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Abstract 

Availability and usability of preschool and school is an examination paper in Information 

Design with emphasis spatial design. The purpose of this report is to present the studies, 

spatial components, field studies and follow ups made during the project. This has all 

contributed to an understanding of how schools can be designed and shaped to be as 

accessible as possible for everyone. 

 

The design work is based on a school that developed during this project. The school is not real 

since it is designed for this design process. In this school a classroom is designed and one 

bathroom that has the necessary adjustments in new construction or renovation of public 

spaces. The illustrated designs aims to show these requirements and how they can interact 

with the design and the porous is to show as accessible rooms as possible. The goal is that 

everyone, regardless of disabilities, to orient themselves in the rooms and take advantage of 

all the features. 

 

The empirical data consists of collected research and other literature in the subject of 

accessibility, field studies and follow ups with the Real Estate Department of the City of 

Västerås. By doing this it is clear that a variety of functional requirements must be followed 

for an environment to be available and also get a building permit in the current situation. It 

also showed that design work will be somewhat limited when all requirements are followed, 

however, certain requirements may be excluded if it is well justified in the building permit 

documents. 

 

Based on empirical data design work has been produced that promote accessibility for all and 

creates good conditions for orientation, spatial experience and usability. 

  

http://tyda.se/search/examination+paper?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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Sammanfattning 

Tillgänglighet och användbarhet i förskola och skola är ett examensarbete inom 

Informationsdesign med inriktningen Rumslig gestaltning. Syftet med denna rapport är att 

presentera de studier, rumsliga komponenter, fältstudier och avstämningar som studerats 

under projektets gång. Allt detta har bidragit till en förståelse över hur skolor kan utformas 

och gestaltas för att de ska vara så tillgängliga som möjligt för alla. 

Gestaltningsarbetet utgår från en skola som tagits fram under projektets gång. Skolan finns 

inte i dagsläget då den är ritad för denna gestaltningsprocess. I skolan gestaltas två klassrum 

och en RWC som har de anpassningar som krävs vid ny- eller ombyggnation av offentliga 

miljöer. Gestaltningarna som presenteras har som syfte att visa dessa krav och hur de kan 

samspela med gestaltning och strävar efter att visa så tillgängliga rum som möjligt. Målet är 

att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla 

funktioner. 

Empirin består av insamlad forskning och annan litteratur inom ämnet tillgänglighet, 

fältstudier och avstämningar med Fastighetskontoret på Västerås stad. Genom att göra detta är 

det tydligt att det krävs en mängd olika funktionskrav som måste följas för att en miljö ska 

vara tillgänglig och även få bygglov i dagsläget. Det framgick även att ett gestaltningsarbete 

blir något begränsat när samtliga krav följs, dock kan vissa krav uteslutas om det motiveras 

väl i bygglovshandlingarna. 

Utifrån empirin har gestaltningar tagits fram som främjar tillgängligheten för alla och skapar 

goda förutsättningar till orienterbarheten, rumsupplevelsen och användbarheten. 
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Introduktion 

Det finns idag lagar som säger att städer ska vara tillgängliga för alla. Att alla, oavsett 

funktionsnedsättning eller annan svårighet, ska kunna använda staden de bor i eller besöker. 

Tillgänglighetsfrågor har sin grund i principen om alla individers lika värde och hör ihop med 

bl.a. demokrati och mänskliga rättigheter (Grip, 2009, s. 4). Trots detta kan det medföra vissa 

komplikationer, det är inte alltid enkelt att bygga om redan befintliga byggnader för att de ska 

passa alla lagar och regler som finns. Men det går alltid att göra byggnaderna mer tillgänglig 

för alla. 

För att kunna skapa en stad som är tillgänglig för alla krävs ett hårt och inflytelserikt arbete 

(Grip, 2009, s. 4). Det borde dock ses som en självklarhet att alla ska kunna navigera, ta sig 

fram och ta del av allt som finns i en stad, men tyvärr är detta inte fallet ännu. 

Detta examensarbete mynnar ut i ett gestaltningsförslag som påvisar hur tillgänglighetskrav 

kan samspela med gestaltning av offentliga miljöer. Arbetet bygger på projektet som 

Fastighetskontoret i Västerås tilldelat mig. Målet med det projektet var att uppdatera ett 

dokument om lagar, regler och standarder inom området tillgänglighet som Fastighetskontoret 

strävar efter i om- och nybyggnation av förskola, skola och särskilt boende. Detta dokument 

har i sin tur legat som grund till gestaltningarna. 

Bakgrund 

Tillgänglighet kan tolkas på ett flertal sätt. Innan projektet startade tolkade jag det själv som 

att tillgänglighet handlade om att skapa miljöer anpassade för en viss målgrupp. Denna typ av 

projekt har behandlats i ett flertal kurser inom utbildningen Informationsdesign med 

inriktningen Rumslig gestaltning. Detta har bidragit till att goda kunskaper inom 

miljöskapande för målgrupper har förvärvats. 

Detta var en delvis korrekt tolkning kring ämnet, dock låg fokus på tillgänglighet för 

funktionsnedsatta individer. Kunskap kring lagar och regler inom detta område var inte stor i 

projektets början. Men genom fältstudier och inläsning av diverse litteratur, vetenskapliga 

artiklar och lagar etablerades en god kunskap som visat sig vara mycket gynnsam för 

projektets utveckling och förståelse kring målgruppen. 

Samverkanspart: Fastighetskontoret, Västerås stad 

Samtliga verksamheter inom Västerås stad ska präglas av mångfald och respekt för individens 

unika värde (Handlingsplan för genomförande av ”ett program för personer med 

funktionsnedsättning” 2015-2016, 2015, s. 3). Detta betyder att all diskriminering ska 

motverkas och att alla ska ha rätt att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. 
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Fastighetskontoret ansvarar för Västerås stads exploateringsverksamhet, lokalförsörjning och 

fastighetsförvaltning. Förvaltningen har alltså ett samlat ägaransvar för stadens fastigheter 

(Västerås stad, 2014). 

Problembeskrivning 

Projektet är ett uppdrag från Fastighetskontoret på Västerås stad. Det syftar till att uppdatera 

ett dokument med riktlinjer för hur projektering av tillgänglighet ska behandlas i förskola, 

skola och särskilt boende. Dokumentet ses som en guide i om- och nybyggnation av dessa 

typer av byggnader. I dokumentet beskrivs lagar, regler och standarder angående 

tillgänglighetsfrågor, för att göra miljöerna tillgängliga för alla. 

Projektet kräver god kännedom om de olika lagarna, reglerna och standarderna som finns i 

Västerås stad och i övriga Sverige eller Europa. För att projektet ska anses lyckat måste först 

studier kring tillgänglighet göras. Det måste även framgå i dokumentet att det som beskrivs 

bör används under projekteringsprocessen, planeringen och gestaltningen av ny- och 

ombyggnation av förskola, skola och särskilt boende. Detta bearbetas med hjälp utav 

fältstudier, tidigare forskning och litteraturer samt studiebesök på två servicehus. 

Frågeställningar 

Vilka krav ställs på förskola och skola angående tillgänglighet idag? 

Vilka funktionsnedsättningar och behov ligger bakom kraven och användningen av 

tillgänglighetsaspekter? 

Hur kan kraven användas i en gestaltningsprocess av förskola och skola? 

Avgränsningar 

Tillgänglighet är ett stort område och innefattar både utom- och inomhus miljöer. 

Avgränsningen blir därför att i denna rapport enbart studera inomhusmiljön i förskola och 

skola. 

Gestaltningsmässigt är avgränsningen att gestalta en skola och göra 3D-vyer och renderingar 

av ett klassrum och en toalett som är anpassad för funktionshinder. 
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Begreppsdefinitioner 

Rapporten innehåller en hel del olika organisationer och begrepp. För att göra det enklare för 

läsaren presenteras dessa nedan, samt de förkortningar som används i rapporten. 

VHS - Västerås handikapporganisationers samarbetsråd 

FK - Fastighetskontoret 

TK – Tekniska kontoret 

PBL – Plan- och bygglagen (2010:900) 

BBR – Boverkets byggregler (BFS 2011:6) 

RWC – Rullstols WC (rullstolstoalett) 

ACC – Aros Congess Center 

NCS – National Color system 

PBF – Plan- och byggförordningen (2011:338) 

ALM – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom 

områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2004:15) 

HIN – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom 

områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2004:15) 

Tidigare forskning 

I arbetet har olika litteratur använts. De behandlar alla tillgänglighetsfrågor, men ofta på något 

olika sätt. Trots detta har samtliga givit ökad förståelse för tillgänglighetsfrågor och dess 

problematik, vilket har gynnat projektets utveckling. 

Likabehandling 

Alla individer har rätt att bli bemötta och behandlade på lika villkor, oavsett olika 

förutsättningar och möjligheter (Bemötande guide, s. 3). Det har fattats beslut om en lag om 

likabehandling, som är till för att skapa lika villkor för alla och motverka kränkningar och 

trakasserier (Eriksson Gustavsson & Holme, 2009, s. 7). Fr.o.m. januari 2009 upphörde de 

tidigare lagarna för att ersättas med en lag för all slags diskriminering; Diskrimineringslag, 

2008:567.  

När det gäller tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön regleras framförallt av 

plan- och bygglag (2010:900, PBL och plan- och byggförordning (2011:338), PBF. Boverket 



10 
 

ger ut råd om hur föreskrifter och allmänna råd i PBL och PBF kan tillämpas (Svensson, 

2015, s. 12). 

Miljön ska göras tillgänglig för alla, inklusive individer med funktionsnedsättning. Dock får 

detta inte leda till att den fysiska miljön blir hindrande för någon annan (Skogman, 2012, s. 

5). Tillgänglighet för alla kommer därför innefatta en strävan om tillgänglighet i skolor, alltså 

en skola för alla. Det är även viktigt att ta hänsyn till de äldre. Det är ingen 

funktionsnedsättning att bli äldre, men det kan medföra vissa komplikationer och därför är det 

viktigt att även möta deras behov när det gäller tillgänglighet för alla. Det ska t.ex. finnas 

insatser som samhället kan ta till för att underlätta före de äldre att leva ett aktivt liv (SENIOR 

2005, 2002, s. 9). 

Definition funktionsnedsättning och funktionshinder 

Västerås stad beskriver i Bemötande guiden (2016, s. 4) att en funktionsnedsättning beskriver 

att en individ har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det 

kan även beskrivas som att individer kan ha funktionsnedsättningar pga. fysiska eller 

intellektuella skador eller sjukdomar (Samhällsinformation för alla, 1995, s. 18).  

Funktionshinder är inte en egenskap hos den enskilda individen, utan ett förhållningssätt 

mellan individen och omgivningen den befinner sig i (Bemötande guide, 2016, s. 4). Detta 

betyder att funktionshinder innebär en förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i 

samhällslivet på samma sätt som andra. 

 Begreppet funktionshinder innefattar en mängd olika typer av funktionsnedsättningar. De 

vanligaste funktionsnedsättningarna är de så kallade osynliga funktionsnedsättningarna så 

som dyslexi och kroniska sjukdomar (Eriksson Gustavsson & Holme, 2009, s. 9). Studien 

som Eriksson Gustavsson och Holme bedrivit har visat att lärare ofta möter elever med många 

olika funktionsnedsättningar, där vissa är lätta att identifiera, medan andra är så kallade dolda 

funktionsnedsättningar (ibid s. 34). Det framgår även i studien att det upplevs som enklare att 

erbjuda kompensationer och eventuellt annan hjälp som eleven i fråga behöver när denne har 

en synlig funktionsnedsättning än en dold (ibid, s. 35). 

Förmedla kunskap 

Genom att lära sig mer om olika individers behov och förutsättningar ökar förståelsen för 

dem. ”Detta leder till ett öppet förhållningssätt som resulterar i ett bättre bemötande.” 

(Bemötande guide, 2016, s. 3). Ett mål som Västerås stad har inom tillgänglighet är att öka 

medvetenheten hos befolkningen för att främja respekten för funktionsnedsattas rättigheter 

och värdighet (Möjligheter i olikheter, s. 4). 

Det bedrivs även studier som har till syfte att sprida kunskap om funktionsnedsättningar 

(Eriksson Gustavsson & Holme, 2009, s. 10). Den studie som Eriksson Gustavsson och 

Holme bedrivit resulterade i en tydlig tendens som pekar på att lärarens arbetsbörda upplevs 

ökad när elever med funktionsnedsättning ingår i klassen. Resultatet grundades i att lärare 

upplever att det krävs mer arbete och tid för planering, studiesamtal och handledning (ibid, s. 

27, 32). 
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Anpassad fysisk miljö 

Sverige har valt att följa FN:s Standardregler för att garantera människor med 

funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Att erbjuda en tillgänglig miljö är en 

förutsättning för att skapa delaktighet och jämlikhet för alla (Edsjö, Lidmar, Svensson, 1999, 

s. 3). För att god tillgänglighet ska uppnås krävs att tillgänglighetskraven beaktas och bevakas 

under hela byggprocessen, från projektering till färdig byggnad (ibid, s. 5). Vid nybyggnation 

ska tillgänglighetskraven följas, men vid ombyggnation är kraven något mildare. Då krävs att 

hänsyn tas vid byggnadens förutsättningar och kulturhistoriska värde, samt ta hänsyn till 

ändringarnas omfattning och kostnader (ibid, s. 5). 

En tillgänglig fysisk miljö är en plats dit alla kan ta sig, som alla kan vara i och där alla kan ta 

del av vad som händer (Gustafsson, 2014, s. 32). Det är viktigt att det finns korta och 

långsiktiga arbeten gällande den fysiska tillgängligheten. Att kunna göra kortsiktiga arbeten 

möjliggörs tack vare att det finns enkelt avhjälpta hinder som även är billiga, så som t.ex. att 

markera det första och sista trappsteget med hjälp av specialtejp (Lenninger, 2000, s. 3). 

Lagen om allas lika värde som beskrivs ovan, ställer kravet på skolor att det är skolorna som 

ska anpassas till eleverna och inte eleverna som ska anpassas till skolan (Skogman, 2012, s. 

8). Detta leder till att skolan har stora krav på tillgänglighet och inkluderande, vilket i sin tur 

kommer leda till att tankar kring individanpassningar minskas och till slut försvinner helt. 

FK:s ambitioner 

FK utgår från en verksamhetsplan som uppdateras med några års mellanrum. Syftet med 

verksamhetsplanen är att informera om vilka åtgärder som förväntas genomföras under den 

angivna årsperioden. 

Teknisk utveckling 

När det kommer till teknikutveckling har FK en ambition att ligga i framkant 

(Verksamhetsplan för Fastighetsnämnden 2016, 2015, s. 5). Tekniken gör idag stora framsteg, 

vilket gör det viktigt att även FK följer utvecklingen och kan erbjuda kunderna det bästa. För 

att lyckas med detta krävs ett stort arbete för optimering av diverse tekniska system samt de 

styr- och regelsystem som styr denna utveckling (ibid, s. 5). 

Miljö och hållbar utveckling 

För att göra Västerås stad till en miljövänligare stad har samarbeten mellan Mälarenergi AB 

och FK initierats. Syftet med samarbetet är att se över möjligheterna till ett gemensamt 

energiprojekt och öka kunskapsöverföringen för att eventuellt kunna öka takten av befintligt 

energieffektiviseringsarbete (Verksamhetsplan för Fastighetsnämnden 2016, 2015, s. 5). I 

kommande upphandlingar kommer miljö- och social hänsyn bidra till en fortsatt hållbar 

utveckling av staden. Fastighetsnämnden har även beslutat att FK alltid ska undersöka 

möjligheten att installera solceller i kommande investeringsprojekt (Verksamhetsplan för 
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Fastighetsnämnden 2016, 2015, Bilaga 2: Riktlinjer, handlingsplaner m.m. beslutade av 

fastighetsnämnden och kommunfullmäktige s. 20). 

Nybyggnation och exploatering ska möjliggöra en god livskvalitet och hälsa. Det är även 

viktigt att byggnaderna är anpassningsbara utifrån ändrade behov och ändamål 

(Verksamhetsplan för Fastighetsnämnden 2016, 2015, s. 6). För att göra dessa och äldre 

byggnader miljövänligare, enligt FK:s ambition, utgår de från bygg- och myndighetsregler 

avseende miljöbyggnad (ibid, .s 7).  

Grundskola 

Grundskolenämnden har beslutat att åk 6 ska åter igen tillhöra mellanstadiet. Detta innebär att 

det tillkommer ökade lokalkostnader i form av byggnation eller inhyrningar för förskolor 

(Verksamhetsplan för Fastighetsnämnden 2016, 2015, s. 10). Dock går detta att räkna in i 

budgeten då det framtagits vissa program inom FK och Fastighetsnämnden för att täcka just 

dessa kostnader. 

Befolkningsökning 

Det kommer ske en ökning på ca 25 000 invånare i Västerås kommun fram till 2030 enligt 

prognoser. Befolkningsökningen kommer ske i samtliga åldersgrupper, men speciellt för äldre 

(+75) och grundskoleelever (Verksamhetsplan för Fastighetsnämnden 2016, 2015, Bilaga 5: 

Beskrivning av SK:s kärnverksamhet, s. 31). Detta betyder att det krävs uppdrag i att planera 

för vård, skola och omsorg på medellång och lång sikt, där områden som kräver extra fokus är 

förskola, skola och äldreboende. 
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Teori 

Denna del redovisar de teorier som använts i arbetet, dessa ligger även till grund för 

gestaltningsarbetet. 

Gestaltningsprinciper inom tillgänglighet 

Harmoni 

Harmoni är en känslomässig överenskommelse mellan olika föremål i en design. De kan 

komplettera varandra för att skapa ett effektivt visuellt påstående (Ambrose, Harris, 2009, s. 

120). Harmoni kan uppnås på en mängd olika sätt, det kan t.ex. vara genom färgskalor som 

passar bra ihop och bilder som kommunicerar det önskade budskapet väl. Harmoni är 

iögonfallande och indikerar på god design. 

Balans 

En inredning består av många olika komponenter som ska samspela med varandra. Det kan 

handla om former, storlekar och färger etc. Placeringen och relationen mellan dessa 

komponenter framkommer ur de funktionella konstnärliga behoven (Ching, 2012, s. 131). 

Balans skapas när allt detta fungerar och inget av de separata komponenterna stör den 

resterande inredningen. 

Betoning 

En betoning i en rumslighet uppstår när dominanta och underordnade komponenter existerar i 
samma rum (Ching, 2012, s. 144). Det kan finnas komponenter i en rumslighet som är av 

större betydelse eller kräver mer uppmärksamhet än andra komponenter, men det kan 
förekomma olika grader av betoning (ibid, s. 146). Dominanta komponenter bör behandlas 

med viss försiktighet för att de inte ska ta över rummet helt och hållet, de ska inte vara så pass 
visuellt dominerande att de tar över hela rummet, i det fallet skulle varken harmoni eller 
balans uppstå. För att motverka detta kan visuella accenter användas för att binda samman 

dominanta och underordnande komponenter. 

Form 

Liknande former kan grupperas för att tillsammans skapa större element eller grupperingar, 

vilket kan bidra till att skapa balans i en miljö (Ambrose, Harris, 2009, s. 21). 

Formplaceringen kan medföra olika spänningar eller känslor i en miljö, de kan upplevas som 

aktiva eller passiva ytor. Detta kan leda till att ögat kopplar miljöerna som positiva eller 

negativa (ibid, s. 21).  
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Färger 

Färg är ett kraftfullt kommunikationsredskap som i miljöer kan dra till sig uppmärksamhet, 

stå ut från mängden och bidra till en mer attraktiv miljö (Ambrose, Harris, 2009, s. 130). 

Färger består av ljushet, mättnad och kulör. Individer med synnedsättningar uppfattar lättast 

skillnader i ljushet, därefter mättnad och till sista kulör (Svensson, s. 2015, s. 69). Det som 

ska kontrasteras bör alltså kontrasteras i ljushet från omgivningen och inte i mättnad eller 

kulör. För att få den korrekta ljushetskontrasten används en ljushetsmätare från NCS och ska 

ha en skillnad på 0,40 enheter (ibid, s. 70). 

Färger kan även påverka beteenden hos individer.  Det sägs t.ex. att orangea färger värmer, är 

mysiga och stimulerar kreativiteten, gröna färger skapar jämvikt och representerar naturen. De 

är även lugna, stärkande och vilsamma. Blå färger associeras till klart tänkande, lugna, 

meditativa miljöer och förknippas med himmel och vatten (Starmer, 2009, s. 25). 

Färgsättning av rum 

Om målet är att ett rum ska upplevas som ljust bör framför allt tak, fönsterväggar och 

fönstersnickerier vara ljusa. Då bidrar det till att kontrasten mellan ljuset utifrån 

fönsterväggen, som dagtid är den mörkaste väggen i rummet, och de ljusa komponenterna i 

rummet samspelar och risken för bländning minskar (Svensson, 2015, s. 70). Dock är det 

viktigt att dagsljuset ska kunna avskärmas och att belysningen ska kunna regleras. 

Rummets form förtydligas om olika ytor kan särskiljas, skillnaden mellan vägg och golv är 

viktig. Därför borde golvet kontrastera mot väggarna (Svensson, 2015, s. 70). För att 

förtydliga rummet ytterligare kan väggar som möts bära kontrasterande färg, t.ex. en 

fondvägg eller en färg som avviker något från de övriga väggarna. Även viktiga delar i 

rummet bör kontrastera från de övriga färgerna för att lättare uppmärksammas eller hittas 

(ibid, s. 70). 

Skyltar 

Skyltar som ska läsas på nära håll placeras ofta i ögonhöjd, dvs. 1,40 - 1,60 meter över golv 

(Svensson, 2015, s. 75). Skyltar som ska kunna ses på avstånd ska placeras över huvudhöjd, 

dvs. minst 2,00 meter över golv (ibid, s. 76).  

Funktionsnedsättningar och rumsliga åtgärder 

Nedan presenteras de funktionsnedsättningar som tagits hänsyn till i gestaltningsarbetet. 

ADHD 

Individer med ADHD har uppmärksamhetssvårigheter och blir lätt stressade, distraherade och 

trötta. De kan även vara impulsiva, vilket kan resultera i starka och snabba känsloreaktioner 

(Bemötande guide, 2016, s. 5). Det är även vanligt att individer med ADHD är överaktiva och 

har svårt att lugna ner sig.  
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Utifrån detta är det bra att den fysiska miljön är: 

 enkelt strukturerad och förutsägbar lugn utan störande moment så som fläktljud, radio 

etc. eller studsande ljud (Bemötande guide, 2016, s. 5). 

Allergi 

Allergi är överkänslighet mot t.ex. viss typ av mat, djur osv.(Bemötande guide, 2016, s. 6). 

Detta innebär ibland att det kan vara svårt för utomstående att förstå besvären och när det 

kommer till den fysiska miljön kan det därför vara mycket svårt att veta vad som ska göras för 

att underlätta för individer med allergi. Dock är det känt att allergi ofta utvecklas genom 

upprepande kontakt med vissa ämnen. Detta betyder att allergi kan förebyggas till viss mån 

genom en miljö med få ämnen som kan vara allergiframkallande (Svensson, 2015, s. 25). 

Utifrån detta är det bra att den fysiska miljön är: 

 parfym-, lukt och djurhårsfri (Bemötande guide, 2016, s. 6) 

 utformad med så få nischer som möjligt, detta gäller även växter och annat som samlar 

damm (Fältstudie 2, se Tillvägagångssätt och metoder). 

 bra ventilerad med inte för höga fukthalter 

 lättstädad 

 utrustad med möjlighet att undvika ämnen, material, växter och dofter som kan vara 

allergiframkallande eller som kan ge besvär (Svensson, 2015, s. 26) 

Rörelsenedsättning 

Rörelsenedsättningar innefattar en stor grupp där många använder sig av hjälpmedel så som 

rullstol, rullator, käpp eller käppar. De kan även förflytta sig långsamt och ibland kan de inte 

gå långa sträckor utan någon form av vila (Bemötande guide, 2016, s. 12). De har särskilt 

svårt för att gå i trappor och på halt, ojämnt eller lutande underlag. Trösklar och kanter kan 

orsaka snubbelrisk för dessa individer (Svensson, 2015, s. 31). En nedsatt rörelseförmåga kan 

även innebära en nedsatt funktion i armar och händer vilket kan leda till nedsatt precision och 

känselbortfall. De kan ha svårt att sträcka sig efter något eller använda sina händer 

överhuvudtaget (ibid, s. 31). Detta leder till att dessa individer har begränsad räckvidd och att 

de kan ha svårt att öppna tunga dörrar eller att använda reglage.  

Utifrån detta har BBR tagit fram ett antal regler eller riktlinjer angående den fysiska miljön: 

 anpassats efter olika hjälpmedel (tillräckligt stor för att t.ex. en rullstol ska kunna 

användas) 

 utformad med ledstänger 

 eventuella ramper i lutning 1:20, dvs. 5 % och ca 2,86° (Svensson, 2015, s. 97) 

 så få trösklar som möjligt, eller med en maximal höjd på 20 mm om de inte kan 

undvikas (ibid, s. 112) 

 korta avstånd mellan olika funktioner eller rum 
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 golv- eller markbeläggning som är fast, jämn och utan springor, det ska heller inte 

innebära en risk för halka 

 manöverdon som kan manövreras med en hand och som individer med rullstol kan nå 

 lättöppnade dörrar, eller automatiskt öppnande dörrar 

 fria utrymmen under bord och arbetsbänkar 

 sittmöjligheter längs långa förflyttningsvägar, eventuellt kan rullband användas 

 ledstänger längs trappor och ramper 

 skyltar, fönster och belysning som kan användas av individer med rullstol (ibid, s. 32-

33) 

Utrymmesbehov för individer med nedsatt rörelseförmåga 

Denna tabell visar standardmått enligt Boverkets byggregler. 

Yta Mått (meter) Krav enligt 

Vändmått för individ med 

manuell rullstol 

1,30  BBR 3:123 

Minsta dörrbredden 0,80 ALM 6 § 

Friyta under bord/arbetsbänk 
inomhus 

0,70 – 0,85 (min 0,65) ALM 15 § 

Bordets minimidjup 0,60 ALM 15 § 

Bordets minimibredd 0,80 ALM 15 § 

Räckvidd för individ med 
rullstol 

0,30 BBR 3:113 

Räckvidd i höjd för individ med 
rullstol 

0,70 – 0,80 BBR 3:113 

Föremåls placering från hörn Min 0,70, helst 1,00 BBR 3:131 

Fönsterbröstning Max 0,80 HIN 

Avstånd från golv till 
fönsterhandtagets mitt 

0,80 – 1,00 HIN 

Tabell 1 Standardmått enligt Boverkets byggregler. (Svensson, 2015). 

Synnedsättning 

Precis som med rörelsenedsättning är även synnedsättning en stor grupp md olika svårigheter. 

En del kan se lite och andra inte alls, en del kan se skarpt och tydligt rakt fram men har svårt 

att tolka det de ser (Bemötande guide, 2016, s. 13).  

Utifrån detta är det viktigt att den fysiska miljön är: 

 utformad med ledstänger 

 belyst på ett bra sätt då individer med synnedsättning inte ska sitta i motljus 

 utformad med textmaterial eller skyltar som är stora och tydliga, samt med taktil eller 

verbal information 

 en enkel och logisk planlösning för att uppbyggnad av en mental karta kan göras 
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 utformad med ledstråk (sammanhängande gångytor som kan följas) 

 utformad med bra belysning, det ska inte blända eller reflekteras 

 utformad för att färgsättning och belysning underlättar rumsuppfattningen och 

orienteringen 

Tillgänglighetsaspekter 

Möblering 

Möbleringen i mötesrum eller i klassrum ska gärna vara utformad på det sättet att alla kan se 

varandra (Gustafsson, 2014, s. 34). Ifall det inte är möjligt är det viktigt att alla istället ska 

kunna se den som talar framifrån. Detta beror på att individer med hörselnedsättningar enklare 

kan uppfatta vad som sägs om de kan avläsa den som talar. 

Det är även viktigt att ingen möblering hindrar framkomligheten för någon. Det ska finnas 

tillräckligt med friyta vid dörrar samt att ha fria ledstråk (Edsjö, Lidmar, Svensson, 1999, s. 

28). 

Det ska finnas särskilda platser för individer med rullstol om lokalen har fasta sittplatser. 

Antalet platser för individer med rullstol varierar beroende på hur stor lokalen är, men 

minimum är två platser (Svensson, 2015, s. 158). 

Mattor 
Det bör inte finnas några lösa mattor i den fysiska miljön då de kan försvåra framkomligheten 

med rullstol. De kan även skapa hinder för individer med synnedsättning då de ser mattor 

eller andra skillnader i färg på golv som hål (Gustafsson, 2014, s. 33). 

Belysning 
Det är viktigt med en bra belysning i den fysiska miljön då individer med synnedsättning är 

beroende av goda ljusförhållanden (Svensson, 2015, s. 245). Det är särskilt viktigt med bra 

belysning där individer arbetar eller läser. 

Skuggor 
Starkt ljus som ger skarpa skuggor bör undvikas, belysningen bör däremot utformas så att 

mjuka skuggor uppstår (Svensson, 2015, s. 246). Det ska heller inte eftersträvas en helt jämn 

belysning pga. att det då kan bli svårt att uppfatta former och bedöma avstånd, dock bör golv i 

gångytor vara jämt belyst. 
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Nivåskillnader 

Trappor och hissar 
Om det finns trappor i byggnaden ska det även finnas tillgång till hiss eller ramp (Gustafsson, 

2014, s. 34). Trappor ska ha en markering på första och sista trappsteget för att individer med 

synnedsättning ska uppmärksamma nivåskillnaden. Individer med rörelsenedsättningar eller 

balanssvårigheter har behov av ledstänger för att kunna gå i trappor (Boverket, 2005, s. 111). 

Ledstängerna ska fortsätta 0,30 meter före och efter första och sista trappsteget och monteras 

på en höjd på 0,90 meter över golv (Svensson, 2015, s. 103). Det är även viktigt att det 

monteras ledstänger på respektive sida av trappan och rampen. 

Den bästa utformningen på hissar ges utav ALM. Måtten är 2,00 meter bred och 1,40 meter 

djup, dörröppningen ska vara placerad centrerat på den breda väggen och åt ett håll. Måtten 

möjliggör vändutrymme för rullstol, dessutom får fler personer plats i hissen tillsammans med 

en individ i rullstol (Svensson, 2015, s. 118). Det ska helst vara en automatisk skjutdörr i 

anslutning till en hiss och 0,90 meter friyta utanför den för att kunna vända med rullstol (ibid, 

s. 120). 

Dörrar 
Entrédörrar och andra tunga dörrar ska ha dörröppnare som bör sitta på en höjd mellan 0,90–

1,10 meter över golvet eller marken (Gustafsson, 2014, s. 35). Dörrar har även ett minimimått 

på 0,80 meter. 

För dörrar som är 1,00 meter behövs ett fritt utrymme på minst enligt BBR och ALM: 

 0,10 meter från dörr till vägg 

 0,70 meter från dörr till mitten av ett manöverdon (helst 1,00 meter) 

 0,70 meter från mitten av ett manöverdon till vägg eller annan funktion eller hinder 

(helst 1,00 meter) 

 Total bredd ca 2,40 meter (friyta) 

 Djup 1,50 meter (friyta) (Svensson, 2015, s. 85, 87) 
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RWC 

Det ska finnas minst en WC som är ska fungera för individer med rullstol, detta beror på att 

även individer med funktionsnedsättning ska ha lika långt till närmsta toalett som alla andra. 

Det ska alltså finnas en toalett med armstöd och det ska även vara fritt under handfatet så det 

är möjligt för individer med rullstol eller permobil att ta sig tillräckligt nära handfatet 

(Gustafsson, 2014, s. 35). 

Utrymmesbehov i badrum 

Yta Mått (meter) Krav enligt 

Minimimått: bredd, djup 2,20x2,20 BBR 3:1453 

Från vägg till handfatets mitt 0,45 HIN 

Från vägg till WC:s mitt 1,10 HIN 

Från WC:s mitt till vägg 1,10 HIN 

Armstöd vid WC över golv 0,80 HIN 

Avstånd mellan armstöden vid 
WC  

0,60 HIN 

Handfat över golv (överkant) 0,80 HIN 

Spegel från golv (nederkant) 0,90 HIN 
Tabell 2 Utrymmesbehov i badrum (Svensson, 2015, 2. 130). 

Tillvägagångssätt och metoder 

För att först skapa en djupare förståelse för tillgänglighetsfrågor studerades litteratur i ämnet, 

som består av vetenskapliga artiklar, offentliga dokument samt lagar, regler och stamndrader. 

Utöver detta gjordes ett flertal fältstudier för att bättre förstå området och hur det praktiseras i 

en stor kommun, så som Västerås. Tack vare fältstudierna blev arbetet överflödigt med 

expertintervjuer. 

Fältstudier 

Ett antal fältstudier har genomförts under projektets gång. De hade alla olika inriktningar och 

mål, men handlade samtidigt alltid om olika tillgänglighetsfrågor. 

Fältstudie 1 

Datum: 2016-04-08 

Tid: 8:00–10:00 

Plats: Archus Arkitekter, Västerås 

Deltagare: Marie Brandstedt, två arkitekter från Archus arkitekter, fem tjänstemän och 

projektledare från olika avdelningar på Västerås stad och Frida Antonsson 

Syfte:  

 Genomgång av intressen för det nya projektet ”5 förskolor 2016-2018” 
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Projektets bakgrund 

Ett projekt där det ska byggas nya förskolor i Västerås stad har inletts. Projektet består av att 

ta fram nybyggnation och ombyggnation av fem olika förskolor i Västerås. Detta betyder även 

att det är fem olika byggnader som ska utvärderas, projekteras och färdigställas. Projektet ska 

vara färdigställt senast 2018, detta anser många i projektgruppen är väl ambitiöst och det 

kommer troligen förekomma någon eller några förseningar i projektet. Detta är dock ett högt 

prioriterat projekt då det idag är brist på förskoleplatser runt om i Västerås och även i övriga 

Västmanland. Det alltså finns ett akut behov av nya förskolor.  

Förskolorna kommer ha mellan fyra och tio olika avdelningar var. Detta betyder att de 

förskolor som kommer byggas inte kommer vara små byggnader, utan stora och kostsamma. 

Dock är detta ett lönsamt projekt då det kommer resultera i att fler barn får plats i förskolor i 

närheten av sina hem. Det är även lönsamt ur ett lärande perspektiv - ju färre elever det finns i 

en förskoleklass desto bättre individuellt lärande kan erbjudas.  

Den arkitektbyrå som fått uppdraget att arbeta med FK och detta projekt är Archus Arkitekter 

i Västerås. 

Referensobjekt 
Det finns idag två nya förskolor i Västerås. De ligger båda i nya områden som är utformade 

som trädgårdsstäder en liten bit utanför Västerås stadskärna. Den ena heter Gäddeholm 

förskola och den andra Lillhamra förkola. De är referensobjekt i projektet ”5 förskolor 2016-

2018” på grund av att de båda uppnår de nya miljökraven som beslutats i Västerås stad, 

nämligen Miljöbyggnad silver. Idag ska inga fastigheter av något slag ha lägre miljökrav än 

vad som framgår av Miljöbyggnad silver. Detta innebär att en mer miljömedveten och 

miljövänlig stad kommer etableras i framtiden, och därigenom skapa ett bättre samhälle för 

alla. 

Säkerhet i referensobjekten 
På de båda förskolorna är även säkerheten bättre än i andra förskolor i staden. Ett exempel är 

att samtliga entrédörrar alltid är låsta. Detta bidrar till att inga obehöriga kan komma in i 

byggnaderna. När barnen ska hämtas och lämnas måste föräldrarna ringa på och meddela att 

de är på plats och sedan invänta på att en anställd släpper in dem i byggnaden. 

Om det skulle uppstå en brand på förskolorna är dörrarna installerade på det sättet att de hålls 

upplåsta. Detta gör att samtliga som befinner sig i byggnaden kan ta sig ut och inte riskerar att 

bli inlåsta i samband med en brand. Utöver detta är dörrarna alltid låsta. 

Snubbelrisk i förskolor 
Det är känt att barn lätt snubblar eller ramlar under lek. Av denna anledning kan golvmattor 

fortsätta upp på väggarna för att barnen inte ska skada sig lika illa som om de slagit i en hård 

vägg. 

Allergi- och astmaförhindrade åtgärder 
Allergier och astma kan uppstå eller bli värre av damm. Damm samlas på växter, armaturer 

och på olika typer av nischer. Av dessa anledningar ska växter och nischer av olika slag 

minimeras och endast finnas om det är krävande för byggnaden. Om det inte går att minimera 

dessa föremål ska det vara enkelt att kunna städa av ytorna som samlar damm. Detta betyder 

att rum som måste ha nischer av olika slag kräver större ytor, vilket i sin tur gör att 

byggnaderna kan bli större än de kanske egentligen behöver vara. 
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Det är även viktigt att möjliggöra för rengöring med hjälp av olika maskiner. Detta på grund 

av att slitage på städares kroppar ska minimeras och därigenom bidra till en bättre arbetsmiljö 

för dem.  

Lukter i förskolor 
Det är viktigt att det finns tankar kring lukter i förskolorna, men även i andra byggnader. Det 

ska inte lukta illa och om det skulle göra det ska det utvärderas och sedan åtgärdas.  

Andra tillgänglighetsaspekter för förskolor 
En bra utgångspunkt för utformningen av anpassade ytor är att studera boken Bygg ikapp. 

Boken innehåller en mängd utformningsaspekter som även är baserade på diverse lagar, 

standarder och regler. 

Det är viktigt att skapa goda kontraster i miljöerna på grund av att en av de vanligaste 

funktionsnedsättningarna är synnedsättning. För individer med synnedsättningar är det även 

bra med taktila skyltar för att även de ska kunna orientera sig på så bra sätt som möjligt. 

Det är även viktigt att hålla nere tröskelnivåer, på det sättet kan funktionshindrade ta sig 

genom olika rum utan större svårigheter. En annan aspekt som är bra att beakta är vart och i 

vilken höjd eventuella porttelefoner ska placeras.  

Trots att det ska skapas miljöer som är till för att underlätta för individer med olika 

funktionsnedsättningar finns även en ambition om att utmana dem. Det ska finnas föremål 

som bidrar till att dessa individer måste utmana sig själva till viss del. Det ska däremot inte ge 

för stora utmaningar som bidrar till att individer med funktionsnedsättningar inte kan ta sig 

fram eller använda sig av vissa typer av funktioner. I förskolor är ett exempel på utmaningar 

att behålla den utomhusmiljö som redan finns på platsen så som stenar, träd och olika terräng. 

Det är beslutat i Västerås stad att vad som än byggs i framtiden ska kunna ändra funktion. Om 

det t.ex. byggs ett flerbostadshus ska det senare kunna användas som ett servicehus etc. Det är 

dock viktigt att i byggnation av förskolor tänka i barnens perspektiv. Fönsterbröstningar ska 

t.ex. ha låga mått för att utsikten ska vara lättillgänglig för barn och inte bara de vuxna. Även 

dörrtyngden behöver ibland vara lättare där barn befinner sig för att de själva ska kunna öppna 

dörrarna. 

Fältstudie 2 

Datum: 2016-04-22 

Tid: 08:00-11:00 

Plats: Resmilans servishus och Gideonsbergs servicehus 

Deltagare: Marie Brandstedt, en projektledare inom tillgänglighet från Riksbyggen, 

platschefer för respektive servicehus och Frida Antonsson 

Syfte:  

 Utvärdering av tillgängligheten i respektive servicehus inför kommande renoveringar 
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Resmilans servicehus 

Resmilans servicehus ligger på Odensvi i Västerås. Innan rundvandringen ägde en kort 

sittning rum med platschefen för några inledande frågor kring tillgängligheten, vilka åtgärder 

som redan bearbetats och vilka hinder medarbetarna kan se i vardagen. 

Den vanligaste funktionsnedsättningen är demens på boendet, vilket gör att det i första hand 

ska göras åtgärder för att underlätta för dem och i andra hand göra fler individuella åtgärder 

för individer med andra funktionsnedsättningar. 

Rundvandring 
En av de första saker som uppmärksammades under rundvandringen var att hissknapparna var 

svåra att hitta för synskadade då e saknade kontrastmarkering från plattan bakom knapparna. 

Hissarna är även gamla och har därför inte de mått som idag krävs på nya hissar. De var för 

smala och patienterna med rullstol eller rullator var tvungna att rulla in rakt och sedan backa 

ut, vilket i många fall kan vara mycket riskabelt då många har lätt för att snubbla och då förbli 

liggandes till dess att personal uppmärksammar detta. Ytterligare en funktion som inte fanns i 

hissarna var säkerhetsdörrar. De används för att ingen ska fastna eller göra sig illa under tiden 

hissen rör sig. Dock är det oklart i nuläget om det är möjligt att installera sådana dörrar då 

hissarna redan är för små och då blir ännu mindre. Det ska göras utvärderingar av detta i 

framtiden. 

Bredvid hissarna fanns trappor. De var dock smala och det fanns pelare innan trappan började 

som gjorde det svårt för patienterna att använda trapporna. De kan även ses som en 

säkerhetsåtgärd då patienterna blir tvungna att använda hissarna och inte riskera att ramla i 

trapporna. Dock är det nyttigt för de patienter som kan ta sig runt på egenhand fortsätter att 

utmana sig själva för att inte förlora styrka och rörlighet, vilket är en viktig del av 

rehabiliteringsarbeten. 

  



23 
 

Lägenheterna 

Det finns olika stora lägenheter i byggnaden, de som utvärderades denna gång var en 

tvårumslägenhet och en enrumslägenhet som renoveras för att bli en trerumslägenhet. 

Det som ansågs vara det största problemet var att badrummen var för små. Det var 

problematiskt för patienter med rullstol att använda de olika funktionerna i badrummen.  

Dessutom var hallarna något små för att passa individer med rullstol eller annat 

rörelsehjälpmedel. Även köken kunde anses vara något för små. Dock var detta inte ett stort 

bekymmer, då köken i lägenheterna inte användes så frekvent utan patienterna har tillgång till 

mat i den gemensamma restaurangen på bottenplan. 

 

Lägenheterna var även utrustade med skjutdörrar utan trösklar in till sovrummen för att göra 

det enklare för individer i rullstol eller med andra rörelsehinder ska kunna ta sig in i 

sovrummen. Även fönsterbröstningarna i lägenheterna var anpassade för individer med olika 

Figur 1 Entré innifrån lägenheten Figur 2 Kök 

Figur3 Entré till sovrum Figur 4 Låg fönsterbröstning 
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rörelsehinder. De var tillräckligt låga för att individer med exempelvis rullstol ska kunna se 

ut. 

Entré 
Till sist utvärderades entréerna. Huvudentrén var trasig då det skett en olycka med en patient. 
Detta resulterade i att patienter, personal och anhöriga fick ta sig in i byggnaden via en annan 

entré. Förutom detta har entréerna god tillgänglighet då de har automatiska skjutdörrar som 
öppnas när någon närmar sig dem och hålls öppna tillräckligt länge för att patienter ska ha 

god tid på sig att ta sig in i byggnaden. 

Gideonsbergs servicehus 
Gideonsbergs servicehus ligger strax utanför centrala Västerås. På plats visade det sig att 

platschefen var upptagen i ett annat möte, men det gick bra att göra en första rundvandring 

utan guide. 

Rundvandring 
Rundvandringen påbörjades genom att först fråga en medarbetare vad hon ansåg var hinder i 

vardagen. Hon svarade snabbt att det var en entré som var problematisk. Den öppnades inåt 

och var tung. Detta gjorde att patienter själva hade svårt att använde den entrén då de var 

tvungna att ta i för att kunna öppna dörren och måste samtidigt backa med olika hjälpmedel 

för att ge plats för dörren. Därefter fortsatte rundvandringen till övriga delar i byggnaden och 

efter en översiktlig genomgång av tillgängligheten påbörjades en rundvandring med 

platschefen. 

Färgvalen i byggnaden behöver ses över då de inte gynnar patienter med demens eller olika 

synnedsättningar. 

Lägenheterna 
Det finns olika stora lägenheter i byggnaden, de som utvärderades denna gång var en 

tvårumslägenhet och en enrumslägenhet. 

Det som ansågs vara mest problematiskt var att dörröppningarna var så pass smala att det var 

svårt att ta in en säng i lägenheterna. Det var även en något problematisk planlösning i 

lägenheterna vilket gjorde jobbet med att få in möbler försvårades ytterligare. 

Badrummen hade god tillgänglighet då de var stora och hade låga trösklar och intill 

duschområdet fanns en gummilist som är enkel att köra över med rullstol eller rullator. 

Dessutom var köket i tvårumslägenheten stort, vilket underlättade för patienten att använda 

det. Köket i enrumslägenheten var däremot litet och kunde inte användas till fullo av patienter 

med rörelsenedsättningar då de behöver större svängradie än det som fanns tillgängligt. 

 

Figur 5 Gummilist i badrum Figur 6 Trälist in till badrum Figur 7 Kök i tvårumslägenheten 
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Lägenheterna hade även något sämre ljudisolering. Det kunde t.ex. höras när en patient på 

våningen ovanför drog ut en stol. 

Entré 
Som beskrivet ovan var en av entréerna problematiska för patienterna. 

Källarförråd 
Källarförråden var stora och kunde förvara en mängd föremål. Problemet var att 

tillgängligheten för att patienterna skulle kunna ta sig dit inte var optimal. Det fanns väldigt 

höga trösklar som för vissa är omöjliga att ta sig över. Det fanns även förråd i skyddsrummet. 

Där var tillgängligheten ännu sämre då patienterna först var tvungna att låsa upp en 

skyddsdörr och sedan ta sig över ett flertal trösklar innan de kom fram till sina förråd. 

Fältstudie 3 

Datum: 2016-04-26 

Tid: 14:00-16:00 

Plats: Stadshuset, Västerås 

Deltagare: Marie Brandstedt, en tjänsteman från TK, en tjänsteman från SBF, en 

funktionshindersamordnare, två representanter från VHS och Frida Antonsson 

Syfte:  

 Genomgång av pågående, avslutade och kommande projekt 

 Planering för framtida träffar 

 
Denna fältstudie var en del av ett samverkansprojekt med tjänstemän från olika avdelningar 

på Västerås stad och representanter från VHS. Syftet med projektet var att integrera VHS i 

olika projekt där det ansågs viktigt att fler tillgänglighetsaspekter vävdes in i processerna. 

FK:s aktiva projekt 

Projektet med Lögarängsbadet har initierats och en upphandling har startat. Projektet kommer 

göras tillgängligt för alla och innehålla vissa enkelt avhjälpta hinder för individer med 

funktionsnedsättningar. 

Det kommer även initieras ett projekt som syftar till att renovera två skolors idrottshallar i 

framtiden. Även ett fritidshus för unga kommer renoveras för att göra det tillgängligt och 

säkert för alla användare. 

I framtiden ställs kravet att det ska finnas tillgång till WiFi på äldreboenden i form av 

gruppbostäder. Detta beror på att de boende ska kunna använda internet för kommunikation 

och lärande. 

Det kommer byggas ett besök center i området Anundshög i Västerås. Byggnaden kommer 

vara fin, men även kostsam då den kommer innehålla god tillgänglighet, vara tilltalad för 

besökare och passa väl in i miljön runt omkring. Det kommer bli en upphandling kring vilken 

arkitekt byrå som kommer få projektet. 
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Projektet ”5 förskolor 2016-2018” (se Fältstudie 2) presenterades och diskuterades utifrån 

tillgänglighetsaspekter. Det ska finnas pedagogiska skolgårdar, vilket är bra att beakta i 

projekteringsstadiet. 

Övriga tankar från FK 

 Trappor som går att se igenom är inte att föredra tillgänglighetsmässigt. 

 Demens och synnedsättningar krockar då de kräver helt olika saker för att 

tillgängligheten ska vara god.  

 Det ska byggas bort olika nischer pga. att de samlar damm och orsakar problem så 

som astma och allergi. 

TK:s aktiva projekt 

Det pågår ett busshållplats projekt. Syftet är att rusta upp vissa busshållplatser och byta ut 

vissa sittbänkar för att göra sittmöjligheter tillgängligare. Liknande bänkar kommer även 

placeras ut runt om i Västerås för att erbjuda fler sittplatser längs olika promenadstråk. 

Det pågår även arbete med en specifik busshållplats i centrala Västerås. Busshållplatsen har 

renoverats ett flertal gånger genom att slipa ner asfalten och på så sätt göra vägen rak när det 

uppstått djupa spår från bussarna som stannar på platsen. Denna gång kommer vägen inte 

slipas ner ytterligare då värmeslingorna kan skadas. Den åtgärd som kan bli aktuell är istället 

att asfalten ska läggas om. Väg värmen kommer flyttas och betong eller ny asfalt kommer 

läggas till för att göra vägen rak och hållbar på sikt. Detta projekt är väldigt dyrt, vilket leder 

till att andra projekt kommer läggas på is då det inte kommer finnas någon budget över för år 

2016. 

Projektet ”Stadsparaden” har slutförts. Det finns idag en mängd olika rådjur runt om i 

Västerås centrum som alla kan ta del av. 

Det pågår ett förarbete kring innerstadens utveckling, där Västerås medborgare har möjlighet 

att svara på vissa frågor om innerstaden och hur de skulle vilja att den ska se ut i framtiden. 

Detta projekt kommer pågå under en lång period och den feedback som Västerås stad får in 

kommer beaktas i största mån. 

Övriga tankar från TK 

 Det är viktigt att alla förskolor och skolor byggs idag ska vara redo att anpassas för 

barn med funktionsnedsättning för att inte göra dessa anpassningar när det behovet 

uppstår, och då eventuellt behöva sätta barnen i särskola trots att det egentligen inte 

behövs. Genom att göra förskolor och skolor anpassade för funktionsnedsättningar 

från början, blir processen betydligt enklare att hjälpa barnen som behöver särskilt 

stöd. 

SBF:s aktiva projekt 
Byggnadsnämnden har bett Västerås stad (och även andra städer) att bygga efter 

Universelldesign. Detta kommer utvärderas och implementeras i framtiden för att göra staden 

mer attraktiv. 

VHS påpekande av ett behov 
VHS påpekade att det finns ett behov av att renovera Bäckbyhuset i Västerås. Det är idag en 

lyhörd mötesplats. Det saknas även hörslingor, vilket gör att individer med 
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hörselnedsättningar inte kan höra så bra som de borde. Det är även stökigt runtomkring 

mötesplatsen, vilket är störande för de som befinner sig på platsen. Detta ska ses över och 

förhoppningsvis kunna åtgärdas. 

Fältstudie 4 

Datum: 2016-05-09 

Tid: 08:00-17:00 

Plats: ACC 

Deltagare: Föreläsare certifierad sakkunnig i tillgänglighet, medarbetare på FK, SBF, TK, en 

representant från VHS, övriga inbjudna och Frida Antonsson 

Syfte:  

 Utbildning i fysisk tillgänglighet 

 Tillgänglighet och användbarhet i lov- och byggprocessen 

 När och var kravet på enkelt avhjälpta hinder gäller 

 Funktionsnedsättningar och behov bakom kraven 

Inledning 

Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna som finns. Det problematiska 

med dem och många andra funktionsnedsättningar är att de är ”osynliga”, d.v.s. de syns inte 

utåt. 

PBL innehåller lagstiftning som avser att miljöer ska göras användbar för individer som 

förflyttar sig med manuell eller eldriven rullstol, individer med nedsatt funktion i armar, 

händer, bål och ben m.fl. 

Utbildnings innehåll 
Utbildningen innehöll information om lager, regler, standarder mm som är bra att beakta i 

projekteringsprocessen angående tillgänglighet för alla. Det framgick även tydligt att många 

av dessa aspekter är krav för att ett projekt ska få bygglov. Det exakta innehållet behandlas ej 

i denna del, utan det kommer bearbetas i kapitlen Resultat och Gestaltning i kombination med 

andra källor. 
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Avstämningar 

Några avstämningar har genomförts under projektets gång för att säkerställa att projektet 

fortlöper som det ska. 

Avstämning 1 

Datum: 2016-03-31 

Tid: 8:30–9:30 

Plats: FK 

Deltagare: Marie Brandstedt och Frida Antonsson 

Syfte:  

 Genomgång av verksamhetsplanen för Västerås stad och FK 

 Genomgång av projektets betydelse, inriktning och avgränsning 

Avstämning 2 

Datum: 2016-04-21 

Tid: 8:30–9:30 

Plats: FK 

Deltagare: Marie Brandstedt och Frida Antonsson 

Syfte:  

 Diskussion om projektets utveckling 

Den andra avstämningen ägde rum en bit in i projektet. Vid det laget hade inläsningen av 

litteratur osv nästan avslutats och en påbörjan på projektet hade inletts. Det som diskuterades 

under denna avstämning var hur projektet fortskred, om det fanns några frågor kring det och 

en planering för det fortsatta arbetet. 

En fråga var om det fanns en standard för hur stora badrum ska vara. Svaret är att badrum ska 

vara 2,20x2,20 meter för att individer med rullstol ska kunna använda alla funktioner i 

rummet. 

Planeringsmässigt bokades det in ett studiebesök till dagen därpå (2016-04-22, se Fältstudie 

4) på två olika servicehus och även fler fältstudier. 
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Resultat 

Allas lika värde 

I en skolmiljö är det viktigt att alla elever har samma förutsättningar och att det är skolan som 

ska göras tillgänglig till alla elever, oavsett funktionhinder. Förr var det vanligt att elever med 

funktionsnedsättning sattes utanför den ”vanliga” skolan, vilket gjorde att de uteslöts från den 

sociala erfarenheten i en skolgång. Det ansågs att dessa elever inte kunde medverka i den 

ordinarie undervisningen. Detta har visat sig vara missgynnande. Det är lönsammare att 

skolan anpassas för att kunna ta in alla elever och inte behöva skicka iväg dem för att de inte 

”passar in”.  

En skola ska innehålla de krav som ställs på mått och utformning för att den ska vara 

tillgänglig för alla. Det betyder dock att det inte är lika fritt i gestaltningsarbetet som det var 

innan dessa krav fastställdes. Dock är syftet att låta alla elever gå i samma skola och inte 

uteslutas på något sätt, vilket är gynnsamt för alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte. 

Funktionsnedsättningar 

Olika funktionsnedsättningar har olika behov. Detta kan ibland försvåra gestaltningar av 

offentliga byggnader som ska vara tillgängliga för alla. Det finns t.ex. funktionshinder som 

kräver en åtgärd i en miljö, medan ett annat funktionshinder kräver raka motsatsen. Det kan 

då vara viktigt att fokusera på det allra viktigaste hos respektive funktionsnedsättning för att 

tillfredsställa så viktiga behov som möjligt. 

Funktioner 

Golv  

För att golven i offentliga byggnader, eller i detta fall skolor, inte ska reflektera något ljus. 

Det ska heller inte finnas några lösa mattor på golvet då de försvårar framkomlighete n för 

individer med rullstol eller annat fysiskt hjälpmedel för framkomlighet och kan orsaka ökad 

snubbelrisk. Lösa mattor skapar även visuella hinder för individer med funktionsnedsättning. 

Golvet bör alltså vara så enkelt utfört som möjligt för att inte riskera att skapa problem för 

någon. Det är även lönsamt att ha mjukt golv då det minskar risken för allvarliga skador vid 

fall. 

Skuggor 

Det ska finnas skuggor i offentliga miljöer. Dessa underlättar upplevelsen av rummet för 

individer med synskador. Det är dock viktigt att det inte uppstår starka skuggor, utan att de är 

mjuka och enbart finns där för rumsupplevelsens skull. Det är viktigt med god belysning i 

rum, men för att göra rum som är tillgängliga för alla krävs att inte enbart tänka på allmänljus 

eller punktbelysning, som ofta anses vara av stor vikt. Det är istället viktigare att lista ut hur 
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belysningen kan ge god allmänbelysning, men samtidigt ge mjuka skuggor när det gäller 

tillgänglighet för alla. 

Trappor, hissar och ramper 

Så länge det finns trappor i en byggnad ska det även finnas hissar eller ramper. Dessa är till 

för att alla ska kunna förflytta sig i hela byggnaden och inte uteslutas från någon aktivitet etc. 

det är platskrävande att tillföra ramper eller hissar när en byggnad inte är så stor. Detta kan då 

leda till att vissa rum eller passager blir mindre än de initialt tänkt vara. Detta är heller inte bra 

då det kan medföra att individer med olika hjälpmedel, så som t.ex. rullstol, inte kan ta sig 

fram i alla lokaler eller passager. De kan då bli tvungna att ta en längre sträcka än alla andra 

när de t.ex. ska på ett toalettbesök eller vid utrymning av lokalen eller byggnaden. Det 

sistnämnda kan även medföra risk för individernas liv vid akut fara. För att undvika detta kan 

en lösning vara att så tidigt som möjligt räkna med hissarnas eller rampernas ytor. Då finns 

det hela tiden tankar och medvetenhet om dessa mått och problemen bör då inte uppstå. 

Kontrastmarkeringar 

För att göra trappor, ramper och andra viktiga komponenter i en miljö synliga för individer 

med synnedsättning används s.k. kontrastmarkeringar. Dessa monteras på trappans första och 

sista trappsteg och på rampens början och slut. För att kontrastmarkeringarna ska vara 

hjälpsamma ska de inte bestå av kontrasterande färger, utan av kontraster i ljushet. Det hjälper 

alltså inte att ha en vägg eller ett golv i en blå färg och sedan kontrastmarkeringar i blått om 

de innehåller samma ljushet. De kommer då upplevas som samma färg och syftet med 

markeringen försvinner. Det är bättre att använda samma färg med olika ljushet, än att 

kombinera fler förger i ett rum om de inte uppfyller ljushetskraven. 

Ledstänger 

Ledstänger ska finnas på respektive sida av ramper eller trappor. Detta beror på att om 

funktionshindrade individer möts på dessa platser ska de kunna passera varandra utan att bli 

tvungna att släppa taget med båda händerna och då riskera att falla. Det är även viktigt att 

ledstängerna fortsätter en bit ut från trappan eller rampen. En funktionshindrad kan gå ner för 

en trappa med hjälp av en ledstång i ena handen, men när denne når trappans slut krävs att 

ledstången sträcker sig en bit ut från trappans slut för att individen ska få hjälp med att ta det 

sista steget ner mot golvet. Det är alltså avgörande för att individer med funktionsnedsättning 

att ledstängerna fortsätter en bit före och efter trapporna eller ramperna för att inte fastna och 

bli stående tills någon kan hjälpa dem med att ta det sista steget. 

Möblering 

Det är viktigt att alla elever i ett klassrum kan se läraren eller den som talar framifrån. Detta 

betyder att bänkarna eller sittplatserna bör vara riktade åt samma håll och mot läraren som 

oftast är längst fram i ett klassrum. Om rummet tillåter kan det även vara bra att placera 

bänkarna eller sittplatserna i en cirkel eller oval. Det är däremot inte bra att placera bänkar 

eller sittplatser där eleven sitter med ryggen mot den som talar. Detta medför problem för 

individer med både syn- och hörselnedsättning. 
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Möbleringen får inte hindra framkomligheten för någon och det ska finnas tillräckligt mycket 

friyta vid dörrar för att individer med t.ex. rullstol ska kunna använda lokalen. Det är även här 

bra att räkna med dessa ytor så tidigt i gestaltnings- eller projekteringsprocessen som möjligt 

för att det inte ska uppstå problem med detta senare i processen. 

Dagsljus 

Dagsljuset ska kunna avskärmas för att inte uppstå som ett hinder för individer med 

synnedsättning. Det går även att motverka oönskat eller för starkt ljusinsläpp utifrån genom 

att låta fönsterväggen ha en ljusare färg än de resterande väggarna. Även tak och 

fönstersnickerier kan vara ljusa för att inte ljusinsläppet ska upplevas som ett hinder. Även 

resterande belysning i lokalen ska kunna regleras för att öka tillgängligheten vad gäller 

belysning. 

Form och färg 

Skillnaden mellan vägg och golv är ytterst viktig vid tillgängliga miljöer. Det är viktigt då det 

kan vara problematiskt för individer med synnedsättning om väggar och golv inte kan 

särskiljas. Då har dessa individer svårt att uppfatta rummet, vilket medför att orienterbarheten 

försämras. På samma sätt ska viktiga komponenter i en miljö markeras för att de ska kunna 

uppmärksammas. Det är dock viktigt att inte låta dominanta komponenter ta över för mycket i 

en miljö, vilket försämrar harmonin och balansen i miljön. Det är då bra att markera dessa 

komponenter, men samtidigt se till att de samspelar med den resterande miljön på ett bra sätt. 

Formplacering kan medföra olika känslor av en miljö, t.ex. aktiva, passiva, positiva eller 

negativa. När det gäller tillgänglighet i klassrum är det bra att skapa en så lugn miljö som 

möjligt då många funktionshinder är i behov av lugna och enkla miljöer för att inte leda till 

stress, oro eller förvirring. 

Skyltar 

Det är viktigt att skyltar ska kunna läsas av alla och på olika avstånd. Det bör därför inte 

finnas något som hindrar skyltarnas synbarhet eller framkomlighet för individer med 

funktionsnedsättning. 
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Gestaltningsförslag 

För att kunna göra en så bra design som möjligt krävdes goda kunskaper inom ämnet 

tillgänglighet, då det hela styrs av lagar, regler och standarder. Av den anledningen låg stor 

vik vid inläsning och fältstudier, dock pågick en mental designprocess under hela arbetet och 

en tydlig bild av vad som skulle göras byggdes upp under processens gång.  

Gestaltningsförslaget består av planritningar av en obefintlig skola. De påvisar de lagar, regler 

och standarder vad gäller mått för tillgänglighet i en skolmiljö. Rummen som visas (två 

klassrum och en RWC) i detalj är anpassade för tillgänglighet och innehåller de minimimått 

som rekommenderas. Rummen är skapta för att vara tillgängliga för alla.  

Syftet med designarbetet är att så tydligt som möjligt visa hur tillgänglighet kan användas i en 

offentlig byggnad som ska vara användbar för alla, samt att peka på hur en gestaltning kan 

samspela med kraven för tillgänglighet. 

Designprocess 

Designprocessen inleddes med att rita upp en skola med de krav som ställs på sådana 

byggnader. Därefter inreddes två klassrum och en RWC som syftar till att beskriva kraven, 

men även hur de kan samspela med design. Det skapades 3D-vyer som tydligt visar rummens 

tillgänglighet och inredning. 

Gestaltning 

För att ta fram klassrum med så god tillgänglighet som möjligt togs hänsyn till de olika 

funktionsnedsättningarna som beskrivits tidigare (se Funktionsnedsättningar och rumsliga 

åtgärder). Något som var utmärkande var att klassrummet behövde upplevas som lugnande 

för att inte orsaka stress eller oro. Detta genomfördes med hjälp utav blått och grönt i olika 

ljushetskontraster pga. att blåa och gröna färger sägs ha lugnande effekt på individer. Detta är 

även önskvärt då det finns elever med ADHD eller annan funktionsnedsättning som kan 

orsaka ökad risk för stress eller oro. Genom att kombinera dessa färger och dominanta och 

undergivna former skapas harmoni i klassrummen. Det syns tydligt att det ska vara lugnt i 

rummen, vilket är bra för många olika funktionsnedsättningar. 

För att inte framkalla allergier undveks nischer i så stor utsträckning som möjligt. De nischer 

som finns i klassrummen är de som finns i fönsterkarmarna. De är smala och samlar inte lika 

mycket damm som andra nischer kan göra. Även växter undveks pga. att de samlar damm, är 

allergiframkallande och avger pollen.  

Möblering av klassrum 1 
Klassrummet är möblerat på det sättet att alla bänkar är vända mot nivåskillnaden och därmed 

lärarens skrivbord och undervisningstavlan. De är även riktade mot fönster, vilket inte är att 

föredra vad gäller ljusinsläpp och tillgänglighet. Med hjälp av en ljus fönstervägg, ljusa 

fönstersnickerier och ljusa gardiner som täcker för hela fönstren, men ändå låter lite 
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ljusinsläpp tränga in i rummet, är inte bänkarnas placering i relation till fönstren något 

problem för tillgängligheten. 

Bredvid en av bänkarna finns en rullstol placerad. Den är i detta fall till för att visa att det 

finns tillräckligt med friyta vid bänkarna för att individer som använder rullstol eller andra 

hjälpmedel får plats och enkelt kan förflytta sig från hjälpmedlet till bänken. 

  

Figur 8 Tillgänglighet i klassrum  

För att öka tillgängligheten i klassrummet finns heller inga bokhyllor på golvet eller väggarna. 

Detta beror på att inte alla kan nå alla böcker eller andra föremål som finns i bokhyllorna och 

de skulle även ta upp för mycket yta som behövs för manövrering av hjälpmedel. Som 

kompensation för detta skapades ett rum intill klassrummet där det finns 

förvaringsmöjligheter. 
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Figur 9 Förrådsrum för undervisningsmaterial 

Nivåskillnader i klassrummet 
Längst fram i klassrummet finns en nivåskillnad och för att alla ska kunna ta sig upp på den 

finns ett trappsteg och en ramp med ledstänger på var sida om rampen. Nivåskillnaderna är 

kontrastmarkerade från det resterande golvet och väggarna för att tydligt uppmärksammas. 

 

Figur 10 Vy mot nivåskillnaderna 
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Skyltar 

Det finns en digital klocka på ena väggen i klassrummet. Den visar vilket datum det är och 

även tiden. Den är bra för att alla ska kunna se tiden och datumet på både nära och långt håll. 

Det är även bra att den är digital då det kan upplevas lättare att läsa av klockan då än om den 

vore en analog väggklocka. 

Det finns även en skylt på klassrummets dörr som talar om vilket klassrum det är och den har 

kontrastmarkering för att den ska vara synlig för alla. 

Möblering av klassrum 2 

 

Figur 11 Klassrum 2. Vy mot katedern, tavlan och förvaringsmöjligheter 

Även detta klassrum är möblerat på det sättet att alla bänkar är riktade mot lärarens kateder 

och även tavlan på väggen. Detta är att föredra då det finns många funktionsnedsättningar där 

individer har svårigheter att vrida på huvudet eller på kroppen i stor utsträckning. Till skillnad 

från klassrummet ovan är bänkarna inte riktade mot fönstren, detta för att motverka bländning 

av solljuset. Detta är tillgänglighetsmässigt en något bättre lösning än i klassrum 1 då eleverna 

inte sitter i motljus och riskerar att bländas eller riskerar att återuppta en sämre 

rumsupplevelse. Dock är detta problem löst i klassrum 1 på det sättet att gardinerna går att 

täcka för hela fönstren, vilket är godkänt inom tillgänglighet för individer med nedsatt syn. 

I klassrum 2 finns även platsbyggd förvaring på samma vägg som tavlan. Denna förvaring 

består av åtta skåp, varav ett stort. Det finns även två sittplatser som är integrerade med 

förvaringen. Båda sittplatserna är tillgängliga då de är utformade utifrån de mått som ställs på 

sitthöjd, djup och bredd. De besitter även kravet på armstöd för att individer med nedsatt 

rörelseförmåga ska kunna resa sig enkelt från sittplatserna. Ovanpå förvaringen finns en nisch 

som är till för att undvika damm bildning ovanpå förvaringsmöbeln samt för att ge belysning 

på tavlan för att den lättare ska kunna avläsas. 
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Figur 12 Vy mot bakre väggen samt fönstren 

På den bakre väggen finns affischer på alfabetet och vilka associationer barn kan ha till 

respektive bokstav för att lättare lära sig alfabetet. Det är placerat bakom bänkarna just för att 

det inte ska störa all annan undervisning. Det är viktigt att rummen utstrålar lugn och om 

alfabetet hade varit uppsatt på en vägg som ständigt kan betraktas skulle det orsaka stress, oro 

och även förvirring för de elever, eller lärare, som har koncentrationssvårigheter. När 

inlärning av alfabetet ska ske får läraren själv välja om stolarna ska vändas eller om eleverna 

ska sätta sig långt fram i klassrummet (med ryggen mot tavlan), eller om läraren har en egen 

lösning. 

Bänkplatserna är uppdelade i tre- respektive två sittplatser för att minimera samtalen mellan 

eleverna när det inte är önskvärt och för att skapa lugn i klassrummet. 

 

Figur 13 Vy mot entré 
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Färg- och materialval 

I Klassrum 2 är väggarna målade i två gröna nyanser, vitt tak och ljus heltäckningsmatta. 

Förvaringsutrymmet är konstruerat av furu då det är ett hållbart material och har målats i en 

blå nyans för att kontrastera mot väggarnas, takets och golvets färger för att förtydliga 

rumsupplevelsen.  

Dessutom består en vägg (den bakom katedern och tavlan) av en ljusare grön nyans för att 

förtydliga rumsupplevelsen. Gardinerna har i detta klassrum fått en nyans av grön, istället för 

blå som var i Klassrum 1. 

Bänkarna och katedern består av en toppskiva samt sidor och bottenplatta av ljust målat trä. 

Underredet är av metall för att låta användaren komma under bänken eller katedern på det sätt 

som krävs (måttbestämmelser) för att det ska vara tillgängligt för alla. 

 

Figur 14 Vy mot katedern, tavlan och förvaringsutrymmet   
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RWC 

Den andra gestaltningen är på en RWC. Den innehåller de minimimått som ställs på sådana 

rum och även de mått som krävs på inredningen. Rummet har gröna väggar med 

kontrastmarkering bakom toaletten och handfatet vilket gör att dessa funktioner 

uppmärksammas. Golvet har en beige färg som kontrasterar både i kulör och ljushet från 

väggarna för att rumsligheten ska vara tydlig för alla. 

 

Figur 15 Tillgänglighet i RWC 

 

Figur 16 Vy mot tillgänglighet på dörr och handfat 

Intill toaletten finns armstöd som går att fälla upp och ner vid behov. Det finns även 

toapappersrullar på respektive armstöd då individer med funktionsnedsättning i vissa fall 

enbart kan använda sin ena arm. Det finns även en automatisk blandare, tvålhållare och 

pappershanddukshållare och dörröppnare med en stor knapp på dörren för att underlätta för 

individer med funktionsnedsättning och begränsad rörelseförmåga eller styrka i armar och 

händer. Genom att ha dessa automatiska funktioner minimeras de fysiska ansträngningarna 

och bidrar till ett tillgängligt RWC. 
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Sammanställning tillgänglighet för de aktuella funktionsnedsättningarna 

Nedanstående följer de aspekter som tagits hänsyn vid gestaltningen av klassrummen och 

RWC. 

 Rummen är strukturerade och besitter en förutsägbar design och inredning för att 

skapa lugn utan störande moment så som fläktljud, radio etc. eller studsande ljud (se 

ADHD) 

 Rummen är parfym-, lukt- och djurhårsfria (se Allergi) 

 Rummen är utformade med så få nischer som möjligt, även växter och annat som 

samlar damm (se Allergi) 

 Rummen är lättstädade då de består av minimalt med nischer och hinder på golv och 

väggar (se Allergi) 

 Rummen är anpassade efter olika hjälpmedel. Ytorna är tillräckligt stora för att t.ex. en 

rullstol ska kunna användas i hela rummen (se Rörelsenedsättning) 

 Rummen är utformade med ledstänger där det krävts (se Rörelsenedsättning) 

 Där ramp är aktuell har den lutningen 1:20 (se Rörelsenedsättning) 

 Rummen besitter så få trösklar som möjligt (se Rörelsenedsättning) 

 Rummen har korta avstånd mellan olika funktioner eller varandra (se 

Rörelsenedsättning) 

 Rummen har golv- eller markbeläggning som är fast, jämn och utan springor. Samt 

utan risk för halka (se Rörelsenedsättning) 

 Rummen besitter manöverdon som kan manövreras med en hand där behoven för detta 

finns. De kan även näs av individer med rullstol (se Rörelsenedsättning) 

 Dörrarna till rummen är lättöppnade samt automatiskt öppnande dörrar (se 

Rörelsenedsättning) 

 Det finns fria ytor under bord och arbetsbänkar (se Rörelsenedsättning) 

Skyltar, fönster och belysning kan användas av individer med rullstol (se Rörelsenedsättning) 
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Ritningar 

 
Figur 17 Planritning över skolan 
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Figur 18 Planvy över klassrum, förrådet och RWC 

 

Figur 19 Planvy över klassrummet och RWC 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna rapport har varit att ta fram ett gestaltningsförslag som skulle visa hur 

tillgänglighet och användbarhet kan samspela med gestaltning av en skola medhjälp av 

litteraturstudier, fältstudier, avstämningar och rumsliga element. Målet med rapporten var att 

öka förståelsen av komplexiteten av tillgänglighet i samspel med gestaltning i ny- och 

ombyggnation. 

Frågeställningarna som låg till grund för hela rapporten handlade om att lista upp de krav som 

ställs på tillgänglighet i förskola och skola och sedan samspela dessa med rumsliga element. 

Det krävdes även studier i olika funktionsnedsättningar för att arbetet skulle bli så bra som 

möjligt. 

Gestaltningsförslaget togs fram efter litteraturstudierna gjorts, men det pågick en mental 

designprocess under hela arbetes gång. Anledningen till att ingen gestaltning gjordes tidigare 

var att det krävdes kunskap om kraven i tillgänglighetsfrågor för att kunna göra en värdefull 

gestaltning. 

Gestaltningarna ska underlätta för individer med funktionsnedsättning att orientera sig i 

rummet, ha tillräckligt med friyta för att kunna förflytta sig och för att kunna skapa en mental 

bild av hur rummen är (vid synnedsättning). Detta har resulterat i att gestaltningarna främst är 

anpassade för funktionsnedsättningar och skulle i framtiden kunna bearbetas ytterligare för att 

göra en mer attraktiv gestaltning av rummen som tilltalar andra. Dock var detta inte syftet 

med uppdraget, utan det skulle skapas gestaltningar som var anpassade efter tillgänglighet. 

Färgerna som använts har valts ut för att de ger lugnande effekter på individer, vilket är 

viktigt när det finns barn med t.ex. ADHD i lokalen. Färgerna kontrasterar även med varandra 

i ljushet istället för i kulörthet, vilket det ska göra för att anses vara tillgängligt. Detta kan 

dock se lite tråkigt ut för vissa och det skulle vara lönsamt för gestaltningen i sig att innehålla 

fler färgkombinationer. Dock var, som beskrivits tidigare, syftet att skapa gestaltningar utifrån 

tillgänglighetsfrågor. Utifrån detta var det lönsamt att enbart använda några få färger och 

kontrastmarkeringar.  

 

  



43 
 

Källförteckning 

Offentliga dokument 

Västerås stad (2016) Bemötande guide – Tips när du möter personer med 

funktionsnedsättning. 

Västerås stad (2016) Möjligheter i olikheter – Program för personer med 

funktionsnedsättning. 

Verksamhetsplan för Fastighetsnämnden 2016 (2015). Verksamhetsplan för 

Fastighetsnämnden 2016. Västerås stad, antagen 2015/711-FN 

Handlingsplan för genomförande av ”ett program för personer med funktionsnedsättning” 

2015-2016 (2015). Handlingsplan för genomförande av ”ett program för personer med 

funktionsnedsättning” 2015-2016. Västerås stad, antagen av Kommunstyrelsen den 3 juni 

2015 

Litteratur 

1995:80 Departementsserien (1995). Samhällsinformation för alla: regeringskansliets 

publikationer och deras tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Fritze. 

ISBN: 91-38-20139-9. Serietitel: Ds, ISSN 0284-6012 ; 1995:80 Departementsserien  

Ambrose, Gavin, Harris, Paul (2009). Design Thinking. AVA Publishing SA. ISBN: 

9782940411177 

Ching, Francis D.K, Binggeli, Corky (2012). Interior design illustrated. Wiley. ISBN: 

9781118090718 

Edsjö Lidmar, Karin, Svensson, Elisabet (1999). Tillgänglighet i planerings- och 

byggprocessen: det blir aldrig tillgängligt av en slump, men ofta otillgängligt av små misstag 

Hjälpmedelsinstitutet. ISBN: 91–88337–28-6 

Eriksson, Gustavsson, Anna-Lena, Holme, Lotta (2009) Att göra olika lika – 

Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade 

studenter. Linköping: Linköpings universitet, UniTryck 2009. ISBN: 978-91-7393-529-6 

Grip, Lars (2009). Staden för alla. Stockholm: Nordiska Handikappolitiska Rådet, 2009 

SENIOR 2005 (2002). Riv ålderstrappan!: livslopp i förändring : diskussionsbetänkande av 

den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005. Bilagedel D, Tillgänglighet och 

boende. Fritzes. ISBN: 91-38-21673-6  

Skogman, Eva (2012). Tillgänglighet för alla i skolan – En kartläggning av den fysiska, 

sociala och pedagogiska miljön i förskolor och skolor i SPSMs mellersta region. Mälardalens 

högskola. 



44 
 

Starmer, Anna (2005). Hemmets färgguide – Blanda och kombinera med hjälp av 200 

färgpaletter. Stockholm: Norstedts Förlagsgrupp AB 

Svensson, Elisabet (2015). Bygg ikapp - För ökad tillgänglighet och användbarhet för 

personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Svensk byggtjänst. ISBN: 9789173336918 

Digitala källor 

Västerås stad (2014). Fastighetskontoret – Om fastighetskontoret. Hämtat: 2016-05-19 

Akustiktavla (2016). Urval pedagogiska bilder. Hämtat: 2016-05-19 

Figurförteckning 

Tabell 1. Standardmått enligt Boverkets byggregler. Hämtat från Svensson, Elisabet. 

Tabell 2. Utrymmesbehov i badrum. Hämtat från Svensson, Elisabet. 

Figur 1. Foto på entré inifrån lägenheten. 

Figur 2. Foto på kök. 

Figur 3. Foto på entré till sovrum. 

Figur 4. Foto på låg fönsterbröstning. 

Figur 5. Foto på gummilist i badrum. 

Figur 6. Foto på trälist intill badrum. 

Figur 7. Foto på kök i tvårumslägenhet. 

Figur 8. Visualisering av tillgänglighet i klassrum. Modellerat i Sketchup och renderat i 

Shaderlight. 

Figur 9. Visualisering av vy över förrådsrum för undervisningsmaterial. Modellerat i 

Sketchup och renderat i Shaderlight. 

Figur 10. Visualisering av vy mot nivåskillnaderna. Modellerat i Sketchup och renderat i 

Shaderlight. 

Figur 11. Visualisering av Klassrum 2. Vy mot katedern, tavlan och förvaringsmöjligheter. 

Modellerat i Sketchup och renderat i Shaderlight. 

Figur 12. Visualisering av Vy mot bakre väggen samt fönstren. Modellerat i Sketchup och 

renderat i Shaderlight. 

Figur 13. Visualisering av Vy mot entré. Modellerat i Sketchup och renderat i Shaderlight. 

Figur 14. Visualisering av Vy mot katedern, tavlan och förvaringsutrymmet. Modellerat i 

Sketchup och renderat i Shaderlight. 

Figur 15. Visualisering av Tillgänglighet i RWC. Modellerat i Sketchup och renderat i 

Shaderlight. 



45 
 

Figur 16. Visualisering av Vy mot tillgänglighet på dörr och handfat. Modellerat i Sketchup 

och renderat i Shaderlight. 

Figur 17. Visualisering av Planritning över skolan. Modellerat i Sketchup och renderat i 

Shaderlight. 

Figur 18. Visualisering av Planvy över klassrum, förrådet och RWC. Modellerat i Sketchup 

och renderat i Shaderlight. 

Figur 19. Visualisering av Planvy över klassrummet och RWC. Modellerat i Sketchup och 

renderat i Shaderlight. 

 


