skulle jag möjligen titta mig 
omkring för att se en skylt där det står Göta Fisk för att veta vilket övergångställe jag ska gå över. 
Resumén av markören Göta Fisk blir likt andra exempel i studien att det är möjligt att identifiera och 
uppfatta samma information men det utifrån olika sinnen.  
 
Det är också viktigt att förstå att en upplevelse inte behöver vara något positivt eller negativt, utan kan 
också bara vara en upplevelse utan känslomässiga associationer (Fokusgrupp):  
 
Bodil-  Jag tycker mera att doften… ungefär som när du ser och konstaterar att jaha nu är 

jag framme vid den affären och sådär liksom. Det har inte något särskilt värde 
liksom.  

 
En upplevelse är rumslig eller känslomässig information som människor tolkar på något sätt. Tolkningen 
kan leda till en känslomässig association i term av negativ eller positiv. Men tolkningen kan också bara 
vara enbart noterande som vid orientering ”där är affären”.  
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I följande avsnitt redogörs för de samtal och idéer om hur stadsplanering kan förändras utifrån kunskap 
om sinnliga upplevelser som utvecklats under gåturerna och i fokusgruppen.  
 
7.1.1 Nya sätt att uppnå tillgänglighet 
 
När informanterna tillfrågades under gåturen vad de ville förändra var det huvudsakligen de klassiska 
orienteringsåtgärderna som påtalades. Johan saknade ett rödljus med ledfyr vid ett övergångställe ”här, 
när du frågar mig nästa fråga med vad jag skulle vilja förändra, då kommer jag säga att jag skulle vilja 
sätta upp ett rödljus här” (Gåtur 3). Det är en viktig åtgärd och trygghetsfaktor för att många människor 
ska kunna leva ett självständigt liv. Studien skulle emellertid inte handla om orientering utan om 
upplevelser. Men utifrån ett upplevelseperspektiv innebär målet om fysisk tillgänglighet att alla 
människor ska ha rätt ”att känna sig” inkluderade i stadens gemenskap och att det är en rättvisefråga. 
Under studien diskuteras konstgjorda ledstråk som stenplattor med olika utformning kallat sinus- eller 
kupolyta. Svårigheterna med konstgjorda ledstråk diskuterades av Bodil och Johan (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Men samtidigt så har det fått sådant himla fokus på det här med ledstråken att det 

är något särskilt anpassat…  
 
Johan-  Mm.  
 
Bodil-  Så ibland så tar man till det där med ränder och allt möjligt jocks fast att man inte 

skulle behöva det egentligen.  
 
Johan-  Aa, bara för att liksom.  
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Bodil-  Aa precis.  
 
Karin-  Jag tycker nästan att det har gjort att jag har fått en bild också av att… ja att ni 

följer de här ganska slaviskt på något sätt., för att dem är överallt. 
 
Johan-  Aa. Eller som du sa att du hade sett något som hade gått rakt in i en vägg, liksom 

Då har man bara lagt det där men inte tänkt på vad det skulle användas till. Då blir 
det lite fel.  

 
Under studien har informanterna berättat att en förutsättning för att kunna utnyttja de konstgjorda 
ledstråken är att få de beskrivna för sig var de finns och hur de är tänkta att användas. Men som i det 
här fallet med sinusstråket över torget i Hökarängen kände Johan inte till det och använde det inte (Gåtur 
3). Han skulle möjligtvis inte välja att använda det heller eftersom det gick rakt in i en vägg istället för 
till entrén till mataffären. Det konstgjorda ledstråket saknade funktion eftersom någon som inte ser likväl 
kan gå rakt fram tills personen möter väggen på andra sidan torget. Konstgjorda ledstråk går dessutom 
inte att använda vintertid med all snö, is och grus (Gåtur 1). Naturliga ledstråk för orientering är därför 
att föredra och de bidrar även med information om den fysiska miljön som de konstgjorda inte gör på 
samma sätt. Kontrasten mellan asfalterad yta och gräsmatta kan exempelvis användas som ett naturligt 
ledstråk (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Naturliga ledstråk alltså gräskanter och allt möjligt sånt där det tycker jag är 

mycket mera självklart vad dem är till för, haha, förutom sitt eget syfte liksom, dem 
förstår man hur man ska använda eller vad man… 

 
En gräsmatta har sällan planerats på en plats för att uppfylla personer med synnedsättnings behov av 
ledstråk, utan den finns där av andra anledningar också. Genom att följa en gräsmatta med käppen kan 
information fås om att det eventuellt är en stadsdel med en lägre bebyggelsetäthet och mer grönska. 
Bodil beskriver även att det finns många naturliga skillnader och kontraster som kan utnyttjas i befintliga 
miljöer (Fokusgrupp): 
 
Bodil-  Aa men egentligen… det beror lite granna på hur påhittiga eller fantasifull man är 

eller någonting sånt där… om man inte bygger en alldeles för, vad ska man säga, 
fyrkantig miljö… eller slätstruken miljö, haha. Så finns det ju massor av naturliga 
referenspunkter i naturen eller ute faktiskt.  

 
Det finns faktiskt många naturliga ledstråk som går att utnyttja och inte enbart de befintliga utan det går 
också att planera in i nya miljöer. Johan och jag diskuterade detta i Hökarängen medan vi väntade på 
tunnelbanan; går det att utforma ett stort öppet torg tillgänglig utan konstgjorda ledstråk? (Gåtur 3): 
 
Johan-  På ett torg finns det som sagt massa riktningar att gå, då är det inte lika naturligt 

var, vilken riktning ledstråket ska gå.  
 
Karin-  Har du någon idé på hur skulle kunna göra torg lättare att orientera sig på? Alltså 

utan att använda sig av (sinus- och kupolplattor) ledstråk, utan något annat sätt? 
 
Johan-  Kanske att man inte… alltså att torgen inte är så öppna eller att just gå-ytan inte är 

så öppen, att det inte ska finnas så mycket alternativ. Alltså om det är en stor 
öppen… såhär 100 meter stor öppen plats då kan man korsa hur som helst. Men 
kanske om det är en park, en tydligt avgränsad park i mitten med gångstråk eller… 
så antingen följer man en kant runt hela parken eller så finns det en gångväg som 
går rakt igenom parken.  

 
Karin-  Aa.  
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Johan-  Så skulle det bli mer naturliga gångstråk och kanske också det här med kanter att 
följa. För då kan det fortfarande vara öppet, det visuella är fortfarande öppet 
liksom, om det inte är alldeles för mycket träd eller sånt. För det är oftast, är det 
väl som… alltså att man gillar det öppna, att man har det här visuella.  

 
Anledningen till att vi kom in på ett samtal om ledstråk var att vi tidigare hade diskuterat det konstgjorda 
ledstråket längs tågperrongen. Johan framhäver detta som en förbättring och att det upplevs tryggare än 
att behöva följa den yttersta perrongkanten med käppen (Gåtur 3). Det som är intressant med samtalet 
ovan är att det ifrågasätter normen om att ett öppet torg ska ha en avsaknad av tydliga kontraster och 
indelning mellan olika funktioner. Ett torg behöver kanske inte enbart vara en slät hårdgjord yta och 
möjligtvis kan idén om vad ett torg är förändras. Det för att bli mer inkluderande, detta för att personer 
med blindhet ska kunna uppleva att städer även är utformande efter deras behov, och inte utifrån vad 
andra tror är bra för dem. 
 

 

 
7.1.2 Nya metoder för sinnliga upplevelser 
 
Följande avsnitt undersöker möjligheten att uppfylla studiens syfte att bidra med metoder för hur 
sinnliga upplevelser kan användas inom stadsplanering. Detta görs för att kunna arbeta mot en mer 
inkluderande planering utifrån ett rättviseperspektiv.  
 
Jag har varit öppen med min okunskap från start men den har utvecklas genom att jag har vågat ta 
kontakt och ställa frågor. I fokusgruppen diskuteras nödvändigheten om att sprida kunskap och benämns 
i term av inkluderingskunskap (Fokusgrupp): 
 
Johan-  …vi har ju mest fokuserat på att lärare ska få träffa personer med funktions-

nedsättning och få insikt i liksom våra behov och förutsättningar… och det borde 
egentligen alla, oavsett utbildning… oavsett om man ska planera en fysisk grej eller 
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om man ska lära sig att jobba med människor så borde man ju ha, få mer insikter 
om människors olika förutsättningar och vi har valt att kalla det för 
funktionshinderkunskap… det har även kallats för inkluderingskunskap. 

 
Johan belyser här, utöver vikten att sprida kunskap, även utbildningens ansvar att ge de nyexaminerade 
kunskap om hur de kan arbeta mot inkludering istället för exkludering. Stadsplanering är en 
yrkesprofession som ska ta hänsyn till mycket och det är långt ifrån enkelt. Men att bredda perspektiven 
och ifrågasätta normer inom yrkesutövandet är en början.  
 
I fokusgruppen diskuterade vi olika sätt att enkelt synliggöra olika sinnliga upplevelser i staden för att 
motverka att dessa upplevelser förbises i stadsplaneringens tidiga processer. Johan och Bodil 
diskuterade möjligheten att använda sig av checklistor eller frågeformulär i olika detaljeringsgrad 
(Fokusgrupp). En mer teknisk och utvecklad idé av en checklista diskuterades. Att ett datorprogram 
skulle göra det möjligt för stadsplaneraren att få information om hur en plats upplevs av en person som 
exempelvis har en syn- och hörselnedsättning diskuterades också (Fokusgrupp). Nackdelen med en mer 
teknisk metod är att olika mätvärden och riktlinjer måste programmeras in. Upplevelser är individuella 
och bygger på subjektiva grunder där det inte finns en sanning som kan programmeras in i en dator. 
Men en checklista, frågeformulär eller annat metod som enkelt kan förändras och anpassas efter 
situationen är en bra idé.  
 
I dagsläget är det viktigt att synliggöra problemet, tänka normkritiskt och motverka okunskapen. En ny 
metod kommer inte lösa problemet men kan vara en del av flera verktyg för att se möjligheter och våga 
testa nya arbetssätt. Exempelvis en sådan vardaglig sak som ett samtal kan leda fram till nytänkande 
idéer. Under samtalet i fokusgruppen och utifrån sina egna erfarenheter kom Bodil fram till en helt egen 
metod som stadsplaneringen kan använda sig av. Metoden bygger på hur mötesplatser som torg och 
parker kan utformas mer inkluderade genom att inkludera olika sinnliga upplevelser (Fokusgrupp):  
 
Bodil-  Men i en park, om man såhär, om man valde ut en doftupplevelse och en 

ljudupplevelse? 
 
Johan-  Aa.  
 
Bodil-  Alltså för att då… för det säger så mycket om det övriga.  
 
Här väljer jag att kalla metoden för ”Ett ljud - En doft” och den innebär att försöka planera in en doft- 
och en ljudupplevelse vid utformning av en offentlig plats. Det görs för att motverka att enbart visuella 
installationer och värden byggs in i den offentliga miljön. Ett visuellt utformat torg kan vara en stor 
öppen plats med stenbeläggning och en staty i mitten. Men den miljön säkerställer inte ljud- och 
doftupplevelser. Istället kan ett torg utformas med en fontän som kan upplevas både visuellt och 
ljudmässigt i form av porlande vatten. Finns det även möjlighet att ställa upp marknadsstånd på platsen 
så skapas goda förutsättningar för doftupplevelse. På det sättet kan ett torg enkelt utformas mer 
inkluderande för människors olika funktionalitet och detta utan ökande ekonomiska kostnader.  
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Studien avslutas här med att bevara frågeställningarna som har presenterats tidigare och redovisa nya 
metoder i enlighet med studiens syfte. 
 

1. Hur påverkar språket samtalet om och gestaltningen av staden, samt hur definieras 
”upplevelsen av staden” utifrån en icke visuell beskrivning? 

 
Att definiera begrepp som ”upplevelse” och ”orientering” har varit en utmaning under hela studien. 
Även att förstå hur begreppsanvändningen skiljer sig mellan människor som använder synen för 
orientering och de som huvudsakligen använder sig av andra sinnen. Normen om den friska kroppen, 
able-bodiedness, har skildrats tidigare i uppsatsen. Det gjordes utifrån cripteorin som utgår från att det 
finns en uppdelning mellan subjektiviteterna ability och disability, samt att människor behandlas olika 
beroende på vilken kategori de anses tillhöra (McRuer 2006, s. 151). Analysen visar på att språket i stor 
utsträckning styrs av normen able-bodiedness och de visuella beskrivningarna. Informanterna visar på 
att de ibland har svårt att beskriva sina egna upplevelser och saknar ord för vad de erfar i staden. Som 
Bodil så fint beskrev det under promenaden: ”ibland så uppfattar jag någonting men kan inte sätta ord 
på det heller. Utan att det bara är någonting då som avviker eller som alltid finns där eller något.” 
(Gåtur 2). Det kan eventuellt bero på att det visuella prioriteras högre i samhället än ljud, dofter och 
känselintryck (utvecklas vidare under fråga 2). Ett sådant resonemang har likheter med Pallasmaa (2012) 
som kritiserar arkitekter för deras fokus på det visuella och framhäver att kunskap om att kroppsligt 
kunna erfara en stad är av lika stor vikt som att behärska tekniken att framhäva en fin stadsbild. 
Möjligtvis beror det både på att det saknas ord och inte är lika vanligt i samtal om städer. Ett exempel 
på detta är att vägbeskrivningar kan vara helt skilda beroende på om det är en visuellt seende person 
eller en person med blindhet som beskriver vägen. Det sätter Bodil ord på här (Gåtur 2): 
 
Bodil- ”Jaha bara rakt fram” och när jag ska följa kanter och så… inte fasiken är det rakt 

fram heller. 
  
Informanterna diskuterar ”upplevelsen av staden” utifrån referenspunkter och orienteringspunkter. Det 
skulle kunna bero på att personer som inte använder visuella kännetecken i staden måste använda 
samtliga sinnen för orientering istället för att mestadels använda ett sinne vilket personer som orienterar 
sig med synen gör. Johan beskrev det på följande sätt (Gåtur 3): 
 
Johan-  Men de är nog, man får också lära sig… alltså istället för att ha synen som referens. 

Så måste man ha sin egen kropp som referens… 
 
Detta illustrerar svårigheten att skilja på upplevelse och orientering eftersom alla sinnen används vid 
orientering. På liknande sätt är det svårt att skilja på rytm och upplevelse som i följande beskrivning om 
årstider. Olika årstider kan upplevas på ett varierat sätt, som att sommaren är varm medan vinter är kallt. 
Någon föredrar sommar framför vinter och någon annan har motsatt åsikt. Men att det är svårt att ta sig 
fram vintertid blir väldigt påtagligt för någon som inte ser visuellt eftersom många naturliga kontraster 
försvinner och ljudbilden förändras (Gåtur 1). Men innebär det att vintern är en negativ upplevelse? 
Enligt studiens resultat går det inte att dra någon slutsats om detta, utan årstider kan utifrån ett 
upplevelse-perspektiv både var något positivt och negativt samtidigt. Som de enskilda snöflingorna som 
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kan upplevas oskyldiga men i ett annat sammanhang med stor mängder snö kan upplevas som ett 
problem.  
 
Upplevelsen av olika årstider som så mycket annat är relaterat till olika omständigheter. Den kan 
påverkas av fysiska och sociala sammanhang, eller personliga faktorer som intressen och inställning. 
Upplevelser är alltid subjektiva och att beskriva personer med blindhet i term av att de inte kan se är i 
sig nedlåtande eftersom de har sitt egna sätt att erfara. Ett mer flexibelt språk som inkluderar olika 
människors upplevelser av staden kan möjligen bidra till en mer kreativ stadsplanering. Ett bredare 
språkbruk skulle kunna vidga samtalet om staden och på så vis även på sikt gestaltningen. Det genom 
att inspirera framtida planering och utformning av städer. 
 

2. Hur upplever personer med blindhet den bebyggda miljön i städer? 
 

a. Utifrån rytm och rörelse?  
Genom att lära sig att utnyttja olika sinnliga upplevelser går det att kompensera när synförmågan 
försvinner. Enklaste sätten att förklara hur en rumslig förståelse byggs upp utifrån sinnliga upplevelser 
är möjligtvis rytm. Begreppet rytm är här hämtat från den franska filosofen Lefebvre (2004) och hans 
beskrivning av ”urban rytmanalys”. Olika sinnliga intryck kombineras till en helhetsupplevelser som 
ger en förståelse av omgivningen och kan sedan även tolkas i form av olika känslomässiga uttryck.  
 
Kombinationen av sinnliga upplevelser ger upphov till en specifik rytm och lär man sig att känna igen 
rytmen kan den kopplas till en viss person eller plats. Som Johan beskrev det ”…förut kunde man se att 
man var på en speciell plats men nu vet jag att jag är på en plats” (Gåtur 3). Att kombinera olika 
sinnesintryck är något som alla människor gör dagligen, men rytmen kan skilja sig beroende på vilka 
sinnen vi använder oss av. Exempelvis kunde Adrian hitta rätt bland butikerna i Farsta centrum genom 
en kombination av ljud-, doft- och känselintryck (Gåtur 1), men även utifrån tidigare erfarenheter som 
bidrog till en rumslig förståelse för platsens uppbyggnad. Igenkänning bygger på att en plats besöks 
flera gånger och är också en rytm. 
 
Upplevelsen påverkas dessutom av rytmen i staden genom rörelse av människor, händelser och 
fenomen. Årstider är ett fenomen som är återkommande och påverkar genom att bidra med olika upp-
levelser i städer. Människor och djur skapar mycket rörelse som bidrar till att det händer saker i staden. 
Dessa faktorer beskriver informanterna både som positiva och negativa upplevelser. Mycket människor 
i rörelse samtidigt beskrivs kunna bidra till ett energikrävande ljud som Adrian kalla för sorl (Gåtur 1) 
eller som Johan beskriver det på Södermalm, att det kan bidra till en känsla av ett folkliv (Gåtur 3). 
Alternativt en mindre kontinuerlig rytm som en hund som skäller, ett ljud som Bodil uppskattade (Gåtur 
2), och barnskratten som Johan gärna hörde på väg till jobbet på morgonen (Gåtur 3). Eller fågelkvitter 
som kan tolkas både som en kontinuerlig och en tillfällig rytm i staden. 
 
Den egna upplevelsen påverkas i sin tur av den egna kroppsrytmen utifrån hur vi tar oss fram i staden 
eller, som i informanternas fall, även käpprytm. Hur koppsrytmen kan förändras beskrev Bodil (Gåtur 
2): 
 
Bodil-  Sen så gånghastigheten och steghastigheten blir olika om jag bara använder 

käppen eller om jag går med hund… och ännu mera om jag går med ledsagare. Det 
är en helt annan steglängd och annan känsla i kroppen.  
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Adrian föredrar att ta sig fram snabbt (Gåtur 1) medan Bodil vill ta sig fram säkert (Gåtur 2). Johan vill 
både ha Hökarängens slingrande och lunga gator, men samtidigt innerstans folkliv och gemytlighet 
(Gåtur 3). Södermalm uppvisar både en upprepning i from av raka gator och hörn, men ibland bryts 
strukturen av och något oväntat skapas i kontrast till det mer förutsägbara (Gåtur 3). Kroppsrytmen 
påverkas även när man går in i ett föremål, vilket stör rytmen som när Adrian var tvungen att gå lite 
onaturlig runt postlådorna i Farsta centrum för att inte gå in i dem (Gåtur 1). Men att gå in i ett föremål 
har också visat sig vara ett tillvägagångsätt för att veta var man befinner sig om inte visuella 
kännemärken kan användas. 
 

b. Utifrån sinnliga upplevelser? 
Studien synliggör att personer med blindhets upplevelser av städer skiljer sig från upplevelserna hos de 
som framförallt använder synen, både när det gäller orientering och känslomässiga upplevelser. 
Informationen som tolkas i upplevelsen bygger på sinnliga intryck av känsel, ljud och doft (ibland även 
smak). I vissa fall kan synen fortfarande ha en viss betydelse, som med personer med en grav syn-
nedsättning som har lite synrester. Följande beskrivning bortser från synrester och synminnen för att 
istället fokusera på de sinnliga upplevelserna som framträder när synförmågan dominans försvinner. Det 
blir en förenklad bild av verkligheten som är mer komplex.  
 
Skala och rumslighet kan personer med blindhet förstå utifrån känselintryck från exempelvis 
vindriktning och vindstyrka, eller kontrasten mellan solljus och skugga (Gåtur 1), men också med hjälp 
av ekolokalisering, som med den upphöjd gångpassagen i Farsta (Fokusgrupp): 
 
Johan- Aa, fast man går genom… under ett tak, absolut. Ja det gör man, när man går under 

vanliga gångbroar också eller om man kommer… absolut det är sådant man kan 
lära sig med hjälp av ljud. Eller man känner både ljud… man känner…  

 
Bodil-  Det blir något annat luftmotstånd eller vad fasen det är.  
 
Med hjälp av ekolokalisering eller upplevelser som ljudet från en trafikerad väg,  kan avstånd uppfattas. 
Kontrasten mellan öppet och slutet kan också uppfattas med ekolokalisering, vilket Adrian gjorde när 
han hörde både träd och husväggar under promenaden (Gåtur 1). Ljud kan ge bra information om vad 
som händer i staden, som ljud från bland annat fordon, tekniska apparater, djur eller människor. Som 
Johan beskriver det kan han använda sig av minsta lilla ljud som den som ser inte skulle ha noterat 
(Gåtur 3): 
 
Johan -  …både mina egna ljud (Slår med käppen mot marken) kan jag använda som… för 

att dem ekolod, studsar liksom… men även också alla ljud runt ikring. Så det är 
förmodligen för att… att jag tänker på minsta lilla ljud som den som ser inte ens 
skulle ha noterat. 

 
Konversationen ovan avslutades med att Johan beskrev att han kunde veta att en bil var parkerad på att 
det endast knakade till lite i plåten. Känselintrycken av staden fungerar på likande sätt där alla intryck 
om hur en gata lutar exempelvis kan användas, vilket Johan beskrev när vi gick längs de slingrande 
gångvägarna i Hökarängen (Gåtur 3).  
 
Dofter kan också bidra med stadsupplevelser och talar om vad det är för miljö genom kännemärken i 
staden, vilket Bodil illustrerade i sin reflektion i fokusgruppen om fiskaffären Göta Fisk. Den intensiva 
fiskdoften gör att Bodil och Johan vet var de ska korsa Götgatan för att ta sig till Synskadades 
riksförbuds lokal på andra sidan gatan (Fokusgrupp). Försvinner ett sinne får de andra sinnena helt 
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enkelt hoppa in och ta över för att personen ska kunna ta till sig samma information. Eller rättare sagt 
lär sig personer som inte använder synen att utnyttja de andra sinnena på ett mer allomfattande sätt. 
 

3. På vilket sätt kan kunskapen om personer med blindhets upplevelser av städer 
användas till att främja andra sinnen än synens betydelse och inflytande inom 
stadsplanering? 

 
Studiens syfte var att ta fram metoder för hur sinnliga upplevelser kan inkluderas i stadsplanering och 
arkitektur av framförallt offentliga platser i staden. Tre olika metoder presenteras här med lite olika 
användningsområden och syften.  
 
Bodil har redan själv bidragit till en metod som här kallas för ”Ett ljud – En doft” vilket bygger på att 
utmana föreställningar om hur en offentliga plats bör utformas (Fokusgrupp). Ett torg, exempelvis, 
utformas i många fall utifrån visuella värden för att upplevas som en stor och öppen plats. Men som 
Bodil påpekar så skulle även dessa platser kunna utformas med ljud- och doftupplevelser. Det ska 
däremot helst inte vara konstgjorda upplevelser som musik eller parfym, utan istället vara del av den 
bebyggda miljön för att skapa naturliga upplevelser som beskriver platsen. Mycket träd i en park kan 
exempelvis leda till att fåglar trivs vilket i sin tur kan bidra till fågelkvitter. Eller planteringar som kan 
bidra med dofter. På ett torg, kan det finnas en fontän istället för enbart en visuell staty, där det porlande 
vattnet kan bidra med ytterliga en dimension till platsen. Anledningen till att metoden heter ett ljud och 
en doft är för att många intryck gör det svårt att identifiera de enskilda upplevelsen och kan istället 
orsaka ett ljudbrus eller doftchock som kan uppfattas negativt.  
 
Den andra metoden bygger på idén om att utveckla en checklista som är enkel och användarvänlig 
(Fokusgrupp). Metoden Sinnesdiagram är konstruerad så att de sinnliga upplevelserna syn, ljud, doft 
och känsel ska värdesättas lika vid utformning av städer. Syftet med metoden är inte att hitta den 
optimala utformningen av bebyggda miljöer, utan är ett verktyg för att utmana invanda tankemönster 
inom stadsplanering likt en mindmap. 

 



 73 

 

Syftet med diagrammets runda form är att sinnena ska ta lika stor plats och inte placeras i 
nummerordning. Om traditionell arkitektur och stadsplanering skulle ha placerat synen i mitten av 
cirkeln så försöker sinnesdiagrammet istället jämna ut förhållandet mellan sinnena. Vid användning av 
diagrammet är det inte möjligt att undvika något av de andra sinnena och enbart prioritera det visuella. 
Vid planering, utformning eller upprustning av en offentlig plats kan olika sinnliga upplevelser på den 
valda platsen förutses med hjälp av diagrammet. De ljud-, känsel-, doftupplevelser och visuella värden 
som platsen förutses bidra med skrivs in i diagrammet och på ett enkelt sätt ger det en överblick av 
platsens planerade helhetsupplevelse. Metoden kan därmed bidra till att sinnliga upplevelser får större 
plats inom stadsplaneringen och i staden, men även bidra till att upplevelsen av staden blir mer 
variationsrik och inkluderande. 
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En förutsättning för att kunna använda sinnesdiagrammet på ett effektivt sätt är att först utveckla sin 
kunskap om olika sinnesintryck och människors varierande funktionalitet. Johan har tidigare beskrivit 
att personer med synnedsättningar åker ut till utbildningar för att sprida kunskap om funktionsvariation 
och att de kallar det för inkluderingskunskap (Fokusgrupp). I den här studien har jag använt mig av en 
modifierad gåtur för att både få en muntlig och rumslig beskrivning som rör sinnena känsel, ljud och 
doft. Fördelen med gåturen, jämfört med ett samtal i ett klassrum eller konferensrum, är att det är enklare 
att frångå tidigare maktstrukturer och mötas på lika villkor. Företeelsen blev tydlig i fokusgruppen. Den 
sista metoden kallas här för Inkluderingstur och är ett samtal under en promenad i staden med syfte att 
utbyta erfarenheter för att bredda perspektiven. Initiativtagandet kan komma både från någon som vill 
lära sig mer om något eller en person som vill bidra med sitt perspektiv. Metoden kan användas i alla 
sammanhang där det finns ett upplevt avstånd mellan människor grundat på en okunskap om varandra, 
exempelvis även vid kulturella skillnader. 
 
En viktig startpunkt för att frångå ”vi” och ”dem” är att våga möta det som upplevs som avvikande, 
okänt eller obekant. Anledningen är att det som upplevs som okänt många gånger gör det för att vi själva 
har en okunskap (Sandercock 2003, s. 111). Möjligtvis är nyfikenheten på andra människor ett verktyg 
för att frångå gruppindelningar i ”vi” och ”dem”. Det för att se de naturliga likheter/skillnader som en 
gemensam tillgång genom att utmana sig själv att våga gå utanför ramar och normer, för att skapa sig 
nya insikter om andra människor, men framförallt om sig själv. 
 

Studien visar tecken på att personer med blindhet har sina egna sätt att uppleva städer som skiljer sig 
från den som främst använder visuella kännemärken vid orientering. Genom att informanterna är 
tvungna att mer kroppslig orientera sig i staden är de mer uppmärksamma på ljud, dofter och 
känselintryck. Svårigheten med att separera informanternas sätt att uppleva platser och orientera sig har 
synliggjorts i gåturerna. Det finns även ett behov av fler viloplatser i staden där människor kan stanna 
upp i sin stressiga vardag för att sinnligt uppleva staden, detta istället för att fokusera på vart personen 
ska härnäst. Städer kan utformas variationsrika och utifrån samtliga sinnen som bidrar till olika sinnliga 
upplevelser. Men vad som är njutningsfullt är både en subjektiv värdering och svårdefinierat. 
Informanterna i studien visar på att det finns ljud och dofter som är mer behagliga än andra. Ett exempel 
är det porlande eller kluckande vattnet i en fontän, vilket i stora mängder kan uppfattas som ett brus, 
något som inte är njutningsfullt. I diskussionerna framkom att när någon upplevelse blir för påträngande 
stänger den ute andra sinnliga upplevelser. Det gäller att hitta en bra balans och det skulle personer med 
blindhet kunna hjälpa till med att identifiera inom arkitektur och planering.  
 
Här görs en återkoppling till studiens problemformulering. Det finns en tradition av att beskriva 
rumsligheter och fysiska miljöer utifrån en idé om att alla människor kan se, vilket visar sig i att visuella 
upplevelser har en dominerande plats inom stadsplanering (Dale 2010; Pallasmaa 2012). Utifrån ett 
rättviseperspektiv är detta ett problem eftersom konsekvensen blir att personer med blindhet får leva 
sina liv i en bebyggd miljö som är utformad för personer som kan se visuellt. Istället borde vi utgå från 
en idé om att alla människors upplevelser ska ha lika stor betydelse i utformning av bebyggda miljöer, 
och att inkludering av andra sinnliga erfarenheter kan berika stadsutformningen i stort. Dessa 
upplevelser är något som seende personer tenderar att glömma bort när synen tar en dominerande plats 
över andra sinnen och stadsplanerare har därför mycket att lära sig av personer med blindhet (Dischinger 
2000; Heylighen & Herssens 2014). Att lyfta fram sinnena hörsel, lukt och känsel och dessas betydelse 
för upplevelsen av städer, samt hur de kan inkluderas i ett tidigt planskede, skulle kunna bidra till urbana 
miljöer som är bättre anpassade efter människors olika funktionalitet (Dischinger 2000). Härutöver 
skulle detta även kunna leda till ökad förståelse för sinnenas betydelse för upplevelsen av bebyggda 
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miljöer och visa på vilka förhållanden som är avgörande för att en plats exempelvis ska upplevas positiv, 
trygg eller trivsam. Detta utifrån sinnliga upplevelser, där ett inkluderade av alla sinnen, ger planeringen 
ett tillvägagångssätt som är mindre beroende av människors funktionalitet.  
 
Här följer en förklaring till hur studiens resultat och slutsatser kan appliceras inom framtida forskning 
och stadsplanering. Uppsatsen bidrar med att synliggöra ett problem inom svensk stadsplanering som 
både är en rättvisefråga och en indikator på social hållbarhet, det vill säga personer med blindhets 
exkludering från den fysiska staden, men även i samtalet om gestaltningen av den framtida staden. 
Utifrån ett crip-teoretiskt perspektiv synliggör uppsatsen även att problemet inte enbart berör personer 
med blindhet. Inom arkitektur och planering finns idag en svårighet med att inkludera personer med 
normbrytande funktionalitet, det med anledning av att normen able-bodiedness ”den friska kroppen” 
har en dominerande plats inom yrket, vilket flertalet forskare har påpekat, exempelvis Harlan Hahn 
(1986), Rob Imrie (2000b) och Jos Boys (2014). Genom att istället utgå från disability, enligt Jos Boys 
(2014) resonemang ”Starting from dis/ability”, kan normer kopplat till able-bodiedness synliggöras och 
kritiskt granskas. Men det gäller här att vara kreativ för att undvika att fastna i subjektivisterna ability 
och disability, och att istället utgå ifrån att alla människor har olika funktionalitet där inget är mer 
normalt eller onormalt. 
 
Studien bidrar inte med några generella slutsatser eftersom det krävs mer forskning inom området. 
Uppsatsens slutsatser fokuserar på synliggörandet och att berika samtalet om staden med fler metoder 
för att kunna tänka på nya sätt. Det studien inte gör är att försöka applicera kunskaperna i en bebyggd 
miljö eller fysisk planering i form av en karta, vilket kan vara intressant i framtida forskning. 
Kunskaperna om sinnliga upplevelser skulle kunna appliceras på stadsnivå i den kommunala översikts-
planeringen eller i planering av nya stadsdelar. Förslagsvis stadsplanering som berör ett större område 
där det är möjligt att studera olika platser, kopplingar och noder. Detta skulle kunna göras för att 
översätta sinnliga upplevelser till funktioner i staden som kan analyseras utifrån skala, kontrast och rytm. 
Rytm kan vara ett verktyg för att förstå hur olika sinnen och upplevelser samverkar med varandra. 
Kontrasterna i rytmen kan dessutom bidra till ett mervärde för stadslivet och människors sinnliga 
upplevelser av staden. Syftet med den här typen av strategisk planering kan vara att skapa en mer 
variationsrik och inkluderande stad med människors upplevelser i fokus. 

 

 
 

I den mindre skalan kan framtida forskning inrikta sig på kommunens ansvar att ta fram detaljplaner 
och förvalta allmänna platser. De offentliga platserna i staden är bland flera förslagsvis allmänna torg, 
gator och parker. Här skulle fokus kunna ligga på att identifiera och synliggöra riskfaktorer som kan 
leda till exkludering redan i ett tidigt planskede. Placering av gator och byggnader samt materialval är 
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sådant som diskuteras i det här skedet. Det är faktorer som påverkar tillgängligheten och användbarheten 
i staden men även upplevelsen, exempelvis om ett offentligt torg planläggs och en landskapsarkitekt 
inom kommunen sedan ska komma fram till hur det ska utformas.  
 
Redan i detaljplanestadiet skulle en diskussion kunna vara aktuell om torgets funktion, vad torget ska 
användas till och hur är det tänkt att upplevas. Därefter kan val av placering och utformning preciseras 
utefter idéen om hur platsen är tänkt att upplevas (se illustration på föregående sida som visar exempel). 
Endast fantasin sätter gränser och det är anledningen till varför de framtagna metoderna i studien är 
flexibla, detta för att kunna användas i olika sammanhang. 
 
Avslutningsvis kan sägas att det finns lagstiftning i Sverige som ställer krav på planerare och arkitekter 
att skapa inkluderande miljöer för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Plan- och 
bygglagen (2010:900) och Diskrimineringslagen (2008:567) är två exempel. Fler borde dock inse att det 
inte enbart handlar om en rättsfråga utan en rättvisefråga, om att alla människor ska värdesättas på ett 
likvärdigt sätt. Men, det handlar inte enbart om att kunna ta sig till en plats eller använda en plats på lika 
villkor. Upplevelsen behöver också inkluderas, såsom vilka faktorer som kan påverka att en plats 
upplevs positiv, trygg eller trivsam.  
 
Komplexiteten i problemet som studien visar på, är djupt rotat i normer och traditionella mönster, vilket 
är inbyggt i ett system med många aktörer. Studien ifrågasätter ett diskriminerande system och inte 
personerna som är en del av systemet. Stadsplanerarna är enbart en av många andra professioner som är 
delaktiga i skapandet av fysiska miljöer, men har självklart en maktposition som de kan använda för att 
påverka deras ansvarsområden. Men för att åstadkomma en förändring krävs att andra aktörer också 
agerar. Även ”funktionshinderrörelsen” är en av dessa aktörer och har ett ansvar att vara med i skapandet 
av nya samarbetsformer. Detta istället för att försöka hålla fast vid dagens åtgärder som många fall 
resulterar i efterkonstruktioner och åtgärder.  
 
Det finns ett behov av att i ett gränsöverskridande samarbete skapa ett nytt språk som inte enbart är 
tekniskt uppbyggt på standarder och riktlinjer, utan istället är kreativ, risktagande och ser möjligheter. 
Detta för att kunna skapa en mer inkluderande stad där möten och samtal mellan människor kan leda till 
nya idéer som kan prövas, vilket både kan misslyckas och lyckas. Studiens slutsats ger inte en lösning 
på problemet, skapandet av exkluderande miljöer, men ger verktyg för att tänka annorlunda som ett sätt 
att successivt bryta ner systemet som delar upp ability och disability i den fysiska miljön. Någon lösning 
har inte presenterats eftersom det riskerar att resultera i ytterligare en standardlösning som kan används 
utan eftertanke och alternativa lösningar kan osynliggöras. Det finns ett behov av att arbeta med frågan, 
och målet om den inkluderande staden, likt andra frågor inom stadsplanering. Detta genom att utgå från 
beprövad kunskap och platsens förutsättningar vid beslut men samtidigt våga testa nya tillvägagångssätt. 
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Hej och tack för din medverkan i min studie. Utan din hjälp skulle mitt examensarbete inte varit möjligt 
att genomföra. Här kommer några frågor som jag skulle vilja att du besvarar efter att ha deltagit i 
gåturen:  
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Hur skulle du beskriva din synnedsättning?  
 

3. Varför valde du ut de här sträckorna eller platserna? Svara ärligt, det finns inget rätt eller fel.  
 

4. Finns det enligt dig några skillnader mellan platserna som har dokumenterats? Beskriv varför 
det finns skillnader eller inte.  

 
5. Var det något som du upplevde som svårt under genomförandet av gåturen? 

 
6. Fick du själv ut något av att delta i gåturen? Exempelvis nya tankar eller insikter.  

 
7. Skulle du kunna tänka dig att delta i en liknande gåtur igen och varför?  

 
8. Hur var det att beskriva dina upplevelser av en plats?  

 
9. Har någon tidigare vara intresserad av att veta mer om hur du upplever platser och då inte 

enbart hur du orienterar dig? Om det är fallet, ge gärna exempel.  
 

10. Vilka likheter eller skillnader tror du finns mellan din upplevelse av platser och upplevelser 
som personer utan en synnedsättning har?  

 
11. Ge 3 exempel på platser du trivs att vara på och varför? 

 
12. Ge 3 exempel på platser du inte trivs att vara på lika bra och varför? 

 
13. Sista frågan, anser du att dina upplevelser av platser har lika stor betydelse i utformning av 

bebyggda miljöer som upplevelser som en seende person har? Du behöver inte svara ja eller 
nej på frågan om du inte vill, men utveckla gärna ditt svar.  

 
 
Skicka dina svar till mig och återigen ett stort tack. Om det är någon fråga du inte vill eller kan svara 
på, skriv ett X på den frågan.  
 
Bästa hälsningar 
Karin Nilsson  
Student Blekinge Tekniska Högskola 


