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FÖRORD
Mitt intresse för det taktila ledstråkets betydelse och relevans väcktes 
under min sommarpraktik förra sommaren. Jag jobbade för en större 
vägprojekteringsfirma där många av de korsningar och andra stadsrelaterade 
platser skulle tillgänglighetsutformas med taktila ytor. Ämnet var för mig då 
helt obekant, vilket kan tyckas märkligt eftersom utformningarna i många fall 
kan ses dagligen i gatumiljön. Efter att jag börjat intressera mig för området har 
jag förstått att det var många med mig som inte visste vad ”plattorna i gatan” 
hade för betydelse. Detta kanske inte är något stort problem för gemene man, 
men som eventuell framtida utformare av dessa typer av taktila stråk anser jag 
det angeläget att få förståelse och kunskap i ämnet.   

Som fysisk planerare tycker jag att det är av stor vikt att den fysiska miljön är 
tillgänglig och användbar för alla människor, oavsett  funktionsnedsättning 
eller inte. Det kan därmed sägas vara människors lika rätt till att delta i 
samhället som ligger till grund för detta examensarbete, ett arbete som har varit 
mycket intressant och  givande att utföra. Jag skulle vilja sända det största av 
TACK till min handledare Emma Newman som varit ett fantastiskt stöd under 
detta arbete! Utan hennes kunskap, engagemang  och vägledning hade detta 
arbete inte varit hälften så roligt att genomföra,.. så TACK, Emma!!!

Anna Westergården,  Karlskrona 2012.





SAMMANFATTNING 

Idag finns det enligt Statistiska Centralbyrån omkring 165 000 personer som 
är synnedsatta, varav cirka 23 000 är gravt synnedsatta och blinda (Boverket 
2005). Dock tyder den demografiska utvecklingen på en kraftigt ökad livslängd 
och därmed kan dessa siffror väntas öka, då synnedsättning är en av de 
funktionsnedsättningar som blir vanligare och vanligare hos äldre (Newman 
2010). Personer med nedsatt syn eller blindhet har i varierande grad svårare att 
uppfatta och ta in information från omgivningen än vad personer med fullgod 
syn har (Passini och Proulx 1998; Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 
2006). Exempelvis måste individer med total blindhet på ett komplext sätt 
kombinera sina sinnesintryck med närmiljöns tecken och detaljer för att på så 
vis skapa sig en inre bild av sin omgivning (Newman 2010; D. Geruschat och 
Smith 1997; J. J. Rieser, Guther et al. 1982). Genom landats syncentraler tränas 
orienteringsnedsatta i hur de skall kunna orientera sig i trafiken med hjälp av 
bland annat teknikkäpp, ledarhund och ledsagare. De lär sig också här hur de 
skall kunna använda utformningar i gatumiljön som informationsindikatorer, 
exempelvis pollare, kantsten, taktila ytor och andra orienteringspunkter.

Teknikkäppen är ett hjälpmedel för att identifiera hinder och taktil 
information. Många av de personer som har synnedsättning eller blindhet 
använder sig av den information som bildar såkallade ledstråk (Newman 2010). 
Ett ledstråk definieras som en obruten kedja av ledande element från start till 
mål där viktiga start- och målpunkter binds samman med varandra i ett nät. 



Ett rätt utformat ledstråk har två funktioner, nämligen ledning och orientering. 
Stråket måste vara kontinuerligt från punkt A till punkt B för att personer med 
synnedsättning eller blindhet på ett enkelt sätt skall kunna orientera sig utefter 
det (VGU 2004). Det är därför av stor vikt att ytorna som bildar ledstråken ritas 
och utformas på ett sätt som anses logiskt och utan avbrott för att personer med 
nersatt syn eller blindhet på ett oberoende sätt skall kunna orientera sig längs 
med stråket. Det är också viktigt att ytorna som används ger en pålitlig och 
korrekt information till personerna som inte ser (Boverket 2005a). 

Idag finns det en rad rapporter och forskning pågår fortlöpande i ämnet 
tillgänglighet för personer med grav synnedsättning/blindhet i trafiken. I 
arbetet första del har således syftet varit att undersöka om dessa resultat 
appliceras i den verkliga miljön. Genom en inventering av dagens fysiska 
verklighet kan dock slutsatsen dras att det alltjämt sker felaktigheter i 
utformningen av det taktila ledstråket. Det tycks därmed finnas problem i 
kopplingen mellan de teoretiska resultaten och den fysiska utformningen, 
vilket leder fram till syftet för arbetes andra del. I denna del undersöks varför 
de teoretiska resultaten inte lyckas appliceras på verkligheten, genom att 
studera kunskapen och verktygen för de planerare som utformar ledstråken. 

Examensarbetet första del utgörs av en fältstudie. I fältstudien har en 
inventering av taktila ledstråk med utgångspunkt i korsningsmiljö genomförts. 
Den data som samlats in och granskats i de studerade fallen är i huvudsak 
egen dokumentation genom fotografering. Enheterna har granskats utifrån 
tidigare genomförd forskning inom ämnet tillgänglighet för personer med grav 
synnedsättning och blindhet i trafiken. Genom att jämföra de olika enheterna 
med teoretiska forskningsresultat har problem och brister kunnat urskiljas 
utifrån gruppen gravt synnedsatta och blindas intresse.

I arbetets andra del har intervjuer genomförts med planerare, vilka har uppgett 
att de är involverade i processen att utforma taktila ledstråk inom kommunalt 
arbete. Det insamlade materialet har utgjort grunden för diskussionen kring 
planerares kunskap och verktyg vid utformandet av det taktila ledstråket i den 
verkliga miljön. Inventeringens resultat tillsammans med intervjumaterialet har 

slutligen utgjort grunden för arbetets avslutande diskussion i hur kopplingen 
mellan teori och praktik kan utvecklas. 

Resultaten visar på att planering och utformning av ett tillgängligt gaturum är 
en svår arbetsuppgift då gruppen funktionshindrade är en mycket stor grupp 
med vitt skilda intressen och behov. Denna komplexitet framkom dels i de 
intervjuer som genomförts samt i de brister som observerat i den verkliga 
miljön. Vidare kan bristen på finansiella resurser hos kommunerna ses som 
en av anledningarna till att de dokumenterade ledstråken var bristfälliga. 
Enligt de intervjuade tycks det finnas en allmän uppfattning hos de styrande i 
kommunerna att begreppet funktionshindrad endast inkluderar gruppen med 
rullande förflyttningshjälpmedel, vilket innebär att resurserna för personer 
med nedsatt orienteringsförmåga blir lidande. Boverkets Enklare utan 
hinder ansågs enligt de intervjuade vara ett bra verktyg vid utformandet för 
tillgänglighet i gatumiljö. Dock efterfrågades en mer samlad skrift angående 
anpassningsproblematiken mellan olika typer av tillgänglighetskrav.
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3.DEFINITIONER 
OCH FÖRKORTNINGAR 

Allmänna platser  

Användbarhet   

är de gator, vägar, parker, torg eller annat områden som  
enligt detaljplan är avsedd för gemensamma behov (1§  
BFS 2011:5 ALM 2). 

definieras utifrån att ”individen ska kunna ta sig till/
från och kunna använda, dvs. förflytta sig, vistas i och 
bruka den fysiska miljön på samma villkor som andra”              
(Almén, Iwarsson, Petzäll, Ståhl: Iwarsson och Ståhl 
2003).
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Planerare  

Rörelse- och orienteringsnedsättning  

Synnedsättning/Blindhet 

Taktilitet  

innefattar i  denna studie de personer som utformar 
och planerar de taktila ledstråken, vilket innebär att 
personerna kan ha varierande yrkestitlar. 

                        kan innebära en rad olika 
funktionsnedsättningar, bland annat rörelsenedsättning, 
synnedsättning eller blindhet samt olika typer av 
kognitiv funktionsnedsättning (Boverket 2005a). 

    delas enligt WHO in i sju olika grader;
Ingen eller lätt synnedsättning där synskärpan är bättre 
eller lika med 0,3.
Måttlig synnedsättning där synskärpan är mindre än 0,3 
men bättre eller lika med 0,1. 
Allvarlig synnedsättning där synskärpan är lika med 
eller sämre än 0,1.
Termen Blindhet delas upp i ytterligare tre grader 
beroende på synskärpa. De två första graderna av 
blindhet kan skilja mellan ljus och mörker, det är 
därmed enbart den tredje och sista graden av blindhet 
som definieras som total blindhet. 
Slutligen finns en grad som inkluderar de personer med 
obestämd och/eller odefinierad synskärpa (WHO 2010). 

är den information som ges från beröring och tas emot 
av känselsinnet (Newman 2010). I studien innebär taktil 
den informationen som kommer från beröring i fötter 
och via teknikkäpp. 

Konstgjorda (artificiella) 

Ledstråk   

Naturligt ledstråk 

    ytor kan användas på platser som saknar naturliga  
ledytor (Ståhl, Almén et al. 2004). De artificiella ytorna 
består av två olika typer av strukturer, nämligen 
varningsyta och riktningsyta (Boverket 2005a). En 
tredje struktur som egentligen inte är någon artificiell 
yta är valytan. Denna har en slät struktur och visar på 
att den gående har ett val, exempelvis att det artificiella 
ledstråket delas upp i olika riktningar (Vägverket 2008).

är en sammanhängande kedja av ledande element från 
start till mål. Många olika ledstråk binds samman i ett 
nät av viktiga start- och målpunkter. Det taktila stråket 
kan bestå av både artificiella och naturliga ytor. För att 
personer med nedsatt synförmåga eller blindhet skall 
kunna följa ledstråket behöver detta vara enkelt, logiskt 
och konsekvent (VGU 2004). 

kan exempelvis utgöras av en husfasad eller bestå utav 
den taktila kontrasten mellan gräs och asfalt. Också 
gatuutformningar såsom trottoarkant och kantsten kan 
fungera som naturliga ledstråk (VGU 2004).

Naturlig ledyta

Kupolyta/ Varningsyta

Sinusyta/ Riktningsyta Valyta
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Teknikkäpp  

Tillgänglighet 

Vägkorsning  

BBR   Boverkets byggregler.

BFS 2011:13 - HIN 2

 
BFS 2011:5 - ALM 2 

SFS 2010:900 - PBL Plan- och bygglagen.

SCB   Statistiska Centralbyrån.

VGU   Vägar och gators utformning.

WHO   Världshälsoorganisationen. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om   
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på allmänna 
platser och inom områden för andra anläggningar än 
byggnader.

fungerar som hjälpmedel vid orientering och 
förflyttning. Genom att få en taktil information av 
markbeläggningens stuktur via teknikkäppen kan 
personen med synnedsättning/blindhet få viktig 
information gällande omgivningen (Yablonski 2000).  

definieras utifrån de möte som sker mellan en individs 
funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav/
utformning. Genom analys av kunskapen gällande både 
personen och miljön ges begreppet tillgänglighet, som 
således är en relativt term. Tillgängligheten utgår ifrån 
normer och riktlinjer, vilket därmed gör begreppet 
objektivt i sin natur (Holmberg, Ståhl et al. 2008).

definieras utifrån en plats där trafiknät ansluter 
eller korsar varandra. Det innebär att i själva 
korsningspunkten måste olika trafikanter ta hänsyn till 
varandra för att inte problem skall uppstå. I korsningen 
skall trafikanten också kunna förstå vad som krävs 
av den som vistas eller rör sig på platsen (Sveriges 
kommuner och landsting 2010).

Teknikkäpp 1)
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1. INLEDNING

Att planera och utforma en allmän plats är en komplex process där många 
olika typer av intressen måste tas i beaktning. En allmän plats såsom 
gaturummet skall inte enbart vara funktionell, trafiksäker och tillgänglig, utan 
skall också kunna fungera som ett socialt stadsrum med plats för umgänge 
och upplevas trygg. En mer säker trafikmiljö kan skapas genom såkallade 
trafiksäkerhetsanpassade åtgärder. Vanligtvis delas åtgärderna in i aktiva 
och passiva åtgärder, där de aktiva handlingarna minskar riskerna genom 
exempelvis utformning och reglering av vägar och gator. Passiva handlingar 
å andra sidan skall lindra konsekvenserna av olyckor genom exempelvis 
sidobarriärer och barriär mellan körbanor (Hydén 2008). 

Nästan alla människor använder gaturummet dagligen, vilket innebär att det 
är närmast omöjligt att tala om den genomsnittlige gatutrafikanten. Genom 
att gaturummet utformas och planeras utifrån olika gruppers särskilda behov 
gör att individen ges större möjlighet till att fritt välja arbete, bostad och 
fritidsintressen samt lättare kan hålla kontakten med familj och vänner 
(Svensson 2008). För gruppen orienteringsnedsatta kan en sådan typ av 
utformning vara taktila ledstråk. Dock kan användbarheten hos ledstråket 
ibland stå i konflikt med de estetiska krav som fullt seende ställer på 
gaturummet (Ståhl, Almén et al. 2004). Storleken på de denna konflikt kan 
diskuteras. En sådan diskussion skall dock inte föras här, utan denna studie 
skall istället enbart behandla tillgänglighetsproblematiken för gruppen 
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med grav synnedsättning och blindhet. För personer med denna nedsatta 
orienteringsförmåga finns det idag en rad hinder i gatumiljön, bland annat kan 
de bestå av bristfällig och ojämn markbeläggning samt svårigheter att orientera 
utifrån utformning. Plan- och bygglagen (PBL) kräver idag att allmänna platser, 
d.v.s. torg, gator m.m., skall handikappanpassas (1§ BFS 2011:5 - ALM 2). Enligt 
regeringen är det av ”väsentligt allmänt intresse” att den gemensamma miljön 
utformas på ett sätt så att ingen utesluts på grund av sin funktionsnedsättning. 
Därmed menar man vidare att det finns starka skäl för en intensifiering av 
tillgänglighetsarbetet av gemensamma platser, såsom gaturummet (Boverket 
2005a).

Genom att bedriva ett aktivt tillgänglighetsarbete skall det enligt regeringens 
nationella mål Från patient till medborgare (reg. Prop. 1999/2000:79) skapas 
ett mer jämställt samhälle där delaktighet och mångfald främjas. De nationella 
målen bygger på de av FN antagna standardregler som fastställer nationernas 
ansvar gentemot funktionshindrades rättigheter (Boverket 2005a). Utifrån detta 
kan en mer ingående diskussion om gravt synnedsatta och blinda personers rätt 
till en mer tillgänglig gatumiljö legitimeras.  
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2. BAKGRUND OCH PROBLEM

Enligt SCB är det idag omkring 165 000 personer som är synnedsatta, varav 
cirka 23 000 har grav synnedsättning och blindhet (Boverket 2005). Men 
eftersom den demografiska utvecklingen tyder på en kraftigt ökad livslängd kan 
dessa siffror väntas öka, då synnedsättning är en av de funktionsnedsättningar 
som blir vanligare och vanligare hos äldre (Newman 2010). Att vara synnedsatt 
innebär att personens nersatta synförmåga kan orsaka problem i det vardagliga 
livet, tillexempel genom att ha svårt att överblicka omgivningen och ta till sig 
informationen. Några ser med starkt begränsat synfält eller synskärpa medan 
andra kan ha svårigheter när det är mörkt eller vid skarpt solsken (Newman 
2009). 

Begreppen synnedsatt och blind kan ha en rad olika definitioner, i denna studie 
kommer termerna dock att användas utifrån WHO:s definitioner och därmed 
innefattas av sju grader (se definitioner och förkortningar) (WHO 2010). 
Beroende på graden av synnedsättning varierar sättet att orientera sig på. För 
personen som helt saknar synrester måste denne helt förlita sig på icke visuella 
signaler ifrån sin omgivning då denne inte kan ta in någon som helt visuell 
information, medan personer med svag synnedsättning delvis kan orientera 
sig med hjälp av sin syn. Att göra denna distinktion är viktig då kraven på 
den omgivande miljön och behoven av tekniska hjälpmedel skiljer sig härmed 
mellan grupperna (Newman 2010; Blasch, Wiener et al. 1997; Fletcher 1999; 
Silverstone, Lang et al. 2000). I denna studie kommer enbart graderna gravt 
synnedsatt och blindhet att behandlas, vilket innebär att enbart taktiliteten hos 
ledstråket berörs och inte ljushetskontrasten.
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2.1 Att orientera sig med grav synnedsättning eller blindhet
Att orientera sig från en plats till en annan innebär att personen måste veta 
var hon/han är, hur denne skall kunna hitta till målet samt förstå att hon eller 
han har nått det avsedda målet (Newman 2010; Silverstone, Lang et al. 2000). 
Personer med en nedsatt syn har i varierande grad svårare att uppfatta och ta in 
information från omgivningen jämfört med personer med fullgod syn 
(Passini och Proulx 1998; Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006). 
Individer med synnedsättning/blindhet måste på ett komplext sätt kombinera 
sina sinnesintryck med närmiljöns tecken och detaljer för att på så vis skapa sig 
en inre bild av sin omgivning (D. Geruschat och Smith 1997; Rieser, Guther et 
al. 1982). 

På syncentralen lärs sig personer med grav synnedsättning och blindhet hur de 
skall kunna orientera sig i trafiken med hjälp av olika hjälpmedel. Orientering 
kan ske med hjälp av bland annat teknikkäpp, ledarhund eller ledsagare. 
Med ledarhund och ledsagare ges personen skydd mot faror och objekt under 
orienteringen, medan med hjälp av teknikkäppen upptäcks information. 
Exempelvis används teknikkäppen tillsammans med fötterna för att lokalisera 
eventuella kanter och med fötterna finna rätt vinkel för att kunna korsa gatan 
(Newman 2010).  

Med den vita karaktäristiska teknikkäppen följer också många personer med 
synnedsättning/blindhet såkallade ledstråk (Newman 2010), vilket definieras 
av en obruten kedja av ledande element från start till mål där viktiga start- 
och målpunkter binds samman med varandra i ett nät (VGU 2004). Genom 
att antingen glida eller pendla med käppen framför sig kan de upptäcka olika 
strukturer på stråket (Newman 2010). Vilket medför att det är viktigt att 
ledstråket utformas på ett sätt så att ytorna tillåter ett jämnt flyt i gången, 
ledytorna skall med andra ord inte ha fasningar eller annat som stoppar upp 
käppen och därmed stör orienteringen (Ståhl, Almén et al. 2004).

2.2 Ledstråk som orienteringsredskap
För att personer som är gravt synnedsatta och blinda lätt skall kunna följa ett 
ledstråk behöver detaljutformningen vara enkel, logisk och konsekvent. Det är 
också viktigt att ledstråket är en obruten kedja av olika taktila element för att 
kunna uppnå en trygg användning av stråket (VGU 2004).

Ledstråket i sig kan bestå av en rad material med många olika typer av 
strukturer och ytor. På platser som saknar naturliga ledytor kan såkallade 
artificiella (konstgjorda) ledstråk användas. Tillsammans skall de taktila ytorna 
bilda ett sammanhängande 
ledstråk.  De naturliga ledytorna
kan exempelvis utgöras av en 
husvägg eller bestå utav den 
taktila kanten mellan gräs och 
asfalt (VGU 2004). 

De artificiella ytorna består av två olika typer av strukturer, nämligen sinus- 
och kupolyta. För att indikera på att personen har ett val gällande orienteringen 
kan en slät struktur användas mellan sinusytorna (Boverket 2005a). 

Sinusytan har en sinus- eller en ribbstruktur och fungerar som riktningsgivare 
där personer med synnedsättning/blindhet följer strukturen med sin 
teknikkäpp. Själva riktningsstrukturen skall ligga i ledstråkets riktning och det 
är därför viktigt att själva ytan är utformad på ett sätt som gör att stråket är lätt 
att följa. För att uppnå sin 
funktion ska stråket enligt 
svensk lagstiftning också vara 
fritt från hinder (VGU 2004, 
BFS 2011:5 ALM 2, 
BFS 2011:13 HIN 2). 
 Sinusstruktur Ribbstruktur

Naturlig ledyta Naturlig ledyta
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Kupolytan skall indikera varning 
och består av ytor med rundade 
eller avkapade kupoler
(VGU 2004).

En tredje struktur som egentligen inte är någon artificiell 
yta är valytan. Denna har en slät struktur och visar på att 
den gående har ett val, exempelvis att det artificiella 
ledstråket delas upp i olika riktningar (VGU 2004). 

Även såkallade pollare kan ses 
som en detalj i miljön som 
informerar personen om hur 
gatumiljön är utformad. Pollare 
är små stolpar som har en taktil 
karta antingen på toppen eller 
på sidan av stolpen. Genom att 
känna på den taktila kartan får personen information om hur exempelvis 
övergångstället är upplagt gällande riktning och antal körbanor att korsa 
(Boverket 2005a). 

Ledstråket måste dock betraktas som en del i ett komplext sammanhang 
där både fysisk och social struktur har betydelse för hur enkelt stråket är 
att identifiera och följa (Hauger, Rigby et al. 1996, Newman 2010). Ett rätt 
utformat ledstråk har två funktioner, nämligen ledning och orientering. Stråket 
måste vara kontinuerligt från punkt A till punkt B för att gruppen med grav 
synnedsättning/blindhet på ett enkelt sätt skall kunna orientera sig utefter det 
(VGU 2004). 

2.3 Befintlig kunskap framtagen via forskning 
Eftersom konsekventa och enhetliga lösningar är viktiga för personer med 
nedsatt synförmåga och blindhet behöver de taktila ytorna betyda samma sak 
var personen än befinner sig. Bland annat därför har forskningen bedrivit både 
nationellt och internationellt om huruvida ledstråk och dess komponenter 
upplevs och fungerar att orientera ut efter. Inom den internationella 
forskningen finns dock vissa svårigheter med att dra paralleller och slutsatser 
mellan studier då länder kan har stora variationer gällande kultur och normer 
(Newman 2010).

Svensk forskning visar på att olika typer av taktila ytor är olika lätta respektive 
svåra att identifiera och följa (Newman 2010, Ståhl, Almén et al. 2004). 
Riktningsgivande strukturer ska användas vid riktnings- och orienteringshjälp 
över öppna ytor (VGU 2004). Idag används företrädesvis två typer av strukturer 
som ledyta, nämligen sinus- och ribbstruktur. Studier visar emellertid på att 
ledytan med sinusstruktur är lättare att följa jämfört med ribbstrukturen. En 
anledning anses vara att ribbplattorna inte alltid ligger kant i kant och därmed 
skapas små, men ändå kännbara skarvar vid orientering med teknikkäpp. 
Vilket i sin tur ger upphov till plötsliga stopp och påvekar därmed gångrytmen 
negativt (Ståhl, Almén et al. 2004). 

I studien ”Att orientera med hjälp av ledytor - Blinda testar taktiliteten i 
ytor med olika material och struktur” framtagen i samarbete mellan Lunds 
Universitet och dåvarande Vägverket konstateras det att personer med 
blindhet kan ha stora svårigheter med att känna skillnaden mellan ledyta 
och varningsyta, speciellt då varningsytan har rundade kupoler. Idag avslutas 
ofta ett taktilt ledstråk utav en varningsyta med rundade kupoler, exempelvis 
vid korsning. I studien fastslås det dock att personer med blindhet inte blir 
tillräckligt uppmärksammade på den avsiktliga faran vid användandet av 
varningsyta med rundade kupoler. Orsaken anses vara att de taktila ytorna 
inte ger tillräcklig skillnad av taktil indikation i handen från teknikkäppen 
när sinusyta övergår till varningsyta med rundade kupoler. Vilket i värsta fall 
kan innebära att personen i fråga är flera meter ute i körbanan innan denne 
upptäcker faran (Ståhl, Almén et al. 2004). Nyligen genomfört forskning 

Rundad kupolyta Avkapad kupolyta

Valyta

Pollare Taktil karta
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visar emellertid på att varningsyta med avkapade kupoler kan användas i 
korsningsmiljö, förutsatt att den avkapade kupolytan är minst 1000 mm djup. 
Denna struktur är att föredra då ytan är lättare att upptäcka och upplevs som 
mest säker och trygg då denna struktur känns tydligast med teknikkäppen 
(Newman 2010). Själva kupolstrukturen kan också ibland användas som en 
valyta (Ståhl och Almén 2007), detta är dock inte något som rekommenderas 
eftersom det kan skapa förvirring i vad ytan betyder och därmed blir 
orienteringen osäker.

En situation som kan ses som särskilt kritisk ut trafiksäkerhetssynpunkt är 
då individen med grav synnedsättning/blindhet skall korsa en väg- eller 
cykelbana. Personen med grav synnedsättning eller blindhet har i många fall 
tränats till att lokalisera kantstenen vid korsningspunkten (Newman 2010; Guth 
och Rieser 1997). Genom att kantstenen indikerar på var körbanan/gatan börjar 
och slutar (Newman 2010; Barlow, Bentzen et al. 2005; Bentzen, Barlow et al. 
2000; Chandler 2004; Silverstone, Lang et al. 2000, Yablonski 2000), medför det 
att i de fall där kantsten inte finns kan orienteringsproblem uppstå (Newman 
2010; Bentzen och Barlow 1995; D.R. Geruschat, Hassan et al. 2006). Det är 
därmed viktigt att utforma passager och korsningspunkter utan kant med 
andra signalgivande ytor, såsom avkapad kupolyta med minst 1000 mm djup 
(Newman 2010). 

En annan trygghetskomponent som har tagits upp i forskningen är ledstråkets 
bredd. Tester har indikerat på att drygt en axelbredd (ca 70 cm) är en lämplig 
bredd på stråket, eftersom personen då kan identifiera faran framför sin egen 
kropp. Stråk med smala ledytor (13-35 cm) anses vara för smala eftersom 
testpersonerna lätt tappade kontakten med ledytan. I testerna framkom det 
också att stråk med en bredd på över 80 cm uppledes osäkra på grund av att 
personen inte visste om denne befann sig på en ledyta eller inte, då denne inte 
alltid kunde ha kontakt med det omgivande materialet (Ståhl, Almén et al. 
2004).  

Studier har vidare visat på att det krävs en taktil (och ljushets) kontrasterande 
skillnad mellan den taktila ytan och det intilliggande materialet för att 
personen med synnedsättning/blindhet skall kunna hitta och identifiera 
den artificiella ytan. Kombinationen av material tillsammans med de taktila 
stråken är därför avgörande i hur enkelt det är att urskilja vilken information 
som ytan skall förmedla. Material såsom smågatsten rekommenderas inte som 
ledstråk eller som omkringliggande markbeläggning till artificiella ytor. Detta 
på grund av att teknikkäppen fastnar i  materialets ofrånkomliga fogar, vilket 
förhindrar en säker orientering (Ståhl, Almén et al. 2004, Newman 2010). Det 
anges därmed att den artificiella ytan skall omgärdas av 60 cm slät yta, såsom 
exempelvis betongplattor (Ståhl och Almén 2007). Tekniska utformningar 
såsom vattenavrinningsgaller har också studerat utifrån dess möjligheter till att 
användas som ledyta. Resultaten visar dock på att just denna typ av utformning 
inte lämpar sig för orienteringsändamål, eftersom teknikkäppen fastnar i gallret 
samt att ledstrukturen upplevs vara för smal.    

Många av de tidigare genomförda studierna definierar inte begreppen 
synnedsatt och blindhet, vilket som tidigare nämnts är viktigt då graden av 
synnedsättning är direkt avgörande för vilken typ av information som används 
vid orientering. Följderna av att inte veta vem som har studerats blir således att 
det inte heller kan sägas vad som har studerats (Newman 2010). Ovan nämnda 
studier har dock avgränsats och definierat vem som har undersökts.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån litteraturgenomgången 
att det idag finns en rad studier inom ämnet för utformning av det taktila 
ledstråket. Vilket innebär att det finnas mycket teoretisk information om hur 
en mer tillgänglig miljö skall kunna skapas för gruppen av personer med grav 
synnedsättning och blindhet. Något som dock inte har studerats är kopplingen 
mellan de teoretiska upptäckterna och hur och i vilken grad dessa används i 
den verkliga miljön i Sverige.
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2.4 Lagstiftning och policys utifrån tillgänglighet och 
användbarhet
Sverige har haft en lagstiftning gällande tillgänglighet och användbarhet för 
personer med funktionsnedsättning sedan år 1987 (SFS 1987:10). Denna lag 
sträcker sig tillbaka till år 1985 då proportionen kom (Prop. 1985/86:1). 

FN:s standardregler skall försäkra delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning (UN 1993). Standardreglerna är ett internationellt 
dokument som bland annat ligger till grund för den handikappolitik som 
Sverige bedriver. Genom att nationer såsom Sverige har skrivit på FN:s 
standardregler ställer de sig också sig bakom de politiska och moraliska krav 
som reglerna ställer (Boverket 2005).

Begreppet tillgänglighet definieras utifrån de möte som sker mellan en 
individs funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav/utformning. 
Genom att analysera kunskapen om både personen och miljön ges begreppet 
tillgänglighet, som således är en relativt term. Tillgängligheten utgår ifrån 
normer och riktlinjer, vilket därmed gör begreppet objektivt i sin natur. 
Termen användbarhet kan definieras utifrån att ”individen ska kunna ta sig till/
från och kunna använda, dvs. förflytta sig, vistas i och bruka den fysiska miljön 
på samma villkor som andra”. Vilket således också innebär att användbarhet 
är i sin natur ett subjektivt begrepp som beskriver personens egen bedömning 
huruvida aktiviteten kan utföras i given miljö. En miljö kan med andra ord vara 
tillgänglig per definition, men ändå inte vara användbar (Holmberg, Ståhl et al. 
2008). 

Utifrån den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” 
bedrivs Sveriges handikappspolitik. I den är en förbättrad tillgänglighet 
ett av de centrala målen, då tillgänglighet är en av förutsättningarna för 
att alla människor skall kunna delta på lika villkor i samhället (Boverket 
2005). Andra politiska visioner för en ökad tillgänglighet formuleras i de 
såkallade trafikpolitiska målen. Inom de trafikpolitiska målen planeras det för 
tillgänglighet i kommunikationsnäten på ett övergripande plan (Holmberg 

och Knutsson 2008), i detta ingå naturligtvis också tillgänglighet på detaljnivå 
för personer med grav synnedsättning och blindhet. Gruppen med rörelse- 
och orienteringsnedsättning är den primära målgruppen för en ökad fysisk 
tillgänglighet i samhället, det som dock bör poängteras är att också andra 
grupper såsom äldre och personer med barnvagn kan ha nytta av en mer 
lättillgänglig miljö (Boverket 2005a). 

Enligt svensk bygglagstiftning finns det krav på att människor med 
funktionsnedsättning skall ha tillgänglighet och kunna använda all ny eller 
ombyggd bebyggelse, med undantag för t.ex. viss fritidsbebyggelse och vissa 
arbetsplatser. Bygglagstiftningen är ett samlingsnamn på de bestämmelser som 
påverkar bland annat tillgänglighet och användbarhet. Bygglagstiftning utgörs 
av ramlagar, vilket innebär att lagtexten skall tolkas utifrån förarbetena, dvs. 
proportionerna. En del av bygglagstiftningen är Boverkets byggregler (BBR) 
som innehåller föreskrifter och råd och är tolkningar av bygglagstiftningen 
utifrån förarbetena. I BBR är kraven på tillgänglighet och användbarhet 
funktionskrav. Det innebär att de anger vad som skall kunna göras i en 
byggnad, men inte vilka mått som behövs för att tillgodose de uppställda 
kraven. 

I de lagar och förordningar som styr tillgänglighetsarbetet för personer med 
nersatt rörelse- och orienteringsförmåga finns samhället minimikrav på ny- 
och ombyggnation av byggnader, så kallade tekniska egenskapskrav (Newman 
2009). De innefattar bland annat byggnadstekniska krav såsom säkerhet vid 
användning  och tillgänglighet samt användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga (4§ Kap. 8 SFS 2010:900 - PBL).

Vidare har Boverket tagit fram Föreskrifter och allmänna råd för tillgänglighet 
och användbarhet för personer med nersatt rörelse- och orienteringsförmåga 
vid utformning av allmänna platser och inom områden för andra anläggningar 
än byggnader (ALM). Sammanfattningsvis innebär denna föreskrift att bland 
annat gångytor skall utformas på ett sätt som inte hindrar personer med nedsatt 
orienteringsförmåga från att ta sig fram. Exempelvis skall viktiga målpunkter 
såsom övergångställen särskilt markeras för att dessa skall vara lätta att 
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upptäcka i omgivningen (BFS 2011:5 - ALM 2). 

De har också tagit fram Föreskrifter och allmänna råd gällande enkelt avhjälpta 
hinder (BFS 2011:13 - HIN 2), vilket innebär att befintliga publika lokaler och 
allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på enkelt avhjälp hinder 
kan vara att kontrastera nivåskillnader via struktur och/eller ljushet (Boverket 
2005b).

Skillnaden mellan en föreskrift och ett allmänt råd är att föreskriften skall 
följas medan det allmänna rådet anger hur någon kan eller bör göra för att 
uppfylla lagen eller föreskriften som det allmänna rådet är kopplat till. Skulle 
utformningen ske på annat sätt än det allmänna rådet anger skall det kunna 
bevisas att lagen eller föreskriftens krav ändå uppfylls (3§ BFS 2011:5 ALM 2). 

Ytterligare ett stöd i utformningen av vägar och gator finns i Trafikverkets 
publikation ”Vägar och gators utformning” (VGU). Denna innehåller 
riktlinjer som bör beaktas i konstruktion och utformning av trafikmiljön 
för att underlätta och öka tillgängligheten för personer med rörelse- och 
orienteringsnedsättning. Till skillnad från föreskrifterna BFS 2011:5 - ALM 2 
och BFS 2011:13 - HIN 2 är riktlinjer såsom VGU enbart vägledande dokument 
(Boverket 2005a). 



15.3. SYFTE OCH       
 FRÅGESTÄLLNING

Den övergripande intentionen med studien är att bidra med kunskap inom 
ämnet för tillgänglighet gällande personer med grav synnedsättning och 
blindhet i trafikmiljön. 

Arbetets specifika syfte är emellertid att ta reda på om det finns kunskap och 
användbara verktyg gällande utformning av taktila ledstråk, samt om dessa 
används i planeringen av den verkliga miljön. För att svara på syftet är studien 
uppdelad i två undersökande delar som följer på varandra.   

Arbetets frågeställningar är således:   

1. Appliceras de teoretiska forskningsresultaten i den verkliga miljön?

 1.1. Finns det några typiska utformningsbrister i den verkliga miljön
        som skiljer sig från de teoretiska forskningsresultaten?

2. Finns kunskapen hos planerare gällande taktila ledstråk och finns det 
användbara verktyg enligt dessa yrkesmän för att utforma stråken?  

 2.1. Vilka problem och brister ses inom planerarkåren gällande 
        utformningen av det taktila ledstråket?
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4. AVGRÄNSNING

Examensarbetet har avgränsats till en granskning och dokumentation av taktila 
ledstråk med utgångspunkt i korsningsmiljö och med inventerande fältstudier 
som undersökningsstrategi. Argumentationen och diskussion för valet av 
inventerade enheter följer under kapitlet Metodologi. 

Den geografiska avgränsningen har gjorts med grund i Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nersatt rörelse- och orienteringsförmåga (BFS 2011:5 - ALM 2), samt de 
föreskrifter och allmänna råd gällande enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13 
- HIN 2). Riktlinjerna gäller vid planering och anläggning av nya allmänna 
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 
- ALM 2), åtgärder skall också vidtas om ledstråk saknas i befintlig miljö (BFS 
2011:13 - HIN 2).  Examensarbetet kommer därför att fysiskt begränsas till 
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader eftersom 
föreskrifterna enbart behandlar dessa. Begreppet allmänna platser är dock ett 
samlingsnamn för gata, väg, park, torg eller annat område som enligt detaljplan 
är avsett för ett gemensamt behov (1§ BFS 2011:5 - ALM 2), vilket innebär att 
för en rimlig materialinsamling på kandidatnivå bör ytterligare avgränsning 
ske. 

Slutligen har därmed området vägkorsningar valts som utgångspunkt för 
fältstudiens inventering. Anledningen till val av plats ligger i att området dels 
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är mycket vanligt förekommande i trafiksystemet samt att området tas upp i 
tidigare studier som problematiskt. Begreppet vägkorsning (kommer i arbetet 
enbart att benämnas som korsning) definieras utifrån en plats där trafiknät 
ansluter eller korsar varandra. Det innebär att i själva korsningspunkten måste 
olika trafikanter ta hänsyn till varandra för att inte problem skall uppstå. I 
korsningen skall trafikanten också kunna förstå vad som krävs av den som vistas 
eller rör sig på platsen (Sveriges kommuner och landsting 2010). 

Den fysiska avgränsningen av studiens inventering har således skett med 
utgångspunkt i korsningarnas geografiska placering. Utifrån platsernas 
läge har sedan ledstråken följt för att på så vis upptäcka fel och brister i 
utformningen av stråken. Observation och dokumentation har skett med 
grund i personer med grav synnedsättning/blindhets intresse. Eftersom den 
valda undersökningsgruppen i stort sett enbart kan uppfatta taktil information 
har studien begränsats till takteliteten hos ledstråket, vilket innebär att 
exempelvis ljushetskontrasterande åtgärder lämnas utanför examensarbetets 
undersökningsramar. 

Då examensarbetet skrivs inom kandidatprogrammet för fysisk planering 
vid Blekinge Tekniska Högskola innebär det att fokus kommer att ligga på 
planeringsperspektivet. Genom att studera problemställningen utifrån ett 
planeringsperspektiv är förhoppningen att en bild ges av hur arbetsprocessen 
för tillgänglighet hos personer med synnedsättning/blindhet inom den fysiska 
planeringen fungerar i praktiken. Vilket innebär att det endast är själva 
utformningsprocessen i fallen som kommer att behandlas i studien och således 
inte den kommunikation och de kommunala och nationella beslut som har 
lett till korsningens uppförande. Slutligen är det också viktigt att poängtera att 
arbetet endast kommer att studera utformningen av korsningar utifrån gruppen 
med grav synnedsättning/blindhets intresse, därmed kommer varken estetisk 
gestaltning eller andra trafikrelaterade frågor att behandlas i studien. 
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5. METODOLOGI

Ordet metodologi betyder läran om metoder, men begreppet kan också 
användas för att beskriva genomförandet av ett planmässigt eller ett 
vetenskapligt förfarande (Grahn 2011). Strategin som använts i genomförandet 
av detta kandidatarbete kommer att redovisas nedan under rubrikerna 
Metoder och Tillvägagångssätt. Inledningsvis kommer här föras en diskussion 
och argumentation angående valet av metoder för att undersöka arbetets 
problemställning. Selektionen av metoder är direkt kopplad till den 
problemställning som avses att studeras i arbetets undersökande delar. Under 
rubriken Tillvägagångssätt redogörs det för hur de valda metoderna använts.

5.1 Metoder

Undersökning 1
Efter att litteraturstudier genomförts påbörjades studiens första del, vilken  
utgörs av ett fältarbete där ett antal enheter har studerats vid inventering. 
De metoder som valts för undersökningen bygger på observation och 
dokumentation av taktila ledstråk med utgångspunkt i korsningsmiljö. 
Fältarbete ger en verklighetsförankrad observation och materialet kan ses som 
förstahandsinformation. Inventeringsmaterialet är med andra ord inte konstlat 
(Denscombe 2009), vilket är av stor vikt för att undersökningens resultat skall 
kunna ses som relevant. 
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För att kunna genomföra inventeringens fältarbetet har material dokumenterats 
genom fotografering. Detta eftersom dokumentering genom fotografering av 
verkligheten ger studien en annan verklighetersförankring jämfört med om 
studier skulle ha baserat på observation av bygghandlingar, då dessa kan skilja 
sig från den verkliga miljöns resultat. 

Undersökning 2
I studiens andra del har intervjuer genomförts. En intervjus 
informationstillförsel kan vara en unik källa till användbar data för en 
undersökning och ge ett ovärderligt tillskott till det slutliga resultatet. 
Det bör dock uppmärksammas att det även finns en osäkerhet i att göra 
bedömningar utifrån muntliga utsagor då inblandades motiv, attityd och 
verklighetsuppfattning kan förändras över tid (Grahn 2011).  

Själva intervjusamtalet har varit av halvstrukturerad natur, vilket innebär 
att samtliga intervjusamtal utgår från samma övergripande frågor (Se bilaga 
1) och att de intervjuade personerna leds vidare i samtalet genom relevanta 
underkategorier som inte spontant tagits upp. Hos halvstrukturerade intervjuer 
skall också alla intervjuer ta ungefär lika lång tid (Gillham 2008). Fördelen med 
att använda en halvstrukturerad intervjumetod gentemot en ostrukturerad 
är att samtalsramarna har utformats i förväg vilket leder till att analysen av 
materialet blir lättare att utföra (Bell 2006). Genom att analysmaterialet är 
förhållandevis likvärdiga i form av insamlingsmetod och intervjupersoner 
kan datan på ett mer säkert sätt användas för att göra jämförelser och att dra 
slutsatser utifrån (Gillham 2008). Intervjuernas har inte haft för syfte att ge en 
heltäckande bild av hur alla planerare resonerar i frågor gällande tillgänglighet 
för personer med grav synnedsättning/blindhet i trafikmiljön, utan snarare har 
samtalen haft för avsikt att söka förklarning till de problem och brister som har 
observeras i den verkliga miljön. 

För att kunna kontrollera och analysera intervjuerna har ljudinspelning använt. 
Den kanske största fördelen med att spela in intervjusamtalen är att det ger 
möjlighet för analys och sammanfattning av materialet, samt att intervjuaren 
inte behöver anteckna allt under samtalet. En del av metoden som dock bör 

uppmärksammas är den eventuellt hämmande effekt som denna kan medföra 
på samtalet (Bell 2006). Vidare diskussion gällande ljudinspelningens effekter 
på denna studies intervjuer redovisas under rubriken Tillvägagångssätt.  

Metoder såsom fältstudier/inventering, litteraturstudier och intervjuer kan 
ses vara kvalitativa i sin analysart. En av fördelarna med kvalitativ analys är 
att denna tenderar att fånga beskrivningar och teorier som är förankrade i 
verkligheten. Vilket leder till att analysen möjliggör undersökningar med 
komplexa situationer och där intressen motsätter varandra. Genom att den 
kvalitativa analysen ger ett så rikt och detaljerat datamaterial av några få 
ledstråk kan tolkningar göras med större säkerhet än med en kvantitativ 
analysmetod. Vad som dock bör uppmärksammas är att i samband med 
tolkningar kommer resultatet i högre utsträckning att färgas av genomförarens 
intentioner och värderingar än vad vore fallet i en kvantitativ undersökning, 
vilket bör beaktas i tolkningen av resultatet (Denscombe 2009).

5.2 Tillvägagångssätt  

Undersökning 1
För att få en bredare analysgrund för efterkommande slutsatser har i denna 
undersökning ett flertal taktila ledstråk på olika platser observerats och 
dokumenterats. Något som i sin tur ger möjligheter för en jämförelse mellan 
enheterna i förhållande till arbetets frågeställning. Materialet är taget från 
två medelstora kommuner i södra Sverige, vilka inte kommer att namnges 
i examensarbetet. Detta eftersom studiens syfte inte varit att utpeka någon 
särskild kommun, utan istället visa på ett generellt problem. 

Observation och dokumentation av taktila ledstråk har skett på ett 
ostrukturerat vis. En av den ostrukturerade observationens mest framträdande 
fördelar är att den tycks fånga generella hypoteser (Bell 2006). Utifrån de 
generella hypoteserna ges sedan möjlighet till att dra slutsatser som kan 
appliceras på närbesläktade fall. Vilket innebär att denna studies resultat kan 
ses utifrån en större kontext.
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Fältstudiens analysarbete har baserats på litteratur och forskningsdata inom 
ämnet för tillgänglighet hos personer med grav synnedsättning och blindhet 
i trafiken. De litterära och forskningsbaserade källorna har valt utifrån en 
såkallad problemorienterad källhantering, vilket innebär att studieområdet 
redan delvis har avgränsats vid tiden för inläsning av primärkällor. För att 
komma fram till avgränsande syfte och frågeställning har sekundärkällor 
studerats i det inledande skedet av arbetet, vilka visar på vad som redan har 
studerats i ämnet och vad som ytterligare behöver undersökas (Bell 2006).  
Vid studier av tidigare forskningsdata och annan litteratur har dokumentens 
relevans värderats utifrån fyra kategorier, nämligen validitet, tillförlitlighet, 
generaliserbarhet och objektivitet. I de fyra begreppen innefattas frågor 
såsom dokumentets egentliga syftet och innebörden samt frågan om textens 
representativitet i ämnet (Denscombe 2009). 

Många av denna studies dokumenterade källor är forskningsdata. I flertalet 
av studierna har samarbete bedrivits mellan forskaren, statlig myndighet 
(företrädesvis Vägverket/Trafikverket och Boverket) samt internationella 
studieresultat. Statliga publikationer och officiell statistik ses ofta som 
faktabaserade dokument med hög objektivitet. Det kan dock även här finns 
en vilja och åsikt från forskaren eller beställaren som kan ha färgat textens 
innehåll och resultat (Denscombe 2009). Det är därmed av vikt att all litteratur 
sorteras och utvärderas utifrån tidigare nämnda kategorier för att på så vis få så 
relevant och oberoende forskningsdata som möjligt.

Eftersom slutsatserna av fältstudierna endast grundas på ett begränsat antal 
ledstråk kan inte resultatet anses vara heltäckande för att ge en absolut bild 
av hur verkligheten ser ut i de frågor som undersökts. Dock kan en kvalitativ 
undersökning såsom  fältstudien ge ett resultat med en tydlig antydan om det 
aktuella tillståndet i frågan (Grahn 2011). Eftersom taktila ledstråk är vanligt 
förekommande i korsningsmiljö finns det en förhoppning om att liknelser eller 
avvikelser från examensarbetets resultat kan bidra till en ökad kunskap i ämnet, 
genom att jämföra närbesläktade fall mot denna studies resultat, som försöker 
belysa vissa delar.

Undersökning 2
I studiens andra del har intervjuer genomförts eftersom intentionen med 
datainsamlingen har varit att få insikt i de intervjuades åsikter, uppfattningar, 
känslor och erfarenheter gällande den utformningsprocess planerarna är 
involverade i. 

Vid intervjutillfällena spelades samtalen in. Samtliga intervjupersoner har 
godkänt samtalens inspelning och den eventuellt hämmande effekten som 
tidigare nämnts av ljudupptagning var inte märkbar under tillfällena.   
Personerna som intervjuats har valts ut genom kriterierna arbetsuppgifter och 
geografisk lokalisering. De intervjuade skall ha uppgett att de är ansvariga/
involverade i utformningen av kommunens taktila ledstråk. Båda intervjuerna 
har genomförts med kommunanställda, vilket innebär att det insamlade 
materialet lättare kan jämföras/sättas mot varandra (Gillham 2008). I studien 
kommer varken intervjupersonernas namn eller den kommun de arbetar på 
att namnges. Detta för att intervjuns syfte inte varit att utpeka eller framhålla 
någon särskild person eller kommun, utan istället försöka ge en inblick i 
planerarnas arbetsprocess gällande utformning av ledstråk. Intervjutillfällena 
omfattades av ungefär en timme.

För att intervjuerna skulle vara tids och ekonomiskt effektiva har personerna 
valt med en geografisk avgränsning till södra Sverige. Antalet personer som 
intervjuades var beroende av den teoretiska mättnad som kunde urskiljas 
efter de intervjusamtal som genomförts med tre personer under två tillfällen. 
Begreppet teoretisk mättnad innebär att genomförarens frågor och provisoriska 
förklarningar får alltmer förklaring, stöd, modifiering och utveckling. 
Tillslut kommer intervjuerna inte länger att ge några ytterligare nämnvärda 
förklaringar, vilket innebär att teoretisk mättnad är nådd (Gillham 2008).



22.

5.3 Analysprocess  

Undersökning 1
Forskningsbaserad information framtagen genom litteraturstudier har i 
Undersökning 1 jämförts mot den observation och dokumentation som 
genomförts av de taktila ledstråken i den verkliga miljön.  

Undersökning 2
Intervjumaterialet har genomgått en sammanfattande analys. Vilket innebär 
att materialet från intervjuerna har summerats ihop till vad som kan ses som 
de väsentliga slutsatserna från samtalet utifrån arbetets syfte och frågeställning. 
Språket i sammanfattningen är inte längre tagit ordagrant från intervjun utan 
har anpassats för att stämma in i arbetets kontext (Kylén 2004). 
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6.1 Resultat: Inventering av befintlig miljö och  
      dokumentation av bristfälliga ledstråk 

En naturlig ledyta kan exempelvis bestå utav den taktila kontrasten mellan gräs 
och asfalt eller utav en husvägg, medan en kantstenens nivåskillnad gentemot 
gatan fungerar som en varnande indikator för korsande trafik. På platser som 
av någon anledning saknar naturliga ledytor läggs istället konstgjorda taktila 
ytor för att på så vis skapa ett sammanhängande ledstråk (Ståhl, Almén et al. 
2004). Inventeringen visar dock på att det idag finns brister i de fysiska miljö 
där det växlas ologiskt mellan naturliga och konstgjorda ytor och att det i vissa 
fall kan vara svårt att tolka om vissa typer av gatuutformningar är tänkta som 
naturliga ledytor eller om det bara är estetiska detaljer. Exempel på detta kan 
vara smågatstensläggning. Även brister i ledstråkets kontinuitet upptäcktes 
då stråket flertalet gånger plötsligt upphörde för ett par meter längre fram 
fortsätta.

Dåligt underhållna gatumiljöer uppmärksammades, där de taktila ytorna 
antingen var sönder eller nedslitna till den grad att de inte länge har kvar sin 
struktur och därmed har förlorat sin funktion. Något som bör poängteras är att 
varje bild från inventeringen tar inte upp alla felaktigheter, eftersom många av 
bilderna innehåller samma problem. Redogörelsen är strukturerad utifrån att ta 
upp och illustrera olika typproblem. 

6. RESULTAT
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De artificiella ledytorna kan som tidigare nämnts användas på platser som 
saknar naturliga ledytor (Ståhl, Almén et al. 2004). De artificiella ytorna består 
av två olika typer av strukturer, nämligen varningsyta och sinusyta (Boverket 
2005a). En tredje struktur som egentligen inte är någon artificiell yta är valytan. 
Denna har en slät struktur och visar på att den gående har ett val, exempelvis 
att det artificiella ledstråket delas upp i olika riktningar (Vägverket 2008) (se 
bild nummer 1). Både varnings- och riktningsytorna kan i sin tur ha olika typer 
av strukturer. Exempelvis visar forskningen på att de underlag med en mjuk 
och vågformad rörelse (sinusrörelsen) var den struktur som var bäst att följa 
och därmed var mest användbar. Bild nummer 2 visar emellertid på en annan 
typ av struktur för att indikera på riktning. Det är en såkallad ribbstruktur som 
skall ha samma funktion som sinusstrukturen. Struktur kan dock ge upphov till 
en ojämn orientering då plattorna inte alltid ligger exakt i linje med varandra 
och på så vis skapar kanter som teknikkäppen fastnar vid, dessa plattor är också 
svårare att taktilt uppfatta (Ståhl, Almén et al. 2004). 

Enligt VGU:s definition är sinusstrukturens funktion att ge riktnings- och 
orienteringshjälp över öppna ytor samt att själva strukturen skall läggas 
parallellt med gångriktningen (VGU 2004). Utifrån bild nummer 3 kan det 
emellertid utläsas att i detta fall ligger sinusstrukturen åt fel håll, förutom en 
liten platta som har rätt riktning (se rödmarkering). Här mister alltså strukturen 
sin uppgift av att vara riktningsgivande och därmed förlorar det taktila 
ledstråket sin funktion. 

En annan del av ledstråkets utformning som bör diskuteras är dess bred. I 
bildexempel nummer 1, 3 och 4 är ledytan 4 plattor bred, vilket här innebära 
ungefär 90 cm. Studier visar emellertid på att personer med blindhet upplever 
en osäkerhet om ledstråket är 80 cm eller bredare. Anledningen är att de inte 
vet med säkerhet om de befinner sig på en ledyta, eftersom de inte alltid kan 
ha kontakt med de omgivande materialet. Smala ledstråk mellan 13-35 cm har 
också visat sig vara svåra att följa eftersom personer med blindhet lätt tappade 
kontakten med ytan vid orientering utefter dessa. Forskningsresultat indikerar 
på att ledstråken bredd bör vara drygt en axelbredd (ca 70 cm), eftersom 
personer med teknikkäpp skall kunna identifiera fara framför sin egen kropp. 

1

3

2

4

Valyta

Sinusyta

Avkapad Kupolyta



25.

87

65

Detta är i praktiken ofta två plattors bredd(Ståhl, Almén et al. 2004). Det kan 
konstateras att de exemplifierade ledstråken ovan är felaktiga, det som dock 
inte går att utläsa är i vilket skede som ledstråket blev fel. Under utformningens 
gång genomgår ledstråket flera steg hos dels projektören men också hos 
plattläggarna, det går därför inte med säkerhet att urskilja vem som har gjort 
fel.  

Vidare har forskning bedrivits på de strukturer som skall indikera på varning 
eller fara. I dagsläget används två typer av strukturer på varningsytor, antingen 
med rundade eller avkapade kupoler (VGU 2004). Exempel på rundade kupoler 
ses i bild nummer 5. Dock visar studier på att den struktur med avkapade 
kupoler  (se bild 6) är mycket lättare att identifiera eftersom teknikkäppen 
här ”hakar fast” på ett annat sätt än vad den gör i den struktur som utgörs av 
rundade kupoler. Eftersom strukturen just skall indikera på varning är det av 
stor vikt att informationen upptäcks (Ståhl, Almén et al. 2004, Newman 2010). 
Tidigare genomförd studie menar därför på att ledstråk enbart bör utformas 
med varningsytor där kupolen är avkapad, för att på så vis uppnå en användbar 
miljö (Newman 2010).

Även bilderna 7 och 8 visar på felaktighet i sättet att utforma en taktil varning. 
Här har det lagt en smal, tvärgående sinusstruktur i kant med körbanan. 
Ledstråkets placering kan ses ligga för långt ut mot körbanan, då sinusplattorna 
ligger mellan körbanan och trottoaren. Eftersom personer med grav synskada/
blindhet ofta orienterar sig med hjälp av att teknikkäppen antingen glider eller 
pendlande framför sig (Newman 2010; Blasch, La Grow et al. 1996; Blasch, 
Wiener et al. 1997), gör att personerna kommer att behöva gå mycket nära 
bilarnas faktiska körbana. Stråket har också enbart en mindre platta med 
rundade kupoler (se rödmarkering). Oavsett om kupolplattan är tänkt att 
fungera som en valplatta eller skall indikera på varning för korsande trafik, så är 
denna felplacerad. Strukturen är också omgiven av en markbeläggning som gör 
att informationen blir svår att upptäcka och tolka. Eftersom korsningspunkten 
inte har någon tydlig  kant bör här placeras en 1000 mm djup varningsstruktur. 
Enligt bilderna går det också att konstatera att en del av ledstråket korsar 
vägbanan. Enligt VGU (2004) skall dels ledstråk som korsar en körbana 



26.

1211

109

markeras ut tydligt med varningsplattor innan och efter korsningspunkten, 
samt att ledstruktur inte får läggas över körbana. 

Avfasning av trottoarkanter skall vara minst 90 cm bred enligt BFS 2011:13 
HIN 2, för att personer med rullande förflyttningshjälpmedel skall kunna ta 
sig fram. Många personer med grav synskada/blindhet har dock tränats till 
att lokalisera kantstenen då de vill korsa en gata (Newman 2010, s. 16,; Guth 
och Rieser 1997). Avsaknaden av kant kan därmed skapa orienteringsproblem 
eftersom där då inte finns någon information om var trottoaren slutar och var 
vägen tar vid (Newman 2010, s, 16; Bentzen och Barlow 1995; D.R. Geruschat, 
Hassan et al. 2006).  Nyligen genomförd forskning visar dock på att kanten inte 
nödvändigtvis behövs för identifiering av fara så länge övergången markeras 
med minst 1000 mm djup av avkapad kupolyta. Detta forskningsresultat kan 
tyckas vara förvånade eftersom kantstenen för många personer med gravt 
synskada/blindhet som sagt utgör en informationsindikator, men studier visar 
på att personen identifiera varningsstrukturen i samband med att denne söker 
efter kantstenen (Newman 2010). 

Enligt inventeringsbilderna nummer 9 och 10 finns varken kant eller kupolyta 
för att indikera på att ledstråket leder ut i körbanan, en körbana som i detta 
fall har ett mycket frekvent trafikflöde i form av kollektivtrafikbussar. Denna 
utformning är dock ett bra exempel på hur en naturlig ledyta, i detta fall 
kantstenen, kan kopplas ihop med en artificiell yta och därmed skapa ett 
sammanhållet ledstråk. 

Ett naturligt ledstråk kan som tidigare tagits upp bland annat utgöras av 
en vägg, fasad eller gatustenskant. Studier visar på att ledytans material 
bör vara lätt att identifiera med teknikkäppen gentemot den omgivande 
markbeläggningen. För att den naturliga ledytan skall vara användbar måste 
denna vara enkel att följa och orientera sig utefter, vilket innebär att stråkets 
material inte bör utgöras av en beläggning där teknikkäppen fastnar eller på 
annat sätt stör orienteringen (Ståhl och Almén 2007; Ståhl, Almén et al. 2004). 
För att ledstråket skall bildas och få en logisk fortsättning från naturlig till 
konstgjord ledyta måste dessa ligga i gångriktningen och vara utan glapp (Ståhl 
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och Almén 2007). Därmed skall stråket inte vara utformade som bildexempel 
nummer 11 (se föregående sida). Istället skulle den naturliga ledytan som här 
utgörs av kantsten kopplas direkt till sinusytan, med andra ord skulle de taktila 
ledplattorna läggas hela vägen fram till kantstenen. Samma gäller för bild 
nummer 12 (se föregående sida), men här skulle sinusstrukturen istället ligga i 
samma linje som husfasaden. Fasaden i detta fall kan fungera som ett naturligt 
ledstråk och det är därför viktigt att koppla ihop den naturliga ledytan med den 
artificiella utan glapp, för att skapa en säker orientering. 

Enligt föreskriften ALM skall alla typer av hinder eller objekt som kan innebära 
fara för personer med nedsatt orienteringsförmåga markeras eller utformas på 
ett sätt som eliminerar risken för skada. Det är också viktig att den naturliga 
ledytan inte bryts av mer eller mindre fasta objekt eller sådana objekt som kan 
orsaka snubbling, samt byggnadsdelar (§12 BFS 2011:5 ALM 2). Bilderna 13, 14, 
15 och 16 visar dock på hur cyklar, skyltar och bristfällig markbeläggning är i 
vägen för ett sammanhållet ledstråk, vilket gör att ledstråket inte kan uppnå en 
trygg användning (Ståhl och Almén 2007).

Genom dåligt underhåll av ledstråk i gaturum försvåras och påverkar 
säkerheten vid orientering för personer med grav synnedsättning och blindhet. 
Enligt svensk lagstiftning (11 §, 12§ BFS 2011:5 ALM 2) skall gångytor vara 
jämna och fasta samt att nivåskillnader som kan innebära fallrisk skall markeras 
ut tydligt. Bilder nummer 15 och 16 visar emellertid att gatumiljön är av 
dålig standard med ojämn markbeläggning och trasiga ledytor. Detta innebär 
att fallrisken och därmed olycksrisken är överhängande för personer med 
orienteringsnedsättning.
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Då inventeringen genomfördes fanns ingen information om huruvida 
gatumiljön dokumenterad i bild nummer 17 var under ombyggnation, eller 
om det var dess faktiskt avsedda utformning. På grund av gatans bristfälliga 
underhåll är den taktila varningsytan mycket svårt att hitta och orientera sig 
efter. Den taktila varningsytan är dessutom inte sammankopplad på ett logiskt 
sätt till en ledyta. Bildexemplet visar vidare på att exemplets varningsyta består 
utav rundade kupoler, vilket som tidigare nämnt innebär att denna struktur är 
svår att upptäcka (Ståhl, Almén et al. 2004).   

Bild nummer 18 visar på att kantstenen inte kan användas som en del i 
ledstråket då detta stråk leder direkt ut i gatan utan att stoppas upp av 
kupolplattorna. Plattorna går inte hela vägen fram till kantstenen, med andra 
ord täcks inte hela trottoarens bredd in av den varnade strukturen. Det ligger 
också smågatsten och ett brunnslock innan raden av varningsplattor, vilket gör 
att kupolplattorna kommer vara mycket svåra att upptäcka (Ståhl, Almén et al. 
2004, Newman 2010). 
 
Enligt en rad forskningsresultat är ledstråk omgärdare av smågatsten svåra att 
identifiera och orientera sig utefter. Det konstateras därmed att smågatsten inte 
är lämpligt som beläggning för ledyta eller som omkringliggande material till en 
artificiell yta (Ståhl, Almén et al. 2004, Ståhl och Almén 2007, Newman 2010). 
I och med materialets ofrånkomliga fogar innebär orientering utefter dessa 
stråk kontinuerliga stopp i gången eftersom teknikkäppen ideligen fastnar. 
Vilket i sin tur leder till att personer med synnedsättning eller blindhet lätt 
tappar kontakten med ledytan och har svårt att avgöra vad ytan skall ge för 
information. Att teknikkäppen fastna och personen har svårt att följa ledstråket 
gör att orienteringen upplevs som osäker. Det är dock inte enbart den upplevda 
känslan av osäkerhet som påverkas vid denna typ av felaktig markbeläggning, 
utan det är också den faktiska säkerheten som berörs. Genom att personen med 
grav synnedsättning/blindhet måste koncentrera sig på att enbart följa stråket 
gör att dennes uppmärksamhet minskar på andra viktiga moment i trafiken 
(Ståhl, Almén et al. 2004). Bilder nummer 19 och 20 visar exempel på hur ett 
taktilt ledstråk omgärdas av fogar i det omkringliggande materialet, vilket 
innebär att detta stråk är både svårt att upptäcka men också komplicerat att 
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följa. Åter igen bör det poängteras är att i varje exempelbild behandlas inte alla 
felaktigheter, eftersom många av bilderna innehåller samma problem.

Huruvida gatuutformning i inventeringsbilderna 21 och 22 är planerad som 
ledyta eller inte är svårt att avgöra vid inventeringstillfället. Platsen har 
emellertid ingen annan typ av ledyta och det kan därmed ses som troligt att 
denna gestaltning också skall kunna fungera som ledstråk för personer med grav 
synskada/blindhet. Forskning visar på att den typ av vattenavrinningsgaller 
som ses i bild nummer 21 och 22 inte är användbar som ledyta (Ståhl, Almén 
et al. 2004). Vidare kan det konstateras att det inte finns någon taktil ledyta att 
följa över de större områdena utav smågatstensbeläggning, vilket medför att 
orientering över dessa platser troligen kommer vara mycket svår för personer 
med orienteringssvårigheter (se bild 21).

Enligt forskning har det omgivande materialet en stor betydelse för hur enkelt 
det är att följa ledytor och identifiera varningsytor. En slät omgivning gör att 
det är en mer distinkt skillnaden mellan ledytan och omkringliggande material 
samt att själva orienteringen blir jämnare då teknikkäppen inte fastnar i fogar 
och annat. Även små avfasningar mellan plattorna gör att teknikkäppen fastnar 
och gångrytmen påverkas (Ståhl, Almén et al. 2004, Newman 2010). Enligt bild 
nummer 23 omgärdas ledstråket utav mindre, men ändå märkbara avfasningar/
fogar mellan stenarna. Enligt studier rekommenderas därför ledstråket att 
omgärdas av en helt slät yta på cirka 60 cm för att på så vis undvika förvirrande 
material (Ståhl och Almén 2007).

Ett korrekt utformat ledstråk har två huvudsakliga funktioner, att leda och 
orientera personer (VGU 2004). Det är därmed viktigt att ledstråket inte har 
några glapp för att personer med grav synskada/blindhet på ett säkert sätt skall 
kunna orientera sig utefter det (Ståhl och Almén 2007). Bild 24 visa att det här 
har använts smågatsten både i anslutning till kupolplattorna samt att stenen 
delar av ledstråket som är bestående av sinus- och kupolytor. Detta innebär att 
båda ytorna blir mycket svåra att identifiera och följa. 

24
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6.2 Sammanfattat inventeringsresultat
Enligt inventeringen av befintlig miljö och dokumentering av bristfälliga 
ledstråk kan det konstateras att det idag finns en rad olika brister i utformandet 
av de taktila stråken. Nedan redovisas de övergripande  problem och brister 
som har dokumenterats i den verkliga miljön utifrån definitioner och tidigare 
genomförd forskning inom ämnet för personer med grav synskada och blindhet 
i trafiken; 

Enligt VGU:s definition är sinusstrukturens funktion att ge riktnings- och 
orienteringshjälp över öppna ytor, samt att själva strukturen skall läggas parallt 
med gångriktningen (VGU 2004). Enligt inventeringen dokumenterades dock 
ledstråk där strukturen dels var lagd i fel riktning, det gavs också exempel på 
ledytor som hade fel bredd. Dessa två brister gör att stråket helt eller delvis 
förlorar sin användbarhet. 

Gravt synskadade och blinda tränas i att finna kantstenen då de skall 
korsa en gata (Newman 2010, s. 16,; Guth och Rieser 1997). Det gör att 
orienteringsproblem kan uppstå då inte denna kant finns (Newman 2010, s, 
16; Bentzen och Barlow 1995; D.R. Geruschat, Hassan et al. 2006). Nyligen 
genomförd forskning visar dock på att kantstenen kan ersättas av minst 1000 
mm djup av avkapad kupolyta (Newman 2010). Enligt inventeringen fanns 
det emellertid flera ledstråk och övergångar som varken hade kantsten, 
varningsstruktur eller annan upptäckbar struktur. I praktiken innebär detta att 
personen kan vara långt ute i körbanan innan denne upptäcker faran.   

För att en person med grav synskada/blindhet på ett enkelt sätt skall kunna 
orientera sig längs ett ledstråk måste detta vara logiskt utformat (VGU 2004). 
Därför är det viktigt att övergången mellan naturliga och artificella ledytor blir 
enkel att tolka. Inventeringen visar emellertid på att många av övergångarna 
var ologiska då exempelvis den artificiella ytan inte hade någon direkt koppling 
till den naturliga ledytan.

Enligt svensk lagstiftning (BFS 201:5 ALM 2) skall alla gångstråk vara fria från 
hinder, vilket inventeringen visar på att så är inte fallet i den verkliga miljön. 
Många gatumiljöer var också dåligt underhållna och markbeläggningen var på 
olika sätt av dålig standard. Ofullständiga och undermåliga ledstråk medför att 
orientering inte kan ske på ett säkert och användbart sätt. 

Ledstråkets och dess omgivande material är viktiga komponenter för att kunna 
finna och orientera sig utefter stråket (Ståhl, Almén et al. 2004, Newman 
2010). Det är därför viktigt att vid utformningen använda de studier som gjorts 
gällande vilka material och strukturer som lämpas sig bäst för stråkets ändamål. 
Exempelvis kan det konstateras att rundade kupoler används i stor utsträckning, 
detta trots en rad forskningsrapporter som visar på att den avkapade kupolen är 
säkrare eftersom den är lättare att identifiera (Newman 2010; Bentzen, Barlow 
et al. 2000; Ståhl, Almén et al. 2004). Många av de dokumenterade ledstråken 
var också antingen helt eller delvis omgärdade av smågatsten, något som gör att 
stråken blir mycket svåra att både finna men också att följa (Ståhl, Almén et al. 
2004, Ståhl och Almén 2007, Newman 2010). 
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6.3 Resultat: Intervjuer
Nedan redovisas det sammanfattade resultaten av de två intervjuer som 
genomförts för att söka en förklarning till de problem och brister som har 
observeras i den verkliga miljön. Intervjusammanställningen kommer 
endast att beröra arbetets frågeställning och de resonemang kring frågorna 
som behövs för att få en sammanhållen bild av samtalet. Det bör också 
poängteras att intervjuerna inte har någon koppling med de fall som har 
dokumenterats i inventeringen, utan bör endast ses som underlag för 
diskussionen kring problematiken varför de teoretiska resultaten inte lyckas 
appliceras på verkligheten. Vidare diskussion och koppling till övrigt insamlat 
observationsmaterial förs i studiens avslutande diskussionsdel.   

Intervju 1
Intervju 1 har genomförts tillsammans med en kommunarkitekt i en mindre 
kommun i södra Sverige. Idag finns få taktila ledstråk på orten och de som finns 
är enligt den intervjuade ofta utav bristande karaktär. 

Då kommunen är liten har kommunarkitekten en samordnade roll där 
han sköter allt från bygglovshantering till översiktlig planering. Denne är 
förhållandevis nyutexaminerad planeringsarkitekt och har delvis i och med 
sin nyanställning försökt ta ett nytt helhetsgrepp om centralortens utveckling 
gällande gatumiljö och däribland tillgänglighetsfrågorna. Då kommunen är 
liten har de tämligen små resurser och ställer därför sina förhoppningar till 
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de resurser som förväntas tilldelas orten i och med en större utveckling av 
spårburen kollektivtrafik. Vid utbyggnad av den befintliga stationen planerar 
kommunen att göra en större omvandling av centrumortens fysiska miljö, 
där bland annat upphöjda övergångställen skall anläggas för att fungera som 
hastighetsdämpande åtgärder samt att ett såkallat ”shared space” område skall 
anläggas i anslutning till stationsläget. Även markbeläggningen förväntas 
bytas ut eller förbättras, då i huvudsak av asfalt eller annan slät beläggning på 
trottoarer samt smågatsten på körbanor.

Den intervjuade utrycker här en svårighet i att planera ett estetiskt gaturum 
som ändå skall vara tillgänglighetsanpassat, han menar vidare på att det 
vore önskvärt med andra markbeläggningar än de artificiella ytor som finns 
idag. Detta grundar sig delvis i problematiken att utforma ett stadsrum som 
är anpassat för alla typer av kommunmedborgare, både de med och utan 
funktionshinder. Vidare poängteras det att gruppen funktionshindrade är 
en stor grupp med vitt skilda behov, men att personer som använder sig av 
rullande förflyttningshjälpmedel är starkt överrepresenterade i kommunen 
gentemot personer med exempelvis synnedsättning. Detta leder till att 
resurser ofta satsas på tillgänglighetsökande åtgärder i form av exempelvis 
avfasning längs trottoarkant istället för taktila ledstråk. En vanlig uppfattning 
hos de styrande politikerna i kommunen är enligt kommunarkitekten att just 
funktionsnedsatta ofta enbart är personer med rullstol eller liknade. Detta 
tillsammans med att kommunen har förhållandevis små resurser på grund av 
sin storlek leder till att kommunen ofta enbart utformar gaturummet ”så att 
kraven uppfylls”. Kraven som den intervjuade refererar till är de krav som 
finns utformade i gällande lagstiftning. Framförallt hänvisas det till Boverkets 
förordning HIN under samtalet. 

Kommunen i sig har ingen egen tillgänglighetspolicy och därför använder 
de sig i stor utsträckning av Boverkets publikationer eller annan information 
som kommunen har anskaffat sig under årens lopp. Enligt kommunarkitekten 
är det förhållandevis enkelt att hitta information om hur utformningen av 
det taktila ledstråket bör ske, dock efterlyser denne en mer samlad skrift om 
hur olika typer av anpassningsproblem kan lösas i praktiken. Han nämner 

dokument som Enklare utan hinder (Boverket 2005b) som en bra förebild, där 
detaljutformningar på ett enkelt sätt exemplifieras med hjälp av fotografier och 
illustrationer. 

Kommunen har i liten utsträckning använt sig av konsulthjälp i tidigare 
utformningsarbeten av gaturummet, det kan dock tänkas att eventuell 
utomstående expertis anlitas i arbetet med den i framtiden planerande 
centrumomvandlingen. I övriga fall är det plankontoret tillsammans men 
kommunens gatukontor som ritar de trafiktekniska lösningarna. Med tanke 
på denna verklighet menar den intervjuade på att det är förvånade att det 
inte läggs större vikt på tillgänglighetsfrågor i utbildningen av bland annat 
planarkitekter. Exempel på en tillgänglighetsutformande del är det taktila 
ledstråket. Han menar vidare att detta inte skulle behövas ses som en separat 
del av utbildningen utan skulle med fördel kunna vävas in i kurser gällande 
trafiksystemet eller liknade. Just i den berörda kommunen har de kontakt 
med Rådet för funktionshinder, vilka ger ett utlåtande och fungerar som en 
granskade instans vid utformning av utemiljöer. Dock kan den intervjuade 
ibland sakna en rådfrågande part i just konstruktionen och utformningen av 
miljöer för personer med synnedsättning/blindhet.

Problem och brister gällande utformning av ledstråket enligt yrkesverksam 
kommunarkitekt:

• Att utbildningen är bristfällig.
• Att det är svårt att samordna och planera för alla typer av intressen och   
  tvingas prioritera pga. resursbrist.
• Att det finns liten förståelse hos styrande politiker i kommunen.
• Att det finns dåligt med finansiella resurser.
• Att det efterfrågas en samlad skrift med exemplifierande lösningar kring   
  anpassningsproblematiken. 
• Att det efterfrågas en utökad diskussion gällande estetik gentemot    
  tillgänglighet och om dessa kan kombineras.
• Att det efterlyses mer estetiskt tilltalande artificiella ytor. 
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Intervju 2
Intervju nummer 2 genomfördes tillsammans med två projekteringschefer i en 
mellanstor svensk kommun. De båda intervjuade har en bakgrund i trafik- och 
planeringsrelaterade frågor samt uppgav att de var involverade i arbetet kring 
tillgänglighetsfrågor i trafiken.  

Fokus under intervjutillfället låg främst på centralortens centrumutformning 
gällande trafikfrågor. Under själva samtalet fanns en antydan om att tala 
tillgänglighet som ett mer generellt ämne. Det innebär att de resonemang 
och exempel ofta också inkluderade personer beroende av bland annat 
rullande hjälpmedel såsom rullstol och rullator. Planering för personer med 
orienteringsproblem var svårt att komma in på under samtalet. Huruvida 
denna attityd var medvetet valt eller ej framkom inte under intervjun. 
Intervjumaterialet är emellertid intressant eftersom även det som inte 
kommer fram under samtalet kan säga något om planerarnas kunskap och 
förhållningsätt.   

Under intervjun diskuterades alltså främst problematiken i komplexiteten av 
att tillgänglighetsanpassa för alla. De intervjuade uttryckte en viss besvikelse 
i att de enligt dem ofta var de platser som just tillgänglighetsanpassats som 
också fick mest kritik från medborgarna. De menade inte att platserna var 
fel utformade, utan att det faktum att området just skulle vara anpassat för 
alla gjorde att orimliga krav ställdes. Ett av de största problemen som de 
intervjuade såg i gaturummets utformning var kantsten vid övergångställen, 
som utgör ett hinder för personer beroende av rullande förflyttningsmedel. 
Detta problem var dock något som kommunen enligt intervjupersonerna hade 
jobbat med under fler år för att bygga bort. För att kompensera för bortagandet 
av kantsten vid exempelvis övergångställen har kommunen valt att göra vita 
kontrastmarkeringar för att göra personer med synnedsättning uppmärksamma 
på möjligheten till övergång (denna åtgärd kompenserar dock bara för de med 
synnedsättning då personer som är gravt synnedsatta och blinda inte kan se 
kontrastmarkeringen). I fall där en prioritering av tillgänglighetsanpassningar 
för olika funktionsnedsättningar behöver göras sker detta i samråd med 
kommunens tillgänglighetskonsult.  

I likhet med intervju 1 menar planerarna också här att de kommunala 
politikerna ofta förknippar begreppen funktionsnedsatt och 
tillgänglighetsanpassad med personer med rullade förflyttningshjälpmedel, 
såsom rullstol eller rullatorer. Det gör att fokus ofta hamnar på denna typ av 
funktionsnedsättning och därmed också resurserna. De intervjuade hävdar 
dock att kommunen alltid har tillgänglighet för alla i fokus vid utformandet 
av detaljer i gaturummet. Det är med utgångspunkt i Boverkets Enklare 
utan hinder (Boverket 2005b) som de menar att gaturummet utformas 
och att det också är främst ifrån denna skrift som kommunen grundar sitt 
tillgänglighetsarbete. På frågan om de anser att det idag finns bra skrifter 
angående tillgänglighetsanpassning blev svaret jakande, de anser att framförallt 
Boverkets skrifter är användbara vid utformningen av den fysiska miljön. 
Längre in i diskussionen kom dock problematiken upp angående appliceringen 
av teorin i den verkliga miljön, ett exempel som gav var utformningen av 
gångbanans lutning i en kuperad miljö. 

Vidare under intervjutillfället visar personerna olika platser som kommunen 
har byggt eller upprustat. Ett exempel är en upprustning av den centrala 
gatumiljön där själva handelsgatan har höjts för att på så vis kunna få alla 
entréer i höjd med gatan. Detta i ett försök att tillgänglighetsanpassa för bland 
annat rullstolsbundna, enligt de intervjuade har det dock kommit in klagomål 
på att personer med synnedsättning/blindhet som nu inte har någon entrékant/
trappsteg att orientera sig efter. Den upprustade gatan har i sig inte någon 
särskild taktil struktur eller liknade som kan användas som ledstråk, utan 
personer med grav synnedsättning eller blindhet hänvisas till det naturliga 
ledstråk som fasaderna utgör samt varierande typer av markbeläggning längs 
anslutande trottoarer. 

De beskriver att förr har kommunen inte använt sig av konsulthjälp i någon 
större utsträckning, utan kommunen har själva ritat många av trafiklösningarna. 
Just utformningen av själva tillgänglighetsanpassningen är kunskap som 
enligt intervjun har getts genom internutbildning. Under de senaste åren 
har dock kommunen haft några större nybyggnationer, bland annat en ny 
kollektivtrafikanläggning för bussar. Vid dessa tillfällen har de använt sig av 
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konsulter. Planerarna uttrycker en önskan om att jobba vidare med nya projekt 
för tillgänglighet, dock pekar de på att detta är en kostnadsfråga och att denna 
typ av satsning inte är prioriterad i kommunen. 

Problem och brister gällande utformning av ledstråket enligt 
yrkesverksamma projektchefer:

• Att styrande politiker i kommunen förknippar ofta funktionsnedsättning                       
  enbart med personer med rullande förflyttningshjälpmedel, vilket innebär att    
  gruppen med synnedsättning/blindhet får mindre fokus. 
• Att det finns dåligt med resurser för finansiering av projekt. 
• Att det är komplext att samordna och planera för alla typer av intressen.

6.4 Sammanfattat intervjuresultat
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det tycks vara komplexiteten i 
att planera en gatumiljö för alla typer av intressen som ses vara det största 
problemet enligt de yrkesverksamma. Genom att gatumiljön skall vara 
tillgänglighetsanpassad uttrycker framförallt planerarna i intervju nummer 2 
att det ställs närmast orimliga krav på den nya platsen. Vidare menade de att 
eftersom gruppen funktionsnedsatta är en så stor grupp med så vitt skilda behov 
gör det att tillgänglighetsutformningen måste kompromissas och i vissa fall 
prioritera enskilda grupper för att det skall vara praktisk genomförbart. I båda 
intervjuerna gavs exemplet med de motstående intressena mellan personer med 
rullande förflyttningshjälpmedel och personer med synnedsättning/blindhet. 
I den förstnämnda gruppen är kantsten vid övergångställen ett problem då det 
blir en barriär att ta sig över och därför vill de har en avfasning vid platsen 
för övergång, medan personer med synnedsättning/blindhet behöver kanten 
som informationsindikator på var trottoaren slutar och körbanan tar vid. Detta 
resonemang visar på svårigheten att utforma ett gemensamt gaturum för alla 
typer av behov. 

Under framförallt intervjutillfällen nummer 1 efterfrågades en mer 
sammanhållen skrift gällande den samordnade utformning som krävs 
vid planeringen för olika behov. I båda intervjuerna användes Boverkets 
Enklare utan hinder som exempel på användbar litteratur/verktyg i 
utformningsprocessen. Planeraren i intervju 1 efterfrågade emellertid en skrift 
liknade den från Boverket som skulle kunna visa på hur samordningen av olika 
anpassningsproblem skall utföras på ett lämpligt sätt i den verkliga miljön. 

Gällande utbildning ansåg personerna i båda intervjuerna att de hade tillräcklig 
med utbildning och kompetens i frågan gällande vad ledstråk innebär och 
hur de bör utformas. Någon av dem hade införskaffat sig kunskapen via 
internutbildning medan någon annan hade tagit reda på informationen på egen 
hand. Under samtalen kunde det dock urskiljas en underton i att frågan om 
utbildning och kompetens kring utformningen inte var något problem då man 
ansåg att detta var något självklart och bara att följa lagstiftningen. Trots detta 
kunde det stundtals urskiljas en osäkerhet i vad som kan och bör användas som 
framförallt naturliga ledstråk. Exempelvis verkade de inte som att smågatsten 
ansågs vara ett olämpligt material enligt uttalandena att döma, samt att 
gatuutformningarna tycktes behöva vara mer avancerade än vad som enligt 
forskningen är nödvändigt för att fungera som naturliga ledstråk. Planeraren 
i intervju 1 var förhållandevis nyutexaminerad och menade dock på att det 
var förvånade att som planeringsarkitektstuderande inte få mer utbildning på 
tillgänglighetsproblematiken med tanke på dagens verklighet. 

Enligt båda intervjuerna är den rådande uppfattningen bland styrande politiker 
i kommunerna att då regelverk och andra riktlinjer skall följas så ser de till 
andra funktionsnedsatta grupper än just gruppen av personer med nedsatt 
synförmåga och blindhet. Att gruppen med synskadade och blinda personer 
inte förknippas lika starkt med termen funktionsnedsättning gör att deras 
behov inte får lika mycket fokus som tillexempel behoven hos personer med 
rullande förflyttningshjälpmedel. Följderna av att den undersökta gruppens 
behov inte tar lika mycket plats i tillgänglighetsdiskussionen blir att det också 
blir en underprioriterad grupp där resurser för utveckling av exempelvis taktila 
ledstråk kan bli lidande. 
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I båda kommunerna är resurser för finansiering en bristvara, i första intervju 
sågs kommunens låga invånarantal och därmed också den finansiella 
kapaciteten som en orsak till att utveckling av tillgänglighetsanpassade åtgärder 
har varit svårgenomförbar. Här satts dock en framtida tilltro till den nya 
kollektivtrafikanläggning som därmed också skulle medföra ökande resurser 
till kommunen. I andra intervjun var kommunen invånarantal större och kan 
därmed antas ha större resurser än föregående kommun. Men de intervjuade 
såg dock även här bristande resurser som en del av problemet med vidare 
tillgänglighetsanpassad utveckling i kommunen. Anledningen till resursbrist 
var här en allmän nedskärning av kommunens utgifter. 

Utifrån de två genomförda intervjuerna kan således slutsatser dras att:
• Att de finansiella resurserna ofta är för små eller saknas vid planering och  
  utformning av den tillgänglighetsanpassade gatumiljö. 
• Att en allmän uppfattning hos de styrande politikerna i kommunen är att 
  funktionsnedsättning endast inkluderar personer med rullande 
  förflyttningshjälpmedel, vilket medför att behoven hos personer med
  synskada/blindhet inte prioriteras. 
• Att utbildning efterfrågas, men främst hos nyutexaminerade. 
• Att  det efterfrågas en samordnad anpassningsguide i hur  
  tillgänglighetsutformningar bör utföras i praktiken.



36.



37.

7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Denna studies resultat har bidragit med kunskap gällande tillgänglighet för 
personer med grav synnedsättning och blindhet i trafiken. I undersökningens 
första del har en inventering av befintlig miljö genomfört och bristfälliga 
ledstråk har dokumenterats med grund i tidigare genomförd forskning på 
området. Utifrån denna dokumentation kan det konstateras att det tycks finnas 
problem med att applicera de teoretiska forskningsresultaten på den verkliga 
miljön, då många av de observerade ledstråken innehöll brister. I arbetets 
andra undersökningsdel har intentionen varit att studera om det finns verktyg 
och kunskap hos planerarna som utformar de taktila ledstråken. Detta med en 
förhoppning att urskilja varför de teoretiska forskningsresultaten inte appliceras 
på verkligheten. Mellan de två undersökningsdelarna skall nu en avslutande 
diskussion föras i hur kopplingen mellan teori och praktik kan utvecklas. 

7.1 Resultatsdiskussion
Inledningsvis bör det klargöras att utforma gaturummet är en komplex uppgift 
där många olika intressen måste tas i beaktning. Därför är det viktigt att 
poängtera att detta arbete inte har haft för syfte att förringa de arbeten som 
planerare på kommuner eller konsultföretag utför dagligen, utan istället söka 
de problem och brister som gör att de taktila ledstråken inte utformas på ett 
tillfredställande sätt. 
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Komplexiteten i att utforma ett tillgängligt gaturum för alla intressen såg 
som ett av de största problemen inom yrkesgruppen enligt de intervjuade 
planerarna. I samtalen kom exemplet med avfasning gentemot kantsten 
upp. För att personer med rullande förflyttningshjälpmedel skall kunna 
korsa gata skall det finnas en avfasning av trottoarkanten på minst 90 cm 
bredd enligt BFS 2011:13 HIN 2. Avsaknaden av kantsten kan dock leda till 
att orienteringsproblem uppstår. Ett typiskt exempel på denna problematik 
återfinns i inventeringsbilderna 9 och 10.

Här har trottoaren en 
avfasning, vilket innebär 
att kantsten inte finns 
för information om var 
gångytan slutar och 
körbanan tar vid. Som 
noterats tidigare i 
arbetet visar studier 
dock på att på en 
varningsstruktur på 
minst 1000 mm djup 
kan räcka för att personer 
med grav synnedsättning och blindhet skall 
uppmärksamma faran (Newman 2010). Vilket innebär 
att ledstråket som är dokumenterat i bild 9 och 10 skulle
kunna utformas med 1000 mm djup varningsyta och 
därmed bli tillgänglighetsanpassad för både personer 
med rullande förflyttningshjälpmedel samt individer 
med grav synnedsättning/blindhet. Detta är ett bra 
exempel på hur forskningskunskap ökar tillgängligheten
för ett större antal individer om den används i 
verkligheten. Ett annat sätt att utforma plats för 
övergång kan återses i bildexemplet till höger, här finns 
både en avfasning och kantsten. 

Enligt de intervjuade planerare ansåg de sig ha kunskapen för att utforma 
tillgänglighetsanpassade miljöer. Under intervjutillfällena fanns emellertid en 
tendens att svaren på frågorna gällde övergripande tillgänglighet, inte bara 
utformningar relaterade till gravt synnedsatta och blinda. Tidigare har det 
nämnts att tillgänglighet i gatumiljön är ett vitt begrepp som rymmer många 
olika typer av fysiska åtgärder. De taktila ledstråken är bara en del av dessa 
utformningar, därmed är det inte heller konstigt att som planerare enbart ha 
en övergripande kunskap i detta ämne. Det blir emellertid ett problem vid 
utformandet av stråken, eftersom bristen på detaljkunskap leder till att de 
övergripande kunskaperna förtas.

Utifrån inventeringens resultat kan slutsatsen dras att 
det tycks finnas en övergripande kunskap i hur ett 
ledstråk bör utformas. Exempel på detta kan återses i 
inventeringsbild nummer 24.

Här finns kupolplattor för att indikera på faran för den 
kommande utfarten. Sedan gör ledstråket ett kortare 
uppehåll för att därefter fortsätta med en sinusstruktur. 
De övergripande delarna hos stråket, nämligen 
varningsytans placering för att indikera på fara vid 
utfart samt sinusstrukturens funktion som 
riktningsindikator kan ses som korrekt utformade. 
Vilket kan tyda på att det idag finns en övergripande kunskap i ämnet. Det 
tycks dock saknas en mer djupgående förståelse för stråkets grundläggande 
krav. 

Tidigare har det nämnts att det är mycket viktigt att ledstråket inte bryts av 
eller har några glapp för att personer med grav synnedsättning och blindhet ska 
känna sig trygga med att orientera sig utefter stråket. Inte ens korta uppehåll 
bör förekomma eftersom målgruppen inte är seende (Ståhl och Almén 2007), 
vilket därmed innebär att de inte kan överblicka situationen för att se var den 
taktila ledytan åter tar vid. Genom att kunskapen hos planerare idag tycks 
ligga på det mer generella planet, blir konsekvenserna att ett övergripande 
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korrekt ledstråk förlorar sin funktion då detaljerna är felaktiga. Utformningen 
av gaturummet är en komplex arbetsuppgift där många olika typer av intressen 
måste sammanfogas, det är också därför det är så viktigt att rätt prioriteringar 
görs. Det kan dock konstateras utifrån inventeringsmaterialet att det i 
många fall tycks krävas en mer djupgående detaljförståelse för ledstråkets 
grundläggande komponenter för att en korrekt prioritering skall kunna ske och 
att de ekonomiska resurserna därmed också används rätt. 

Ett exemplet där prioriteringarna kan ses som tveksamma är i inventeringsbild 
nummer 24 på föregående sida. Här har som tidigare nämnts ledstråket brutits 
upp av ett stråk med smågatsten, vilket kan ses som om att den estetiska 
utformningen har prioriterats högre än ledstråket sammanhållna sträckning. 
Huruvida denna utformning är ett resultat av bristande detaljkunskap eller 
ej undersöks inte i denna studie, faktum är emellertid att genom denna 
prioritering förlorar ledstråket sin funktion och pengarna som har spenderats 
används inte optimalt. 

Just avvägningen mellan ett
estetiskt tilltalande gaturum
och en användbar miljö 
kan ibland stå i konflikt 
med varandra (Ståhl, 
Almén et al. 2004), detta 
var något som antyddes i 
framförallt intervju 1. Här 
efterlystes det en diskussion
gällande den kring estetik 
och tillgänglighet, om 
huruvida dessa två går att
kombinera och om alternativa utformningar. En gatumiljö som kan antas varit 
färgad av ett estetiskt förhållningsätt är den dokumenterad i inventeringsbild 
21 och 22. Markbeläggningen är här en kombination av släta betongplattor 
och smågatsten. Gatustråket har inga artificiella ytor utlagda, så det kan hållas 
för sannolikt att smågatstensbeläggningen tillsammans med fasaderna skall 

utgöra ledstråk. Enligt studier är dock smågatsten inte lämplig som ledyta då 
denna typ av markbeläggning innehåller många fogar som teknikkäppen fastnar 
i och därmed störs orienteringen (Newman 2010; Ståhl, Almén et al. 2004), 
vilket leder till att ledstråket helt eller delvis förlorar sin funktion genom ett 
olämpligt val av markbeläggning. 

Enligt de genomförda intervjuerna har kommunerna idag för lite resurser, 
vilket leder till att de mer eller mindre enbart utformar gatumiljön så att 
lagstiftningens krav uppfylls. Boverkets Enklare utan hinder ansågs i båda 
intervjuerna vara en användbar skrift vid utformandet av taktila ledstråk. 
Skriften skall enligt Boverket ses som en idé- och inspirationsbok kopplat till 
Föreskrifterna och de allmänna råden gällande enkelt avhjälpta hinder (BFS 
2011:13 - HIN 2). En intressant notering är att planerarna hänvisade till just 
skriften Enklare utan hinder och inte till dokument kopplade till Föreskrifter 
och allmänna råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nersatt rörelse- och orienteringsförmåga vid utformning av allmänna platser 
och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM). 
Dessa föreskrifter berör all nybyggnation och kan ses som den största delen i 
lagstiftningen gällande tillgänglighet och användbarhet. 

För att återkoppla till tidigare resonemang gällande uppfyllelse av dagens 
lagstiftning kan det emellertid konstateras utifrån inventeringen att inte 
ledstråken alltid tillgodoser lagstiftningen krav. Här bör det dock poängteras att 
intervjuer och inventering inte skedde i samma kommuner, därmed är svaren 
från de intervjuade personerna angående deras uppfyllelse av lagkraven fullt 
möjliga. I BFS 2011:5 ALM finns det lagstiftat att gångbanor, i vilka ledstråk kan 
inkluderas, skall vara jämna och fasta samt att nivåskillnader som kan innebära 
fallrisk skall markeras ut tydligt. 
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Enligt inventeringen 
(se exempelbild 15 och 16) 
finns det idag emellertid 
flera gångytor och ledstråk 
som varken har en jämn 
markbeläggning eller har 
en tydlig markering vid 
snubbelrisk (11 §, 12§ BFS 
2011:5 ALM). Ytterligare 
exempel på bristfälliga 
ledstråk som 
dokumenterats i 
inventeringen är de taktila ytor som var så nedslitna att 
det inte längre gick att urskilja dess struktur (se bild 
till höger). Den dåliga standarden av många 
ledstråk kan antagligen delvis ses som ett resultat av 
bristande finansiella resurser och/eller på avsaknaden 
av hållbara material/plattor. 

Vidare kan de felaktigt utformade ledstråken som 
dokumenterats antas kunna kopplas till en viss 
resursbrist. I samband med att kommunerna inte har 
tillräckligt med resurser för att köpa in specifik 
expertis blir följderna att kommunerna får den 
närmast omöjliga rollen att ”kunna allt”. En anledning till denna resursbrist 
kan återses i de båda intervjuerna, där planerarna menade på att kommunens 
styrande politiker ofta enbart ansåg att begreppet funktionshindrad innefattade 
personer med rullande förflyttningsmedel, vilket medförde att resurser för 
bland annat gruppen av personer med nedsatt orienteringsförmåga blev lidande. 

Sammanfattningsvis vad det gäller resultaten kan det sägas att det finns en 
problemtik i att applicera de teoretiska forskningsresultaten i den verkliga 
miljö. Enligt inventeringen utförd på ett flertal ledstråk finns det idag en rad 
brister sett utifrån tidigare genomförd forskning inom ämnet tillgänglighet 

för personer med grav synnedsättning/blindhet i trafiken. Anledningen till 
bristerna tycks vara flera enligt intervjuerna, dels kommer avsaknaden av 
finansiella resurser och bristen av förståelse från de styrande i kommunerna 
upp som viktiga komponenter till varför tillgänglighetsanpassningen ser ut 
som den gör idag. Det skulle dock vara intressant att jämföra kostnaderna 
med att planera och bygga ledytor som inte är användbara med kostnaden 
att ge utbildning, för att sedan på sikt använda kompetensen och resurserna 
så att ytorna blir användbara. En intressant notering i sammanhanget är de 
uttalande som planeraren gjorde under intervjutillfälle 1. Denne menade 
på att under utbildning skulle inte tillgänglighetsproblematiken behöva att 
behandlas som ett separat ämne. Om detta tankesätt appliceras på verkligheten 
skulle tillgänglighetsarbetet kunna ses som en mer integrerad del i den fysiska 
utformningen, vilket därmed skulle kunna leda till att problematiken kring 
resursbrister minskar. Detta till skillnad från idag då många kommunerna 
ofta ser tillgänglighetsarbetet som en mer eller mindre separat del av 
gatuutformningen, en del som ofta nedprioriteras enligt intervjuerna. 

I arbetsprocessen för en mer tillgänglig gatumiljö tycks Enklare utan hinder  
framtagen av Boverket vara det verktyg som används mest. Det efterfrågas dock 
en mer samlad skrift om hur olika typer av anpassningsproblem kan lösas i 
praktiken.  

7.2 Metoddiskussion
För att besvara arbetets första frågeställning har en inventering av taktila 
ledstråk genomförts. Med grund i definitioner och tidigare framtagen forskning 
på området har problem och brister definierats utifrån personer med grav 
synnedsättning/blindhet behov. Relevant litteratur och forskningsdata har 
framtagit genom litteraturstudier och värderats utifrån kategorierna validitet, 
tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe 2009). 

Inventeringen har utförts i befintlig miljö och dokumenterat bristfälliga taktila 
ledstråk. Den fysiska avgränsningen av studiens inventering har skett med 
utgångspunkt i korsningarnas geografiska placering. Från platsernas läge har 
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sedan ledstråken följt för att på så vis jämföra stråkens utformning mot dagens 
teoretiska kunskap och riktlinjer. Observation och dokumentation har skett 
med grund i personer med grav synnedsättning/blindhets intresse, vilket 
innebär att undersökningsgruppen enbart kan uppfatta taktil information. 
Studien har därför begränsats till takteliteten hos ledstråket, vilket innebär 
att exempelvis ljuskontrasterande åtgärder har lämnas utanför studiens 
undersökningsramar. 

Inventeringens dokumentation har skett genom fotografering, vilket innebär att 
undersökningen får en annan verklighetersförankring jämfört med om studier 
skulle ha baserat på observation av bygghandlingar, då dessa kan skilja sig från 
den verkliga miljöns resultat. Dokumentationen har skett på ett ostrukturerat 
vis där syftet har varit att finna brister och problem i den faktiska omgivningen. 
En av den ostrukturerade observationens mest framträdande fördelar är att den 
tycks fånga generella hypoteser (Bell 2006). Utifrån de generella hypoteserna 
har sedan förhoppningen varit att undersökningens resultat kan ses i ett större 
sammanhang och där igenom också vara möjligt att applicera på närbesläktade 
fall. Enligt inventeringens resultat kunde det konstateras att ledstråken i 
den verkliga miljön idag utformas med brister. Därmed finns tendenser 
till svårigheter gällande applicering av de teoretiska forskningsresultaten i 
verkligheten, detta resonemang ledde således till undersökningens andra del.

I arbetets andra undersökningsdel har intentionen varit att studera om det 
finns verktyg och kunskap hos planerarna som utformar de taktila ledstråken, 
vilket innebär att kopplingen mellan teori och praktik har studerats. För att 
fånga de tankar och resonemang som förs kring utformandet av det taktila 
ledstråket har intervjuer genomförts med en kommunarkitekt och två 
projekteringschefer. Samtalet och mötet som intervjumetoden utgör är en av 
de bästa förutsättningarna för att få fram den intervjuades tankar, känslor och 
resonemang (Kylén 2004). Här bör det dock uppmärksammas att det också 
finns en osäkerhet i att göra bedömningar utifrån muntliga utsagor då den 
inblandades motiv, attityd och verklighetsuppfattning kan förändras över tid, 
vilket i sin tur kan skapa en snedvriden bild av verkligheten (Grahn 2011), 
vilket också bör beaktas i läsningen av intervjuernas resultat. Även antalet 

personer som intervjuats kan ses som en brist i studien, samtalets syfte har dock 
inte varit att ge en heltäckande bild av hur planerare resonerar i frågor gällande 
tillgänglighet för personer med grav synnedsättning/blindhet i trafikmiljön. 
Utan samtalen har snarare haft för avsikt att söka förklarning till de problem 
och brister som har observeras i den verkliga miljön. Det skulle möjligtvis ha 
varit intressant att genomföra intervjuer i en större kommun där resurserna 
varit fler. Men detta rymdes inte i arbetet utifrån omfattning.
 
Intervjumaterialet har genomgått en sammanfattande analys, vilket innebär att 
språket i sammanfattningen är inte längre tagit ordagrant från intervjun utan 
har anpassats för att stämma in i arbetets kontext. Genom att sammanställa 
intervjumaterialet minskas en stor mängd verbalt material ner till en mer 
sammanhållen och hanterlig mängd information. Själva sammanfattningen 
är till för att beskriva det typiska, såväl som variationen hos samtalet (Kylén 
2004). Detta innebär dock att själva tolkningen blir en subjektiv analys utifrån 
genomförarens egna bedömningar. 

Metoder såsom litteraturstudier, observation och intervjuer kan emellertid 
ses vara kvalitativa i sin analysart. En av fördelarna med kvalitativ analys 
är att denna tenderar att fånga beskrivningar och teorier som är förankrade 
i verkligheten. Vilket kan ses som en bra grund för den typ av studier som 
bedrivits i undersökningen, då intentionen varit att genom de enskilda fallen 
kunna belysa generella brister i dagen utformning av de taktila ledstråken. 
Vad som dock bör uppmärksammas är att i samband med tolkningar kommer 
resultatet i högre utsträckning att färgas av genomförarens intentioner och 
värderingar än vad vore fallet i en kvantitativ undersökning, vilket bör beaktas 
i tolkningen av det slutliga resultatet (Denscombe 2009).
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8. SLUTSATSER

Detta arbete har studerat de teoretiska forskningsresultaten inom ämnet för 
personer med grav synnedsättning/blindhet i trafiken och i vilken utsträckning 
dessa appliceras i den verkliga miljön. Vidare har också kunskapen och 
verktygen för de planerare som utformar de taktila ledstråken undersökts. 
Följande centrala slutsatser har således urskiljts: 

Specifika slutsatser gällande första undersökningen: 

• Att enligt inventerade fältstudie lyckas inte alltid de teoretiska   
  forskningsresultaten att appliceras i den verkliga miljön. 

• Att enligt inventerande fältstudier kunde flera typiska utformningsbrister
  urskiljas med grund i tidigare forskning på ämnet. Bland annat fanns 
  brister såsom ologiska övergångar mellan naturliga och artificiella ledytor, 
  gatuutformningar som var svåra att avgöra om dessa var tilltänkta ledstråk 
  eller enbart ett estetisk tillägg samt brister i underhåll av stråken. 
  (Se 6.2 Sammanfattat inventeringsresultat). 
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Specifika slutsatser gällande andra undersökningen: 

• Att Boverkets Enklare utan hinder användes som ett verktyg i arbetet för att 
  tillgänglighetsanpassa gaturummet. Dock efterfrågades en mer sammanhållen 
  skrift om just prioriterings- och anpassningsproblematiken gällande den 
  mellan olika typer av funktionshinder och dess behov. 

• Att det idag enligt planerare finns för lite resurser för att utveckla och 
  underhålla de taktila ledytorna inom kommunerna. Vilket därmed resulterar 
  i att många av stråken idag är undermåliga. Detta kunde också återses i 
  inventeringen. 

• Att bristen på resurser kan hänga samman med den enligt planerarna allmänt 
  gällande uppfattningen hos kommunens styrande politiker att begreppet 
  funktionshindrade enbart utgörs av dem med rullande 
  förflyttningshjälpmedel, vilket medför att resurser för bland annat gruppen av 
  personer med nedsatt orienteringsförmåga blir lidande.

Generella slutsatser gällande studiens undersökningsområde:  

• Att lagstiftningen kring tillgänglighet och användbarhet inte tillgodoses, 
  då många av fältstudiens inventerade ledstråk innehöll så mycket brister att 
  lagstiftarens kraven idag inte uppfylls. 

• Att enligt inventeringen finns det idag den övergripande kunskapen inom 
  yrkeskåren då det gäller utformandet av själva stråket. Däremot tycks det 
  finnas en bristande kunskap gällande detaljutformning, vilket leder till brister
  och problem hos hela stråket. 

• Att de felaktigt utformade stråken kan vara ett resultat av den finansiella 
  resursbristen, eftersom kommunerna inte har råd att köpa in   
  specialkompetens. Utifrån det kan emellertid dras en slutsatsen kring ett ökat 
  behov av utbildning. En långsiktig lösning på detta problem skulle kunna 
  vara att kommunerna i större utsträckning än idag utbildar sin personal i 
  tillgänglighetsutformning och därmed behöver inte kommunerna köpa in
  kunskapen. Vidare skulle detta kunna leda till en mer samhällsekonomiskt 
  effektiv hantering av resurserna eftersom ledstråken blir korrekt utformade
  och tillgängligheten ökar. Därmed fyller stråket sitt syfte.  

• Att trots dagens starka lagstiftning kring tillgänglighetsutformningen för 
  personer med grav synnedsättning/blindhet är många ledstråk undermåliga. 
  Med tanke på att intervjupersonerna hänvisar främst till skrifter gällande 
  lagstiftningen HIN (BFS 2011:13 - HIN 2) kan slutsatsen dras att kunskapen
  gällande kraven från lagstiftaren inte är fullt utbredd hos planerarkåren.
  Genom en mer djupgående kunskap i lagstiftningen skulle yrkeskåren få en 
  större tyngd i sina argument för ökad tillgänglighetsanpassning i diskussionen
  med de styrande politikerna. 

Specifika slutsatser gällande metodiken:

• Att slutsatser mellan inventering och intervju inte med säkerhet kan dras då 
  kommunerna inte varit de samma. En undersökning av verklighet och 
  kunskap för en specifik kommun skulle emellertid motverka studiens syfte 
  då arbetets intention varit att belysa ett generellt problem gällande det taktila 
  ledstråkets utformning.  
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9. FORTSATT FORSKNING OCH ARBETE 

Eftersom studien inte kan anses ge en heltäckande bild av hur verkligheten ser 
ut då utformningen av varje enskilt ledstråk är unikt, är det därför viktigt att 
forskning inom ämnet fortlöper. Genom fortsatta studier av kopplingen mellan 
teori och praktik vid utformandet av det taktila ledstråket och byggandet av 
dem, ökar möjligheterna för att skapa mer tillgängliga och användbara miljöer 
för personer med grav synnedsättning och blindhet. Utifrån denna studies 
resultat och slutsatser kan följande konstateras:

• Att ytterligare studier krävs för att undersöka kunskapen hos dem som 
  bygger ledstråken i den fysiska miljön, med andra ord plattläggare e.d. 

• Att ytterligare studier krävs för att undersöka kunskapen hos personer 
  ansvariga för drift och underhåll i trafikmiljön. Undersökningen skulle också
  kunna inkludera en analys av handlandet vid exempelvis snöröjning, för att 
  undvika onödigt slitage på ledytornas struktur.  

• Att det behövs en vidare produktutveckling av ytor för hållbarhet och 
  funktionalitet.

• Att utbildning vad det gäller detaljutformningens betydelse är av stor vikt och
 behöver stärkas.
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BILAGA 1  
Intervjufrågor 

Intervjuerna var av halvstrukturerad natur och samtalet styrdes inte utefter 
frågornas ordning. De intervjuade fick tala fritt kring de övergripande frågorna 
och genomföraren ställde relevanta underfrågor som inte tagits upp av de 
intervjuade själva. Följande stolpar diskuterades under intervjutillfällena:

Arbetet som planerare på kommunen
• Berätta om dina arbetsuppgifter på kommunen.
• Berätta om kommunens arbete kring tillgänglighetsfrågor.
 • Skulle du säga att det läggs mycket vikt åt tillgänglighetsfrågorna i 
    kommunen?
• Samarbetar ni med någon intresseorganisation e.d. vid utformning av den 
  fysiska miljön?

Ledstråk
• Berätta hur kommunen arbetar med frågor kring ledstråk.
• Anser du att du har kunskap gällande utformning av taktila ledstråk?
 • Hur/var har du tagit del av den kunskapen?
 • Känner du att du har tillräckligt med kunskap i ämnet? (Motivera.)
• Hur ser processen ut när ni ska formge ett taktilt ledstråk?
• Använder sig kommunen av konsulenter eller ritar ni utformningarna själva?
• Hur ser utbudet av ledstråk ut i kommunen? (Mängd, standard/ålder osv.) 
• Hur ser de taktila stråken ut? Tas de naturliga ledytorna tillvara eller arbetar  
  ni mer med konstgjorda ytor?
• Vet du om det finns många synnedsatta/blinda i kommunen?
• Mitt arbete utgår från problematiken kring korsningar, hur ser 
  tillgänglighetslösningarna för synskadade ut i er kommun gällande korsningar?
  (Kant eller inte, upphöjd korsning osv.) 

Verktyg och riktlinjer
• Berätta om den information och de eventuella skrifter ni använder er av på 
kommunen vid utformandet av taktila ledstråk. 
• Anser du att den informationen fungera som bra verktyg i arbetsprocessen?
• Tycker du att de riktlinjer och förordningar som finns ger tillräckligt med stöd 
i ert arbete? Motivera.
• Skulle du önska att det fanns en bättre samlad skrift?
• Finns det enligt dig några problem i att koppla de teoretiska riktlinjerna med 
utformningen av ledstråk? ( - kopplingen mellan teori och praktik)
 • Diskutera tankar kring lösningar på eventuella problem.
 • Tycker du att komplexiteten med tillgänglighet och 
 orienteringsbarheten för alla är svår?
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