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Förord 

Först och främst skulle jag vilja tacka de respondenter som tagit sig tid för att 
medverka i studien, utan er hade undersökningen inte varit genomförbar, så 
tack till er alla! Utöver era kunskaper och erfarenheter gällande orientering och 
förflyttning med blindhet så har ni också gett mig en insikt och en förståelse för 
att vi alla är olika. Och att den fysiska miljön därför behöver vara utformad på 
ett sådant vis så att samtliga medborgare, oavsett funktionsnedsättning, kan 
vara delaktiga i samhället.  

Redan under mitt kandidatarbete behandlade jag frågan gällande tillgänglighet 
för personer med blindhet. Intresset väcktes då jag under en sommarpraktik 
blev introducerad i ämnet. Det är nu flera år sedan, men intresset och 
engagemanget kvarstår. Anledningarna till det är flera, bl.a. den tro och de 
förhoppningar om att jag som planeringsarkitekt kan vara med och skapa ett 
samhälle där alla känner att de kan vara delaktiga.  

En annan anledning till det kvarstående intresset är min handledare, Emma 
Newman. Som har fått mig att förstå möjligheterna men också svårigheterna 
med att planera i ett ämne som tilldelas så lite uppmärksamhet och får så få 
resurser. Genom konstruktiv kritik, intressanta infallsvinklar och små positiva 
kommentarer nerklottrade i hörnen på inskannade papper så har du varit en 
ovärderlig hjälp för mig i detta masterarbete. Så TACK Emma! 

 

Anna Westergården  

Karlskrona 2014 
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Sammanfattning 

I Sverige finns det omkring 180 000 individer med synnedsättning, 13 000 av 
dem är blinda (Boverket 2005b). Den demografiska utvecklingen visar dock på 
en kraftigt ökad livslängd, vilket gör att dessa siffror kan förväntas öka. Det 
eftersom synnedsättning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos 
äldre (Gohdes, Balamurugan et al. 2005; Laitinen, Koskinen et al. 2005; 
Boverket 2005b).  
 
Personer med synnedsättning 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). Graden 
av svårighet syftar här till hur nedsatt synförmåga som individen har. Är 
personen enbart synnedsatt kan hen helt eller delvis orientera med hjälp av 
ljushetskontaster i miljön (Newman 2009). Är personen istället blind, kan hen 
varken se eller orientera sig efter ljuskontraster, utan måste då helt förlita sig 
på andra sinnen, såsom exempelvis taktil information från sin omgivning 
(Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000a). Denna studie 
kommer enbart behandla personer med blindhet, det för att säkerställa att det 
enbart är taktiliteten som undersöks.  
 
Genom att taktilt utforska detaljer i miljön och sedan sätta ihop dessa till en 
helhet skapar personer med blindhet en mental karta över sin omgivning 
(Geruschat & Smith 1997; Siu 2012; Farr et al, 2012; Statens Vegvesen 
Vegdirektoratet [SVV] 2013). Via landets syncentraler tränas bland annat 
personer med blindhet i strategier för att skapa mentala kartor. För att kunna 
ta in taktil information från sin omgivning använder de olika hjälpmedel. De 
vanligaste hjälpmedlen är teknikkäpp, ledarhund och ledsagare. Den vita 
karaktäristiska teknikkäppen är ett hjälpmedel för att identifiera hinder och 
taktil information (Rogers & Roberts 2005; SVV2013; Whitstock, Frank el al. 
1997; Yablonski 2000). Många personer med blindhet tar vara på information 
från olika utformningar i omgivningen. Exempel på sådana 
informationsindikatorer i utomhusmiljö är pollare, trottoarkanter, taktila ledytor 
m.fl. (Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000a).   
 
Sammanhängande informationsindikatorer såsom ledytor bildar så kallade 
ledstråk. Ett korrekt utformat ledstråk ska kunna uppfylla tre syften, nämligen 
leda, varna samt indikera på olika val gällande orienteringen. Vidare ska den 
också vara logisk, konsekvent och utgöras av en säker gångyta. Ledstråket får 
alltså inte placeras där det finns fordonstrafik (VGU 2012). Det är viktigt att 
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ledstråket är sammanhållet, eftersom glapp skapar förvirring och osäkerhet för 
de personer som använder ledstråken (Ståhl & Almén 2007). 
 
Svenska ledstråk kan bestå av två olika kategorier av ledytor, nämligen 
naturliga- och artificiella (konstgjorda) ytor. Beroende på plats och kunskap 
hos planeraren av ledstråken så används antingen enbart naturliga- eller 
artificiella ytor, eller också en kombination av dem båda. Ledstråken ska 
främst utgöras av naturliga ledytor, men vid avsaknad av dessa ska platsen 
kompletteras med artificiella ledytor (VGU 2012). Anledningen till det är att de 
naturliga ledytorna har visat sig vara bättre för personer med blindhet att 
orientera efter gentemot de artificiella ledytorna (Ståhl & Almén 2007; 
Trafikverket 2013). 
 
Enligt en genomförd litteraturgenomgång finns det idag mycket forskning kring 
tillgänglighetsanpassningar för personer med blindhet, exempelvis forskning 
på taktila ledytor. Genomgången visar dock på en klar övervägande andel 
forskning gällande artificiella ledytor. Det finns idag ytterst få 
forskningsrapporter gällande naturliga ledytor. Samtidigt anger svensk 
lagstiftning och svenska rekommendationer att naturliga ledytor främst ska 
tillvaratas vid planering av taktila ledstråk (VGU 2012; Boverket 2005b; BFS 
2013:9 HIN 3; BFS 2011:5 ALM 2). Paradoxalt nog anges dock inte vilka 
dessa ledytor är och inte heller om det finns platser/sträckor där vissa 
naturliga ledytor är mer respektive mindre användbara enligt de personer som 
brukar ledstråken.  
 
Denna studie har således haft till syfte att studera användbarheten hos de 
naturliga ledytorna enligt personer med blindhet vid orientering och förflyttning 
i utomhusmiljö i Sverige.   
 
Undersökningen har realiserats genom intervjuer med personer som har 
blindhet. Under intervjutillfällena fick respondenterna svara på ett antal frågor 
kring sättet de orienterar och vilka val gällande ledytor de tenderar att göra. 
Genom att undersöka vilka ytor som dels är mest frekvent använda, men 
också vilka ledytor som uppges vara mest användbara, så har denna studie 
kunna urskilja ett flertal konkreta punkter gällande planering med naturliga 
ledytor.  
 
För att på ett heltäckande sätt undersöka ämnet kring naturliga ledytors 
användbarhet behövdes emellertid också studier bedrivas på de situationer 
som inkluderade naturliga ledytor och som inte fungera utifrån ett orienterings-
perspektiv för personer med blindhet. Även här framkom ett flertal konkreta 
punkter.  
 
Genom att resultaten visar på konkreta punkter både vad det gäller 
användbara ledytor, men också situationer och platser som inte fungerar i 
samband med naturliga ledytor, gör att studiens resultat blir applicerbara i den 
fysiska planeringen. Utifrån studiens resultat kan det först och främst 
konstateras att naturliga ledytor uppgavs vara de i särklass mest användbara 
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ledytorna. Vilket således bekräftar de angivelser och råd som finns i svensk 
lagstiftning och i svenska rekommendationer. Anledningen till varför de 
naturliga ledytorna användes mest och ansågs vara mest användbara var dels 
för att de var enkla att finna eftersom de förkommer frekvent i utomhusmiljön. 
Men också för att de ansågs vara enkla att sätta in i en kontext, vilket innebär 
att naturliga ledytor ansågs vara enklare att använda för att skapa mentala 
kartor.  
 
Orienteringssvårigheter är enligt resultatet främst kopplade till vinterväglag 
samt informationsbrist. Vid snö och is ansåg samtliga respondenter att de 
upplever svårigheter vid orientering och förflyttning. En av anledningarna 
uppgavs vara att många av de naturliga ledytorna försvinner under snön och 
därmed förlorar sin taktilitet. Andra anledningen gör gällande informationsbrist, 
vilket både inkluderade bristande information under orienteringen. Men också 
informationsbristen kring personer med blindhets behov vid orientering i 
utomhusmiljö. Problemtiken kring informationsbristen återfinns främst hos de 
som planerar, anlägger och underhåller dagens utomhusmiljöer. Vilket får till 
följd att de ledstråk som idag finns inte blir användbara. Det eftersom de 
antingen planerat och/eller anlagts felaktigt från början, eller inte underhålls på 
ett önskvärt sätt.  
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Definitioner & Förkortningar 

Allmänna platser  
Är samlingsnamnet på de gator, vägar, parker, torg eller andra områden som 
enligt detaljplan är avsedd för gemensamma behov (BFS 2011:5 ALM 2). I 
studien kommer dock begreppet utomhusmiljö att användas istället. Det 
eftersom detta begrepp har en mer ordinär klang och inte upplevs så juridiskt 
betingat. Begreppet utomhusmiljö syftar, i likhet till allmänna platser, till de 
offentliga platser dit allmänheten har tillträde. 
 
Användbarhet 
Begreppet är av en subjektiv karaktär eftersom de beskriver människors egna 
bedömningar av i vilken utsträckning önskade aktiviteter kan utföras i en given 
miljö. Användbarhet är således individberoende, vilket innebär att så länge 
individen inte anser sig ha tillgång till en specifik miljö så är denna miljö inte 
heller användbar för just den personen (Holmberg, Ståhl et al. 2008). 
 
Artificiella (konstgjorda) ledytor 
Artificiella ledytor bör komplettera platser som saknar naturliga ledytor (Ståhl, 
Almén et al. 2004; VGU 2012). De artificiella ytorna består av tre olika typer av 
ytor, nämligen varningsyta, riktningsyta och valyta (VGU 2012). Se Bild 1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Varningsyta/kupolplatta Bild 2. Riktningsyta/sinusyta Bild 3. Valyta 
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Avfasning  
I denna studie syftar begreppet till den avfasning som görs längs 
trottoarkanten för personer med rullande förflyttningshjälpmedel. Avfasning 
görs på ena sidan av övergångstället, vilket bland annat innebär att en del av 
kantstenen tas bort (se Bild 4). Det för att personer med rullande 
förflyttningshjälpmedel ska kunna ta sig över vägbanan. Andra delen av 
kantstenen behålls för att personer med blindhet ska kunna känna taktilt var 
trottoaren slutar och vägbanan tar vid (VGU 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brukare 
Syftar i denna studie till de personer med blindhet som orienterar och följer de 
taktila ledstråken i utomhusmiljö. 
 
Naturliga ledytor 
Naturliga ledytor uppges enligt svenska trafiktekniska rekommendationer vara 
exempelvis väggar, staket, trottoarkanter eller den taktila kontrasten mellan 
gräs och asfalt (VGU 2012). Se Bild 5-6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Synnedsättning och blindhet 
Enligt WHO delas begreppen 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 tre grader beroende på synskärpa.  
Personer som har 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. 

Bild 6. Taktil kant mellan gräs 
och asfalt 

Bild 5. Husvägg 

Bild 4. Övergångställe med 
avfasning 
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Slutligen finns en grad som inkluderar de personer med obestämd och/eller 
odefinierad synskärpa (WHO 2001). 
 
I denna studie ingår enbart personer med total blindhet. 
 
Taktilitet 
Syftar till den information som ges från beröring och tas emot av känselsinnet 
(Newman 2010). I studien innebär taktilitet den informationen som kommer 
från beröring i fötter och via teknikkäpp. 
 
Taktilt ledstråk  
Beskriver en sammanhängande kedja av ledande element från start till mål. 
Många olika ledstråk kan bindas samman i ett nät av viktiga start- och 
målpunkter. Det taktila stråket kan bestå av både artificiella- och naturliga 
ledytor. För att personer med blindhet ska kunna följa ledstråket behöver detta 
vara enkelt, logiskt och konsekvent (VGU 2012).  
 
Teknikkäpp 
Är ett hjälpmedel vid orientering och förflyttning för personer med blindhet (se 
Bild 7). Längst ner på teknikkäppen finns en så kallad droppsko. Beroende på 
markbeläggning kan droppskons utformning och material variera (Ståhl, 
Almén et al. 2004). Genom att få taktil information av markbeläggningens yta, 
via teknikkäppen, kan personer med blindhet få viktiga upplysningar gällande 
den miljö de befinner sig i (Yablonski 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgänglighet 
Begreppet beskriver mötet mellan personens funktionella kapacitet och de 
krav som den fysiska miljön ställer på dess brukare, vilket innebär att kunskap 
om både person och miljö är nödvändig för att kunna mäta tillgänglighet. För 
att en person ska ha tillgänglighet behöver därmed hens funktionella kapacitet 
vara likvärdig eller överstiga miljöns krav.  Tillgänglighet mäts genom de 
uppgifter givna av miljön såsom avstånd, restid och utformning (Holmberg, 
Ståhl et al. 2008), samt genom att behandla och analysera professionellt 
framtagna uppgifterna angående personens funktionskapacitet (Iwarsson & 
Slaug 2001). Det gör begreppet objektiv i sin natur (Holmberg, Ståhl et al. 
2008). 
 
 
 

Bild 7. Teknikkäpp¹ 
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BBR  
Boverkets byggregler. 
 
BFS 2011:5 - ALM 2 
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. 
 
BFS 2013:9 - HIN 3 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.   
 
SFS 2010:900 - PBL  
Plan- och bygglagen. 
 
SCB  
Statistiska Centralbyrån. 
 
SKL 
Sveriges kommuner och landsting 
 
SVV 
Statens Vegvesen Vegdirektoratet  
(Norges motsvarighet till Sveriges Trafikverk) 
 
TRV 
Trafikverket 
 
VGU  
Vägar och gators utformning. 
 
VTI 
Statens väg- och transportforsknings institut. 
 
WHO  
Världshälsoorganisationen.  
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1 Inledning 

 

”Så ska alla kunna få chans att delta 

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som 
innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är 
ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler 
kan delta på lika villkor. Att införa bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering handlar om att öka friheten för den enskilde i det dagliga 
livet. [...] 

Att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en 
demokrati. Varje människa ska bemötas med respekt för sin person och 
sin särart. För att uppnå detta måste samhället bygga på en gemensam 
förståelse av och respekt för de mänskliga rättigheterna. Ett samhälle 
som slår vakt om alla människors lika värde är ett samhälle som ger alla 
möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och 
förutsättningar och efter sin egen förmåga och sina egna val. Delaktighet 
i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning är därför en fråga 
om mänskliga rättigheter. […] 

I dag är det en självklarhet att funktionshinderspolitiken bygger på full 
delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde. […] 

Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och 
delaktighet. […] Det handlar om individens frihet, en frihet som innebär 
att varje individ i så stor utsträckning som möjligt har makt att forma sitt 
eget liv.” 

ERIK ULLENHAG (FP) 
 
Integrationsminister 

Debattartikel 
SvD 3 mars 2014 
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Hur många personer som i Sverige har någon form av funktionsnedsättning är 
svårt att med säkerhet uppskatta, då det av integritetsskäl inte får registreras. 
Dessutom kan begreppet mätas och definieras på olika sätt. En tolkning 
utifrån uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB), Hjälpinstitutet, ideella 
handikapporganisationer samt andra offentliga källor gör gällande att det idag 
finns ett spann på mellan 1,3–1,8 miljoner svenskar som har någon form av 
funktionsnedsättning. 

En typ av funktionsnedsättning är synnedsättning. Av de mellan 1,3–1,8 
miljoner människor som har någon form av funktionsnedsättning är 
uppskattningsvis omkring 180 000 individer synnedsatta. 13 000 av dem är 
gravt synnedsatta eller blinda (Boverket 2005b). Synnedsättning är dock en av 
de vanligaste funktionsnedsättningarna bland äldre, så med tanke på den 
demografiska utvecklingen förväntas antalet personer med någon form av 
synnedsättning att öka (Gohdes, Balamurugan et al. 2005; Laitinen, Koskinen 
et al. 2005; Boverket 2005b). Denna studie kommer ha ett specifikt fokus på 
tillgänglighet för personer med synnedsättning och närmare bestämt personer 
med blindhet. Vidare begreppsförklaring förs under rubriken 3 Bakgrund. 

För personer med blindhet är det viktigt att kunna orientera och förflytta sig på 
ett självständigt sätt. Men personerna stöter ofta på en rad problem i vardagen 
som seende personer inte ens behöver reflektera över (Siu 2012). Svårigheter 
kan exempelvis uppkomma vid ombyggnation av gatan och då gatan inte är 
tydligt avspärrad, eller att olika objekt placerats ut på det stråk de följer (Lu, 
Siu et al. 2009). Även om det bara är små förändringar i miljön, så förändras 
deras mentala bild av omgivningen. Eftersom personer med blindhet inte kan 
överblicka situationen kan de heller inte bedöma storleken av förändingen. Det 
gör att situationen kan upplevas som obehaglig och osäker. Därför krävs det 
ofta en större ansträngning från personer med blindhet för att kunna vara 
självständiga än vad det gör för seende personer (Siu 2012). Enligt Lu, Siu et 
al. (2009) ifrågasätts det ibland varför personer med blindhet inte i större 
utsträckning använder sig av assistans. Problemet ligger dock inte i bristen på 
assistansmöjligheter, utan snarare i att utomhusmiljön inte ger jämnlika 
möjlighet för att alla människor ska kunna leva ett självständigt liv. Många 
personer med blindhet uppger att de upplever det genant och besvärande att 
fråga om hjälp av personer som de inte känner, vilket får konsekvensen att de 
istället undviker platser där de inte kan orientera och förflytta sig på ett 
självständigt sätt (Lu, Siu et al. 2009).  

Personer med blindhet har samma behov av frihet och självständighet som 
seende människor (Lu, Siu et al. 2009). Därmed är det av stor vikt att 
utomhusmiljön planeras och utformas på ett sätt som möjliggör för en 
självständig orientering och förflyttning för personer med blindhet. Ett sätt att 
öka personer med blindhets möjligheter till en mer självständig vardag är att 
utforma så kallade taktila ledstråk (Siu 2012). Taktila ledstråk definieras som 
en sammanhängande kedja av ledande element från start till mål. De ledande 
elementen kan bestå av antingen naturliga eller artificiella ledytor (VGU 2012). 
Enligt tidigare forskning beskrivs de naturliga ledytorna som mest användbara 
vid orientering och förflyttning för personer med blindhet, och bör därför först 
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tillvaratas enligt svensk lagstiftning (Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 2013; 
Boverket 2005b; SVV 2013: VGU 2012). Samtidigt finns det mycket lite 
dokumentation kring vad som faktiskt är naturliga ledytor. 

Så för att förbättra vardagen för personer med blindhet och på så vis skapa ett 
mer jämnlikt samhälle behövs det ökad kunskap, utvecklig, och 
standardisering av taktila ledstråk och dess ledytor (Siu 2012). 

Ovanstående resonemang ligger i linje med dagens svenska 
tillgänglighetslagstiftning, där regeringens tillgänglighetsarbete utgår från de 
nationella målen Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79). Målen har 
till syfte att skapa ett mer jämställt samhälle där delaktighet och mångfald ska 
främjas. Den inledande artikeln visar ytterligare på problematikens aktualitet 
och på politikernas ökade intresse för frågan. En del i arbetet för en ökad 
jämnställdhet skapas genom att alla medborgare har tillgänglighet till 
samhällets utomhusmiljöer och upplever att de kan använda dessa. Det är 
därför högst relevant att inom ämnet för fysisk planering undersöka och 
vidareutveckla kunskapen kring hur dessa platser kan planeras. Detta för att 
öka tillgängligheten och användbarheten för personer med blindhet.  
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2  Syfte & frågeställningar 

De naturliga ledytorna beskrivs som mest användbara vid orientering och 
förflyttning för personer med blindhet. Vidare anger svensk lagstiftning och 
svenska rekommendationer att de naturliga ledytorna först bör tas tillvara och 
användas i utformningen av tillgänglighetsfrämjande åtgärder. Samtidigt finns 
det idag mycket lite dokumentation kring vilka dessa naturliga ledytor är och 
vilka naturliga ledytor som i praktiken anses mest användbara i orienterings- 
och förflyttningsprocessen enligt brukarna. 

Arbetets specifika syfte är därmed att studera användbarheten hos de 
naturliga ledytorna enligt personer med blindhet vid orientering och förflyttning 
i utomhusmiljö i Sverige. Studiens frågeställning är således; 

 Vilka typer av naturliga ledytor uppger personer med blindhet att de 
använder sig av vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö? 
 

 Vilka typer av naturliga ledytor anser personer med blindhet vara mest 
användbara att upptäcka och följa i utomhusmiljö, samt varför? 

 Finns det enligt personer med blindhet situationer i utomhusmiljö då 
orienteringssvårigheter uppkommer i samband med naturliga ledytor 
och i så fall vilka och varför?  
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3 Bakgrund  

3.1 ATT ORIENTERA SIG I UTOMHUSMILJÖ MED BLINDHET 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) delas synnedsättning upp i sju 
underkategorier, från ingen eller lätt synnedsättning där synskärpan är bättre 
eller lika med 0,3 till total blindhet. Begreppet blindhet kan vidare delas upp i 
tre grader. Vid de första två graderna kan personen skilja mellan ljus och 
mörker. Det är enbart den sista graden som per definition helt saknar 
användbara synrester och därför beskrivs som total blindhet (WHO 2001). 
Beroende på graden av synnedsättning hos individen så använder sig hen av 
olika typer av hjälpmedel och utformningar i miljön för att orientera sig. Vilket 
således innebär att sättet att orientera och förflytta sig på varierar stort inom 
gruppen med synnedsatta personer (Boverket 2005b; Blasch, Wiener et al. 
1997; Silverstone, Lang et al. 2000a).  
 
För att kunna röra sig från en punkt till en annan innebär inte bara att 
personen i fråga ska kunna förflytta sig, utan hen behöver också kunna 
orientera sig längs vägen.  Att orientera sig innebär alltså att veta var man är, 
hitta hur man tar sig till sitt mål samt förstå när man är framme (Newman 
2009). En annan viktig del i orienteringen är att i förhållande till sig själv kunna 
uppskatta avstånd och riktning, samt kunna vara uppmärksam på sin 
omgivning (Rieser & Garing 1994). Att orientera sig är ofta inget problem för 
dem utan blindhet (Yablonski 2000). Det eftersom seende personer på ett 
snabbt sätt kan ta in mycket information om platsen via sin syn och sedan 
bearbeta den. På så vis skapas en samlad bild av omgivningen, samt att 
uppgifter ges gällande riktning och avstånd till målet (SVV 2013; Geruschat & 
Smith 1997).  
 
Eftersom personer med blindhet helt saknar syn kan de inte överblicka och 
tolka sin omgivning genom synsinnet. Studier visar på att det krävs betydligt 
större ansträngningar vid orientering för personer som har blindhet än det gör 
för personer med fullgod syn (Siu 2012: Passini & Proulx 1998; Robertson 
2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006). De skapar istället sig en mental karta 
över omgivningen genom att först utforska detaljer och sedan sätter ihop 
dessa till en helhet (Geruschat & Smith 1997). En mental karta kan beskrivas 
som en individs egna, inre karta över sin omgivning. Som totalt blind måste 
personen skapa sig en mental karta helt genom andra sinnen än synen (Siu 
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2012: SVV 2013; Farr et al, 2012). Ofta tränas personer med blindhet i att 
utveckla strategier för att kunna skapa och komma ihåg de mentala kartorna 
(SVV 2013; Farr et al, 2012; Lawton 2010).  
 
För att kunna förstå omgivningen, skapa mentala kartor och hitta vägen till 
målet sker ett komplex samspel mellan miljö och person. Ett fungerande 
samspel är beroende av en rad olika sinnen och faktorer såsom; 
 

 Hörsel; För seende personer utgör ofta synen det primära sinnet för 
observation av sin omgivning. Medan för personer med blindhet är 
hörseln ofta ett mycket viktigt orienteringsredskap. Hörseln används 
bland annat för att lokalisera riktning och avstånd, identifiera och 
urskilja information som kan vara användbar vid orientering. Även vid 
ekolokalisering används hörseln, vilket innebär att personen använder 
sig av omgivningens reflekterade ljud för att exempelvis upptäcka 
hinder och få en uppfattning om rummens storlek (SVV 2013; Blasch, 
Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000b). Det kan emellertid 
vara svårt att använda sig av vissa ljud för orientering i trafikmiljön, 
eftersom ljudnivåerna från motortrafiken stundtals är för höga 
(Øvstedala, Lid, et al. 2005b). 
 

 Känsel; Genom taktila skillnader hos olika material kan mycket 
information ges. Exempelvis tränas personer med blindhet i att känna 
taktila skillnader mellan olika markbeläggningar med hjälp av den vita 
teknikkäppen eller med känseln under fötterna (SVV 2013; Blasch, 
Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000b).  Genom träning 
utvecklar personerna ofta sitt känselsinne, som då blir känsligare och 
lättare kan ta in information via bland annat fötterna (Lu, Siu et al. 
2009). Även taktila kartor och skyltar kan taktilt informera om var 
individen befinner sig i miljön (SVV 2013).  
 

 Kinestetisk; Via kroppen kan information från nivåskillnader och 
lutningar i utomhusmiljön tillvarats. Det kinestetiska sinnet är ett sinne 
som innebär att kroppen kommer ihåg musklernas och lämmarnas 
ställning och rörelse. Sinnet används ofta undermedvetet (Blasch, 
Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000b).  

 
 Lukt; Luktsinnet kan vara till hjälp vid lokalisering av var personen 

befinner sig, exempelvis genom lukten av hav eller närheten till en 
restaurang (SVV 2013; Blasch, Wiener et al. 1997).  

 
 
Utöver ovan nämnda faktorer kan även personlighet, vilja och erfarenhet vara 
viktiga omständigheter gällande orienteringsförmågan (Blasch, Wiener et al. 
1997; Silverstone, Lang et al. 2000a). Sammanfattningsvis kan det antas att 
förmågan till att skapa mentala kartor skiljer sig mellan graden av 
synnedsättning. Det eftersom personens synnedsättning sätter 
utgångspunkten för hur den mentala kartan skapas och hur beroende 
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personen är av kartans existens för att kunna orientera sig i miljön.  Personer 
som är totalt blinda kan exempelvis inte få någon som helst visuell 
information, vilket innebär att de helt måste förlita sig på sina andra sinnen 
och skapa den mentala kartan med hjälp av dessa (Siu 2012: SVV 2013; Farr 
et al, 2012).  

3.2 STÖD OCH HJÄLPMEDEL VID ORIENTERING 

För att en person med blindhet ska kunna skapa sig en 
uppfattning om sin omgivning tolka hen in information från 
miljön. Sådan information kan bland annat ges av befintligt 
kompletterade teknisk utformning såsom exempelvis pollare, 
taktila kartor, ledfyrar samt olika ljudsignaler. 

Det är utformningar i miljön som kan hjälpa personen med 
blindhet att bygga upp och lokalisera sig i den inre mentala 
kartan över sin omgivning (Blasch, Wiener et al. 1997; 
Silverstone, Lang et al. 2000a). Nedan görs en genomgång 
av ytterligare hjälpmedel och stöd i miljön som personer med 
blindhet kan använda i orienteringsprocessen.  

3.2.1 Tekniska hjälpmedel 
De vanligaste hjälpmedlen vid orientering och förflyttning för 
personer med blindhet är teknikkäpp, ledsagare samt ledarhund. Sättet att 
orientera på blir varierande beroende på hjälpmedel och hur de används. Med 
hjälp av ledsagare och ledarhund kan faror upptäckas och skydd ges under 
orienterings- och förflyttningsprocessen. Teknikkäppen ger inte mycket skydd, 
utan används i första hand för att bland annat upptäcka taktil information i 
omgivningen (Rogers & Roberts 2005; SVV 2013; Whitstock, Frank el al. 
1997; Yablonski 2000). Taktil information avser den upplysning som ges från 
beröring och tas emot av känselsinnet (Newman 2010). I studien syftar 
begreppet taktilitet till den information som kommer från beröring via fötter 
och/eller teknikkäpp. 

För orientering med teknikkäpp har ett par olika tekniker utvecklats för att 
taktilt informera och göra användaren medveten om hinder, nivåskillnader 
samt markbeläggningar. Det är dock inte alltid enbart den taktila informationen 
som används, utan brukaren kan också utnyttja de ljud som uppkommer när 
käppens droppsko slår mot underlaget samt att vara uppmärksam på sina 
egna stegljud. Valet av markbeläggning kan alltså ha påverkan på personer 
med blindhets orientering och förflyttning (Blasch, La Grow et al. 1996; Blasch, 
Wiener et al. 1997; Yablonski 2000).  
 
Olika käpptekniker används vid olika tillfällen och valet av teknik är viktigt 
eftersom det påverkar detaljeringsgraden av vad personen kan identifiera i 
miljön. Med hjälp av en korrekt glidteknik har käppen konstant kontakt med 

Bild 8. Pollare med taktil karta 
över övergångstället 
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markytan och därmed kan ledytorna lätt urskiljas. I välbekanta miljöer 
användes framförallt en så kallad pendelteknik, där käppen pendlar framför 
kroppen i en axelbred, diagonal rörelse. Vanligast är emellertid en 
kombination av de båda teknikerna (Blasch, La Grow et al. 1996; Blasch, 
Wiener et al. 1997). I inomhusmiljö, i kända miljöer samt i folksamlingar 
används ofta en så kallade diagonalteknik. Denna teknik innebär att 
teknikkäppen placerad diagonalt framför kroppen och används dels för att 
upptäcka saker i miljön men kan också fungera som skydd mot hinder (SVV 
2013). 

3.2.2 Ledstråk 
I Sverige får personer med blindhet träning i att utveckla strategier för att med 
tekniska hjälpmedel och utformningar i miljön kunna orientera och förflytta sig 
på ett självständigt sätt. Hjälpen erbjuds främst på landets syncentraler, som 
bedriver habilitering och rehabilitering för personer med synnedsättning. 
Personerna får bland annat träning sig i att bygga upp mentala kartor över sin 
omgivning. Genom att lokalisera och koppla samman olika utformningar i 
miljön via sinnena och de tekniska hjälpmedlen kan personerna skapa sig en 
mental karta över miljön. Att kunna koppla samman olika utformningar i miljön 
till en sammanhängande kedja av ledande ytor (ledytor) är grundläggande för 
att miljön ska bli tillgänglig och användbar för personer med blindhet 
(Silverstone, Lang et al. 2000a; Ståhl & Almén et al. 2007). Det är därmed 
viktigt att miljön möjliggör för denna typ av sammankoppling (Siu 2012). 

När miljön är utformad med ledytor så att en lyckad sammankoppling är gjord, 
så kallas detta för ledstråk. Ett korrekt utformat ledstråk ska kunna uppfylla tre 
syften, nämligen leda, varna samt indikera på olika val gällande orienteringen. 
Vidare ska den också vara logisk, konsekvent och utgöras av en säker 
gångyta. Ledstråket får alltså inte placeras där det finns fordonstrafik (VGU 
2012). Det är viktigt att ledstråket är sammanhållet, eftersom glapp skapar 
förvirring och osäkerhet hos brukarna av stråken (Ståhl & Almén 2007). 

Svenska ledstråk kan bestå av två olika kategorier av ytor, nämligen naturliga- 
och artificiella (konstgjorda) ytor. Beroende på plats och kunskap hos 
planeraren av ledstråken så används antingen enbart naturliga- eller artificiella 
ytor, eller också en kombination av dem båda. Ledstråken ska främst utgöras 
av naturliga ytor, men vid avsaknad av dessa ska platsen kompletteras med 
artificiella ytor (VGU 2012). Anledningen till det är att de naturliga ytorna har 
visat sig vara bättre för personer med blindhet att orientera utefter gentemot 
de artificiella ytorna (Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 2013). 
 
De två olika kategorierna av ytor har olika för- respektive nackdelar. Det gör 
att ledstråkets geografiska placering är viktig att ta i beaktning vid planering 
och utformning. Planteringar förlora exempelvis sin kontrast om hösten och 
strukturen hos de artificiella ytorna kan fyllas med snö på vintern. Framförallt 
snö och is är aspekter som kan försvåra orienteringen väsentligt för personer 
med blindhet (SVV 2013; Ståhl, Almén et al. 2004; Leine & Hellström 2012). 
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3.2.3 Naturliga ledytor 
Begreppet naturliga ledytor uppges kunna vara en rad olika element, detaljer 
och ytor i miljön, exempelvis fasader, en upp- eller nedsänkt kant eller en taktil 
kontrast mellan olika markbeläggningar, såsom asfalt och gräs. Naturliga 
ledytor beskrivs också fungerar som riktmärken för att identifiera var personen 
befinner sig i sin omgivning (Trafikverket 2013; Ståhl & Almén 2007; VGU 
2012). De anges vara lättare att orientera efter jämfört med de artificiella 
ledytorna, under förutsättning att ytorna inte har några hinder och att ledytan i 
övrigt är välhållen (Ståhl & Almén 2007). Dessa angivelser baseras emellertid 
enbart på ett fåtal studier. I dessa studier har sammanhängande ledstråk 
studerats, dock inte specifikt naturliga ledytor (Trafikverket 2013; Ståhl & 
Almén 2007). Faktum är att det idag finns mycket lite information kring vilka de 
naturliga ledytorna är, samt hur och var de används av personer med blindhet.  

3.2.4 Artificiella ledytor 
Som tidigare nämnts så ska de naturliga ledytorna alltid först försöka tas 
tillvara i miljön enligt svensk lagstiftning och svenska rekommendationer. Men 
på platser där det inte finns naturliga ledytor att tillgå ska komplettering ske 
med så kallade artificiella ledytor (VGU 2012; Boverket 2005b; Ståhl & Almén 
2007; SVV 2013). De artificiella ledytorna är ofta plattor av varierande material 
och struktur (SVV 2013). Skillnaden mellan respektive ledyta bör vara taktilt 
distinkt, för att på så vis minimera risken för sammanblandning och förväxling 
av den information som respektive ledyta ska indikera (VGU 2012). 

Det finns tre olika typer av artificiella ledytor, nämligen varningsyta, 
riktningsyta samt valyta (VGU 2012). (se Bild 9-11) 
 
 
 
 
 

 

 

3.3 LAGSTIFTNING GÄLLANDE TILLGÄNGLIGHET I 

UTOMHUSMILJÖ 

Förenta Nationerna (FN) har i sitt arbete för ett rättvist och jämställt samhälle 
tagit fram standardregler (UN 1993) samt en konvention (UN 2006) för 
mänskliga rättigheter. Huvudsyftet med reglerna är ökad delaktighet och 
jämlikhet för alla inom samhällets samtliga områden, däribland personer med 
blindhet. Konventionen skapar inga nya rättigheter i sig, utan syftar till att 
undanröja hinder för att personer med exempelvis blindhet ska kunna åtnjuta 

Bild 9. Varningsyta/kupolyta Bild 10. Riktningsyta/sinusyta Bild 11. Valyta 
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sina mänskliga rättigheter. Sverige har indirekt godkänt bestämmelserna i och 
med sitt deltagande i Europeiska unionen (EU). Det eftersom unionen skrev 
på FN:s konvensation år 2006 (Newman 2010). Konventionens standardregler 
är starkt influerade av olika intresseorganisationer och syftet med reglerna var 
ursprungligen att säkerställa lika möjligheter och politiskt ansvarstagande i 
FN:s medlemsländer (Bendixen & Benktzon 2013). Utöver konventionen för 
mänskliga rättigheter arbetar EU med att skapa ett barriärfritt resande mellan 
unionens länder samt har utvecklat en så kallad EU-standard kring taktila 
ledytor (Newman 2010). En likande standardisering är den internationellt 
framtagna ISO-standarden (ISO TC 173/WG7 2006). 
 
År 1987 fick Sverige en ramlagstiftning (SFS 1987:10) som ska tolkas utifrån 
propositionen som kom redan år 1985. Den gjorde gällande tillgänglighet och 
användbarhet i miljöer för personer med funktionsnedsättning (SFS 
1985/86:1). Men det var dock egentligen först i samband med FN:s konvention 
som rättighetsarbetet sattes i fokus i Sverige. Sedan tidigare var arbetet med 
allas lika rättigheter främst baserat på välfärdsmodellen, vilket innebar omsorg 
för socialt utsatta och sårbara grupper i samhället. Välfärdsmodellen 
kännetecknades av ett starkt samband mellan välfärds- och 
arbetsmarknadspolitik. Välfärden finansierades huvudsakligen genom ett 
förhållandevis högt skattetryck. Nu ses istället tillgänglighetsutformning ofta 
som möjlighet till affärsdrivande verksamheter och uppmärksammas i termer 
av hållbarhet och innovation. Även det kollektiva ansvaret gällande ökad 
tillgänglighet i samhället lyfts fram i dagens debatt (Bendixen & Benktzon 
2013; Ullenhag 2014). 
 
Sedan år 2000 har Sveriges funktionshinderpolitik bedrivs utifrån 
handlingsplanen ”Från patient till medborgare” (SFS 1999/2000:79). Titeln 
vittnar om en strävan efter ett perspektivskifte, där personer inte längre ska 
behandlas som patienter med handikapp utan som medborgare med 
funktionsnedsättning. Den svenska myndigheten för handikappspolitisk 
samordning (Myndigheten för deltagande) har varit med och utformat målen. 
Målen gör gällande fullt medborgardeltagande samt lika rättigheter, 
bemötande och behandling för samtliga av landets medborgare (Bendixen & 
Benktzon 2013). 

Utöver handlingsplanen finns också de svenska transportpolitiska målen. 
Även de behandlar frågor kring tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning på ett övergripande plan. Målen är uppdelade som 
funktions- respektive hänsynsmål. Funktionsmålet innebär att resan från punkt 
A till punkt B ska vara tillgänglig för samtliga medborgare. Hänsynsmålet 
inkluderar faktorer såsom säkerhet, miljö samt hälsa. Vilket innebär att resan 
ska anpassas så att ingen kommer till skada under själva transporten. De två 
transportpolitika målen ska också bland annat bidra till förbättrad folkhälsa 
(Holmberg & Knutsson 2008).  

Utöver de lagar och förordningar som redan nämnts så behandlar Plan- och 
bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) tillgänglighet och användbarhet för 



 22 

människor med funktionsnedsättning i och kring den byggda miljön i Sverige. I 
samband med nya PBL från den 2 maj 2011 så har tillgänglighet fått större 
juridiskt utrymme. Vilket innebär att personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar, däribland personer med blindhet, har fått ett starkare 
stöd i lagstiftningen.  

Till PBL finns två föreskrifter, nämligen HIN 3 (BFS 2013:9) och ALM 2 (BFS 
2011:5). Det som är relevant för denna studie är sammanfattningsvis att HIN 3 
verkar för att allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga. HIN är en 
förkortning av Föreskrifter och allmänna råd gällande enkelt avhjälpta hinder, 
vilket innebär att denna föreskrift tillämpas i befintliga miljöer (BFS 2013:9).  
 
ALM 2, som förkortar 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, tillämpas däremot vid nyanläggning på allmänna platser eller 
områden för andra anläggningar än byggnader. Även denna föreskriver att 
platserna ska göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse och/eller orienteringsförmåga (BFS 2011:5).  
 
Differensen mellan en föreskrift och ett allmänt råd är att föreskriften ska följas 
medan det allmänna rådet bara anger hur något kan eller bör göras för att 
uppfylla lagen eller föreskriften som det allmänna rådet är kopplat till. Skulle 
utformningen ske på annat sätt än det allmänna rådet anger så ska det kunna 
bevisas att lagen eller föreskriftens krav ändå uppfylls (BFS 2011:5 ALM 2). 
 
Ytterligare stöd i planeringen för tillgänglighet finns i Trafikverkets publikation 
”Vägar och gators utformning” (VGU 2012). Skriften är framtagen i 
sammarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Trafikverket (TRV). Denna innehåller riktlinjer som bör beaktas vid planering 
av utomhusmiljö. Det för att underlätta och öka tillgängligheten för bland annat 
personer med blindhet.  
 
Sammanfattningsvis så finns en rad lagar, förordningar, allmänna råd, riktlinjer 
och policydokument kring tillgänglighet och användbarhet. Dessa ska tas i 
beaktning vid planering av utomhusmiljö. Med tanke på att samhällets 
gemensamma utomhusmiljöer ofta planeras av fysiska planerare/ 
planeringsarkitekter så är därmed frågor i ämnet högst relevanta att studera 
inom disciplinen för fysisk planering. 
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3.4 HISTORIK 

Ur ett historiskt perspektiv har personer med funktionsnedsättning många 
gånger varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället, 
däribland personer med blindhet. Segregering och institutionalisering har varit 
vanligt då dessa personer ansågs avvika från normen (Prop. 1999/2000:79). 
 
Fram till 1960-talet dominerades synen på personer med funktionshinder av 
att problemet låg hos individen själv. Det var med andra ord 
funktionsnedsättningen hos individen som ansågs orsakade deras 
avvikankande sätt att leva. Under 1960-talet förändrades synsättet och kom 
att fokusera på de problem som samhällets fysiska utformningar medförde för 
personer med funktionshinder (Prop.1999/2000:79). I ett program från 
Handikappförbundets Centralkommitté år 1972 fastställs det att;  
 

”Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. 
Därför kan handikapp elimineras. Det gör man genom att förändra 
samhället” (Prop.1999/2000:79). 

 
Således ändrades fokus från att det var individen som skulle anpassa och 
interera sig till samhället, mot att det var samhället som skulle anpassa och 
integrera sig till individen. Det senare är en del av det relativa 
handikappbegreppet. Begreppet syftar till att det är samhället som skapar 
handikappet. Vilket således innebär att ansvaret för funktionsnedsättningen 
tas från individen och läggs istället på omgivningen och den fysiska miljön 
(Högström 2012).  
 
Specifikt stöd i den fysiska miljön för personer med blindhet är bland annat 
pollare och taktila kartor, men också taktila ledstråk. Det för att underlätta och 
minimera konsekvenserna av utomhusmiljöns hinder för brukaren (Blasch, 
Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 2000a; VGU 2012).  
 
I en historisk kontext så har räcken, rep och snitslade banor använts som 
guidning under lång tid. Det för att hjälpa personer med blindhet att orientera 
sig. Det är dock inte förrän på 1900-talet som Japan skapade ett mer 
standardiserat system för artificiella ledytor. Samtidigt fanns där stora 
skillnader i utformingen av ledstråken, eftersom standardiseringen inte alltid 
tillämpades. Inte förrän på 1980-talet uppmärksammandes problematiken av 
amerikanarna och som då införde den så kallade ANSI-standarden. I dag 
används de artificiella ledytorna över hela världen, om än i varierande 
utformning och tillämpning (Lu, Siu et al. 2009). Som nämnts under 
föregående rubrik så finns det idag en internationell standard kring artificiella 
ledytor. I den anges det att användningen kan anpassas till respektive lands 
lagstiftning när det gäller vissa detaljer. Det medför därmed en varierande 
tillämpningen och utformningen av de artificiella ledytorna (ISO TC 173/WG7 
2006). 
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I Sverige finns nationella riktlinjer gällande tillgänglighetsutformningar i Vägar 
och Gators utformning (VGU), vilket inkluderar utformning och användning av 
både naturliga och artificiella ledytor. Inom områden som Trafikverket 
ansvarar för ses delar av dessa riktlinjer som krav (VGU 2012). På andra 
platser som exempelvis kommunerna ansvarar för fungerar riktlinjerna 
däremot endast som rådgivande dokument och anger därmed bara hur lagar 
och föreskrifter bör eller kan fullföljas. Det innebär att utformning av det taktila 
ledstråken kan ske på ett annorlunda sätt än vad VGU förespråkar. Det 
väsentliga i sammanhanget är dock att lagen eller förskriftens krav uppfylls 
(BFS 2011:5 ALM 2).  
 
Riktlinjernas oförmåga till styrning kan dock bli problematiska då det idag 
saknas kunskap kring naturliga ledytorna, vilket får följderna att artificiella 
ledytor placeras ut på platser som egentligen redan har naturliga ledytor (SVV 
2013; Westergården 2012). Oförmåga till styrning, tillsammans med 
okunskap, blir därför bekymmersamt då naturliga ledytor ha bevisats vara bäst 
att använda i orienteringsprocessen enligt personer med blindhet (Ståhl & 
Almén 2007; Trafikverket 2013). Det hade därmed varit bättre ur både ett 
tillgänglighetsperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv att istället 
tillvarata de naturliga ledytorna som redan finns i miljön, och som därmed inte 
kostar något att anlägga (Statens väg- och transportforsknings institut [VTI] 
2013).  

3.5 TIDIGARE FORSKNING 

3.5.1 Naturliga ledytor 
Under år 2007 genomförde Ståhl & Almén en studie där personer med 
blindhet fick orientera sig utmed ett flertal olika ledstråk, däribland ledstråk 
med inslag av naturliga ledytor (Ståhl & Almén 2007). Trafikverket har nyligen 
genomfört en likande studie och där slutsatserna blev de samma gällande 
naturliga ledytor (Trafikverket 2013). Nämligen att de är bäst lämpade vid 
orientering och förflyttning för personer med blindhet. Studierna tar dock inte 
upp vilka naturliga ledytor som personer med blindhet själva anser vara mest 
användbara i orienteringsprocessen. Vidare finns det bara ett fåtal tidigare 
studier som över huvud taget tar upp naturliga ledytor som begrepp, samtliga 
av dem är genomförda i Norden (se exv. Bendixen & Benktzon 2013; 
Øvstedala, Lid, et al. 2005a; Svensson, Jonsson, et al. 2007; Havik, Melins-
Dankers et al. 2012). Tidigare forskning studerar alltså inte specifikt naturliga 
ledytor, utan beskriver bara dess värde i arbetet för att förenkla och förbättra 
utomhusmiljöernas tillgänglighet och användbarhet.  
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Tidigare forskning behandlar exempelvis kantstenens 
betydelse för en säker orientering (Havik, Melins-Dankers et 
al. 2012). Begreppet kantsten syftar främst till trottoarkanten 
som ofta återfinns mellan vägbana och trottoar (se Bild 12). 
Denna yta uppges personer med blindhet kunna använda 
som en naturlig ledyta (Trafikverket 2013; Ståhl & Almén 
2007; VGU 2012; Ståhl, Almén et al. 2004; Newman 2010). 
Trottoarkanten beskrivs vara mycket viktig för personer med 
blindhet, då det är utefter denna ledyta som många orienterar 
och lokaliserar sig i trafikmiljön. Trottoarkanten är också viktig 
när personen ska korsa gatan, eftersom hen då kan ta hjälp 
av ledytan för att kunna ta sig över i en rak linje samt att 
förstår när andra sidan av vägbanan är nådd (Havik, Melins-
Dankers et al. 2012).  

Som beskrivits tidigare så orienterar sig personer med blindhet inte enbart 
med hjälp av teknikkäppen, utan de kan också använda sig av ledarhundar. 
Ledarhundarna tränas i att bland annat följa kantstenen mellan trottoar och 
vägbana, så vid avsaknad av trottoarkant finns risken att hunden leder sin 
ägare rätt ut på en trafikerad vägbana. Därmed kan det uppstå en allvarlig 
säkerhetsmässig situation vid frånvaro av trottoarkant eller likande struktur 
(Havik, Melins-Dankers et al. 2012).  

Trottoarkantens som naturlig ledyta beskrivs således av Havik, Melins-
Dankers et al. (2012) som viktig vid orientering och förflyttning för personer 
med blindhet, dock förs inga vidare undersökningar eller diskussioner för att 
vidareutveckla denna typ av ledyta.  
 
Det finns emellertid lång erfarenhet och forskning kring hur personer med 
blindhet orienterar och förflyttar sig, om än inte just gällande naturliga ledytor. 
Svenska myndighetsdokument såsom förordningar och riktlinjer behandlar 
frågan gällande naturliga ledytor på ett likande sätt. Det eftersom som de 
bygger på tidigare forskning; 
 
 

”I första hand ska ledstråket åstadkommas av naturliga 
ledytor som t.ex. väggar, staket, trottoarkanter eller 
gräskanter och kompletteras med konstgjorda ledytor där 
det uppstår glapp i ledningen t.ex. vid indragna fasader, 
korsande gångvägar eller vid andra öppna ytor.” (VGU 
2012:71) 
 
”Miljön ska om möjligt utformas så att den leder oss 
visuellt och taktilt på ett naturligt sätt genom så kallade 
naturliga ledytor.” (Boverket 2005b:71) 
 

 

Bild 12. Trottoarkant 
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Av citaten ovan att döma beskrivs det i de svenska myndighetsdokumenten att 
de naturliga ledytorna först bör tillvaratas i utformningsprocessen av de taktila 
ledstråken. Samtidigt som det enligt litteraturgenomgången finns mycket lite 
forskning kring naturliga ledytor och vilka av dessa ledytor som brukarna 
själva upplever som användbara vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö.  

3.5.2 Övergång mellan naturliga och artificiella ledytor 
Studier har visat på vikten av kontinuitet vid planering och utformning av 
naturliga ledstråk. Finns det glapp mellan ledytorna så tappar brukaren lätt 
ledytan och därmed möjligheten till orientering. En typ av glapp kan vara 
övergången mellan naturliga och artificiella ledytor (Ståhl & Almén 2007; 
Trafikverket 2013). Resultat från en nyligen genomförd studie på uppdrag av 
Trafikverket visar att övergången mellan naturliga och artificiella ledytor kan 
vara problematisk för personer med blindhet. Problematiken kan bland annat 
härledas tillbaka till käpptekniken. Ofta används olika käpptekniker beroende 
på om det är en naturlig- eller artificiell ledyta som brukaren följer. Vid 
orientering utmed naturliga ledytor använde sig studiens testpersoner av 
pendelteknik. Men för att kunna upptäcka de artificiella ledytornas strukturer 
behöver brukarna istället använda glidteknik. Enligt studien tenderar 
personerna med blindhet att missa övergången till artificiella ledytor eftersom 
de fortsätter att använda sig av pendelteknik, istället för att snabbt övergå till 
glidteknik (Trafikverket 2013).  

3.5.3 Tidigare forskningsresultat gällande både naturliga och 
artificiella ledytor 

Det är viktigt att markbeläggningen runt omkring den artificiella ytan är slät. 
Det för att den taktila identifieringen ska kunna bli enklare. Omkringliggande 
material kan därmed påverka möjligheten till att identifiera och urskilja 
ledytorna (Ståhl & Almén 2007; Ståhl, Almén et al. 2004). Denna problematik 
berör främst de artificiella ledytorna, men skulle också kunna vara en 
bidragande faktor till förvirring vid övergång från naturliga till artificiella ledytor.  
 
Ett exempel som försvårar möjligheten för identifiering av ledytor är 
smågatsten. Det eftersom skarvarna mellan stenarna gör så att teknikkäppen 
hoppar och fastnar vid orientering (Ståhl, Almén et al. 2004; SVV 2013). 
Rekommendationer anger att de artificiella ledytorna bör omges av minst 60 
centimeter slät yta (Ståhl & Almén 2007; BFS 2013:9 HIN 3).  
 
Ett annat exempel som också kan medföra både distraktion och obehag för 
brukarna är att det i dagsläget ofta placeras ut element såsom blomlådor, 
gatupratare och cyklar på/vid de planerade ledstråken (Trafikverket 2013). 
Detta gäller både vid orientering utmed naturliga och artificiella ledstråk. 
Samtidigt som de svenska riktlinjerna beskriver vikten av att ledytorna hålls 
fria från hinder (VGU 2012). Som tidigare nämnts så krävs det en hög 
koncentrationsnivå för att personer med blindhet ska kunna skapa mentala 
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kartor över sin omgivning och på så vis orientera sig i miljön (Siu 2012: 
Passini & Proulx 1998; Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006). Vid 
hinder utmed ledstråket störs denna koncentration och personerna tappar lätt 
kontakten med ledytan, vilket såldes innebär att både den upplevda och 
faktiska osäkerheten ökar för brukaren (Trafikverket 2013; Ståhl & Almén 
2007).  
 
Inom den tidigare forskningen framhålls vikten av förståelse för personer med 
blindhets behov vid tillgänglighetsutformning. Det beskrivs vara särskilt viktigt 
att planerare av de taktila ledstråken tänker på att den visuella information 
som tas in via synsinnet inte blir samma information som om den tas in taktilt, 
via teknikkäppen. Det är därför angeläget att inte enbart överväga hur 
detaljutformningen se ut rent visuellt, utan också vilken taktil information som 
ges (SVV 2013; Newman 2010).  

 
Sammanfattningsvis har en litteraturgenomgång genomförts över tidigare 
forskningen. Den undersökte ämnet för taktila ledytor samt behoven för 
personer med blindhets vid självständig orientering och förflyttning i 
utomhusmiljö. Utifrån denna genomgång kan det konstateras att det finns 
mycket lite forskning kring naturliga ledytor. Ett fåtal studier indikerar på att de 
naturliga ledytorna anses vara de mest användbara enligt personer med 
blindhet (Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 2013). Men forskningen har inte på 
ett djupgående sätt studerat vilka naturliga ledytorna som används i praktiken 
enligt brukarna själva. Den har inte heller undersökt om det finns naturliga 
ledytor som anses vara mer respektive mindre användbara, enligt brukarna, 
vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö. 
 
Den tidigare forskningen tar sällan upp begreppet ”naturliga” (ledytor) i 
samband med diskussionen kring taktila ledstråk, utan fokuserar istället på de 
artificiella ledytorna (se exv. Bendixen & Benktzon 2013; Øvstedala, Lid, et al. 
2005a; Svensson, Jonsson, et al. 2007; Havik, Melins-Dankers et al. 2012). 
Ovanstående resonemang indikerar på en informationsbrist gällande de 
naturliga ledytorna, vilket därmed styrker relevansen av vidare forskning i 
ämnet.  
 
Bristen på kunskap gällande naturliga ledytor kan öka risken att ledstråken 
planeras på ett felaktigt sätt, eftersom kunskap i många fall saknas hos de 
som planerar ledstråken (Westergården 2012; SVV 2013). Exempelvis kan det 
vara svårt som planerare att veta vilken ledyta som tenderar att vara mer 
respektive mindre användbar vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö 
enligt personer med blindhet (se exv. VGU 2012).  
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4 Teoretiskt ramverk 

Vid arbete gällande tillgänglighet i utomhusmiljö kan två olika nivåskillnader 
urskiljas. Dels kan tillgänglighet behandlas på en makronivå, där arbetet 
främst syftar till allas lika rätt till förflyttning. Ett exempel på sådant arbete är 
de sedan tidigare nämnda transportpolitiska målen, där avsikten är att resan 
från punkt A till punkt B ska vara tillgänglig för samtliga medborgare. Resan 
inkludera också faktorer såsom säkerhet, miljö samt hälsa vid transporten. Det 
innebär att resan ska anpassas så att ingen kommer till skada.  Målens 
intention är med andra ord att på ett övergripande plan säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
samtliga medborgare (Holmberg & Knutsson 2008). Men för att de 
övergripande målen ska vara möjliga att uppnå behövs också 
tillgänglighetsförbättrade åtgärder på mikronivå, det vill säga på detaljnivå. 

I denna studie ligger fokus på mikronivån. I mikroperspektivet har tillgänglighet 
som begrepp en mer precis betydelse och beskriver relationen mellan 
individens kapacitet och miljöns krav (Holmberg, Ståhl et al. 2008).  

Nedan presenteras och diskuteras termer som är centrala begreppsmässiga 
utgångspunkter för denna studie. Begreppen är miljö-, person- och 
aktivitetskomponenten samt tillgänglighet och användbarhet. 

4.1 Miljökomponenten 
Miljön och dess krav kan studeras utifrån en rad olika synvinklar och kan ha 
flera olika dimensioner (Wahl & Oswald 2000). I denna studie kommer 
emellertid begreppet miljö att avse den fysiska utomhusmiljön och främst 
fokusera på fotgängarperspektivet. Vidare definition av begreppet ges av 
Lawson (1983) som menar att den fysiska miljön är den omgivning som finns 
utanför personen och där hen på ett subjektivt sätt kan mäta och tolka sin 
närhet. Samtidigt kan miljön, enligt Lawson, uppmätas på ett objektivt sätt av 
andra utomstående personer (Lawson 1983).  
 
 



 29 

4.2 Personkomponenten 
En persons funktionsnedsättning kan se mycket olika ut och kan bestå av en 
eller flera funktionella begränsningar. Exempelvis är en person med blindhet  
funktionsnedsatt på grund av sin avsaknad av användbara synrester, men 
samtidigt kan hen också ha andra funktionella begränsningar. En funktionell 
begränsning är en objektiv bedömning, vilket innebär att bedömningen bör 
grunda sig på ett professionellt utlåtande (Iwarsson & Slaug 2001). Beroende 
på typ och grad av funktionell begränsning varierar personens funktionella 
kapacitet (Holmberg, Ståhl et al. 2008). Den funktionella kapaciteten påverkas 
dock också av personens erfarenhet, personlighet och vilja till bland annat 
träna i orientering och förflyttning (Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, 
Lang et al. 2000a).  

4.3 Aktivitetskomponenten 
För att en person med exempelvis blindhet som funktionsnedsättning ska 
uppleva att hen kan använda miljön krävs en lyckad interaktion mellan person- 
och miljökomponentent. Men anledningen till att själva interaktionen 
överhuvudtaget sker är på grund av den tilltänkta aktivitet som personen i 
fråga önskar att göra. Personen behöver med andra ord undersöka miljöns 
krav eftersom hen vill genomföra någon form av aktivitet i den aktuella miljön 
(Lawson & Nahemow 1973). Aktivitetskomponenten kan alltså definieras 
utifrån en persons handling eller uppgift i specifik miljö (Kielhofner 1992), 
såsom exempelvis orientering och förflyttning i utomhusmiljö.  

4.4 Tillgänglighet 
Begreppet tillgänglighet beskriver mötet mellan en persons funktionella 
kapacitet och de krav som den fysiska miljön ställer på dess brukare, vilket 
innebär att kunskap om både personen och miljön är nödvändig för att kunna 
mäta tillgängligheten (Holmberg, Ståhl et al. 2008). Vidare kan begreppet 
förklaras genom att i interaktionen mellan en persons funktionella kapacitet 
och miljöns krav skapas möjligheter och begränsningar för utförande av olika 
aktiviteter. Vid aktiviteter då personens kapacitet understiger miljöns krav 
skapas en negativ situation, det vill säga när personens inte klarar av miljöns 
utmaningar. Beroende på personens kapacitet kan således tillgängligheten till 
miljön variera. Ju lägre en persons funktionella kapacitet är, desto känsligare 
blir hen för miljöns krav och desto mer negativ blir effekterna. Denna förklaring 
av begreppet kommer från den så kallade mottaglighetshypotesen, som är en 
del av den ekologiska teorin om åldrande (Lawson & Nahemow 1973). För att 
en person ska ha tillgänglighet behöver därmed hens funktionella kapacitet 
vara likvärdig eller överstiga miljöns krav. Denna balans kan antingen 
påverkas av att personens funktionella kapacitet höjs, att miljön krav sänks 
eller en kombination av dem båda. Personens förmåga till förflyttning beskrivs 
objektivt utifrån funktionsnedsättning och av eventuella förflyttningshjälpmedel, 
medan miljöns krav framställs i en objektiv relation till officiella standarder och 
riktlinjer (Newman 2010). Specifik kunskap om miljökomponeten införskaffas 
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genom inventering vid aktuell bedömning. Genom standardiserade 
inventeringsprotokoll bedöms omgivningen objektivt utifrån förutbestämda 
variabler. Det är dock först i analysen av relationen mellan person- och 
miljökomponenterna som slutsatser kan dras huruvida platsen är tillgänglig 
eller inte. Det innebär således att tillgänglighet är relativt begrepp (Holmberg, 
Ståhl et al. 2008). Tillgängligheten kan med andra ord mätas genom de 
uppgifter givna av miljön såsom avstånd, restid och utformning, samt genom 
att behandla och analysera de professionellt framtagna uppgifterna angående 
personens funktionskapacitet (Iwarsson & Slaug 2001). Det gör därmed 
begreppet objektivt i sin natur (Holmberg, Ståhl et al. 2008).  

4.5 Användbarhet 
Till skillnad från tillgänglighet är användbarhet istället en subjektiv bedömning.  
Begreppet beskriver personens egen uppfattning beträffande i vilken mån som 
önskad aktivitet kan utföras i given miljö, exempelvis att orientera och förflytta 
sig i en specifik utomhusmiljö. För att kunna studera användbarheten behöver 
kunskap införskaffas på personnivå, vilket ur ett samhällsperspektiv ofta gör 
det praktiskt omöjligt att bedöma och utforma miljön ur ett strikt 
användbarhetsperspektiv. Utifrån begreppets definition skulle dessutom miljön 
behöva gestaltas specifikt utifrån varje persons behov i aktuell miljö, vilket inte 
är praktiskt genomförbart (Holmberg, Ståhl et al. 2008).  

Användbarheten kan studeras genom ”critical incidens”-metodiken, vilket 
innebär studier genom medföljande observation. Metodens går ut på att en 
person med funktionshinder förflyttar sig längs en sträcka och uppger de 
brister som hen stöter på för observanten. Samtidigt iakttar och registererar 
observanten de hinder som tycks uppkomma under sträckan. Det innebär att 
metoden både ger ett in- och utifrån perspektiv på användbarheten hos den 
studerade sträckan (Holmberg, Ståhl et al. 2008). Här stämmer dock inte alltid 
personens subjektiva uppfattning om miljöns användbarhet överrens med 
utomståendes föreställningar om miljöns tillgänglighet (Gitlin 1999; Iwarsson & 
Ståhl 2003). Exempelvis kan den enskildes uppfattning gällande 
användbarheten av en plats variera under dygnets timmar, trots att platsen per 
definition har samma tillgänglighet. Ett annat exempel kan vara att personen 
klarar av ett enklare hinder, men om hindret återkommer ett flertal gånger så 
kan antalet tillsammans göra förflyttningen oöverstiglig och därmed blir miljön 
inte användbar. Anledningen till varför personen inte klarar av ett flertal hinder 
längs med förflyttningen kan vara bristande ork och uthållighet på grund av 
ålder eller annan funktionsnedsättning (Holmberg, Ståhl et al. 2008). 
Beskrivna anledningar kan återkopplas till tidigare resonemang kring att 
personkomponenten inte nödvändigtvis bara behöver utgöras av en funktionell 
begräsning, utan kan vara ett flertal (Iwarsson & Slaug 2001). Specifikt för 
personer med blindhet är att personen själv kan anse att en miljö är 
användbar, men observatören ser att brukaren går på en osäker plats. Det 
utan att brukaren själv är medveten om faran (Gitlin 1999; Iwarsson & Ståhl 
2003).  
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Komponenterna miljö, person samt aktivitet är centrala begreppsmässiga 
utgångspunkter i denna studie, då samtliga tre behöver vara kända för att 
undersöka om platsen per definition är tillgänglig (Holmberg, Ståhl et al. 
2008). Tillgängligheten är en grundläggande förutsättning för att miljön ska 
kunna vara användbar (Holmberg, Ståhl et al. 2008; Newman 2010). I denna 
studie kommer användbarhet att studeras, därför är ovan beskrivna begrepp 
viktiga i förståelse av denna studies undersökning och resultat.   



 32 

5 Metod & Material 

Syftet med kapitlet Metod & Material är att beskriva varför och hur det 
empiriska materialet har samlats in och analyserats. Studien har genomförts 
med en så kallad modellkombination. Vilket inneburit att studien har frångått 
den konventionella uppfattningen kring att samhällsforskningen har två 
separata undersökningsstilar, nämligen bekräftande undersökning och 
exploaterande undersökning (Denscombe 2009).  
 
Vanligtvis innebär en bekräftande undersökning att forskaren prövar sina 
teorier i studien. Specifikt för denna studie fanns teorin om att naturliga ledytor 
är det bästa alternativet vid orientering och förflyttning för personer med 
blindhet i utomhusmiljö (Ståhl & Almén 2007; SVV 2013; Trafikverket 2013; 
VGU 2012; Boverket 2005b). Samtidigt finns det enligt studiens 
litteraturgenomgång mycket lite forskning som visar på vilka typer av naturliga 
ledytor som faktiskt används av brukarna och vilka de anser som mest 
användbara vid orientering och förflyttning. Vilket således innebar att den 
delen av undersökningen borde ske förutsättningslöst. Att genomföra en 
studie utan att ha någon förutbestämd hypotes kallas exploaterande 
undersökning, vilket därmed innebär att forskaren kan upptäcka nya 
infallsviklar (Denscombe 2009). En modellkombination där båda 
tillvägagångsätten inarbetas i projektet har således varit användbar i arbetet 
med att undersöka studiens syfte och frågeställning.  

5.1 URVAL AV DELTAGARE 

Studien har haft ett flertal olika urvalskriterier för personerna som senare har 
ingått i undersökningsgruppen. Samtliga personer vara totalt blinda enligt 
WHO:s definition (2001). Det för att på så vis säkersälla att det enbart är 
taktiliteten hos ledytorna som studerats. Personerna i undersökningsgruppen 
skulle också vara vana vid att röra sig på ett självständigt sätt i utomhusmiljö 
med hjälp av teknikkäpp. Vidare målsättning var också att få en så stor 
spridning som möjligt i fråga om kön, ålder och bakgrund hos personerna för 
undersökning.  
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Forskaren har kommit i kontakt med majoriteten av undersökningspersonerna 
genom syncentralens patientregister. Kontaktskapandet inleddes med att 
forskaren först tog kontakt med tre syncentraler för att få hjälp med att samla 
ihop en lämplig undersökningsgrupp utifrån urvalskriterierna.  Alla tre 
syncentraler var villiga att hjälpa till och därefter identifierades målgruppen, 
utifrån ett antal kriterier, med hjälp av arbetsterapeter och synpedagoger på 
respektive syncentral. Därpå ringde arbetsterapeuterna/synpedagogerna till 
deras respektive brukare för att undersöka om intresse fanns att medverka i 
studien. 17 personer uttryckte intresse och fick därefter ett mail med kort 
information kring studien. I mailet fanns också kontaktuppgifter, vilka i vissa 
fall användes för att ta kontakt med forskaren via mail eller per telefon. I andra 
fall ringde forskaren upp ett antal intressenter efter att ha fått 
kontaktuppgifterna från syncentralerna. 

11 personer har medverkat i studien. Anledningen till varför de övriga 6 
personerna inte ville medverka är oklart. Den slutgiltiga 
undersökningsgruppen utgjordes av både män och kvinnor samt hade 
varierande åldrar och bakgrunder (se Tabell 1 samt Bilaga 1). Beroende på 
syncentralernas lokalisering har också urvalgruppen haft en geografiks 
spridning, vilket med andra ord innebar att de olika personerna bodde i olika 
delar av landet. Personerna i undersökningsgruppen var bosatta i Dalarnas 
län, Stockholm län, Östergötlands län samt Malmöhus län (Skåne län).  
 

Tabell 1. Beskrivning av personkomponent. Framtaget material från frågeundersökning 

Personkaraktäristika 
och funktionella 
begränsningar              
Kön  K K M M M M M M M K M 
Ålder (ca.) 30 70  65 75 75 25 45 35 55 40 65 
Antal år med blindhet  F 7 2 25 5 25 24 F 15 20 5 

M= Man, K= Kvinna, F= Blindhet sedan födseln 

5.2 AVGRÄNSNING 

Den geografiska avgränsningen av frågeställningens undersökningsområde 
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 2013:9 - HIN 3). Riktlinjerna 
behandlar planering och anläggning av nya allmänna platser och inom 
områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 - ALM 2). Den 
juridiska definitionen av begreppet allmänna platser är ett samlingsnamn för 
gata, väg, park, torg eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett 
gemensamt behov (BFS 2011:5 - ALM 2). Begreppet andra anläggningar än 
byggnader definieras enligt lagstiftningen som exempelvis fritidsområden, 
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nöjesparker, djurparker, golfbanor, skidbackar med liftar, campingplatser, 
småbåtshamnar, friluftsbad, parkeringsplatser utomhus eller 
begravningsplatser. Kraven enligt ALM 2 gäller den mark som ligger i direkt 
anslutning till anläggningarna och behövs för att de ska kunna användas för 
avsett ändamål (SFS 2010:900 - PBL). Studiens frågeställning har därför 
begränsat till allmänna platser och områden för andra anläggningar än 
byggnader, då föreskrifterna endast behandlar dessa. I denna studie 
användes emellertid begreppet utomhusmiljö istället för allmänna platser. Det 
eftersom detta begrepp har en mer ordinär klang och inte upplevs så juridiskt 
betingat. 
 
Eftersom undersökningsgruppen saknar användbara synrester har studien 
begränsats till taktiliteten hos ledytorna, vilket innebär att ljushets-
kontrasterande åtgärder lämnas utanför arbetets undersökningsram. 
 
Studien har genomförts vid intuitionen för fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola, vilket innebär att fokus har varit på planerings-
perspektivet. Genom att ha undersökt frågeställningarna utifrån ett 
planeringsperspektiv är förhoppningen att en mer heltäckande bild har givits 
gällande vilka naturliga ledytor som faktiskt används vid orientering och 
förflyttning i utomhusmiljö av personer med blindhet, samt vilka specifika 
naturliga ledytor som därmed bör tillvaratas i utformningsprocessen av taktila 
ledstråk. Slutligen är det också viktigt att poängtera att studien varken har 
berört estetisk gestaltning eller andra trafikrelaterade frågor. 

5.3 METOD  

För att besvara studiens frågeställningar har metoden intervju använts. Valet 
av metod var direkt kopplad till de frågeställningar som avsetts studeras i 
arbetets undersökande delar. Arbetets metod behövde kunna fånga personer 
med blindhets uppfattningar, känslor, åsikter och erfarenheter. Det för att få 
fram deras uppfattning om användbarheten hos de naturliga ledytorna i 
utomhusmiljö vid orientering och förflyttning. Det innebär således att 
intervjufrågorna ställs utifrån personer med blindhets intresse. 

Nedan har Esaiasson, Gilljam et al. (2012) begrepp används för att förklara 
metoden intervju tillsammans med dess underkategorier, samt deras relevans 
utifrån denna studies syfte och frågeställning.  

I första steget delas metoden intervju upp i två underkategorier, nämligen 
informantundersökning och respondentundersökning. Denna uppdelning gäller 
oberoende av frågesätt, ämne, intervjuperson och så vidare (Esaiasson, 
Gilljam et al. 2012).  

Respondentundersökningen är vald då den är mest lämpad utifrån denna 
studies syfte och frågeställningar.  
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5.3.1 Respondentundersökning 
Vid en respondentundersökning är det respondentens egna tankar som är 
studieobjektet.  Undersökningen går ut på att analysera vad personen tycker 
och tänker om en specifik situation, plats eller likande. Det innebär att samma 
intervjufrågor kan ställas till en rad olika personer. På så vis ges forskaren 
möjlighet till att urskilja svarsmönster som kan förklara undersökningens 
problematik (Esaiasson, Gilljam et al. 2012).  

Respondentundersökning kan i sin tur delas upp i två underkategorier, 
nämligen samtalsundersökningar och frågeundersökningar. I denna studie 
benämns de båda underkategorierna som frågesätt. Båda frågesätten har 
används under studiens intervjuer. Enligt Esaiasson, Gilljam et al. (2012) finns 
det ingen klar distinktion mellan de båda kategorierna, men det finns vissa 
punkter som kan ge en viss uppfattning om skillnaderna.  Nedan förs en 
diskussion kring differensen mellan frågesätten. Denna diskussion är viktig i 
förståelsen av intervjuernas genomförande samt hur och på vilket sätt 
respektive frågesätts använts för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  

1. Vid samtalsundersökningar försöker forskaren föra ett interaktivt 
samtal med intervjupersonen, medan i frågeundersökningar frågas ofta 
standardiserade frågor och respondenten måste välja mellan ett antal i 
förväg bestämda svarsalternativ.  Även i en samtalsundersökning finns 
det ofta en uppsättning färdigformulerade frågor, skillnaden här är 
emellertid att frågorna ordning kan variera beroende på hur dialogen 
utvecklas samt att respondenten kan utveckla sitt resonemang kring 
svaren (Esaiasson, Gilljam et al. 2012). 
 

2. I samtliga typer av undersökningar finns ett syfte, men frågesättet är 
ofta olika beroende på typen av syfte. Vid en frågeundersökning 
försöker forskaren ofta sondera ut olika svar hos en viss population av 
människor. Genom resultatet kan sedan en hypotesprövning ske. 
Under en samtalsundersökning handlar det snarare om att försöka 
klarlägga människors uppfattningar och på så vis kunna utveckla 
begrepp och definitioner. Vid ett mer djupgående samtal är det också 
möjligt för forskaren att undersöka människors tänkande (Esaiasson, 
Gilljam et al. 2012). Sammanfattningsvis tenderar 
samtalsundersökningen ha sitt fokus på upptäckande, medan 
frågeundersökningen har i regel ett mer kontrollerande syfte 
(Denscombe 2009).  
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2009). Det eftersom samtalsundersökningen just undersöker människors 
upplevelser och känslor kring deras vardagsliv (Esaiasson, Gilljam et al. 
2012). Vilket innebär att denna studies samtalsundersökning undersöker 
innebörden och följderna av respondenternas funktionsnedsättning. 
 
Med tanke på att studies undersökningsgrupp har valts utifrån dess 
funktionsnedsättning har det därför varit extra viktigt med etiska överväganden 
i utformningen av intervjufrågorna. Vidare har det varit en utmaning för 
forskaren att få respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationerna 
och på så vis kunna få fram så mycket relevant information som möjligt. Det 
har emellertid varit en avvägning mellan att som forskare vara socialt artig och 
samtidigt försöka undvika problematiken kring intervjueffekten. Den effekt där 
respondenterna ger de svar som de tror att forskaren letar efter. Det gör att 
tilliten i samtalsundersökningens resultat kan minska, vilket utgör en av 
osäkerhetsfaktorerna hos detta frågesätt (Esaiasson, Gilljam et al. 2012). 
Utöver de mänskliga aspekterna kring samtalsundersökningen så är detta 
frågesätt tidskrävande. Det eftersom intervjusvaren tenderar att vara av icke-
standardiserade karaktär (Denscombe 2009). Det gör att analysen av det 
insamlade materialet har tagit lång tid.  
 
I detta stycke har det redogjorts för en av respondentundersökningen två 
frågesätt, nämligen samtalsundersökning. Respondentundersökningens andra 
frågesätt är frågeundersökning och denna redogörs det för under 
nästkommande rubrik.  

5.3.3 Frågeundersökning 
I denna studie är syftet med frågeundersökningen att på ett tids- och 
resursmässigt effektivt sätt samla in en större mängd enkelt och onyanserat 
material om personer med blindhets förutsättningar för orientering och 
förflyttning i utomhusmiljö. Trots undersökandet av det subjektiva begreppet 
användbarhet hos naturliga ledytor i utomhusmiljö enligt personer med 
blindhet, så är det samtidigt viktig med enkel och onyanserad 
bakgrundsinformation vid analys av det insamlade materialet från 
samtalsundersökningen. Det för att kunna förstå bakomliggande orsaker och 
faktorer till respondentens resonemang.  

En fördel med frågeundersökningar anses vara att svaren mer eller mindre blir 
förkodade vid själva insamlingstillfället (vid intervjun). Genom förkodade svar 
kan forskaren på ett enkelt och snabbt sätt analysera och kategorisera 
frågeundersökningens resultat. Då undersökningen leder till exakt data kan 
också svarsresultaten hanteras och analyseras på ett sätt som minimerar 
tolkning från forskaren, vilket således innebär att slutresultatet i mycket liten 
grad påverkas av den mänskliga faktorn (Bryman 2011). 

Förkodade svarsalternativ kan med andra ord vara praktiska för forskaren, 
men också för respondenten som slipper tänka ut hur hen ska uttrycka sina 
funderingar och resonemang. Här behöver hen istället bara utföra den relativt 
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enkla uppgiften med att plocka ut ett redan färdigformulerat svarsalternativ. 
Men samtidigt som de färdigformulerade svaralternativen är behändiga för 
båda parter kan de också vara frustrerande för respondent eftersom 
svarsalternativen inte tillåter hen att formulera sitt eget svar (Denscombe 
2009).  

Genom att svarsalternativen redan är förutbestämda av forskaren finns risken 
att resultaten blir ofullständiga. Det eftersom svaren då snarare speglar 
forskarens hypotes om hur respondenten ska svara. Frågeformuläret kan 
således tvinga in undersökningens svar i en struktur som egentligen inte 
återspeglar verkligheten (Denscombe 2009).  

Trots sina metodlogiska brister ansågs både fråge- och 
samtalsundersökningen vara lämpliga frågesätt att använda vid 
intervjutillfällena. Främst för att de kompletterade varandra och därmed ges en 
mer heltäckande bild av undersökningsområdet än om bara en av frågesätten 
använts. Under nästkommande rubrik redogörs det för hur intervjumetoden 
realiserats i studiens undersökande delar samt varför. 

5.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Metoden intervju kan genomföras på en rad olika sätt. Men med tanke på 
urvalsgruppens funktionsnedsättning skulle ett tillvägagångsätt med skriftliga 
frågor, såsom enkätundersökning, kunnat medföra en rad olika 
komplikationer. Exempelvis att respondenten inte hade specialteknik för digital 
uppläsning eller inte hade någon som kunde läsa frågorna för hen. Enkäter 
skiva i punktskrift låg bortom studiens omfattning i tid och resurser, samt att 
alla personer med blindhet inte kan läsa punktskrift. Enkätundersökning skulle 
därmed inte ha varit det bästa alternativet för studiens undersökning.  
 
Utifrån undersökningsgruppens funktionsnedsättning lämpade sig istället ett 
tillvägagångsätt som baserades på muntlig kommunikation. Men även här 
behövde urvalsgruppens funktionsnedsättning tas i beaktning. Många 
personer med blindhet har också andra funktionsnedsättningar och upplever 
svårigheter med att ta sig från en plats till en annan (Siu 2009; Passini & 
Proulx 1998; Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006), exempelvis 
från hemmet till en plats för intervju. Att genomföra intervjuerna ”ansikte mot 
ansikte” skulle då kunnat innebära att vissa individer i urvalgruppen skulle 
tackat nej till att medverka i undersökningen på grund av sin 
funktionsnedsättning. Vilket vore olyckligt med tanke på att de är just denna 
orientering- och förflyttningsproblematik som studien undersökt. Utöver 
respondenternas resa hade det ändå varit praktiskt omöjligt för forskaren att 
hinna träffa och samtala med alla personer, eftersom de var bosatta i olika 
delar av landet.  
 
Därmed återstod telefonintervju som det mest lämpliga tillvägagångsättet för 
studiens undersökning. En allmän fördel med intervjuer som genomförs 
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muntligt är att det är möjligt för respondenten att direkt fråga forskaren om hen 
inte förstår frågan. På så vis undviks eventuella missförstånd som senare 
skulle kunna lett till felaktiga svar och därmed missvisande resultat 
(Denscombe 2009).  
 
Det finns dock också nackdelar med att inte träffa intervjupersonen ”ansikte 
mot ansikte”. Det eftersom själva intervjutillfället inte enbart handlar om 
dialogen i sig, utan också om den icke-verbala kommunikation som 
respondenten förmedlar i sina svar. Vid en telefonintervju är denna typ av 
kommunikation inte möjlig att utläsa och därför går forskaren miste om denna 
information (Bryman 2011). 

5.5 ANALYS 

Med tanke på de båda frågesättens olikheter har analysen av det insamlade 
materialet separeras. Nedan kommer en genomgång av respektive frågesätts 
analys. Därefter sker en sammanfattande redogörelse för hur integrationen 
mellan resultaten från de båda frågesättens analys har genomförts.  

5.5.1 Analys av samtalsundersökning 
För att analysera och skapa teman (kategorier) utifrån ett insamlat material 
kan en så kallad ”tematisk analys” användas, vilket är en generell strategi och 
återfinns i tillvägagångsättet Framework. Enligt Bryman beskrivs Framework 
som ”en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data” (Bryman 
2011). I matrisen ställs kategorier och underkategorier upp och bildar slutligen 
en helhetssyn över det insamlade materialet. De olika kategorierna 
identifierats genom noggrann läsning av det insamlade materialet och aktivt 
sökande sker efter återkommande begrepp och resonemang. Som begreppet 
Framework antyder så utgör detta tillvägagångsätt ett ramverk för den 
tematiska analysen i form av ett förhållningsätt kring hur forskaren ska hantera 
det insamlade materialet vid analystillfället (Bryman 2011). När det insamlade 
materialet läses och analyseras finns det ett antal punkter som Ryan & Bernad 
(2003) i Bryman (2011) rekommenderar forskaren att söka efter, nämligen; 

 Repetitioner av ämne. 
 Lokala typologier eller kategorier som är obekanta eller används på ett 

ovanligt sätt 
 Hur resonemang och tankar återges som metaforer och analogier. 
 Hur övergångarna sker mellan olika teman. 
 Likheter och olikheter i det insamlade materialet. 
 Språkliga kopplingar i det insamlade materialet.  
 Reflektion kring information som eventuellet saknas i det insamlade 

materialet.  
 Eventuellt användande av samhällvetenskapliga begrepp som kan 

användas som utgångspunkt för teman. 
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4) Därefter sorterades materialet ut efter färg och skapade på så vis 
punktlistor med två olika kategorier. Kategorierna med dess punkter 
fördes sedan in i en matris. Punkterna under respektive kategori 
kategoriserades åter en gång och kom att utgöra underkategorier. I 
matrisen kunde forskaren sedan på ett enkelt sätt överblicka 
kategorierna som framkommit från analysen av det insamlade materialet. 

5) Kategorier och underkategorier som framkommit efter analysprocessen 
av det insamlade materialet från samtalsundersökningen integrerades 
sedan med materialet från frågeundersökningen (se Figur 2 på 
föregående sida).  

 
 
Syftet med tematisk analys och dess kategorisering har varit att få en 
överblick över det insamlade materialet. Samtidigt är en vanlig kritik kring 
själva kategoriseringsförfarandet att mycket av materialets kontext och 
nyanser kan går förlorande (Kylén 2004; Bryman 2011). Genom att försöka 
reducera och åskådliggöra en stor materialmängd finns faran att underlagets 
komplexitet går förlorad, det finns alltså en risk att kategoriseringen skalar bort 
den information som beskriver hur råmaterialet har påverkats av sociala, 
ekonomiska och globala faktorer (Denscombe 2009). Denna aspekt har varit 
särskilt viktig att beakta utifrån studiens syfte och frågeställning. Det eftersom 
beskrivningen av användbarheten hos naturliga ledytor i utomhusmiljö enligt 
personer med blindhet kan antas ha varit starkt sammankopplad med både 
sociala (personkomponent) och rumsliga (miljökomponent) faktorer.  

5.5.2 Analys av frågeundersökning 
I studien har även frågeundersökningarnas resultat analyserats i en matris. De 
material som är insamlat via frågeundersökningen kan mer eller mindre ses 
som förkodade, vilket således medgett en mer objektiv analys av det 
insamlade materialet (Denscombe 2009). Så skillnaden mellan de båda 
frågesättens analysprocesser är att det insamlade materialet från 
samtalsundersökningen först behöver bearbetas innan 
temansammanfattningarna kan föras in i matrisen.  Det till skillnad från 
frågeundersökningens resultat som direkt fördes in i en matris efter varje 
avslutad intervju. Frågeundersökningens insamlade material har därmed inte 
bearbetats och analyserats på ett lika djupgående som 
samtalsundersökningen. Den sammanställda matrisen över 
frågeundersökningens svar har istället fungerat som ett komplement och som 
förklarnade underlag till respondenternas resonemang i samtals-
undersökningen.  Därmed har det varit viktigt att den erhållna informationen 
från frågeundersökningarna har varit lättöverskådlig, vilket den har varit i 
matrisen. Matrisen har delats upp i två delar. Det i syfte att undvika möjlig 
igenkänning av enskilda respondenter. Se matris som Tabell 1 samt Bilaga 1.  
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5.5.3 Integration mellan analysresultat 
Sammanfattningsvis har samtalsundersökningen och frågeundersökningen 
bearbetats på två olika sätt, trots att de båda undersökningarna genomfördes 
under samma intervjutillfällen. Sättet att bearbeta respektive frågesätt 
baserades på möjligheten till att på ett greppbart vis kunna åskådliggöra den 
stora mängd material som intervjuerna genererat. Samtidigt som det under 
analysen har varit viktigt att relevant information för studien inte skalats bort. 
Resultatet från de båda analysprocesserna har slutligen integrerats.  
 
Det insamlade materialet från intervjuerna har kategoriserats och analyserats 
utifrån studiens teoretiska ramverk, nämligen begreppen miljö-, person- och 
aktivitetskomponenten samt tillgänglighet och användbarhet. I praktiken har 
detta inneburit att de framtagna underkategorierna har ordnats utifrån de tre 
förstnämnda komponenterna. Genom att underkategorierna ordnats på detta 
sätt gör att studiens resultat lättare kan kopplas till studiens teoretiska 
ramverk. Miljö-, person- och aktivitetskomponenterna måste vara givna för att 
undersöka tillgänglighet. Tillgänglighet är vidare en förutsättning för att 
undersöka användbarheten. Denna studie har till syfte att  

”studera användbarheten hos de naturliga ledytorna enligt 
personer med blindhet vid orientering och förflyttning i 
utomhusmiljö i Sverige”. 

De tre komponenterna miljö-, person- och aktivitet är beroende av varandra. 
Miljöns krav behöver vara likvärdiga eller lägre än en persons funktionella 
kapacitet för att en given aktivitet ska vara möjlig (Lawson & Nahemow 1973). 
Specifikt för denna studie behöver således utomhusmiljöns krav vara 
likvärdiga eller lägre för att en person med blindhet ska kunna utföra 
orientering som aktivitet. Aktiveteten är därmed given i denna studie, nämligen 
möjlig orientering och förflyttning för personer med blindhet. Därför undersöker 
studien miljöns krav utifrån personernas angivna kapacitet och förväntade 
aktivitet. Personernas angivna kapacitet syftar till de uppgifter som 
framkommit under frågeundersökningen (se Tabell 1 samt Bilaga 1).  

 

 

Figur 3. Samspel mellan miljö-, person- och aktivitetskomponenten (Illustration framtagen av 
författaren). 

Person 

Aktivitet 

Miljö 
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Resultaten kommer att redogöras utifrån de kategorier som framkom under 
analysen av det insamlade materialet, under respektive kategori behandlas 
framkomna underkategorier.  

5.6 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Undersökningen har realiserats genom telefonintervjuer. Samtliga intervju-
tillfällen var sedan tidigare inbokade och respondenten kontaktades på 
överrenskommen tid.  

Gemensamt för alla samtal var att de inleddes med en kort information om 
undersökningens bakgrund och syfte, följt av information om respondentens 
rättigheter och andra etiska aspekter kring samtalet. Vidare beskrev forskaren 
hur intervjun var upplagd samt att den beräknade samtalstiden var omkring 
30-45 minuter.  

Efter inledningsinformationen ombads respondenten att berätta om en sträcka 
som hen brukar gå i utomhusmiljö, exempelvis till mataffären eller till 
vårdcentralen. Under berättelsens gång uppmanades respondenten att 
beskriva vad i miljön som hjälpte hen att lokalisera och orientera sig utmed 
sträckan. Efter att respondenten berättat klart frågades ett antal 
standardiserade frågor (frågeundersökning) kring respondentens orienterings- 
och förflyttningsförutsättningar, såsom exempelvis om hen fått träning i 
orienteringsstrategier i utomhusmiljö. De standardiserade frågorna var av 
enklare karaktär och hade förutbestämda svarsalternativ. 

Slutligen övergick samtalen i en mer generell diskussion kring vad 
respondenten använder sig av i miljön för att kunna orientera sig och vad hen 
ansåg som användbara respektive mindre användbara naturliga ledytor att 
orientera och följa i utomhusmiljö. 
 
Frågorna har haft en bestämd ordningsföljd vid samtliga telefonintervjuer. 
Ordningsföljden har varit viktig då den inledande skildringen kring en vanlig 
promenadsträcka hade en stimulerande effekt på respondentens återgivande 
och förde in hen på undersökningens ämne. Det har medfört att de flesta 
respondenterna ofta snabbt förstod studiens inriktning och på så vis har 
svaren under samtalsundersökningen många gånger blivit relevanta för 
studiens syfte och frågeställning.  

Samtliga telefonintervjuer spelades in i analyssyfte. Något som 
respondenterna informerades om vid intervjuns inledningsskede. Eventuellt 
hämmande effekt på grund av själva inspelningsaspekten var inte märkbar 
under samtalstillfällena.  
 
Respondenterna har anonymiserats i återgivningen av intervjumaterialet. Det 
eftersom det idag finns förhållandevis få personer med blindhet. Vilket innebär 
att forskare eller andra som arbetar med dessa personer således skulle kunna 
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spåra vilken respondent som sagt vad, trots att exempelvis bara ålder och län 
angivits.  
 
Antalet respondenter som intervjuats har varit beroende av teoretisk mättnad.  
Begreppet teoretisk mättnad innebär att undersökningens frågor och 
provisoriska förklarningar inte vidare förklaras, stöds, modifieras eller 
utvecklas ytterligare av fler intervjuer (Gillham 2008). I inledningsskedet av 
denna studie planerade forskaren att genomföra intervjuer med 15-20 
personer, men efter 11 intervjuer bedömdes teoretisk mättnad vara nådd. Det 
eftersom forskaren märkte att respondenterna tog upp ungefär samma ämnen 
och gav liknade svar på frågorna under intervjutillfället. Därmed ansågs 
ytterligare intervjuer inte kunna ge mer relevant material till studien.  

5.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER  

Studien bedöms inte påverkat undersökningsgruppen ur ett etiskt perspektiv 
då studien fokus har legat på att utreda personernas upplevelser av den 
fysiska miljön utifrån deras funktionsnedsättning. Vilket således inneburit att 
studien inte har riktat sig personligen till de medverkande respondenterna, 
utan de har snarare setts som representanter för gruppen människor som har 
funktionsnedsättningen blindhet. 

Under intervjutillfällen har de medverkande blivit informerade om intervjuns 
syfte samt att de när som helst under samtalet kan avbryta, utan särskild 
anledning. 
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6 Resultat 

Nedan presenteras resultatet från studiens undersökande delar. Analysen av 
materialet har inkluderat samtliga intervjuer.  

6.1 DÄRFÖR ÄR NATURLIGA LEDYTOR MEST ANVÄNDBARA 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de förklarade att de främst 
använde sig av trottoarkanter, taktila övergångar, husväggar, m.fl. i 
orienteringsprocessen. Vilket således innebär att de främst använder sig av 
naturliga ledytor. 

Det fanns emellertid en spridning i svaren gällande hur stor andel i valet av 
ledytor som faktiskt var naturliga. Vissa av respondenterna använde enbart 
naturliga ledytor medan andra inte lade så stor vikt vid vilken kategori ledytan 
föll under, så länge den gick att följa. R5 beskrev det som att hon helt enkelt 
använde vad som fanns i miljön då hon orienterade, vilket också var 
andemeningen i flera av de andra intervjuerna (R4; R6; R7; R9).  

Enligt många av respondenterna skapar öppna ytor en stor osäkerhet 
eftersom de inte vet var det befinner sig samt att det beskrivs som mycket 
svårt att hålla en rak kurs över platsen (R5; R7; R10; R11). Därför tryckte 
samtliga respondenter på vikten av existerande ledytor för att kunna bygga 
upp mentala kartor över sin omgivning. Någon av respondenterna sa detta 
rakt ut under samtalet (R7). Medan de andra enbart syftade till det genom att 
exempelvis poängtera hur viktigt det är med användbara ledytor i 
utomhusmiljön. Som komplement till ledytorna valde många att använda sig 
av andra sinnen såsom hörsel och lukt. Nedan sker en genomgång av svaren 
kring vikten av andra sinnen vid avsaknad av användbara synrester 
(personkomponenten). Därefter presenteras miljökomponenten som 
behandlar vilka ledytor i miljön som personer med blindhet uppgav var de 
mest användbara, samt varför de ansågs mest användbara vid orientering och 
förflyttning i utomhusmiljö (aktivitetskomponenten). 
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Kompletterande sinnen 
Flertalet av respondenterna angav att de hade tränat upp sina sinnen under 
åren då de haft blindhet. Tre av respondenterna har fötts blinda eller förlora 
synen under sina första levnadsår, medan de andra förlorat sin syn under 
olika tidpunkter i livet (se Tabell 1). De respondenter som aldrig har kunnat se 
eller inte kommer ihåg när de haft någon syn ansåg ändå att de upplever att 
de tränat upp sina andra sinnen under tidens gång. Det är dock främst de 
respondenter som fått sin blindhet i vuxen ålder som tydligast beskiver att de 
märkt framsteg i träningen gällande utvecklandet av kompletterande sinnen.  

En av respondenterna beskriver att det ofta är så att personer som är 
”barndomsblinda” har mer välutvecklade sinnen. Det eftersom de sedan tidig 
ålder har behövt förlita sig på andra sinnen utöver sin syn (R9). Samtidigt 
menar han på att hur bra en person blir på att utveckla och använda sina 
andra sinnen (utöver synen) är beroende på hur mycket tid och energi som 
hen är beredd att lägga ner på träning. 

Tre av de elva respondenterna uppgav att de hade någon form av 
funktionsnedsättning utöver blindhet (R7; R8; R11). Dock var det vissa 
respondenter som uppgav att de exempelvis inte kunde känna lukt, samtidigt 
som de sa att de inte hade någon annan funktionsnedsättning utöver sin 
blindhet.  

Luktsinne  
En respondent uppgav att han förlorat luktsinnet i samband med en operation 
för att par år sedan och kan därför inte använda detta sinne för att exempelvis 
säkerställa att han går förbi en restaurang eller ett bageri. Luktsinnet 
upplevdes enligt många av respondenterna enbart som ett komplement eller 
som en bekräftelse på att de exempelvis passerade olika typer av affärer 
såsom tebutiker eller andra verksamheter som har en tydlig och säregen lukt 
(R5; R7; R8; R9).  

Hörselsinne 
R8 beskriver att hörseln har blivit sämre i takt med att han blivit äldre och nu 
kan han inte längre lokalisera var övergångstället är genom att lyssna efter 
andra människors fotsteg. Samtliga respondenter svarade att de använde sig 
av hörsel vid orienteringen, dock använde R8 och R11 hörseln i mindre 
utsträckning än förut. Enligt svaren från intervjuerna så kan hörseln användas 
på flera olika sätt. R1, R2, R7 och R8 beskiver att de orienterar sig med hjälp 
av de ljud som skapas när teknikkäppen slår mot markbeläggningen, därför 
trycker de på vikten av dels rätt droppsko för endamålet, men också 
markbeläggningens material. De menar alltså på att det är viktigt att 
ledstråken utformas med en typ av markbeläggning som ger ifrån sig ett 
distinkt ljud vid möte med droppskon. R2 beskiver vidare att han lyssnar efter 
skillnaden mellan ”höger och vänster klick”, vilket innebär att han lyssnar efter 
om ljudet skiljer sig mellan droppskons beröring av markbeläggningen på 
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höger respektive vänster sida. På så vis kan han dels urskilja stråk genom att 
exempelvis följa asfalt på vänster ”klick” och gräs på höger ”klick”, men han 
kan också använda sig av ”klicken” om han gick under ett utskjutande entrétak 
eller likande. Det eftersom” klicken” då får en mer ekoliknade karaktär.  

Att just orientera sig efter eko tenderar att vara vanligt förekommande enligt 
respondenterna. Många av respondenterna uppger att det bland annat 
använder de eko som uppstår då de går utmed husväggar eller då de 
passerar träd eller stolpar (R1; R2; R4; R5; R6; R7; R8; R9). R5 beskriver att 
en del av osäkerheten på öppna ytor utan ledstrukturer är att det inte heller 
finns någon vägg eller liknade att ”höra”. Vidare beskiver R10 att hon helst går 
utmed vägar vid orientering och tycker just därför att det kan vara svårt att 
korsa en större öppen plan, exempelvis ett torg.  

Kinestetiskt sinne 
Två respondenter beskriver att de utnyttjar marklutningar i sin 
orienteringsprocess (R2; R9). R9 ger exemplet då han går över en större 
bilparkering och utnyttjar dess lätta sluttning för att hålla rätt kurs över planen. 
Informationen från markens lutning tog han in via muskelminnet, vilket han 
beskrev som att han kunde kom ihåg hur lutningen kändes i kroppen sedan 
tidigare gånger han gått över planen. 

Känselsinne 
Flera respondenter uppgav att de använde sig av vinden och förhållandet 
mellan sol och skugga i sin orienteringsprocess. R8 beskrev exempelvis att 
vind tenderade att uppkomma kring gatuhörn, därmed använde han känslan 
av vinden mot huden som en indikator på var han befann sig.  

Förhållandet mellan sol och skugga användes av R11 då hon bland annat 
skulle lokalisera åt vilket vädersträck hon skulle gå. Visste hon ungefärlig tid 
på dagen så visste hon också mot vilken kind som solen skulle värma. Vidare 
använde hon också skillnaden i värme mellan sol och skugga i den byggda 
miljön. Exempelvis förstod hon att hon var närheten av en byggnad eller 
likande om solvärmen försvann och blev till kall skugga. 

Den taktila känsla som respondenterna upplevde via teknikkäppen behandlas 
nedan, i samband med miljökomponenten och användbara ledytor. 

R5, R7 och R9 avslutade diskussionen kring kompletterande sinnen genom att 
hävda att det ofta inte är något som de tänker på, utan det sker per ren 
automatik. De menar därför att det kan vara svårt att urskilja vilka sinnen som 
används i specifika situationer. Det som emellertid konstaterades av flertalet 
av respondenterna var att de ansåg att de naturliga ledytorna ofta var enklare 
att förstå och tolka in genom andra sinnen utöver synen.  
 
De personer som i ett senare skede i livet fått sin blindhet propagerade främst 
för de naturliga ledytorna (R1; R2; R3; R8). De menade på att det var enklare 
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för dem att förstå utomhusmiljön genom att exempelvis följa en plantering, 
eftersom de kom ihåg hur en sådan installation såg ut och var uppbyggd. De 
ansåg alltså att var lättare att skapa mentala kartor över omgivningen om de 
redan hade en viss föreställning om hur miljön var utformad. Ledytan gick då 
enklare att sätta in i en kontext. 

Trottoarkanter  
I studien uppgav samtliga respondenter att de använde sig av teknikkäpp vid 
orienteringen och förflyttning i utomhusmiljö, två av respondenterna hade 
också ledarhund (R7; R11). Oavsett vilken typ av hjälpmedel som de använde 
sig av var trottoarkanten en av de mest använda fysiska utformningarna vid 
orientering enligt respondenterna, alltså den kantsten som vanligtvis avskiljer 
trottoaren med vägbanan. R7 menade att en av fördelarna med trottoarkanter 
är att den inte bara försvinner, utan alltid mynnar ut i en avfasning vid ett 
övergångställe eller liknade. Det är alltså logiskt att följa en trottoarkant, vilket i 
sig skapar en känsla av säkerhet (R2; R7).  

En osäkerhet ur trafiksäkerhetssynpunkt är emellertid att personen går nära 
vägbanan för att kunna känna kanten med teknikkäppen. Samtidigt uppger R7 
och R2 att denna typ av ledyta ändå upplevs vara en av de bättre ledytorna då 
det på ett tydligt sätt märks om de skulle trampa snett och därmed hamna på 
vägbanan. Rädsla av att inte känna och upptäcka de eventuella tillfällen då de 
av misstag hamnat på vägbanan är något som återkommer under flera 
intervjuer. Genom trottoarkantens tydliga höjdskillnad och distinkta kant så blir 
denna risk tämligen liten (R2; R5; R6; R7; R10).  

Taktila övergångar mellan två olika ytor 
Rubriken syftar till de övergångar som kan uppstå mellan två olika ytor och 
som känns taktilt via teknikkäpp och/eller fötterna. Den övergång som det 
mest refererades till under intervjuerna var den taktila kanten mellan asfalt och 
gräs, men även andra markbeläggningar såsom jord och grus ansågs som 
användbara.  

Fördelen med taktila övergångar är enligt flera av respondenterna att de ofta 
är enkla att upptäcka och följa. Anledningen uppges vara att de nämnda 
markbeläggningarna skiljer sig från varandra vad det gäller taktilitet, de känns 
med andra ord olika vid beröring (R2; R3; R4).  
 
Samtidigt poängteras det under intervjuerna att den taktila känslan via fötterna 
varierar stort beroende på val av sko. Under sommartid är det lättare att taktilt 
känna övergångarna via fötterna då skorna tenderar ha en tunnare sula än på 
vintern (R8; R10).  
 
Vad som här bör understrykas är att respondenterna beskriver taktila 
övergångna mellan naturliga ledytor. Taktila övergångar mellan naturliga och 
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artificiella ledytor beskrivs å andra sidan som mycket svåra att upptäcka, vilket 
kan medföra att brukaren plötsligt upplever att ledytan bara försvinner (R1). 

Väggar, fasader och staket 
På platser där taktila övergångar såsom asfalt/gräs, grus/gräs eller asfalt/jord 
inte finns att tillgå beskriver respondenterna att de istället tar hjälp av den 
byggda miljön. I tät gatumiljö, eller som många av respondenterna beskiver 
det, ”i stan”, så använder de sig i stor utsträckning av väggar, fasader och 
staket/räcken (R2; R4; R6; R8; R9; R10). Den byggda miljön används dels för 
att följa med teknikkäppen, men de olika fasaderna och hustyperna kan också 
indikera på var utmed sträckan som personen befinner sig och hur långt det är 
kvar till målet (R8).  

Lutningar 
R9 har som tidigare nämnts utvecklat en teknik där han använder sig av 
markens lutningar, således sitt kinestetiska sinne. Detta sinne använder han 
främst på platser som saknar ledytor och där det är svårt att hålla en rak kurs, 
såsom exempelvis över större parkeringsytor. Samtidigt bör det poängteras att 
förmågan till att utnyttja lutningar över stora ytor i orienteringssyfte kräver 
mycket träning och erfarenhet, något som också R9 bekräftar.  
 
Även R2 uppgav att han använde sig av markens lutning vid orientering och 
förflyttning. Vidare beskrevs att han använde trottoarens lutning för avrinning 
(bombering). Det i syfte att förstå var på gångbanan han befann sig. 

Planteringar och buskage 
Flera av respondenterna hade fått sin blindhet i ett senare skede av livet och 
berättade att de kom ihåg hur det såg ut i miljön innan de förlorat synen (R1; 
R3; R8). Just planteringar tycktes vara ett element som var särskilt enkel att 
minnas, vilket medförde att dessa typer av installationer ansågs som viktiga 
vid orientering och förflyttning.  Buskage och häckar var också bra ledytor då 
markbeläggningen inte gick att lita på, exempelvis som vid snö (R6; R8; R10). 
Samtidigt poängterades vikten av att planteringar och buskage var väl 
underhållna, eftersom det annars skapade mer irritation än vad själva ledytan 
gjorde i form av informationsgivare.  

Övriga riktmärken  
Något som frekvent återkom under intervjuerna var vikten av ”hållpunkter” 
eller ”riktmärken” i miljön. Respondenterna syftade här till att deras behov av 
ledytor eller andra fasta punkter i miljön för att veta var de var och i vilken 
riktning de behövde gå för att finna målet. Riktmärkena uppgavs kunna var 
exempelvis parkbänkar, brunnslock och soptunnor (R5). Flera respondenter 
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använde sig också av GPS, där de hade lagt in olika hållpunkter såsom träd 
och stolpar (R1; R8; R11).  

Käppteknik  
En annan förklaring till varför de naturliga ledytorna ansåg mest användbara 
vid orientering och förflyttning var enligt flera respondenter att teknikkäppen 
inte fastnade i ledytans skarvar, vilket annars kunde vara ett stort problem vid 
orientering utmed artificiella ledytor (R1, R3, R8). Det förutsätter dock att de 
naturliga ledytorna är väl underhållna, så att teknikkäppen inte fastnar i 
exempelvis fritt växande buskage eller liknade (R10).  

En respondent ger sin bild av varför han tror att många personer med blindhet 
föredrar naturliga ledytor. Enligt honom så har det att göra med käpptekniken 
och hur personen håller sin teknikkäpp. Respondenten beskriver att 
teknikkäppen behöver glida eller pendla framför kroppen vid orientering och 
förflyttning utmed artificiella ledstråk. Det eftersom det ska var möjligt att 
uppfatta den artificiella ledytans struktur och vad denna är tänkt att indikera. 
Brukaren har alltså sin teknikkäpp mer eller mindre rakt vinklad framför 
kroppen, vilket medför att om teknikkäppen fastnar blir det ett abrupt stopp i 
förflyttningen. Något som också bekräftas av en annan respondent som 
beskriver att han gärna skulle vilja går i rask takt i bekanta miljöer, men att han 
inte vågar detta eftersom när teknikkäppen väl fastnar ”håller han halvt på att 
så ihjäl sig”.  

Vidare beskriver respondenten att om han istället följer ett naturligt ledstråk så 
kan han låta käppen glida utmed ledytan och då hålla käppen vid sidan av 
kroppen. Det gör att käppen inte fastna på samma vis och framförallt blir inte 
stoppet lika abrupt som om han följt ett artificiellt ledstråk. 

Självständighet 
I flertalet av intervjuerna fanns en outtalad vilja över en ökad självständighet, 
exempelvis så som att kunna röra sig fritt utan assistans (R5; R8; R10). För att 
detta ska vara möjligt trycker flera av respondenterna på syncentralernas 
viktiga roll vad det gäller träning i orientering och förflyttning i utomhusmiljö. 
Nio av de elva respondenterna angav att de fått rehabilitering och träning i 
orientering och förflyttning. De andra två uppgav istället att de tränat på egen 
hand och fått tips från bekanta som även de var synnedsatta (R9; R10). Enligt 
R10 är träning nyckeln till en självständig orientering. Vidare beskriver R8 att 
syncentralerna roll är ovärderlig i detta sammanhang. Det eftersom 
arbetsterapeuterna och synpedagogerna på syncentralerna ofta har en lång 
erfarenhet och förståelse för vad personer med blindhet tenderar att kunna 
följa på enklaste sätt. Flera av respondenterna uppgav att de enbart tränats i 
orientering och förflyttning utmed naturliga ledytor. 

En annan aspekt ur självständighetsynpunkt framkom under en av 
intervjuerna då en respondent  hade ett argument som inte förekom under 



 51 

någon av de andra intervjutillfällena, nämligen ”varför ska man som blind bara 
bli hänvisad att följa ett planerat stråk?”.  

Han var emot tanken om att han som i övrigt fullt frisk människa skulle bli 
hänvisad till ett stråk. Han upplevde att undermeningen från samhället var att; 
så länge han som blind följde ledstråken så skulle allt bli bra. Vilket han fann 
fördömmande. Han menade på att han ville ha kontroll över sin egen 
orienteringsprocess och veta var han befann sig i miljön. Respondenten ansåg 
i likhet med flera av de andra respondenterna att naturliga ledytor såsom 
fasader, planteringar och parkbänkar var bra informatörer (R2; R3; R4; R5; 
R7; R8). Vidare menade han att denna typ av information sällan ges om han 
följer ett artificiellt ledstråk, utan då får han mer eller mindre bara följa stråket 
för att se vad som är målet. Enligt respondenten blir därmed de artificiella 
ledstråken inte användbara i hans vardag, eftersom de tar för lång tid. Han 
anser därför att det är bättre och mer tidseffektivt att själv kunna komponera 
ihop sina ledytor med hjälp av vad som finns naturligt i miljön.   

6.2 ORIENTERINGSSVÅRIGHETER I SAMBAND MED NATURLIGA 
LEDYTOR 

Trots att den allmänna uppfattningen hos respondenterna var att de naturliga 
ledytorna var de mest användbara i jämförelse med de artificiella ledytorna, så 
fanns det samtidigt flera områden där orienteringssvårigheter uppstod i 
samband med de naturliga ledytorna.   
 
Ett exempel då det enligt respondenterna uppstår svårigheter vid orientering 
och förflyttning var under vår och höst, då trottoarerna inte sopats. Smågrus 
och löv gör då så att brukarna av ledytorna inte upptäcker dem (R2; R5; R11). 
Löven kan också göra så att gångytorna blir hala, vilket enligt respondenterna 
gör att orienteringen blir mer osäker och förflyttningen går långsammare (R5; 
R11). 

Snö och is 
Enligt studiens resultat var det i särklass största problemet orientering vid snö 
och is. Inte en enda av respondenterna uppgav att de inte fick problem med 
sin orientering och förflyttning vid snöväglag. Istället återgavs det en 
problematik som i många fall var så stor att respondenterna antingen fick hålla 
sig inomhus eller ta färdtjänst (R1; R5; R8; R9; R10). Problematiken i 
samband med snö kan delas upp i två kategorier, nämligen hur snön förändrar 
ljudbilden och hur gatumiljön underhålls. Snöproblematiken påverkar således 
både person- och miljökomponenten, vilket medför att orientering som aktivitet 
försvåras eller omöjliggörs.   
 
Första kategorin gör gällande den förändring i ljudmiljön som snö medför. 
Flera av respondenterna uppgav detta som ett problem eftersom de under 
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övriga året använde sin hörsel till stor del för att kunna orientera sig i 
utomhusmiljön. R7 beskrev att ljuden tonas ner vid snö och R8 menade att det 
blir svårare att höra vilken typ av markbeläggning som han befinner sig på/vid 
eftersom snön dämpar det eko som annars skapas mellan markbeläggningen 
och teknikkäppens droppsko. 
 
Andra kategorin behandlar hur gatumiljön underhåll vid vinterväglag. Under 
intervjuerna ansåg många av respondenterna att kommunernas snöröjning var 
under all kritik och att problem skapades av att upplaget av snövallar kunde 
variera från dag till dag. Genom att snövallarna kan omplaceras utan 
förvarning gör att personerna stundtals går in i och/eller snubblar över vallen, 
vilket skapa en stor osäkerhet i orienteringen enligt respondenterna. Vidare 
beskrivs att andelen ledytor minskas radikalt eftersom snön ”fyller igen” 
många av ledytorna, vilket gör att det inte längre går att skilja på respektive 
struktur. Snöproblematiken berör enligt respondenterna både de naturliga och 
de artificiella ledytorna. Dock utgörs artificiella ledytor vanligtvis enbart av 
strukturer på marken, medan naturliga ledytor också kan vara ytor eller objekt 
ovan marknivå såsom buskage och husväggar. Det gör att vissa naturliga 
ledytor ofta fungerar även vid snö (R8). R7 anser också att trottoarkanten är 
förhållandevis bra att följa vid snö, eftersom den ofta är en av de ledytor som 
in i det längsta känns taktilt.  

Informationsbrist kring orienteringen utmed ledstråken  
Samtliga respondenter uttrycker någon form av problematik kring 
informationsbrist då de orienterar och förflyttar sig i utomhusmiljö. Nedan 
beskrivs de faktiska situationer där brukaren upplever att hen inte får tillräckligt 
med information av miljön och därmed inte kan skapa någon mental karta över 
sin omgivning.    
 
Problematiken kring avfasning har enligt R4 och R9 diskuterats under lång tid 
inom ämnet för tillgänglighetsutformning. Frågan kring avfasningens vara eller 
icke-vara beskrivs som en stundtals infekterad diskussion mellan personer 
med blindhet och personer som är i behov av rullande förflyttningshjälpmedel. 
Konflikten grundar sig enligt R2 i de olika gruppernas funktionsnedsättning. 
Personer med blindhet söker och följer ofta trottoarkanter vid orientering, och 
kanske framförallt vid övergångställen. Denna kant ger som tidigare nämnts 
en distinkt taktil känsla via teknikkäppen och via fötterna, vilket innebär att 
personerna med blindhet upplever en trygghet i att de vet var trottoaren tar 
slut och var vägbanan tar vid. De vet alltså med säkerhet när deras färd över 
vägen börjar och slutar. Personer med rullande förflyttningshjälpmedel vill å 
andra sidan inte ha några kanter som tar emot vid övergångställena. R2 
beskriver den så kallade ”Stockholmsmodellen” där en del av övergångstället 
har kvar sin kantsten, medan andra delen har en avfasning. Denna modell har 
utvecklats för att de båda funktionsnedsättningarna ska kunna ha samma 
möjlighet till att orientera respektive förflytta sig i gatumiljön.  
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Trots att vissa av respondenterna uttryckte en viss irritation kring att frågan 
fortfarande diskuterades efter alla år så uppkom ändå diskussionen under 
flera av intervjuerna. Exempelvis ansåg R2, R3 och R6 att de lätt missade den 
subtila lutningen som avfasningen ger och att de istället tror att det bara är en 
lätt lutning utmed promenaden mot målet. Resultatet kan alltså i värsta fall bli 
att personerna bara går rakt ut i vägbanan, utan att vara uppmärksamma på 
att de faktiskt är på väg över en trafikerad vägbana. R2 och R8 menar att 
ytterligare osäkerheter skapas då det blir svårare att ta riktning över vägen vid 
avsaknad av trottoarkant. Innebörden i resonemangen indikerar på att de 
refererande respondenterna stundtals kan ha svårt att avgöra hur 
övergångstället är utformat och att de missar den del av övergångstället som 
faktiskt har en kant. Utan denna kant kan de då inte ta riktning över vägen, 
vilket innebär att brukaren inte kan utgå från trottoarkanten för att få en 90 
graders vinkel att följa i syfte att korsa vägbanan.  

I samband med diskussionen kring övergångställen och trottoarkanter angavs 
också ett annat problem, nämligen att vissa refuger som skiljer av olika 
vägbanor kan misstas för en trottoarkant. Därmed tror personen att han redan 
korsat vägen, men i praktiken har han bara kommit halvvägs. Detta 
missförstånd kan leda till att personen går över nästkommande vägbana i tron 
om att han redan nått trottoaren och är därmed inte är lika uppmärksam som 
om han visste att han befann sig på en vägbana med korsande trafik.  
 
Många av respondenterna beskriver att det uppkommer orienterings-
svårigheter genom att utomhusmiljöerna planeras på ett sätt som inte 
uppfattas som logiskt ur ett taktilt hänseende. Det genom exempelvis en 
avsaknad av taktila ledytor eller ologiskt planerade ledstråk. Många uppger då 
att de känner sig då vilsna och osäkra i utomhusmiljön (R4; R5; R6; R7; R10; 
R11). R4 beskriver spontant bristen på ledytor som det största problemet i 
hans vardagliga orientering och syftar då både till naturliga- och artificiella 
ledytor. Han menar att risken är överhängande att han följer en yta eller kant 
som inte är tänkt som ledyta. Är inte ytan eller kanten planerad för att fungera 
som en ledyta kan denna avbrytas av hinder såsom stolpar och staket, vilket 
brukaren riskerar att gå in i och därmed skada sig. R6 beskiver en likande 
problematik och menar vidare att skillnaden mellan svenska städer är stor 
gällande hur och i vilken utsträckning som ledstråk planeras och anläggs. Det 
anser R6 leder till en osäkerhet vid orientering på okända platser och i okända 
städer.  

Platser utan ledytor upplevs alltså som svårorienterande enligt många 
respondenter. Många uppger också att öppna ytor såsom torg och stora 
gräsplaner är obehagliga och undviker dem i möjligaste mån. Anledningen till 
det uppges vara flera. R7, R10 och R11 anser att det är mycket svårt att ta sig 
över en öppen yta och samtidigt hålla rätt riktning mot målet. Ofta tappar de 
riktningen och har därför ingen aning om var de hamnat där de väl når andra 
sidan av den öppna ytan. Ytterligare en del i problemtiken är enligt R7 och 
R10 att det är svårt att orientera sig med eko eller efter andra ljud på öppna 
platser. 
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Som nämnts så ses bristen på ledytor som ett problem vid orientering. Det är 
emellertid inte enbart bristen på ledytor som anges vara ett problem, utan 
också avsaknaden av information längs de stråk som redan finns i den 
befintliga miljön. Några respondenter beskriver med viss irritation att stråken 
inte blir användbara för de personer som går längs stråken i syfte att snabbt 
förflytta sig från punkt A till punkt B. De menar att de inte har tid för att mållöst 
stöva längs ett stråk som de inte vet var det leder. De eftersökte med andra 
ord mer information om hur stråket är planerat, samt ledstråkets mål. Ett 
exempel på sådan information skulle kunna vara en taktil informationstavla 
utmed ledstråket (R7). 

Ytterligare faktorer som enligt respondenterna skapade svårigheter vid 
orienteringen var glapp i de planerade ledstråken, dåligt underhållna ledytor 
och svårigheter med att upptäcka övergången mellan naturlig och artificiella 
ledytor. Enligt R5 känner hon en osäkerhet då ledstråken har glapp eller är 
dåligt underhållna, det oavsett om ledstråket enbart består av artificiella eller 
naturliga ledytor eller med en kombination av dem båda. Samma känsla kan 
uppstå då brukaren inte upptäcker övergången mellan de artificiella och 
naturliga ledytorna. R1 beskriver denna situation som problematiskt eftersom 
han då lätt tappar kontakten med själva ledytan och på så vis känner sig 
vilsen. Därför använder han enbart naturliga ledytor eftersom han menar att 
det är lättare att finna och följa dem. Dels på grund av att det finns en större 
mängd naturliga ledytor att följa än de artificiella ledytorna, men också att de 
är mer logiskt uppbyggda. Att följa naturliga ledytor gör därför att hans 
förflyttning upplevs mer sammanhållen och trygg, eftersom den inte avbryt 
genom förlorad kontakt med ledytan (R1).  

Kunskapsbrist om personer med blindhets behov i utomhusmiljön  
Flera av respondenterna upplever att det idag finns en okunskap hos både de 
som planerar, anlägger och underhåller dagens utomhusmiljöer. Vidare ansåg 
de också att allmänheten idag inte vet och/eller förstår ledstråkens 
uppbyggnad, och vikten av att dessa hålls fria från hinder. Nedan beskrivs 
faktiska situationer där brukaren upplever att orientering och förflyttning 
försvåras eller omöjliggörs på grund av okunskap från samhället gällande 
deras behov vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö.  
 
Ett exempel som försvårar orientering och förflyttning är att det i dagläget finns 
många olika typer av hinder på ledtråken. Det kan vara allt ifrån förhållandevis 
stationära hinder såsom cykelställ och blomlådor till föremål såsom väskor och 
gatupratare som näringsidkade eller allmänheten utplacerat. Ofta helt utan 
vetskap om att det är ett stråk som någon förväntas följa (R1; R3; R5; R8; R9; 
R10).  
 
En respondent säger att han förstår att det inte alltid kan vara enkelt för 
allmänheten att förstå personer med blindhets behov, dock anser han att det 
är mer förvånande att kunskapen inte är mer utbredd hos de som planerar, 
anlägger och underhåller dagens utomhusmiljöer. En annan respondent 
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hävdar att han inte tror att man frågar personer med blindhet vad som de 
faktiskt använder och efterfrågar för orientering då ledstråken planeras. 
Exempelvis beskriver fyra av de elva respondenterna att de ser placering av 
stolpar och skyltar som ett problem vid orientering utmed trottoarkanten (R1; 
R3; R8; R9). I dagsläget placeras exempelvis lycktstolpar och stolpar för 
busstabeller på cirka 30 centimeters avstånd från trottoarkanten (VGU 2012). 
Det gör att risken blir mycket stor att personer med blindhet går in i dem när 
de följer trottoarkanten (R1). Framförallt eftersom stolpar inte heller ”hörs” via 
eko (R8). Respondenterna menar att denna problematik hade kunnat lösas 
genom att stolparna istället placerades 50 centimeter från trottoarkanten (R1; 
R8).  

Vidare poängterar respondenterna vikten av att ledytan bör omges av ett slätt 
material, eftersom de annars har svårt att upptäcka ytan. Men samtidigt vittnar 
flera av brukarna om att de har problem med orientering utmed stråk som 
omgärdas av smågatsten (R1; R5; R9). En respondent beskriver att det nu är 
”hopplöst” att orientera sig i innerstan eftersom kommunen väljer att lägga 
smågatsten på allt fler platser. Smågatsten gör enligt respondenten att hans 
teknikkäpp fastnar i skarvarna mellan stenarna, vilket leder till att käppen 
ideligen hoppar och att han då ofta inte upptäcker ledytan.   

Ytterliggare en utformning som beskrivs som problematisk är trafikrelaterade 
lösningar som förutsätter en fungerande syn, det gör att personer med 
blindhet inte kan nyttja dem. Ett exempel på en sådan plats är i samband med 
övergång av gångtrafikgata och där det då förväntas att bilister och 
gångtrafikanter ska kommunicera genom ögonkontakt. Samma problematik 
uppstår vid platser som utformas som så kallade shared spaces, alltså öppna 
ytor såsom torg eller dylikt där bilister och gångtrafikanter ska kunna agera på 
lika villkor (Trafikverket 2010). Två respondenter ifrågasätter tanken och om 
detta verkligen är en tillgänglighetsanpassad miljö.  

Flera av respondenterna upplever också ett obehag av att de inte vet var de 
befinner sig på gemensamma gång- och cykelbanor och att de därmed inte 
vet hur stor risken är för att bli påkörda. Det eftersom gång- och cykelbanorna 
ofta endast avskiljs med en målad linje, vilket därmed inte känns taktilt (R2; 
R3; R5; R6; R7). 

6.3 RESULTATSAMMANFATTNING  

Många av respondenterna beskriver på olika sätt en strävan efter att få 
chansen att leva ett ”normalt och vanligt” liv. Ett liv där det skulle vara möjligt 
att själv kunna ta en promenad i det fina vädret, att kunna lämna sonen på 
dagis eller motionera för en sund livsstil (R1; R3; R5; R7; R8; R10; R11). Men 
enligt respondenterna ger inte alltid den fysiska miljön dem möjlighet till att 
göra detta. Tillexempel vågar inte R5 gå på promenade själv eftersom hon 
upplever att risken för att stöta på hinder eller problem vid orienteringen är för 
stora, därmed är inte hennes närmiljö användbar. Inte heller R1 och R3 
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närmiljöer är användbara då de vill kunna motionera för en sund livsstil. De 
har i övrigt inga andra funktionsnedsättningar. Därmed är det 
miljökomponenten som hindrar dem från att utföra den önskade aktiviteten, 
nämligen orientering och förflyttning i utomhusmiljö.  

Kontentan av studiens resultat är att personer med blindhet vanligtvis följer 
naturliga ledytor. Dels för att de är allmänt förekommande i miljön. Dels för att 
de upplevs som mest användbara då ledstråken kan anpassas till varje 
individs behov och förutsättningar. Det eftersom brukaren själv tar ut vilka 
ledytor som hen väljer att följa. Insamlat och analyserat intervjumaterial visar 
att personer med blindhet använder följande ledytor vid orientering och 
förflyttning i utomhusmiljö;  

 Trottoarkanter  
 Taktila övergångar mellan naturliga ledytor  
 Väggar, fasader och staket 
 Lutningar 
 Planeringar och buskage 
 Övriga riktmärken såsom parkbänkar, brunnslock och soptunnor 

 
 
Trots de naturliga ledytornas suveränitet enligt många av respondenterna kan 
de ändå uppge ett flertal platser och situationer där orienteringssvårigheter 
uppkommer. Exempel på sådana platser är där smågatsten placerats som 
omgivande material kring ledytorna.  Vid dessa tillfällen beskriver brukarna 
tydligt att de inte kan uppfatta ledstrukturen. Istället efterfrågar de en slät 
struktur kring ledytorna (R1; R5; R9). Vidare ifrågasätter respondenterna hur 
man idag kan planera offentliga utomhusmiljöer som så uppenbart inte är 
tillgängliga och användbara för alla medborgare. Här syftar de till så kallade 
shared spaces, där interaktionen mellan bilister och gående förväntas ske 
genom ögonkontakt. Något som av förklarliga skäl gör att en person med 
blindhet inte kan förflytta sig över sådana platser på ett säkert sätt.  

Resultaten vittnar om flera olika situationer och platser i utomhusmiljö där 
utformning försvårar eller omöjliggör orientering och förflyttning. Flera 
respondenter drar därför slutsatsen att de personer som planerar, anlägger 
och/eller underhåller inte har tillräckligt med kunskap kring personer med 
blindhets behov, då det gäller orientering och förflyttning i utomhusmiljö.  
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7 Diskussion 

Denna studies resultat har bidragit med kunskap kring användbarheten hos de 
naturliga ledytorna vid orientering och förflyttning enligt personer med blindhet. 
Kunskapen är av relevans vid planering av taktila ledstråk i utomhusmiljö. 
Studierresultatet möjliggör därför till en ökad tillgänglighet och användbarhet 
för personer med blindhet. För att återkoppla till den inledande artikeln, 
skriven av integrationsminister Erik Ullenhag, så är ”ett tillgängligt samhälle 
[…] centralt för människors självbestämmande och delaktighet.” (Ullenhag 
2014). Studiens resultat bekräftar att den fysiska miljöns utformning är av stor 
vikt för undersökningsgruppen möjlighet till att på ett självständigt sätt kunna 
delta aktivt i samhället. 

7.1 RESULTATDISKUSSION 

Studiens övergripande och tydligaste resultat är att personer med blindhet 
föredrar att använda naturliga ledytor framför artificiella ledytor vid orientering 
och förflyttning i utomhusmiljö. Vidare bekräftar också resultaten tidigare 
forskning som indikerar på komplexiteten i orienteringsprocessen för personer 
med blindhet. För att en person med blindhet ska kunna orientera och förflytta 
sig i utomhusmiljö krävs en lyckad interaktion mellan olika sinnen och 
utformningar i miljön (Blasch, Wiener et al. 1997; Silverstone, Lang et al. 
2000b; SVV 2013). Studiens resultat klargör dels att naturliga ledytor dvs. 
befintliga utformningarna i miljön anses mest användbara enligt 
respondenterna. Resultaten beskriver också vilka naturliga ledytor som anses 
mest användbara. Samt uppmärksammar vikten av kompletterande sinnen 
(utöver synen) vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö för personer med 
blindhet.  

I den svenska lagstiftningen anges att naturliga ledytor i första hand bör 
tillvaratas vid utformning av taktila ledstråk (VGU 2012, Boverket 2005b), men 
samtidigt finns det enligt genomförd litteraturgenomgång endast ett fåtal 
studier som indikerar på de naturliga ledytornas suveränitet (Ståhl & Almén 
2007; Trafikverket 2013). Vilket därmed gör att lagstiftningens krav och 
rekommendationer skulle kunna ifrågasättas. Resultaten från denna studie 
stärker emellertid de rekommendationer som lagstiftingen ger gällande de 
naturliga ledytorna. Samtliga elva respondenter beskrev att de använde sig av 
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naturliga ledytor vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö. Åtta av dem 
uppgav att de mer eller mindre enbart använde sig av naturliga ledytor (R1; 
R2; R3; R5; R7; R8; R9; R10). Medan de andra tre använde de ledytor som 
fanns i den specifika utomhusmiljön (R4; R6; R11), vilket kunde innebära att 
de stundtals också följde artificiella ledytor. Resultaten indikerar därmed på att 
de naturliga ledytorna är de utformningar och de ytor som används mest vid 
orientering och förflyttning av personer med blindhet.  

Ett resultat som visar på att naturliga ledytor används mest bevisar emellertid 
inte att de naturliga ledytorna är de som faktiskt är de mest användbara. 
Resultatet skulle rent hypotetiskt enbart kunna visa på att det mer eller mindre 
endast finns naturliga ledytor att tillgå och att det därför är den typen av 
ledytor som används mest frekvent.  

Därmed har det varit viktigt att även undersöka varför de naturliga ledytorna 
används mest. Resultaten visar att personer med blindhet anser att naturliga 
ledytor är mest användbara, vilket innebär att de inte enbart använder 
naturliga ledytor eftersom de finns att tillgå, utan att de använder denna typ av 
ledytor för att de är de bästa att orientera och förflytta sig utefter. 

Av resultatet att döma finns det två huvudsakliga förklaringar till varför de 
naturliga ledytorna anses vara mest användbara. Dels att de naturliga 
ledytorna återfinns frekvent i miljön och dels att de anses lätta att sätta in i en 
kontext (en mental karta).  

Den höga frekvensen av naturliga ledytor är första förklaringen till naturliga 
ledytors ansedda användbarhet. Det innebär alltså att så länge personen med 
blindhet kan tillvarata ledytorna så finns det närmast alltid något att följa. Detta 
skapar en trygghet i orienteringen enligt flera av respondenterna, då de menar 
på att platser utan ledytor ofta upplevs som otrygga och obehagliga (R4; R5; 
R6; R7; R10; R11).  

Vidare beskriver respondenterna att det är enklare att med hjälp av naturliga 
ledytor komponera ihop sitt eget ledstråk utifrån sina egna förutsättningar och 
sin förväntade destination. Vissa av respondenterna tilltalas också mer av 
tanken att själv utforma sin orientering och förflyttning genom naturliga ledytor, 
istället för att följa planerade artificiella ledstråk (R4; R7; R9).  

Utan att tvivla på respondenternas upplevelser så är dock faktum att personer 
med blindhet behöver tränas i respektive miljö för att på ett smidigt och snabbt 
sätt kunna orientera sig (SVV 2013; Farr et al, 2012; Lawton 2010). Att då 
ifrågasätta användbarheten hos vissa typer av ledstråk kan delvis vittna om att 
personerna inte har tränats i att tillvarata ledytorna i den specifika miljön. 
Något som kan anses olyckligt eftersom antalet ledytor och ledstråk att följa 
därmed reduceras.  

Hur resultatet gällande naturliga ledytors ansedda suveränitet har påverkats 
av att miljöerna ofta till största delen utgörs av just naturliga ledytor har inte 
undersökts eller diskuterats i studien. Men denna aspekt bör finnas med vid 
tolkning av studiens resultat. Det eftersom personer med blindhet skulle kunna 
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anse att naturliga ledytor är mest användbara eftersom de har störst chans att 
stöta på dessa i miljön och därför har kunnat träna mest på att finna och följa 
dessa typer av ledytor.  

Andra förklaringen till varför de naturliga ledytorna anses vara enklast att 
tillvarata kan enligt resultatet bero på att de är lättast att sätta i en kontext. 
Flera av respondenterna hade fått sin blindhet i ett senare skede i livet och 
kom därför ihåg hur miljöerna såg ut och hur respektive yta tenderar att vara 
uppbyggd (R1; R3; R8). Det gör att de genom naturliga ledytor blir lättare att 
skapa mentala kartor över omgivningen. Att skapa mentala kartor över sin 
omgivning är en viktig del i undersökningsgruppens orienteringsprocess, då 
de inte kan överblicka situationen. De måste därför samla in detaljinformation 
för att sedan pussla ihop denna till en helhetsbild över sin miljö (Siu 2012: 
Passini & Proulx 1998; Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006).  

Detta resonemang skulle därmed delvis kunna förklara varför naturliga ledytor 
anses vara mest användbara. Det eftersom vissa respondenterna redan hade 
en föreställning om hur ledytan var uppbyggd, vilket gjorde att det gick 
snabbare att sammanställa den mentala kartan över omgivningen. Skapandet 
av mentala kartor är emellertid en komplex process och som påverkas av en 
rad olika faktorer utöver den fysiska utformningen, därmed är resonemanget 
enbart en spekulation och inte ett faktiskt resultat.  

Som behandlats under studiens inledande delar så byggs en mental karta inte 
enbart upp av taktil information via känselsinnet, utan skapande sker också 
genom ett sammarbete av en rad olika sinnen. Förmågan att utnyttja dessa 
sinnen är beroende av hur och i vilken grad som personen tränar på att 
tillvarata förmågorna. I vissa mer komplexa miljöer kan också en seende 
person behöva beskriva miljön för personen med blindhet.  

Studiens resultat visar på att det främst är hörseln som används utöver 
känseln, men också luktsinnet och det kinestetiska sinnet fungerar för att 
samla in orienteringsrelaterad information. Likande resonemang kan 
återfinnas i tidigare forskningsresultat, där vikten av sinnen som komplement 
anges vara stor (SVV 2013). Resultaten vittnar alltså om komplexiteten kring 
orienteringsprocessen för personer med blindhet och att planering kring 
tillgänglighetsanpassade åtgärder inte enbart handlar om teknisk utformning, 
utan också om sinnenas betydelse. Genom att tillvarata kunskapen kring vilka 
sinnen som brukarna av ledstråken använder vid orientering och förflyttning 
kan därmed tillgänglighetsrelaterade frågor inom den fysiska planeringen 
komma att vidareutvecklas och lösas.  

Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas i samband med planering för 
ökad tillgänglighet och användbarhet är den otydlighet och bristande 
dokumentation av befintlig kunskap som verkar finnas enligt litteraturstudien. 
Svensk lagstiftning anger att naturliga ledytor främst bör tillvaratas i 
utformningen av taktila ledstråk, men samtidigt så anges inte tydligt om det 
finns någon ledyta som lämpar sig bättre än någon annan för orientering och 
förflyttning. För att kunna vidareutveckla ämnet kring taktila ledstråk och öka 
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tillgängligheten för personer med blindhet har denna studies resultat varit 
viktiga. Dels för att på ett övergripande plan bekräfta att lagstiftningen idag 
efterfrågar rätt åtgärder utifrån brukarnas perspektiv. Dels att på en mer 
detaljerad nivå beskriva vilka naturliga ledytor som personer med blindhet 
faktiskt anser som mest användbara vid orientering och förflyttning i 
utomhusmiljö.  

Tidigare studier visar att ett av dagens problem kring taktila ledstråk är 
bristande kunskap hos de som planerar stråken (Westergården 2012). Det är 
därmed viktigt att problematiken uppmärksammas för att tillgänglighets-
utformningarna ska kunna optimeras ur både ett tillgänglighetsperspektiv, men 
också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom att i detalj beskriva 
vilka naturliga ledytor som är mest användbara enligt brukarna kan studiens 
resultat på ett konkret sätt implementeras i den praktiska utformningen av 
taktila ledstråk. Resultaten visar på att det finns framförallt sex olika typer av 
naturliga ledytor används frekvent av personer med blindhet vid orientering 
och förflyttning i utomhusmiljö. Dessa är; 

 Trottoarkanter  
 Taktila övergångar mellan naturliga ledytor (punkten bör emellertid 

studeras vidare, se 10 Fortsatt forskning) 
 Väggar, fasader och staket 
 Lutningar 
 Planeringar och buskage 
 Övriga riktmärken såsom parkbänkar, brunnslock och soptunnor 

  

Enligt resultaten användes samtliga sex kategorier för att de dels var vanligt 
återkommande i miljön, men också eftersom de upplevdes som mest enkla att 
sätta in i en kontext. De ansågs därmed vara mest användbara. Nedan sker 
en diskussion kring respektive ledyta och hur denna studies resultat kan 
kopplas till upptäckter i tidigare forskning. Senare diskuteras de metrologiska 
aspekterna som kan ha påverkat studiens resultat.  

Trottoarkanter  
Studiens resultat visar att trottoarkanten är den enskilt mest återgivna ledytan 
på frågan kring vilken ledyta som respondenterna använder i sin 
orienteringsprocess. Samtliga respondenter uppgav att de någon gång under 
sin orientering och förflyttning använder sig av denna ledyta. En viktig 
förklaring till trottoarkantens populäritet är kantens distinkta taktilitet. Samt att 
brukarna tendera att uppleva en känsla av säkerhet i vetskapen om att 
trottoarkanten vanligtvis informerar om var gång- respektive vägbana finns. En 
annan anledning till varför trottoarkanten uppges vara så användbar kan vara 
eftersom många av respondenterna just tränats i att följa trottoarkanten. För 
de två respondenter som använder sig av ledarhund har också kantstenen en 
viktig betydelse då hunden dresserats till att följa kanten och agera barriär 
mellan vägbanan och sin ägare (Havik, Melins-Dankers et al. 2012). 
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Denna studies resultat, tillsammans med tidigare forskning, visar på vikten av 
trottoarkanten vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö för personer med 
blindhet. Förståelsen för detta resonemang är grundläggande för att kunna 
bilda sig en uppfattning kring den långtgående konflikt som finns mellan 
personer med blindhet och personer i behov av rullande förflyttnings-
hjälpmedel. Enligt studiens resultat kvarstår delvis konflikten, trots att olika 
utformningsanpassningar har utvecklats för att underlätta orientering och 
förflyttning för de både grupperna. Problemtiken tycks enligt resultatet grunda 
sig i undersökningsgruppens funktionsnedsättning och det faktum att de inte 
kan överblicka situationen de befinner sig i (Siu 2012: Passini & Proulx 1998; 
Robertson 2001; Schroeder, Rouphail et al. 2006).  

Orienteringssvårigheter kan därmed uppstå i samband med avfasningar vid 
övergångställen. Flera av respondenterna menar att de känner en osäkerhet 
då de upptäcker att trottoarkanten fasas av. Det eftersom de dels inte vet var 
den börjar igen och dels inte har någon kant att ta riktning mot då de ska 
korsa vägbanan. För seende personer kan denna problematik vara svår att 
förstå, eftersom möjligheten till att överblicka situationen ofta ses som en 
självklarhet (SVV 2013). Men för personer med blindhet kan små glapp eller 
avstånd skapa förvirring och osäkerhet (Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 
2013). Detta problem går dock att stävja något genom att personen tränas 
genom att ledas fram till den del av övergångstället som har kantsten. 
Svårigheten är vid de platser som helt saknar kant, exempelvis vid 
genomgående gångbanor. Enda lösningen vid en sådan typ av utformning är 
att komplettera med artificiella ledytor (Ståhl & Almén 2007).  

Taktila övergångar mellan två olika ytor 
Tidigare forskning har visat på vikten av kontinuitet vid planering och 
utformning av taktila ledstråk. Detta för att undvika förvirring och osäkerhet i 
orienteringsprocessen. Finns det glapp mellan ledytorna så tappar brukaren 
lätt orienteringen. En typ utav glapp kan vara den övergång mellan naturliga 
och artificiella ledytor (Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 2013). Denna studies 
resultat bekräftar problematiken, samtidigt som svaren från intervjuerna vittnar 
om att samma problematik inte tycks uppstå vid övergångar mellan två olika 
typer av naturliga ledytor. Detta resultat skulle därmed också delvis kunna 
förklara varför personer med blindhet generellt sett anser att naturliga ledytor 
är de mest användbara. Det eftersom orienteringen och förflyttningen då blir 
mer sammanhållen och inte avbryts varje gång den naturliga ledytan byter 
karaktär. Vidare leder detta till att orienteringsprocessen i sig upplevs mer 
säker då brukaren inte riskerar att tappa kontakten med ledytan (Trafikverket 
2013). På grund av metodiken som använts i denna studie går det dock inte 
att bedöma om svaren från respondenterna bara vittnar om att de är ovana att 
identifiera artificiella ledytor eller om det beror på övergången mellan vissa 
typer av ytor. För att få reda på exakt orsak så behöver observationsstudier 
genomföras. 
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Det finns dock ett stort antal möjliga kombinationer av naturliga mark-
beläggningar, därmed bör det poängteras att samtliga taktila övergångar 
antagligen inte är lika användbara.  

Väggar, fasader och staket 
Enligt VGU (Vägar och Gators utformning) är väggar och staket två exempel 
på naturliga ledytor (VGU 2012). I sin helhet så visar studies resultat främst på 
att brukarna tar det som finns i miljön och använder det som ledytor i 
orienteringsprocessen. Vilket således innebär att väggar, fasader och staket 
används i den byggda miljön.  
 
Vad som kan ses som intressant ur ett planeringsperspektiv är att flera av 
respondenterna uppgav att de använde byggnadernas placering för att 
lokalisera sig, exempelvis användes den vind som brukade uppstår runt 
gatuhörnen eller känslan i värmeskillnaden mellan sol och skugga (R8; R9; 
R11). Dessa resultat är viktiga aspekter att beakta vid planering och placering 
av byggnadselement och byggnadskroppar.  

Lutningar 
Mer eller mindre hela studiens resultat genomsyrats av vikten på 
kompletterande sinnen utöver synen, däribland undersökningsgruppens 
utnyttjande av miljöns lutningar. Som tidigare nämnts så behöver personer 
med blindhet kunna skapa mentala kartor för att orientera i miljön. Vilket 
således innebär att de måste kunna ta in information om miljön för att 
framställandet av kartorna ska vara möjligt. Enligt studiens resultat upplever 
respondenterna en stor osäkerhet i orientensprocessen vid/på platser som 
saknar taktila ledytor, såsom exempelvis vid/på öppna ytor. För att övervinna 
denna begränsning som osäkerheten ger så har ett par av respondenterna 
utvecklat sitt kinestetiska sinne och kan därmed orientera sig med hjälp av 
markens lutning (R2; R9). Samtidigt bör det poängteras att det enbart var två 
av de elva respondenterna som utvecklat denna förmåga så till den grad att 
de mer eller mindre helt kunde förlita sig detta sinne vid dessa situationer. Det 
finns också angivet i tidigare forskningsrapporter att personer med blindhet 
kan utveckla och lära känna igen små nivå- och lägesförändringar genom 
kroppen och via musklerna (SVV 2013). En sammanslagning av dessa 
resultat vittna därmed om att miljöns lutningar kan tas tillvara i brukarens 
orienteringsprocess och i den fysiska planeringen. Det krävs dock träning hos 
individen för att hen ska kunna nyttja denna information. 

Planeringar och buskage 
Enligt resultatet tycks personer som fått sin blindhet i senare skede av livet 
uppleva det enklare att exempelvis sätta in planteringar och buskage i en 
kontext (R1; R3; R8). De har alltså lättare för att skapa mentala kartor 
eftersom de uppger sig komma ihåg hur installationer såsom planteringar är 
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uppbyggda. Dessa uppgifter kan tillvaratas inom den fysiska planeringen 
genom att i det inledande skedet av planeringen ta tillgänglighetsaspekten i 
beaktning. Ska miljön exempelvis innehålla planteringar så kan dessa 
utformas på ett sätt som gör att de både fungerar som rabatter men också 
som naturliga ledstråk.  

Övriga riktmärken  
Resultaten visar att även enskilda element i utomhusmiljön kan fundera som 
ledytor eller riktmärken. Under intervjutillfällena uppgavs element såsom 
parkbänkar, brunnslock, stolpar och soptunnor (R1; R3; R5; R8; R9). Tidigare 
forskning beskriver även pollare, taktila kartor, ledfyrar och olika ljudsignaler 
som viktiga element för att det ska vara möjligt för personerna med blindhet att 
skapa mentala kartor av sin omgivning (Blasch, Wiener et al. 1997; 
Silverstone, Lang et al. 2000a). Från de olika resultaten kan det därför 
konstateras att många, för att inte säga närmast samtliga, element i 
utomhusmiljön kan fundera som ledytor eller riktmärken för personer med 
blindhet. Det som dock kan antas vara viktigt är att personen i fråga tränas i 
orientering och förflyttning i miljön, så att hen därmed kan tillvarata elementet 
existens, istället för att uppleva det som ett hinder.   

Syncentralernas roll och påverkan  
En aspekt som i sammanhanget kan vara relevant att reflektera över är den 
eventuella påverkan som syncentralernas träning haft på studiens resultat. 
 
Nio av elva respondenter angav att de fått rehabilitering och träning i 
orientering och förflyttning i utomhusmiljö (se Bilaga 1). Många beskrev att de 
tränats i att följa olika typer av ledytor via den närliggande syncentralen. 
Närmast samtliga respondenter som uppger att de fått träning av syncentralen 
uppger också att de tränats i att följa trottoarkanter, kanten mellan gräs och 
asfalt, häckar och så vidare. Med andra ord naturliga ledytor. Det intressanta 
med dessa uppgifter är att spekulera i hur och i vilken utsträckning som 
syncentralernas roll som tränare kan ha påverkat studiens resultat. Kan 
synpedagogernas/arbetsterapeuternas val och erfarenhet av vilka typer av 
ledytor som de väljer att visa och träna in hos personen med blindhet påverka 
studiens resultat? Frågan har inte undersökts i studien, men bör finnas med i 
åtanken vid tolkning av studiens resultat. 
 
Vidare är också den utlärda käppstekniken viktig att beakta i diskussionen 
kring eventull påverkan på studiens resultat. Som nämnts tidigare så 
rehabiliterar och habiliterar syncentralerna bland annat personer med blindhet, 
vilket således innebär att de också lär ut käppteknik. Valet av käpptekik är 
mycket viktigt för att dels kunna upptäcka och följa ledytan, men käppen kan 
också fungera som ett skydd så att brukarna inte går in i olika hinder (Rogers 
& Roberts 2005; SVV 2013; Whitstock, Frank el al. 1997; Yablonski 2000). 
Flera av respondenterna beskriver exempelvis en problematik kring stolpar 
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och skyltar som placerats allt för nära trottoarkanten, vilket gör att de går in i 
dem (R1; R3; R8; R9). Vidare beskriver en av respondenterna hur hans 
käppteknik ser ut då han följer ett naturligt ledstråk, han förklarar det som att 
han låter käppen ”glida vid sidan av kroppen”. Detta för att slippa att 
teknikkäppen fastnar i olika markbeläggningar. Hans teknik skulle dock inte 
kunna uppmärksamma honom på några hinder som finns framför honom. 
Hade han istället valt att placera käppen framför sig så hade exempelvis 
stolpar och skyltar upptäcks via teknikkäppen.  
 
Respondenten uppger att han blivit tränad av syncentralen, det är dock oklart 
om den teknik som han beskriver är en teknik som han själv utvecklat eller fått 
inlärt. Oavsett är det viktigt att uppmärksamma syncentralens roll som lärare 
och tränare av teknikkäppsteknik, och deras möjliga påverkan av 
respondenternas svar och vardag.  
 
Även ur ett planeringsperspektiv kan syncentralerna ha en viktig roll, då 
många av deras arbetsterapeuter och synpedagoger har stor erfarenhet och 
kunskap kring vad som personer med blindhet tendera att kunna följa. 
 
Ovanstående resonemang visar på vikten av att studera och tolka studiens 
resultat utifrån olika infallsvinklar. Så för att kunna fånga komplexiteten kring 
studier gällande personer med blindhet är det därför viktig att studera miljö, 
person- och aktivitetskomponenten.  

Framkomna orienteringssvårigheter i samband med naturliga 
ledytor 
Flera av respondenterna upplever att det idag finns en okunskap hos de som 
planerar, anlägger och underhåller dagens utomhusmiljöer. Vilket också 
bekräftas av tidigare erfarenheter (SVV 2013; Westergården 2012). Vidare 
anser man dock också att allmänheten idag inte vet eller förstår ledstråkens 
uppbyggnad, och vikten av att dessa hålls fria från hinder.  
 
Genom att taktila ledstråk planeras felaktigt blir orienteringssvårigheterna ett 
faktum. Exempelvis vittnar flera av respondenterna om att de har problem 
med orientering utmed stråk som omgärdas av smågatsten (R1; R5; R9). 
Respondenten beskriver att det nu är ”hopplöst” att orientera sig i innerstan 
eftersom kommunen väljer att lägga smågatsten på allt fler platser. 
Smågatsten gör enligt respondenten att hans teknikkäpp fastnar i skarvarna 
mellan stenarna, vilket leder till att käppen ideligen hoppar och att han då ofta 
inte kan finna ledytan. Denna typ av utformning realiseras således i dagsläget, 
trots att ledytan enligt lag ska omgärdas av ett slätt material (BFS 2013:9 HIN 
3). Att utforma utomhusmiljöerna på detta sätt är alltså enlig lag felaktigt och 
handlandet leder till miljöer som inte är tillgängliga och användbara för 
personer med blindhet. Detta trots att kommunerna satsat tid och resurser på 
att tillgänglighetsutforma utomhusmiljöerna för just denna grupp. Vilket inte 
kan ses som samhällsekonomiskt effektivt.  
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Ytterliggare en utformning som beskrivs som problematisk är trafikrelaterade 
lösningar som förutsätter interaktion via ögonkontakt, det gör att personer med 
blindhet inte kan nyttja dem. Exempel på sådana platser är så kallade shared 
spaces eller vid gångfartsgata. Även dessa typer av utformningar vittnar om 
en okunskap och en avsaknad av eftertänksamhet. Eftersom resonemangen i 
sig inte är svåra att förstå, nämligen; personer med blindhet kan inte 
kommunicera via ögonkontakt. Så genom att uppmärksamma 
kunskapsbristen, sprida den kunskap som finns, samt ta vara på 
syncentralernas kunskap skulle man inom den fysiska planeringen kunna 
skapa och utveckla mer och fler tillgängliga och användbara utomhusmiljöer 
för personer med blindhet. Flera av de situationer som beskrivs som 
problematiska ut en orienteringssynpunkt enligt brukarna borde därmed kunna 
minskas eller till och med kunna lösas om dagens teoretiska kunskap praktiskt 
implementeras i den fysiska planeringen.  

Sammanfattning av resultatdiskussion  
Sammanfattningsvis så har studiens resultat visat på att personer med 
blindhet anser att naturliga ledytor är de mest användbara i jämförelse med 
artificiella ledytor. Resultaten stämmer överens med tidigare forsknings. Även 
den beskriver de naturliga ledytornas fördelar gentemot de artificiella vad det 
gäller orientering och förflyttning i utomhusmiljö för undersökningsgruppen 
(Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 2013).  
 
Studiens syfte har emellertid inte varit att ifrågasätta huruvida naturliga ledytor 
är de mest användabara gentemot artificiella ledytor. Utan har istället haft för 
avsikt att studera vilka naturliga ledytor som dels används, och också vilka 
naturliga ledytor som anses vara mest användbara. Samt om det finns några 
platser där det uppkommer orienteringssvårigheter i samband med naturliga 
ledytor. Studiens resultat vittnar om komplexiteten kring förklaringen av vad 
som anses användbart och vad som inte ses som användbart. Varför de 
naturliga ledytorna anses vara de mest användbara kan enligt resultaten 
delvis härledas till hur enkelt respektive ledyta är att förstå och sätta in i en 
kontext vid skapandet av mentala kartor.  
 
Samtliga sex användbara ledytor återkommer både under fråga ett och fråga 
två, något som inte behövt vara helt självklart. Första frågan i frågeställningen 
har för avsikt att undersöka vilka naturliga ledytor som personer med blindhet 
använder sig av vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö. Fråga två 
undersöker istället vilka naturliga ledytor som enligt brukarna anses vara mest 
användbara vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö. Varför svaren på 
fråga ett och två artat sig lika skulle dels kunna bero på den överlägsna 
ställning som de naturliga ledytorna uppgavs ha hos många av 
respondenterna, men också sättet som intervjufrågorna ställts på. (Vidare 
diskussion kring sistnämnda faktor sker under rubriken 7.2 Metoddiskussion)  
 
Svaren kan ha blivit de samma på både fråga ett och på fråga två eftersom 
respondenterna inte delat upp naturliga ledytor i respektive ledyta, utan enbart 
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såg dem som en kategori. En av respondenterna uttrycket det som att hon helt 
enkelt använde vad som fanns i miljön då hon orienterade (R5), vilket också 
var andemeningen i flera av de andra intervjuerna (R4; R6; R7; R9). Därmed 
är det inte heller förvånande att svaren blir de samma, eftersom naturliga 
ledytor dels är mest frekvent förekommande i jämförelse med artificiella. Vilket 
därmed också talar för resonemanget att naturliga ledytor är lättast att finna. 
Att sedan personer med blindhet väljer att följa naturliga ledytor när de väl 
funnit dem är inte heller förvånande, då det sedan tidigare bevisats att 
naturliga ledytor är lättare att orientera utefter gentemot artificiella ledytor 
(Ståhl & Almén 2007; Trafikverket 2013). Eftersom personerna upplever att 
dessa är de mest användbara vid orientering och förflyttning söker de inte 
aktivt efter några andra typer av ledytor. Utifrån detta resonemang är därmed 
de lika svaren på fråga ett och fråga två inte helt förvånande.  

7.2 METODDISKUSSION 

Studien syfte har varit att studera användbarheten hos de naturliga ledytorna i 
Sverige enligt personer med blindhet. För att kunna studera det subjektiva 
begreppet användbarhet behövdes en metod som kunde fånga denna 
upplevda känsla hos undersökningsgruppen. Därmed var intervju ett lämpligt 
metodval, då denna metod tenderar att kunna fånga uppfattningar, känslor, 
åsikter och erfarenheter (Denscombe 2009).  
 
För att kunna studera begreppet användbarhet behövdes tre komponenter 
synliggöras, nämligen miljö-, person- och aktivitetskomponenten. Det är först 
efter de tre komponenterna och dess samspel är givna som användbarheten 
går att beskriva. Exempelvis behöver personens funktionella begränsningar 
(personkomponenten) överstiga miljöns krav (miljökomponenten) för att en 
given aktivitet ska vara möjlig att genomföra (aktivitetskomponenten). Först då 
är miljön tillgänglig. Men bara för att miljön är tillgänglig betyder det dock inte 
att personen automatiskt anser att miljön är användbar. Det eftersom 
begreppet användbarhet är en subjektiv bedömning som görs av varje enskild 
individ. Tillgänglighet är dock en förutsättning för att platsen ska kunna vara 
användbar (Holmberg, Ståhl et al. 2008; Newman 2010). 
 
För att kunna kartlägga miljö-, person- och aktivitetskomponenten, och 
därmed också användbarheten hos de naturliga ledytorna, användes en 
kombination av fråge- och samtalsundersökning. Kombinationen är således 
utvecklad för att på ett djupgående, men samtidigt heltäckande sätt, klara av 
att studera begreppet användbarhet. Det insamlade materialet har kunnat 
överskådas genom införande av materialet i matriser. De båda frågesätten har 
dock haft olika analysprocesser. Gemensamt för de båda analysprocesserna 
har emellertid varit vikten av att inte reducera bort relevant och viktig 
information från råmaterialet vid analysen. Framförallt vid analysen av material 
från samtalsundersökningen har det varit särskilt viktigt att uppmärksamma så 
att rumsliga och sociala faktorer inte förbisetts, således miljö- och 
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personkomponenten. Det eftersom beskrivningen av användbarheten hos 
naturliga ledytor i utomhusmiljö av personer med blindhet antagligen har varit 
starkt sammankopplad med dessa båda faktorer. Uppmärksamheten har i 
praktiken inneburit att forskaren har varit extra uppmärksam på de båda 
faktorernas vikt för resultatet vid analysen av det insamlade materialet.  

Miljökomponenten  
En specifik faktor som påverkade miljökomponenten var undersöknings-
gruppens funktionsnedsättning och att de genom sin avsaknad av användbara 
synrester inte alltid exakt kunde veta vilken specifik typ av plats de befann sig 
på. Vilket stundtals medförde vissa svårigheter i att avgöra om respondenten 
beskrev de naturliga ledytorna på en allmän plats, vilken är studiens 
geografika avgränsning.  
 
Vidare kunde det också vara svårt att veta om respondenten själv gjorde rätt 
bedömning av problematiken kring olika typer av ledytor. Det eftersom 
personen själv skulle kunna ta fel på vilken typ av ledyta de följer eller 
missbedöma varför en viss ledyta skapar problem i orienteringsprocessen. Det 
eftersom de inte kan se några detaljer i sin omgivning.   

Personkomponenten  
Valet av personkomponeten säkerställde att det enbart var den taktila 
användbarheten som studerats i studien, det eftersom ett av urvalskriterierna 
var total blindhet för undersökningsgruppen. I studien har urvalskriterierna 
varit centrala. Det eftersom en del i analysprocessen av det insamlade 
materialet har varit att kunna göra jämförelser för att kunna finna likheter 
respektive olikheter mellan respondenternas resonemang. Därmed har det 
varit viktigt att personerna i undersökningsgruppen har haft samma 
orienteringsförutsättningar. Därför har respondenterna valts ut på 
professionella grunder av syncentralernas synpedagoger och 
arbetsterapeuter.  
 
Ett annat urvalskriterium var att personerna skulle vara vana vid att orientera 
sig självständigt med hjälp av teknikkäpp, två av personerna i undersöknings-
gruppen använde både teknikkäpp och ledarhund (R7; R11). Orientering med 
hjälp av ledarhund skiljer sig ganska stort från att enbart använda sig av 
teknikkäpp. Hunden blir brukarens ögon och skyddar därför ägaren från 
exempelvis hinder utmed förflyttningssträckan (R11; Rogers & Roberts 2005; 
SVV 2013; Whitstock, Frank el al. 1997; Yablonski 2000). Svaren från de två 
intervjuerna har ändå varit av relevans för denna studie då respondenterna 
också använde teknikkäpp som ett hjälpmedel i sin orienteringsprocess.   
 
Att tydligt redogöra och definiera vad som studeras är viktigt för att säkerställa 
att resultaten besvara det som efterfrågas i studiens frågeställningar, nämligen 
information kring användbarheten av naturliga ledytor för personer med 
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blindhet. Nyligen genomförd svensk forskning gällande taktila ledytor och dess 
utformning och placering har i likhet med denna studie enbart använt sig av 
personer med total blindhet, vilket medför att denna studies resultat är 
jämförbara med den tidigare forskningen (ex. Trafikverket 2013, Newman 
2010, Ståhl & Almén 2007, Ståhl, Almén et al. 2004). Det leder också till att 
jämförelser och slutsatser kan dras med större säkerhet då 
undersökningskriterierna har varit de samma för alla studier.  
 
Det har dock funnits vissa svårigheter i samband med urvalsgruppens 
representativitet och mångfald. I inledningsskedet av studien fanns en 
målsättning om spridning av respondenternas kön, ålder och bakgrund. 
Forskaren har inte kunnat påverka vilka respondenter som valts, utan har fått 
lita på att syncentralerna väljer de bäst lämpade kandidaterna i deras 
patientregister. Trots att samtliga syncentraler fått önskemålen kom 
undersökningsgruppen till största delen utgöras av män, närmare bestämt åtta 
av elva respondenter var män. Varför fördelningen blev sådan har inte 
undersökts vidare och är därför oklart. Inte heller bakgrunden hos 
urvalsgruppen kom att bli speciellt varierande, utan samtliga respondenter var 
uppvuxna i Sverige, om än i olika delar av landet. Personerna i urvalsgruppen 
hade emellertid fått din blindhet under olika skeende i livet och av olika 
anledningar, vilket i sig gör deras bakgrunder olika. Orinteringsförmågan och 
tekniken för att använda andra sinnen utöver synen är ofta avhängt tiden som 
personen haft blindhet, men också personlighetsmässiga faktorer såsom vilja 
och erfarenhet kan vara viktiga omständigheter. Spridningen gällande ålder 
var desto större då åldersspannet låg mellan cirka 25-75 år. Denna faktor kan 
troligtvis ses som den viktigaste av de tre målsättningarna. Det eftersom sättet 
att orientera sig på antagligen varierar mer mellan åldrarna än mellan könen.  
 
Samtliga tre faktorer (kön, ålder och bakgrund) undersöktes i fråge-
undersökningen (se Tabell 1 samt Bilaga 1). Det kan konstateras att de enkla 
och onyanserade frågorna såsom personens kön, ålder och bakgrund har haft 
stor betydelse för att förstå resonemangen i materialet från de mer 
djupgående frågorna i samtalsundersökningen.  Det kan exempelvis göra 
gällande huruvida respondenten har andra funktionsnedsättningar utöver 
blindhet. Ponera att respondenten svarar att hen inte använder sig av ljud i 
orienteringsprocessen. Här kan den enkla och onyanserade informationen 
från frågeundersökningen förklara svaret genom att respondenten exempelvis 
har uppgett att hen också har nedsatt hörsel på grund av sin ålder. Beroende 
på ytterligare funktionsnedsättning, utöver blindhet, kan alltså sättet att 
orientera på variera kraftigt. Därmed har denna typ av uppgifter varit viktiga för 
att kunna dra relevanta slutsatser utifrån samtalsundersökningens material.  

Aktivitetskomponenten  
Svårigheter i undersökningen av aktivitetskomponenten genererades av 
metodvalet, då styrning av vilka exakta platser och områden som 
respondenten väljer att beskriva låg bortom forskarens makt att styra.  
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Metodvalets påverkan på studiens resultat 
Svårigheten med att styra samtalen både vad det gäller specifik miljö och 
aktivitet innebar att flertalet av intervjuerna tog längre tid än beräknat, samt att 
vissa av intervjuerna genererade en stor andel material som inte var av 
relevans för studiens syfte och frågeställning. Därav har inte intervjuerna 
transkriberats i sin helhet, utan enbart de delar som var av särskilt intresse för 
undersökningen.  
 
Varför aktivitetskomponenten visade sig vara så svår att fånga kan delvis 
antas bero på hur intervjufrågorna formulerats. I intervjufrågorna användes 
inte begreppet ”naturliga” (ledytor), utan respondenten fick fritt beskriva vad i 
miljön som hen använde. Att inte använda begreppet ”naturliga” (ledytor) var 
ett aktivt val av forskaren, då inte alla personer med blindhet vet skillnaden 
mellan artificiella och naturliga ledytor. Därmed gjordes intervjufrågorna 
relativt öppna, vilket innebar att samtalen kunde hållas förhållandvis 
förutsättningslösa. Därmed har identifieringen av naturliga ledytor istället visat 
sig först under analysprocessen av det insamlade materialet. 
 
Det viktigaste metodlogiska resultatet från denna studie har varit att 
undersökningen fokuserat på brukarna av de taktila ledstråken och vad de 
anser om de naturliga ledytornas användbarhet i utomhusmiljö vid orientering 
och förflyttning. Tidigare studier i ämnet har inte studerat brukarnas 
uppfattning på ett systematiskt vis, de har inte heller specifikt studerat 
naturliga ledytor. Studiens tillvägagångsätt har varit tidskrävande, både vad 
det gäller organisering, genomförande samt analysering. Eftersom studien haft 
en ändlig tidsplan medför det att antalet intervjuer blivit begränsat, vilket i sin 
tur skulle kunnat generera en kritik kring respondenternas representativitet 
(Denscombe 2009). Antalet respondenter avgjordes dock av den teoretiska 
mättnad som ansågs vara nådd vid 11 intervjuer. Denna studies har inte heller 
haft till syfte att redogöra för en heltäckande bild av vad samtliga personer 
med blindhet använder och anser om naturliga ledytor vid orientering och 
förflyttning i utomhusmiljö. Utan har istället haft för avsikt att öka kunskapen 
inom ämnet för tillgänglighetsutformning med naturliga ledytor gällande 
personer med blindhet i utomhusmiljö.  

I samband med eller som en vidarerutvecklig av studiens resultat skulle 
observationsstudier varit intressanta att genomföra. Det för att ytterligare 
verifiera studiens resultat och för att studera vilka ledytor personer med 
blindhet i praktiken tillvaratar, samt på vilket sätt de tas till vara. Enligt tidigare 
forskning är det en stor del av orienteringen att använda en lämplig käppteknik 
(Blasch, Wiener et al. 1997). Men eftersom denna studie enbart genomförts 
via intervjuer, så har det därmed inte varit möjlig att vidare undersöka vilken 
käppteknik som respondenten i praktiken använder vid orientering och 
förflyttning. Inte heller om denna käppteknik är de rätta för endamålet. Rent 
hypotetiskt skulle respondenten kunna använda sig av en felaktig käppteknik 
och kan därför exempelvis inte tillvarata artificiella ledytor, vilket således leder 
till att respondenterna uppger att dessa typer av ledytor inte är användbara. 
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För att säkerställa denna osäkerhet i resultatet skulle observationer behöva 
genomföras och där respondentens orienteringsprocess studeras.  

Om observationer använts som komplement till denna studies intervjufrågor 
hade troligtvis resultaten blivit tydligare och vissa svar fött ytterligare frågor. 
Då observationer inte använts i studien finns det en risk att forskaren inte 
tolkat samtliga svar helt rätt. Det eftersom en person med blindhet inte kan se 
hur deras beteende är och vad som de exakt stöter på i utomhusmiljön. 
Respondenterna kan därför inte med säkerhet beskriva vad som påverkar 
dem i orienteringsprocessen.    

Därmed har den använda metodens svagheter dels varit att studien enbart 
baseras på intervjuer, samt att intervju som metod bara baseras på 
respondenternas egna utsagor. Utsagor som inte kan verifieras, då inte 
observationer genomförts. Studien resultat har således enbart fångat 
inifrånperspektivet gällande naturliga ledytors användbarhet. Enligt ”critical 
incidens”-metoden är det först efter både inifrån- och utifrånperspektivet är 
givet som användbarheten kan studeras (Holmberg, Ståhl et al. 2008). Så 
genom att sammanväga framtida observationsstudier med denna studies 
resultat kommer det kunna skapas en heltäckande bild av de naturliga 
ledstråkens användbarhet.  

Syftet med denna studie har emellertid varit att studera de naturliga ledytorna 
användbarhet enligt respondenterna, alltså just respondenternas egna utsagor 
och uppfattningar. Frågeställningarna utgår från vad personer med blindhet 
uppger och anser om naturliga ledytor, vilket således innebär att svaren på 
frågorna inte hade kunnat besvaras på annat sätt än att fråga den tilltänkta 
gruppen. Framkommet resultat har således besvarat studiens syfte och 
frågeställningar.  
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8 Slutsatser 

 
 
Denna studie har dels bekräftat lagstiftningens rekommendationer gällande 
naturliga ledytor och dels givit implementerbar kunskap för tillgänglighets-
utformning av den fysiska miljön. Genom att öka kunskapen kring naturliga 
ledytor och uppmärksamma dess användbarhet, så ökar också möjligheterna 
för att personer med blindhet ska kunna orientera och förflytta sig på ett mer 
självständigt sätt i utomhusmiljö.  
 
Följande centrala slutsatser har således kunnat urskiljas: 

8.1 SPECIFIKA SLUTSATSER UTIFRÅN STUDIENS 
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

 Att samtliga respondenter uppgav att de använde sig av naturliga 
ledytor i orienteringsprocessen. Merparten av dem ansåg att de 
naturliga ledytorna var de i särklass bästa ledytorna att orientera och 
förflytta sig utefter i utomhusmiljö.  
 

 Att anledningen till varför respondenterna ansåg att de naturliga 
ledytorna var mest användbara var dels för att de återfanns frekvent i 
miljön och dels att de ansågs lätta att sätta in i en kontext. 

 
 Att följande specifika naturliga ledytor ansågs enligt respondenterna 

var mest användbara;  
 

o Trottoarkanter 
o Taktila övergångar mellan naturliga ledytor (punkten bör 

emellertid studeras vidare, se 10 Fortsatt forskning) 
o Väggar, fasader och staket 
o Lutningar 
o Planeringar och buskage 
o Övriga riktmärken såsom parkbänkar, brunnslock och 

soptunnor 
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Samtliga punkter är ytor, möten mellan två markbeläggningar, 
strukturer eller element som finns naturligt i dagens utomhusmiljöer. 
Genom att tillvarata studiens resultat och öka användandet av naturliga 
ledytor i den offentliga miljön, så skulle också miljöerna dels bli mer 
tillgängliga för personer med blindhet. Samt dels bli mer 
samhällsekonomiskt effektiva, då ledytorna inte behöver anläggas och 
underhållas i samma utsträckning som de artificiella ledytorna.  

 
 Att tre huvudsakliga problemområden framkom från studiens resultat, 

nämligen;  
 

o Årstidens påverkan på orientering och förflyttning, bland annat 
vid snö 

o Informationsbrist kring orientering i form av ofullständiga 
ledstråk eller avsaknad av användbara ledytor 

o Kunskapsbrist hos både planeringsprofessionen men också 
hos allmänheten gällande personer med blindhets behov i 
utomhusmiljön  

Gemensamt för samtliga situationer där orienteringssvårigheter uppges 
kunna uppkomma är att de kan lösas eller i alla fall underlättas. Det 
genom ökad kunskapsspridning till dem som planerar, anlägger 
och/eller underhåller dagens utomhusmiljöer.  

8.2 GENERELLA SLUTSATSER UTIFRÅN STUDIENS 
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

 Att studiens resultat bekräftar att svensk lagstiftning och svenska 
myndighetsdokument anger rätt riktlinjer och rekommendationer. 
Nämligen att naturliga ledytor främst bör tillvaratas och användas för 
att öka tillgängligheten för personer med blindhet. 

 
 Att det finns mycket lite tidigare forskning gällande naturliga ledytor och 

dess användbaret. De fåtal studier som framkom är genomförda i 
Norden, vilket troligen innebär att naturliga ledytor främst används i 
dessa länder.  

 
 Att personer med blindhet i stor utsträckning använder andra sinnen 

såsom känsel, hörsel, lukt samt sina kinestetiska sinnen vid orientering 
och förflyttning i utomhusmiljö, vilket också bekräftas från tidigare 
forskning.  
 

 Att även denna studie visar på undersökningsgruppens strävan efter 
att kunna leva ett fritt och självständigt liv. Likande slutsatser finns 
återgivet i tidigare forskning. 
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 Att studiens resultat bekräftar tidigare forskningsrön gällande 

problematiken med orientering och förflyttning vid framförallt snö.  
 

 Att det stundtals finns en problematik kring avsaknad av 
informationsindikatorer, såsom ledytor, vid orientering och förflyttning 
enligt brukarna. Bland annat så beskriver respondenterna svårigheter 
med att orientera sig på/vid plaster som saknar ledytor, samt att följa 
ledstråk som innehåller glapp. Sedan förut finns denna problematik 
återgiven och uppmärksammad i forskningen. Även dagens lagstiftning 
och myndighetsrapporter beskriver vikten av existerande ledytor och 
sammanhållna ledstråk. Denna studies resultat bekräftar och bekräftas 
således av tidigare publikationer.  
 
I praktiken skulle det dock också kunna vara så att vissa av de platser 
som enligt respondenterna saknar ledytor, i själva verket innehåller 
ledytor. Problemet kan då ligga i att personen i fråga inte lärt sig att 
tillvarata just den typen av yta/struktur, vilket således kan härledas till 
bristande träning i orientering och förflyttning.   
 

 Att det troligtvis finns en bristande kunskapen gällande personer med 
blindhet behov vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö. Enligt 
studiens resultat återfinns denna kunskapsbrist både hos allmänhet 
men också hos de som planerar, anlägger och/eller underhåller 
dagens utomhusmiljöer. Resultaten bekräftas delvis av tidigare 
erfarenheter som visar på bristande kunskap hos de som planerar 
ledstråken. 

8.3 SLUTSATSER UTIFRÅN STUDIENS METOD 

 Att enbart elva intervjuer inte kan täcka in vad samtliga personer med 
blindhet anser om användbarheten hos de naturliga ledytorna i 
utomhusmiljö. Studiens syfte har emellertid inte varit att undersöka vad 
samtliga personer mad blindhet anser om naturliga ledytors 
användbarhet vid orientering och förflyttning i utomhusmiljö. Utan har 
istället haft för avsikt öka kunskapen kring användbarheten hos de 
naturliga ledytorna, då resultaten från den genomförda litteraturstudien 
visar på en avsaknad av tidigare forskning i ämnet.  
 

 Att svagheter med den använda metoden dels har varit att studien 
enbart baseras på intervjuer, samt att intervju som metod bara baseras 
på respondenternas egna utsagor. Utsagor som inte kan verifieras, då 
observationer inte genomförts och att respondenterna inte själva ser 
den miljö de beskrivit. Samtidigt är det just respondenternas egna 
utsagor och uppfattningar som varit syftet att studera i denna studie. 
Frågeställningarna utgår från vad personer med blindhet uppger och 
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anser om naturliga ledytor, vilket således innebär att svaren på 
frågorna inte hade kunnat besvaras på annat sätt än att fråga den 
tilltänkta gruppen.  
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9 Rekommendationer 

Nedan ges ett antal rekommendationer som är baserade på den 
sammanvägda information som framtagits i samband med denna studie. 
Dessa rekommendationer är utformade av forskaren och har därmed inte 
någon direkt vetenskaplig grund. Rekommendationerna riktar sig till de som 
planerar taktila ledstråk i dagens utomhusmiljöer.  

 

 Utnyttja de naturliga ledytorna som redan finns i miljön och/eller skapa 
nya naturliga ledytor vid nyanläggning.  
 

 Utnyttja det faktum att personer med blindhet inte enbart orienterar sig 
med hjälp av taktilitet, utan också använder sig av sitt hörsel-, lukt- och 
kinestetiska sinne. 
 

 Reflektera över att ett ledstråk ska vara taktilt, inte visuellt. Åter igen 
bör vikten av ledstråk utan glapp och hinder poängteras, det eftersom 
brukarna av stråken varken kan förutspå eller överblicka sin 
förflyttningssträcka.  
 

 Att vara lyhörd för vad synnedsatta efterfrågar i den offentliga miljön. 
Samt att planera efter befintlig kunskap som grundar sig på flera 
personers sammanvägda åsikter.  
 

 Kontakta landets syncentraler, då de har lång erfarenhet av vad som 
personer med blindhet tenderar att anse vara mest användbart att 
orientera och följa i utomhusmiljö. 
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10 Fortsatt forskning 

Eftersom studien inte kan anses ge en heltäckande bild av hur samtliga 
personer med blindhet upplever de naturliga ledytors användbarhet vid 
orientering och förflyttning i utomhusmiljö, så är det därför viktigt att forskning 
inom ämnet fortlöper. Genom fortsatta studier av användbarheten hos de 
naturliga ledytorna ökar möjligheterna för att skapa mer tillgängliga och 
användbara utomhusmiljöer för personer med blindhet. Utifrån denna studies 
resultat och slutsatser kan följande konstateras: 

 

 Att utbildning vad det gäller detaljutformningens betydelse är av stor 
vikt. Det finns idag en bristande kunskap hos de som planerar, 
anlägger och underhåller dagens utomhusmiljöer och 
kunskapsnivåerna behöver därmed förstärkas.  
 

 Att allmänheten behöver informeras om ledstråkens existens och 
relevans för att personer med blindhet ska kunna orientera och förflytta 
sig på ett självständigt sätt i utomhusmiljö. Upplysningar sker 
förslagsvis via informationskampanjer.  
 

 Att ytterligare studier behöver genomföras som studerar de naturliga 
ledytornas användbarhet för att säkra fakta om dess suveränitet. 
Vidare studier sker förslagsvis genom observationsstudier, där det är 
möjligt att studera vad personer med blindhet använder för ledytor i 
praktiken. En jämförelse mellan studiernas resultat hade kunnat visa 
på eventuella skillnader mellan vilka ledytor som anges och vilka 
ledytor som faktiskt används i praktiken av undersökningsgruppen i 
utomhusmiljö.   
 

 Att undersöka syncentralernas roll gällande vilka ledytor som personer 
med blindhet följer och anger att de följer i utomhusmiljö. 
Syncentralerna har stor möjlighet att påverka undersökningsgruppens 
val av ledytor, eftersom de tränar och informerar om utomhusmiljön 
som brukarna ska orientera och förflytta sig i. Det innebär troligtvis att 
de ledytor som syncentralerna visar för brukarna också är de ledytor 
som brukarna sedan väljer att följa. För att klargöra syncentralernas 
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påverkan på forskningsresultaten är därför vidare studier i denna fråga 
viktiga. 
 

 Att ytterligare studier behövs för att undersöka användbarheten i mötet 
mellan två material. Denna studies resultat indikerar på att personer 
med blindhet anser att den taktila kanten mellan exempelvis asfalt och 
gräs är en användbar ledyta. Vilket också bekräftas av tidigare studier 
och skrifter. Men samtidigt beskriver någon respondent att den taktila 
övergången mellan naturliga och artificiella ledytor kan vara svår att 
upptäcka. Tvetydigheten indikerar därmed på att vidare studier 
behöver bedrivas gällande vilka taktila övergångar som är användbara 
för personer med blindhet vid orientering och förflyttning i 
utomhusmiljö.   
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Bilaga 1 

MATRIS: FRÅGEUNDERSÖKNING 

Deltagarkod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uppvuxen i ett annat land 
med andra vanor            

Självuppfattad känseln 
under fötterna ¹ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Har fått rehabilitering 
utomhus X X X X X X X X   X 

Brukar röra sig självständigt 
utomhus 
i kända miljöer 

X X X X  X X X X X X 

Brukar röra sig självständigt 
utomhus 
i okända miljöer 

   X  X X  X  X 

Hur många gånger i veckan 
som självständig orientering 
sker utomhus ² 

D 5 D D 0 D D D D 3 D 

Vilken typ av hjälpmedel 
används ³ T/L T T/L T L T T/H T T T/L T/H 

Vilken käppteknik brukar 
användas ⁴ K K K P - P K G K K G 

 

X= Ja 

¹ Respondenterna graderade sin känsel under fötterna utifrån alternativen; 
Mycket bra (1), Bra (2), Varken bra eller dålig (3), Dålig (4), Mycket dålig (5), 
Vet inte. 

² D= Dagligen 

³ T= Teknikkäpp, L= Ledsagare, H= Ledarhund 

⁴ P= Pendelteknik, G= Glidteknik, D= Diagonalteknik, K= Kombination av flera 
olika käpptekniker 
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Bilaga 2 

 

FRÅGEFORMULÄR 
 
Information kring studien, deras rättigheter och intervjuns tillvägagångsätt. 
 
Inledande fråga 

Om du tänker på en sträcka som du brukar gå, exempelvis till mataffären eller 
vårdcentralen? - Vad använder du då i miljön för att kunna orientera dig? 
 
Samtalet övergår till frågeundersökning 

 Kön? 
 Man 
 Kvinna 

 
 Antal år med blindhet? 

 ___ år 
 
 Har du någon annan funktionsnedsättning utöver blindhet och i så fall 

vilken? 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
 Är du uppvuxen i ett annat land med andra vanor? 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
 Hur är din känsel under fötterna? 

 Mycket bra (1) 
 Bra (2) 
 Varken bra eller dålig (3) 
 Dålig (4) 
 Mycket dålig (5) 
 Vet inte  

 
 Har du fått rehabilitering utomhus?  

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
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 Brukar du på ett självständigt sätt röra dig utomhus i kända miljöer? 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
 Brukar du på ett självständigt sätt röra dig utomhus i okända miljöer? 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
 Hur många gånger i veckan brukar du på ett självständigt sätt röra dig 

utomhus? 
 ___ ggr 

 
 Vilken typ av hjälpmedel brukar du använda dig av? 

 Teknikkäpp 
 Ledarhund 
 Ledsagare 

 
 Vilken käppteknik brukar du använda? 

 Pendelteknik 
 Glidteknik 
 Diagonalteknik 
 Kombinerad  

 
Samtalet övergår i samtalsundersökning 
 
Huvudfråga; 
 Hur orienterar du dig utomhus?  

-vad i miljön använder du? 
 
Underfrågor; 
 Upplever du att du använder andra sinnen vid orientering utomhus? 

 - Vilka? - På vilket sätt? 
 
 Är du bekant med de olika kategorierna inom taktila ledytor?  

- Har du blivit tränad via syncentralen i att använda ledytor? 
 
 Vilka ledytor föredrar du att använda dig av och varför? 

 
 Kan du komma och tänka på någon plats där svårigheter kring orientering 

uppkommer i samband med olika ledytor? (beskriv svårigheten) 
 
 Upplever du att valet av ledytor är olika mellan sommar- och vinterklimat? 

 
 Till sist, anser du att du idag kan orientera dig utomhus på ett självständigt 

sätt med hjälp av taktila ledytor? 
 
 
Tack för din medverkan! 
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