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ABSTRACT	  
	  
This	  work	  investigates	  the	  visually	  impaired	  and	  blind	  perceptions	  of	  the	  public	  
environment,	  and	  highlights	  opportunities	  and	  practical	  designs	  that	  enable	  the	  
visually	  impaired	  being	  in	  public.	  
	  
The	  work	  deals	  with	  two	  different	  opposing	  interests:	  the	  conservation	  value	  and	  
the	  disabled	  peoples	  capability	  in	  public	  space.	  
	  
I	  examined	  how	  the	  visually	  impaired	  and	  blind	  people	  orient	  themselves	  in	  
public	  places	  and	  how	  I	  could	  apply	  their	  knowledge	  in	  a	  stairwell	  at	  Birger	  
Jarlsgatan	  20	  in	  central	  Stockholm,	  which	  is	  landmark,	  specifically	  	  
“blåmärkt”.	  
	  
Through	  theory,	  interviews,	  observations	  and	  self-‐reports,	  I	  could	  form	  an	  idea	  of	  
how	  people	  orient	  themselves	  in	  the	  public	  space.	  I	  could	  locate	  dangerous	  
places	  in	  the	  relevant	  room	  and	  got	  ideas	  about	  how	  it	  is	  to	  not	  to	  take	  
advantage	  of	  the	  visual	  world.	  
	  
ABSTRAKT	  
	  
Arbetet	  undersöker	  de	  synskadades	  och	  blindas	  uppfattningar	  om	  den	  offentliga	  
miljön,	  samt	  belyser	  förutsättningar	  och	  konkreta	  utformningar	  som	  möjliggör	  de	  
synskadades	  vistelse	  i	  offentligheten.	  	  	  
	  
Arbetet	  behandlar	  två	  olika	  intressen	  som	  står	  mot	  varandra;	  bevarandevärdet	  
och	  de	  funktionshindrades	  möjligheter.	  
	  
Jag	  undersökte	  hur	  synskadade	  och	  blinda	  orienterar	  sig	  i	  offentliga	  miljöer	  och	  
på	  vilket	  sätt	  jag	  kunde	  applicera	  deras	  kunskap	  i	  ett	  trapphus	  på	  Birger	  
Jarlsgatan	  20	  i	  centrala	  Stockholm	  som	  är	  blåmärkt.	  
	  
Genom	  teorier,	  intervjuer,	  observationer	  och	  självrapporter	  kunde	  jag	  bilda	  en	  
uppfattning	  om	  hur	  personer	  orienterar	  sig	  i	  offentlighet.	  Jag	  kunde	  lokalisera	  
farliga	  platser	  i	  den	  aktuella	  lokalen	  samt	  fick	  uppfattning	  om	  hur	  det	  är	  att	  inte	  
kunna	  ta	  del	  av	  den	  visuella	  världen.	  
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TACKORD	  

Arbetet	  har	  för	  mig	  varit	  en	  mycket	  intressant	  resa	  och	  min	  värld	  har	  öppnat	  sig	  
oerhört	  mycket.	  Under	  arbetets	  gång	  har	  jag	  mött	  många	  trevliga	  människor	  och	  
här	  vill	  jag	  nämna	  och	  tacka	  några.	  	  

Först	  och	  främst	  vill	  jag	  tacka	  Stefan	  Widqvist	  som	  har	  hjälpt	  mig	  med	  
textredigering.	  Utan	  hans	  stöd	  och	  förståelse	  skulle	  inte	  det	  här	  arbetet	  kommit	  
till.	  	  	  

Synskadades	  Riksförbunds	  bidrag	  och	  oerhört	  stora	  engagemang	  är	  mycket	  
värdefullt	  för	  detta	  arbete.	  	  

Stockholms	  Stadsmuseums	  personal	  ska	  ha	  ett	  tack	  för	  snabbt	  och	  effektivt	  
arbete,	  samt	  Stockholms	  Stad	  för	  att	  jag	  fick	  vistas	  i	  ett	  av	  deras	  hus.	  	  

Min	  handledare	  Håkan	  Wannerberg	  vill	  jag	  tacka	  för	  alla	  givande	  samtal,	  hans	  
stöd	  och	  att	  han	  har	  haft	  ett	  stort	  förtroende	  för	  mig.	  
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DET	  K-‐MÄRKTA	  HUSET	  
Examensarbetet	  lyfter	  fram	  problematiken	  för	  de	  synskadade	  och	  blinda	  i	  
relation	  till	  ett	  K-‐märkt	  hus	  och	  hur	  detta	  hus	  kan	  utformas	  för	  att	  öka	  dess	  
tillgänglighet.	  

I	  kvarteret	  Landbyska	  Verket	  No1	  mellan	  gatorna	  Birger	  Jarlsgatan,	  Stureplan	  och	  
Biblioteksgatan	  i	  Stockholm	  på	  en	  triangelformad	  tomt	  ligger	  det	  Daneliuska	  
huset.	  Huset	  beställdes	  av	  grossisten	  Bror	  August	  Danelius	  (1833-‐1908)	  och	  
ritades	  av	  arkitekt	  Erik	  Josephson	  (1864-‐1929)	  och	  uppfördes	  år	  1898-‐1901	  
(arkitekregistret.se)	  (Eriksson,	  1994,	  s.	  57).	  

Huset	  avspeglar	  1890-‐tals	  
arkitektoniska	  influenser	  –	  den	  
tidiga	  franska	  renässansen.	  
Stilen	  avspeglas	  i	  de	  flesta	  
byggnader	  som	  uppfördes	  på	  
den	  tiden	  i	  ”delar	  av	  
Strandvägen,	  Narvavägen	  och	  
Birger	  Jarlsgatans	  nedre	  del”	  i	  
Stockholm.	  Stilen	  avspeglar	  sig	  
inte	  enbart	  i	  fasaden	  utan	  även	  i	  
husets	  entréer	  och	  i	  
trapphusen.	  Det	  Daneliuska	  
huset	  är	  en	  del	  av	  
kulturminnesarvet	  och	  är	  K-‐
märkt	  sedan	  år	  1967	  (Cramer,	  
1996,	  s.38).	  	  Så	  här	  skriver	  Eva	  
Eriksson	  i	  Den	  moderna	  stadens	  
födelse	  om	  det	  Daneliuska	  
husets	  fasad:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  1.	  Daneliuska	  huset	  

”Det	  reser	  sig	  nästan	  som	  ett	  sagoslott	  med	  hörntorn,	  tureller,	  uppstickande	  
gavlar	  och	  här	  och	  var	  en	  ymnig	  dekor.	  Från	  hörnets	  burspråk	  ryter	  en	  panter	  
mot	  människorna	  på	  gatan,	  och	  små	  fåglar	  tittar	  försiktigt	  fram	  ur	  sitt	  
skulpterade	  bo”	  (Eriksson,	  1994,	  s.57).	  	  
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Daneliuska	  huset	  är	  inte	  bara	  K-‐märkt	  utan	  även	  ”blåmärkt”.	  
Daneliuska	  huset	  är	  blåmärkningsklassificerat	  och	  detta	  gäller	  bara	  hus	  som	  är	  
särskilt	  värdefulla	  och	  som	  inte	  bör	  förvanskas.	  Alla	  typer	  av	  ändringar	  som	  görs	  i	  
denna	  typ	  av	  hus	  måste	  ske	  i	  samråd	  med	  en	  antikvarie.	  

”Blått	  är	  den	  högsta	  klassen	  och	  omfattar	  synnerligen	  kulturhistoriskt	  värdefull	  
bebyggelse	  som	  motsvarar	  fordringarna	  för	  byggnadsminnen	  i	  

kulturminneslagen”	  (www.stadsmuseum.stockholm.se).	  

	  

Går	  det	  att	  öka	  tillgängligheten	  för	  de	  synskadade	  och	  blinda	  i	  denna	  form	  av	  K-‐
märkta	  hus?	  	  

I	  Boverkets	  anvisningar	  kan	  man	  läsa	  

En	  ökad	  tillgänglighet	  handlar	  om	  den	  demokratiska	  rätten	  att	  kunna	  röra	  sig	  fritt	  
och	  kunna	  verka	  i	  samhället	  även	  för	  personer	  med	  funktionsnedsättning.	  Att	  
förbättra	  tillgängligheten	  är	  ett	  av	  de	  centrala	  målen	  inom	  
funktionshinderspolitiken.	  I	  Boverkets	  arbete	  med	  planering	  och	  byggnader	  har	  
tillgänglighetsfrågor	  en	  viktig	  roll	  (www.boverket.se).	  

	  

ARBETSINRIKTNING	  
I	  detta	  arbete	  behandlas	  två	  olika	  intressen	  som	  står	  mot	  varandra;	  
bevarandevärdet	  och	  de	  funktionshindrades	  möjligheter.	  Detta	  examensarbete	  
önskar	  belysa	  denna	  problematik	  och	  redovisa	  ett	  förslag	  till	  utformning	  som	  kan	  
utveckla	  tillgängligheten.	  

Informationsdesignproblemet	  i	  examensarbetet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  
informativa	  rumsliga	  element	  som	  påverkar	  de	  synskadades	  och	  blindas	  
orientering	  i	  ett	  trapphus.	  

	  

Syfte	  
Det	  övergripande	  syftet	  med	  rapporten	  är:	  

• Att	  undersöka	  de	  synskadades	  och	  blindas	  uppfattningar	  om	  den	  
offentliga	  miljön.	  
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• Att	  belysa	  vilka	  förutsättningar	  och	  vilka	  konkreta	  utformningar	  som	  
möjliggör	  de	  synskadades	  vistelse	  i	  offentligheten.	  

Det	  specifika	  syftet	  är:	  

• Att	  undersöka	  tillgängligheten	  för	  de	  synskadade	  i	  det	  K-‐märkta	  
Daneliuska	  huset	  i	  centrala	  Stockholm.	  

• Att	  redovisa	  ett	  förslag	  till	  utformning	  av	  trapphuset	  i	  detta	  K-‐märkta	  hus,	  
som	  möjliggör	  en	  förbättrad	  tillgänglighet	  för	  synskadade.	  

Avgränsning	  
I	  examensarbetet	  undersöker	  jag	  inte	  olika	  orsaker	  till	  blindhet.	  De	  beskrivs	  
endast	  kortfattat	  (se	  bilagan	  6).	  Jag	  studerar	  inte	  heller	  personernas	  
kroppsupplevelser	  i	  rummet.	  

Ljuskontrast,	  formkontrast,	  typsnitt,	  läsbarhet	  och	  läslighet	  beskrivs	  men	  
undersöks	  inte	  närmare.	  Detta	  p.g.a.	  de	  existerande	  normer	  som	  finns	  framtagna	  
av	  Boverket	  och	  Arbetsmiljöverket.	  Jag	  har	  inte	  haft	  som	  syfte	  att	  skapa	  nya	  
standarder	  för	  de	  nämnda	  designkategorierna.	  Punktskriftens	  användbarhet	  
redogörs	  för	  något	  utförligare,	  dock	  en	  fördjupning	  skulle	  kräva	  en	  mer	  
genomgripande	  studie.	  

Jag	  studerar	  inte	  heller	  olika	  typer	  av	  material	  och	  restaureringsmetoder.	  
Material	  och	  interiör	  vid	  gestaltningsförslaget	  stämmer	  överens	  med	  de	  
ursprungliga	  förutsättningarna.	  De	  ändringar	  som	  föreslås	  görs	  med	  åtanke	  på	  
det	  kulturhistoriska	  värdet	  och	  följer	  regler	  i	  den	  svenska	  BBR	  från	  2012	  som	  
berör	  K-‐märkta	  hus	  och	  tillgänglighet.	  Materialkostnader	  är	  svåra	  att	  beräkna	  
eftersom	  vissa	  material	  inte	  finns	  i	  vanliga	  byggaffärer.	  De	  behöver	  då	  
specialbeställas	  och	  anpassas	  för	  trapphuset	  för	  att	  stämma	  överens	  med	  det	  
ursprungliga	  materialet.	  Någon	  utprovning	  har	  inte	  gjorts	  p.g.a.	  examensarbetets	  
tidsomfång	  och	  materialkostnader	  samt	  de	  regler	  som	  berör	  K-‐märkta	  hus.	  
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UTGÅNGSPUNKTER	  	  

Vem	  är	  handikappad	  och	  hur	  upplever	  de	  vårt	  samhälle?	  
Ordet	  handikapp	  är	  låneord	  som	  ursprungligen	  kommer	  från	  England	  ”handicap”	  
och	  betyder	  ”hand	  i	  mössa”.	  På	  1600-‐talet	  var	  det	  ett	  namn	  för	  hasardspel.	  
Under	  1700-‐talet	  började	  den	  användas	  av	  idrottsmän	  och	  i	  den	  meningen	  
infördes	  det	  i	  Sverige	  under	  samma	  tid.	  När	  andra	  världskriget	  tog	  slut	  fick	  ordet	  
en	  annan	  betydelse	  och	  började	  användas	  för	  personer	  med	  fysiska	  
funktionshinder	  (Liljedahl,	  1993,	  s.12).	  

Ordet	  handikappad	  syftade	  under	  1950-‐talet	  på	  en	  specifiks	  samhällsgrupp.	  Ett	  
förslag	  på	  en	  definition	  av	  vad	  handikappbegreppet	  skulle	  betyda	  kom	  år	  1964	  
och	  lydde	  då	  ”Personliga	  egenskaper,	  fysiska	  och	  psykiska,	  som	  medför	  
komplikationer	  i	  den	  dagliga	  tillvaron”	  (Förhammar,	  1991,	  s.19:	  Liljedahl,	  1993,	  s.	  
12).	  

Under	  1974	  utvidgades	  begreppet	  till	  att	  egenskapen	  handikapp	  även	  gällde	  som	  
följd	  av	  skada	  eller	  olycka.	  Begreppet	  handikapp	  vidgades	  i	  sin	  betydelse	  
ytterligare	  genom	  att	  inte	  enbart	  relateras	  till	  personliga	  egenskaper	  utan	  fokus	  
började	  också	  ligga	  på	  omgivningen	  personen	  levde	  i.	  Handikapprörelsen	  började	  
uppmärksamma	  vikten	  av	  miljön.	  I	  utredningen	  från	  1980	  står	  det:	  	  

Handikapp	  uppstår	  vid	  mötet	  mellan	  en	  person	  som	  har	  en	  skada	  eller	  sjukdom	  
och	  en	  bristfällighet	  i	  en	  miljö	  eller	  i	  en	  verksamhet	  som	  gör	  miljön	  eller	  
verksamheten	  svårtillgänglig	  eller	  otillgänglig	  för	  honom	  (SOU1980:16,	  s.40;	  i	  
Liljedahl,	  1993,	  s.13).	  

Intresse	  för	  forskning	  inom	  handikapp	  blev	  tydligare	  under	  1980-‐talet.	  Forskare	  
och	  handikapprörelsen	  startade	  en	  dialog	  i	  form	  av	  seminarier.	  Det	  första	  
nordiska	  seminariet	  ordnades	  år	  1991	  (Information	  om	  Rehabilitering	  6/1986,	  
Nyhetsbrev2/1991).	  	  

Handikappet	  blind	  har	  haft	  samma	  betydelse	  sedan	  1800-‐talet	  fram	  till	  modern	  
tid	  i	  Sverige.	  Det	  är	  så	  sent	  som	  från	  1970-‐talet,	  då	  man	  med	  teknikens	  
utveckling	  började	  tala	  om	  nyanser	  och	  grader	  av	  synnedsättning	  (Liljedahl,	  
1993,	  s.11).	  

Förhammar	  har	  i	  sin	  avhandling	  Från	  tärande	  till	  närande	  studerat	  skolor	  för	  
personer	  med	  handikapp	  på	  1800-‐talet.	  I	  denna	  beskriver	  han	  skolor	  för	  
personer	  med	  flerhandikapp	  ur	  ett	  socialpolitiskt	  perspektiv	  (Liljedahl,	  1993,	  
s.20).	  Politikerna	  hade	  intresse	  av	  dessa	  skolor	  eftersom	  de	  kunde	  se	  vilka	  
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personer	  som	  kunde	  arbeta	  efter	  skolan.	  De	  aspekter	  av	  socialt	  liv	  som	  ansågs	  
nyttiga	  infördes	  i	  undervisningen	  för	  att	  förebygga	  ”dåliga”	  element	  i	  samhället.	  
Det	  verkar	  som	  att	  även	  handikappolitiken	  följde	  socialpolitiken.	  Enligt	  
Förhammar	  var	  politiken	  riktad	  mot	  att	  få	  ut	  mera	  arbetsdugliga	  personer	  i	  sitt	  
sätt	  att	  betrakta	  de	  handikappade	  (s.20).	  

Inom	  den	  blindas	  handikapp	  kan	  nämnas	  den	  första	  skolan	  för	  blinda	  som	  
grundades	  av	  Per	  Aron	  Borg	  år	  1809.	  Skolan	  kom	  att	  påverka	  samhället,	  så	  att	  
man	  började	  ta	  personer	  med	  funktionshinder	  på	  allvar	  och	  utvecklade	  en	  bra	  
undervisning	  för	  blinda.	  Från	  1840	  betonas	  att	  utbildningen	  skall	  kunna	  skapa	  
framtida	  självförsörjande	  blinda	  (s.21).	  

Problemet	  i	  forskning	  inom	  handikapp,	  enligt	  Liljedahl,	  ligger	  i	  definitionen	  av	  
”normalitet”.	  

”…att	  om	  och	  om	  igen	  blottlägga	  denna	  klyfta,	  detta	  gap,	  till	  normalitet.	  Hur	  ser	  
relationen	  ut?	  Hur	  byggs	  den	  upp?	  Vad	  får	  den	  i	  olika	  sammanhang	  för	  
konsekvenser?”	  (Eriksson,	  1991,	  s.22).	  	  

Sveriges	  handikappshistoria	  präglas	  av	  vårdhem	  och	  anstalter	  och	  för	  att	  förstå	  
situationen	  som	  personerna	  utsätts	  för	  krävs	  det	  en	  synpunkt	  inifrån,	  d.v.s.	  från	  
personerna	  med	  funktionshinder.	  Egna	  erfarenheter	  bör	  berättas	  och	  höras	  för	  
att	  kunna	  utveckla	  en	  helhetsbild	  av	  samhället:	  

”Äldre	  tider	  måste	  ses	  i	  sitt	  sammanhang.	  Forskningens	  uppgift	  är	  att	  klarlägga	  
sociala	  processer	  så	  att	  en	  djupare	  förståelse	  skapas	  för	  gångna	  tiders	  
rationalitet.	  För	  att	  nå	  detta	  gäller	  det	  att	  kombinera	  människors	  upplevda	  
problem	  med	  de	  samhälleliga	  strukturförändringarna	  i	  den	  historiska	  processen”	  
(Liljedahl,	  1993,	  s.22).	  

Detta	  arbete	  tar	  upp	  några	  av	  de	  ”icke-‐normala”	  –	  de	  synskadades	  och	  blindas	  
problem	  och	  villkor	  i	  den	  offentliga	  miljön.	  
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ATT	  FÖRSTÅ	  VÄRLDEN	  I	  DESS	  RUMSLIGA	  BETYDELSE	  

De	  synskadade	  och	  vår	  egen	  tid	  –	  kulturhistoriska	  perspektiv	  på	  tid	  
och	  rum.	  
Det	  blir	  också	  viktigt	  att	  förstå	  de	  synskadades	  uppfattningar	  i	  förhållandet	  till	  
den	  tid	  vi	  lever	  i	  och	  hur	  denna	  tid	  konstruerar	  den	  offentliga	  miljön;	  dess	  
rumsliga	  utformning.	  Hur	  betraktar	  vårt	  samhälle	  under	  2000-‐talet	  de	  
synskadade	  och	  deras	  villkor	  och	  möjligheter?	  	  

Enligt	  Martin	  Gren	  i	  hans	  bok	  Kulturens	  plats/Maktens	  rum	  är	  ”all	  vetenskap	  och	  
forskning	  kontextberoende”	  Gren,	  2000,	  s.	  7),	  vilket	  betyder	  att	  den	  är	  beroende	  
av	  att	  samhället	  ändras	  över	  tid	  och	  rum.	  Forskning	  är	  en	  färskvara,	  enligt	  Gren,	  
frågor	  som	  är	  intressanta	  idag	  är	  inaktuella	  imorgon	  och	  kan	  vara	  ointressanta	  på	  
skilda	  platser	  i	  världen	  (s.	  7).	  Forskning	  som	  bedrivs	  i	  Sverige	  och	  som	  är	  specifik	  
för	  den	  svenska	  kulturen	  är	  inte	  självklart	  aktuell	  för	  människor	  som	  lever	  i	  
Indien,	  men	  den	  forskningen	  avspeglar	  Sverige	  under	  den	  tiden	  som	  den	  bedrivs	  i	  
och	  anses	  viktig	  för	  vår	  kultur	  och	  historia	  (s.	  8).	  Hur	  formar	  vår	  egen	  tid	  den	  
rumsliga	  miljön	  och	  vad	  får	  detta	  för	  konsekvenser	  för	  de	  synskadade?	  Detta	  blir	  
en	  viktig	  frågeställning	  för	  att	  förstå	  vad	  som	  är	  specifikt	  för	  de	  synskadade	  och	  
blinda	  just	  i	  Sverige	  på	  2000-‐talet.	  

Objektuppfattning	  
Detta	  examensarbete	  har	  fokus	  på	  visuell-‐,	  taktil-‐	  och	  auditiv	  perception	  för	  
personer	  med	  synskada	  och	  blinda,	  därför	  har	  det	  varit	  viktigt	  att	  definiera	  dessa	  
begrepp,	  samt	  förklara	  hur	  en	  synskadad	  och	  blind	  person	  orienterar	  sig	  med	  
hjälp	  av	  olika	  perceptionerna	  i	  den	  fysiska	  miljön.	  

I	  Leva	  som	  blind,	  skriver	  Gunnar	  Karlsson	  att	  världen	  består	  av	  flera	  dimensioner.	  
Denna	  uppfattning	  om	  världen	  baserar	  han	  på	  den	  fenomenologiska	  teorin	  om	  
världen.	  Dessa	  dimensioner	  omfattar	  både	  materiella-‐	  och	  immateriella	  
företeelser,	  t.ex.	  stol,	  golv,	  kärlek,	  glädje.	  Begreppen	  fungerar	  på	  ett	  likartat	  sätt	  
för	  synskadade	  som	  för	  seende	  personer.	  Det	  pågår	  ett	  samspel	  mellan	  personen	  
och	  ”objektet”	  oavsett	  ”objektets”	  karaktär.	  ”Utan	  ting	  finns	  heller	  ingen	  värld”	  
(Karlsson,	  1999,	  s.23).	  Det	  här	  en	  fenomenologisk	  teori	  om	  omvärlden.	  Den	  
förutsätter	  en	  skapande	  individ	  som	  erfar	  världen	  och	  uttrycker	  sin	  uppfattning	  
om	  den.	  På	  så	  sätt	  konstruerar	  det	  individuella	  subjektet	  världen,	  men	  detta	  sker	  
utifrån	  de	  ting	  som	  finns	  i	  världen.	  	  Immateriella	  ting	  i	  världen	  kan	  inte	  existera	  
utan	  de	  materiella.	  ”Att	  vara	  i	  världen	  innebär	  att	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  vara	  
knuten	  till	  materia”,	  skriver	  Karlsson	  för	  att	  beskriva	  relation	  mellan	  subjektet	  



	   12	  	  

och	  tingen	  (s.23).	  Den	  materiella	  världen	  påverkar	  den	  synskadade	  personens	  
vardag	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  förklara	  hur	  ”objektet”	  och	  personen	  förhåller	  
sig	  till	  varandra	  i	  världen	  (s.25).	  

Karlsson	  anser,	  att	  orientering	  hos	  personerna	  är	  direkt	  beroende	  av	  den	  taktila-‐	  
eller	  visuella	  perceptionen.	  Visuell-‐	  och	  taktil	  perception	  är	  i	  sin	  tur	  beroende	  av	  
rörelseförmågan	  hos	  individen.	  Att	  personen	  kan	  röra	  sig	  avgör	  dennes	  
uppfattning	  om	  saker	  och	  ting	  i	  förhållande	  till	  sig	  själv	  eftersom	  den	  uppfattar	  
världen	  främst	  genom	  dessa	  två	  sinnen	  (s.25).	  Karlsson	  preciserar	  vidare;	  sinnena	  
som	  smak,	  hörsel	  eller	  lukt	  signalerar	  om	  objektet	  men	  ger	  inte	  personen	  den	  
materiella	  formen	  av	  objektet.	  Dessa	  sinnen	  är	  därför	  beroende	  av	  visuell-‐	  och	  
taktil	  varseblivning	  och	  uppfattas	  mot	  bakgrund	  av	  tidigare	  erfarenheter	  av	  dessa	  
sinnen	  (s.25-‐26).	  

	  

Bild	  2.	  Taktila	  dockor	  på	  Nordiska	  museum.	  De	  används	  för	  den	  taktila	  beskrivningen	  av	  
utställningsföremål.	  

Den	  visuella	  perceptionen	  
Den	  visuella	  perceptionen	  utmärker	  sig	  genom	  att	  skapa	  perspektiv	  och	  helhet.	  
Seende	  personer	  uppfattar	  hela	  ”objektet”	  och	  dess	  förhållande	  till	  andra	  
”objekt”	  i	  rummet.	  Dessutom	  uppfattar	  seende	  personer	  världen	  omkring	  
”objektet”	  och	  det	  står	  också	  i	  fokus	  medan	  andra	  objekt	  är	  i	  bakgrunden	  (s.27-‐
29).	  Den	  viktiga	  inre	  horisonten	  blir	  avgörande	  för	  hur	  vi	  förstår	  världen.	  Den	  inre	  
horisonten	  är	  en	  persons	  förmåga	  att	  avläsa	  hela	  objektet.	  	  Ett	  exempel	  på	  en	  
bestämd	  inre	  horisont	  är	  när	  personen	  oavsett	  sin	  position	  vid	  objektet	  vet	  hur	  
objektet	  ser	  ut	  från	  alla	  sidor.	  En	  relativt	  bestämt	  inre	  horisont	  är	  personens	  
uppfattning	  av	  objektet	  vid	  första	  mötet	  med	  det	  (s.28-‐29).	  Både	  inre-‐	  och	  



	   13	  

yttrehorisonten	  bestäms	  omedelbart	  av	  en	  seende	  person	  och	  om	  informationen	  
saknas	  om	  bilden	  fylls	  den	  på	  med	  minnen,	  erfarenheter	  eller	  fantasin.	  

Den	  inre-‐	  och	  yttrehorisonten	  är	  inte	  givna	  utan	  måste	  sättas	  in	  i	  sin	  kontext,	  
även	  efter	  det	  finns	  det	  risken	  för	  desorientering.	  Synskadade	  och	  blinda	  
personer	  kan	  oftast	  bara	  urskilja	  ljus	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  färger.	  Den	  synskadade	  
personens	  visuella	  perception	  och	  möjligheter	  till	  en	  bredare	  uppfattning	  av	  
rummet	  och	  miljön	  baseras	  även	  på	  tidigare	  synminnen	  och	  kunskaper	  från	  den	  
tid	  de	  kunde	  se	  och	  inte	  så	  mycket	  på	  taktilminne.	  För	  barndomsblinda	  är	  
situationen	  annorlunda;	  utan	  visuella	  minnen	  måste	  orienteringen	  och	  
objektigenkänning	  koncentreras	  på	  enbart	  den	  taktila-‐	  och	  auditiva	  
perceptionen.	  	  

	  

TEORI	  –	  FENOMENOLOGI	  OCH	  FENOMENOGRAFI	  

Fenomenologi	  och	  fenomenografi	  är	  mina	  utgångspunkter	  för	  att	  belysa	  de	  
synskadades	  tankar	  om	  den	  egna	  närvaron	  i	  offentligheten.	  De	  synskadades	  
uppfattningar	  står	  i	  centrum.	  Det	  är	  hur	  de	  erfar	  världen	  som	  undersöks.	  	  
Med	  hjälp	  av	  den	  fenomenologiska	  filosofins	  syn,	  (vilken	  har	  sitt	  ursprung	  i	  
Edmund	  Husserls	  filosofi,	  1859-‐1938),	  på	  synskada	  och	  blindhet	  kommer	  jag	  att	  
undersöka	  hur	  de	  synskadade	  uppfattar	  sin	  omgivning,	  och	  tillsammans	  med	  
fenomenografin	  kan	  jag	  analysera	  den	  insamlade	  informationen	  (Fejes,	  2009,	  
s.107).	  Fenomenologi	  och	  fenomenografi	  kompletterar	  varandra	  och	  ger	  en	  
uppfattning	  om	  problemet;	  relationen	  fenomenen	  –	  orientering	  utan	  syn;	  vilket	  
jag	  undersöker	  i	  mitt	  informationsdesignarbete.	  

I	  Leva	  som	  blind	  stödjer	  sig	  Gunnar	  Karlsson	  på	  den	  fenomenologiska	  
tankegången,	  när	  han	  förklarar	  hur	  personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  uppfattar	  
världen.	  Upplevelsen	  av	  ett	  fenomen	  kan	  variera	  mellan	  individerna,	  dock	  finns	  
det	  gemensamma	  nämnare.	  Dessa	  gemensamma	  nämnare	  är	  de	  som	  skapar	  ett	  
fenomens	  grundläggande	  karaktär	  (s.108).	  

Fenomenografin	  härstammar	  från	  fenomenologin	  och	  används	  som	  ett	  
angreppssätt	  för	  att	  tolka	  och	  analysera	  insamlad	  information	  från	  informanter.	  
Den	  är	  passande	  för	  att	  analysera	  individers	  uppfattningar	  av	  fenomenen,	  i	  det	  
här	  fallet	  synskada	  och	  blindhet.	  	  I	  studier	  inom	  fenomenografin	  undersöks	  hur	  
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informanten	  erfar	  fenomenet	  och	  sedan	  hur	  denna	  erfarenhet	  tar	  sig	  uttryck	  i	  
handling	  (s.122).	  

”En	  uppfattning	  är	  således	  ett	  sätt	  att	  förstå	  något	  eller	  ett	  sätt	  att	  erfara	  något”	  
(Marton	  &	  Booth,	  1998	  i	  Fejes,	  2009,	  s.123).	  Uppfattningar	  är	  ”kvalitativt	  skilda”	  
hos	  alla	  människor.	  Hur	  människor	  erfar	  världen	  varierar,	  men	  inte	  i	  ett	  oändligt	  
antal	  variationer	  utan	  variationerna	  är	  begränsade	  i	  relation	  till	  det	  specifika	  
fenomenet.	  Mot	  bakgrund	  av	  detta	  har	  utformningen	  av	  frågorna	  och	  dess	  
karaktär	  stor	  betydelse	  för	  resultatet	  (Fejes,	  2009,	  s.125).	  Risken	  för	  en	  för	  
”styrd”	  ställd	  fråga	  är	  att	  informanten	  ger	  svar	  som	  den	  tror	  förväntas	  av	  den	  
eller	  avspeglar	  samhällsuppfattningar	  och	  stereotyper	  av	  fenomenet.	  
Utformningen	  av	  fenomenografiska	  intervjuer	  är	  tematiska	  och	  
halvstrukturerade.	  	  

Den	  fenomenografiska	  analysen	  strävar	  efter	  att	  lyfta	  fram	  de	  grundläggande	  
uppfattningarna	  och	  därmed	  ge	  en	  komprimerad	  ”bild”	  av	  fenomenet.	  Efter	  det	  
genomförs	  en	  jämförelse	  av	  de	  olika	  svaren.	  Den	  undersökande	  uppgiften	  är	  att	  
finna	  skillnaderna	  och	  likheterna	  i	  det	  empiriska	  materialet.	  Uppfattningarna	  
kategoriseras	  och	  grupperas	  och	  eventuella	  relationer	  definieras.	  Likheterna	  i	  
uppfattningarna	  är	  det	  som	  är	  det	  är	  viktiga	  i	  den	  fenomenografiska	  
undersökningen	  och	  det	  är	  det	  som	  jag	  kommer	  att	  lägga	  fokus	  på	  i	  min	  analys.	  
Strävan	  är	  att	  finna	  essensen	  i	  likheterna;	  uppfattningarnas	  kärna	  och	  att	  
kategorisera	  dessa	  (Fejes,	  2009,	  s.127-‐130).	  Teori	  och	  analys	  går	  då	  hand	  i	  hand	  i	  
förståelse	  av	  problemet	  som	  undersöks	  (Fejes,	  2009,	  s.131).	  

Taktil	  perception	  –	  hur	  möter	  den	  synskadade	  världen?	  
Den	  taktila	  perceptionen	  är	  en	  av	  de	  grundläggande	  uppfattningsförmågorna	  
som	  finns	  hos	  människan	  (Karlsson,	  1999,	  s.30).	  Personer	  med	  synskada	  
använder	  den	  taktila	  perceptionen	  genom	  att	  känna	  in	  objekten	  i	  rummet	  och	  
dra	  slutsatser	  om	  platsen	  som	  helhet.	  Synskadade	  personer	  använder	  sig	  av	  flera	  
kognitiva	  processer	  för	  att	  skapa	  sig	  en	  uppfattning	  om	  världen	  kopplade	  till	  
både	  en	  inre-‐	  och	  yttre	  horisont	  (s.31-‐32).	  För	  att	  skapa	  den	  ”kognitiva	  kedjan”	  
krävs	  det	  en	  lång	  erfarenhet	  av	  utforskande	  av	  objekt	  och	  händerna	  är	  det	  
främsta	  verktyget	  i	  utforskandet.	  Den	  typen	  av	  taktil	  perception	  kräver	  direkt	  
kontakt	  med	  objektet	  (s.33).	  Både	  direkt	  och	  indirekt	  får	  personen	  signaler	  och	  
information	  om	  omvärlden	  och	  kan	  förstå	  och	  orientera	  sig	  i	  rummet.	  
Sammanhanget	  av	  signaler	  från	  sinnesintryck	  ger	  personen	  placering	  i	  rummet	  
samtidigt	  som	  personen	  aktivt	  söker	  efter	  ytterligare	  ledtrådar	  som	  kan	  ge	  en	  
klarare	  bild	  av	  omgivningen	  (s.33).	  
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Tillsammans	  med	  den	  taktila	  perceptionen	  ger	  den	  auditiva	  perceptionen	  en	  
helhetsbild	  av	  hur	  orienteringen	  går	  till	  hos	  personer	  med	  synskada	  och	  blinda.	  
Personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  använder	  sig	  av	  auditiv	  perception	  för	  att	  
komplettera	  intrycket	  från	  den	  taktila	  perceptionen.	  Genom	  ljudet	  från	  objektet	  
kompletterar	  de	  den	  taktila	  upplevelsen.	  I	  fallet	  då	  de	  inte	  är	  bekanta	  med	  
objektet	  behöver	  de	  kompletterande	  information	  via	  doft,	  smak	  eller	  av	  att	  en	  
seende	  person	  beskriver	  vad	  objektet	  har	  för	  ”funktion”	  och	  hur	  den	  passar	  in	  i	  
miljön	  (s.34-‐35)	  

Hörseln	  spelar	  ofta	  rollen	  av	  en	  varningssignal	  för	  synskadade	  och	  blinda	  samt	  
kan	  beskriva	  objektet	  på	  ett	  indirekt	  sätt.	  Som	  exempel	  kan	  nämnas	  ljud	  av	  
rödljus	  och	  biltrafik	  på	  gatorna.	  Dessa	  ljud	  indikerar	  varning	  för	  bilar	  och	  riktning	  
så	  att	  personen	  kan	  gå	  säkert	  i	  miljön.	  Ljudet	  kan	  ge	  en	  uppfattning	  om	  rummets	  
volym	  och	  fungerar	  i	  visa	  fall	  som	  landmärke.	  Synskadade	  och	  blinda	  skiljer	  också	  
på	  olika	  typer	  av	  ljud.	  Ljudintensitet	  kan	  slå	  ut	  ljud	  och	  på	  natten	  hörs	  andra	  ljud	  
som	  i	  vanliga	  fall	  störs	  av	  bakgrundsljud	  (s.34-‐35).	  

Tillsammans	  ger	  den	  taktila–	  och	  auditiva	  perceptionen	  de	  synskadade	  och	  
blinda	  en	  möjlighet	  att	  erfara	  världen	  och	  skapa	  uppfattningar	  om	  den.	  

Vad	  gäller	  utgångspunkter	  för	  att	  uppnå	  det	  specifika	  syftet,	  så	  tar	  jag	  fasta	  på	  
teorier	  kring	  kulturhistoriska	  perspektiv	  på	  tid	  och	  rum,	  grundprinciperna	  i	  
informationsdesignens	  rumsliga	  gestaltning	  och	  wayfinding.	  

	  

	  

INFORMATIONSDESIGN,	  VISUELL	  KOMMUNIKATION	  OCH	  
WAYFINDING.	  	  
Ett	  sätt	  att	  komma	  närmare	  hur	  utformningen	  av	  den	  offentliga	  miljön	  bör	  gå	  till	  
är	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  informationsdesignens,	  (ID),	  form	  och	  innehåll	  och	  se	  hur	  
detta	  förhåller	  sig	  till	  de	  synskadade	  och	  blinda.	  

ID,	  enligt	  Rune	  Pettersson,	  är	  en	  kombination	  av	  grafisk	  design	  och	  visuell	  
kommunikation,	  där	  fokus	  ligger	  på	  att	  beskriva	  en	  specifik	  funktion	  i	  olika	  
dimensioner	  (Pettersson,	  2007,	  s.9).	  Pettersson	  skriver,	  att	  ID	  presenteras	  inte	  
enbart	  i	  en-‐	  eller	  två-‐dimensioner	  (bild)	  utan	  den	  kan	  gestaltas	  i	  en	  tredje-‐
dimension	  (skulptur),	  samt	  som	  kombination	  (fresk).	  Med	  nya	  tekniker	  kan	  man	  
introducera	  flera	  dimensioner	  av	  information	  till	  människor	  som	  t.ex.	  smak	  och	  
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lukt	  (Pettersson,	  2007,	  s.14).	  Grundvalen	  för	  informationen	  är	  att	  någon	  har	  
något	  att	  berätta,	  en	  sändare,	  och	  den	  har	  ett	  välformulerat	  budskap,	  samt	  att	  
det	  finns	  någon	  som	  lyssnar,	  mottagare.	  Budskapet	  kommuniceras	  ut	  genom	  en	  
kanal	  med	  hjälp	  av	  lämpligt	  medium	  (Bergström	  2007,	  s.34).	  	  

Kim	  Baers	  sätt	  att	  förklara	  ID	  är	  att	  skilja	  på	  orden	  information	  och	  design.	  
Information	  i	  sig	  är	  ett	  ord	  för	  data.	  Data	  kan	  innehålla	  text	  och	  bild,	  allt	  som	  
människosinnen	  kan	  uppfatta.	  Endast	  när	  man	  inkluderar	  ordet	  design	  skapas	  
syfte	  och	  mening	  med	  data.	  Att	  kommunicera	  ut	  meningen	  och	  sätta	  den	  i	  en	  
kontext	  är	  designers	  roll.	  Människor	  har	  många	  sätt	  att	  ta	  emot	  och	  tolka	  
information	  och	  det	  är	  designers	  ansvar	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  metoder	  för	  att	  
återanvända	  informationen	  på	  ett	  meningsfullt	  sätt	  (Baer,	  2008,	  s.	  12-‐13).	  
Effektiv	  informationskommunikation	  är	  den	  viktigaste	  aspekten	  i	  ID	  (Baer,	  2008,	  
s.13).	  

Det	  finns	  flera	  olika	  sätt	  att	  kommunicera	  skilda	  budskap	  inom	  ID	  som	  t.ex.	  
”wayfinding”.	  ”Wayfinding”	  är	  ett	  begrepp	  som	  används	  för	  att	  beskriva	  
navigering	  och	  orientering	  i	  rumsliga	  sammanhang	  med	  hjälp	  av	  visuella,	  taktila	  
och	  kompletterande	  auditiva	  medel.	  Att	  leda	  människor	  från	  punkt	  ”a”	  till	  punkt	  
”b”	  med	  hjälp	  av	  skyltar,	  bilder,	  ljus,	  m.m.	  för	  att	  undvika	  desorientering	  och	  
olyckor.	  Inom	  ”wayfinding”	  använder	  informationsdesignern	  väsentlig	  
information,	  skapar	  enhetlig	  layout	  och	  på	  så	  sätt	  kommunicerar	  med	  
målgruppen	  (Baer,	  2008,	  s.	  195).	  	  

Att	  kunna	  navigera	  i	  sin	  omgivning	  är	  grundläggande	  hos	  alla	  varelser.	  Människan	  
anpassar	  sig	  till	  alla	  typer	  av	  miljöer	  och	  kunde	  navigera	  ute	  till	  sjöss	  och	  i	  öknen	  
sedan	  århundraden	  tillbaka.	  Stjärnhimlen,	  solen	  och	  träden	  har	  alltid	  varit	  
orienteringsmarkörer.	  Dessa	  fungerar	  än	  idag	  för	  den	  som	  navigerar.	  Detta	  kan	  
dock	  inte	  avläsas	  av	  alla	  människor.	  Därför	  har	  människan	  kompletterat	  dessa	  
med	  andra	  typer	  av	  information.	  

Med	  rätt	  information,	  som	  människan	  hämtar	  från	  sin	  omgivning,	  kan	  den	  hitta	  
sig	  själv	  i	  omgivningen,	  hitta	  riktning	  till	  målet	  för	  sin	  destination	  och	  planera	  sin	  
väg	  till	  målet.	  Designens	  funktion	  är	  att	  identifiera	  och	  markera	  rumslighet,	  
platser	  och	  grupper	  samt	  sammanlänka	  platser	  och	  organisera	  platser	  till	  ett	  
funktionellt	  flöde	  (www.ap.buffalo.edu	  ).	  	  

”Wayfinding”	  innebär	  för	  synskadade	  och	  blinda	  att	  mycket	  eller	  all	  visuell	  
kommunikation	  är	  svårfångad	  i	  den	  rumsliga	  gestaltningen.	  Visuell	  
kommunikation	  behöver	  därför	  förstärkas	  och	  ersättas	  med	  taktil-‐	  och	  auditiv	  
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kommunikation	  samtidigt	  som	  kontexten	  är	  densamma.	  Navigering	  och	  
orientering	  sker	  då	  utifrån	  de	  synskadades	  och	  blindas	  orienteringsförmåga	  och	  
deras	  uppfattning	  om	  sin	  omgivning.	  Detta	  diskuteras	  i	  nästa	  avsnitt.	  

Tillgänglighet	  –	  de	  synskadades	  orientering	  och	  förflyttning	  	  
I	  det	  här	  avsnittet	  är	  syftet	  att	  beskriva	  hur	  synskadade	  och	  blinda	  förflyttar	  och	  
orienterar	  sig.	  	  
Gunnar	  Karlsson	  kallar	  den	  synskadades	  förflyttning	  från	  en	  punkt	  till	  en	  annan	  
för	  instrumentell.	  Instrumentell	  förflyttning	  skiljer	  sig	  från	  förflyttningar	  där	  
personen	  tänker	  på	  rörelserna	  i	  sig,	  som	  i	  t.ex.	  dans.	  Eftersom	  denna	  rapport	  
behandlar	  just	  förflyttning	  från	  en	  punkt	  till	  en	  annan	  i	  huset	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  
personens	  uppfattning	  om	  hur	  den	  gör	  det;	  dess	  fenomenologiska	  beskrivning	  av	  
fenomenet	  förflyttning.	  	  
	  

”Hörnsten	  i	  fenomenologin	  är	  synen	  på	  medvetandet	  som	  är	  intentionell	  
[ändamål].	  Intentionellitetsbegreppet	  omfattar	  både	  subjektets	  
medvetandeakter	  och	  objektet	  för	  dessa	  medvetandeakter”	  (Karlsson,	  
1999,	  s.83).	  	  

Detta	  innebär	  en	  analys	  av	  subjekt-‐	  och	  objektupplevelserna.	  Denna	  indelning	  
baseras	  på	  en	  reflektion	  av	  upplevelsen	  (Karlsson,	  1999,	  s.83).	  Upplevelsen	  
registreras	  med	  hjälp	  av	  ”tänka-‐högt-‐protokoll”	  och	  beroende	  på	  hur	  bra	  
personen	  känner	  till	  omgivningen	  kan	  man	  få	  olika	  orienteringsresultat.	  	  

Orienteringsuppfattning	  hos	  synskadade	  och	  blinda	  personer	  
En	  instrumentell	  förflyttning	  benämns	  även	  som	  ”orienteringsuppfattning”.	  Den	  
kräver	  att	  personen	  har	  en	  bild	  av	  rummet.	  	  En	  beskrivning	  om	  vart	  personen	  
befinner	  sig	  och	  vart	  den	  ska	  krävs	  för	  en	  lyckad	  förflyttning.	  Även	  relationer	  av	  
punkt	  	  ”a”	  till	  andra	  rum	  och	  tid	  är	  viktiga	  för	  ändamålsenlig	  förflyttning,	  i	  vanliga	  
fall	  kan	  desorientering	  inträffa.	  Ljud,	  ljus,	  lukt	  och	  objekt	  hjälper	  vid	  
orienteringen	  men	  ändring	  av	  dessa	  kan	  skapa	  förvirring	  och	  leda	  som	  sagt	  till	  
desorientering.	  Karlsson	  ger	  oss	  inblick	  i	  olika	  dimensioner	  av	  orientering	  som	  
personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  har:	  
	  

• Jaget	  är	  inriktat	  mot	  orienteringsmärken	  i	  den	  yttre	  världen	  –	  orientering	  
med	  hjälp	  av	  hörsel,	  lukt	  och	  känsel.	  Sinnena	  letar	  aktivt	  efter	  
orienteringsmärken	  i	  den	  yttre	  miljön	  (Karlsson,	  1999,	  s.88).	  

	  
• Jaget	  är	  inriktad	  mot	  annat	  än	  orienteringsmärken	  i	  den	  yttre	  världen	  –	  

orientering	  mot	  personer	  eller	  andrahandsobjekt,	  delad	  uppmärksamhet	  
där	  personen	  kan	  orientera	  sig	  mellan	  två	  objekt	  samtidigt	  (s.89).	  
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• Jaget	  är	  koncentrerad	  på	  ”inre	  objekt”.	  Personen	  dagdrömmer	  och	  
reflekterar	  delvis	  över	  sin	  omgivning	  (s.90).	  

	  

Uppmärksamhetsnivån	  är	  olika	  i	  varje	  enskilt	  fall	  och	  beror	  på	  hur	  bra	  personen	  
känner	  till	  omgivningen.	  En	  förstagångsbesökares	  behöver	  tydliga	  
informationsmarkeringar	  i	  omgivningen.	  	  Till	  skillnad	  från	  en	  seende	  persons	  
orientering,	  (där	  mycket	  koncentreras	  på	  den	  visuella	  bilden),	  är	  synskadades	  
och	  blindas	  orientering	  beroende	  av	  orienteringsmarkörer	  i	  rummet	  och	  där	  
dessa	  måste	  undersökas.	  Orienteringsprocessen	  är	  kontextberoende	  och	  i	  nya	  
miljöer	  tar	  de	  längre	  tid	  att	  lära	  sig	  än	  för	  en	  seende	  person.	  

Sinnesupplevelsen	  
Sinnena	  som	  hjälper	  en	  synskadad	  och	  blind	  person	  att	  orientera	  sig	  är	  främst	  känseln	  
och	  hörseln.	  Luktsinnen	  används	  också,	  dock	  inte	  i	  samma	  utsträckning.	  Enligt	  Revesz’	  
skapar	  syn-‐	  och	  känselsinnen	  upplevelser	  av	  rum.	  Hörseln	  utvecklar	  syn-‐	  och	  
känselsinnesminne	  (s.92-‐93).	  Revesz	  uttalar	  sig	  om	  akustik	  på	  följande	  sätt:	  	  
	  

”Resultatet	  [av	  akustiskorientering	  hos	  synskadade	  och	  blinda]	  är	  att	  ett	  
unikt	  akustiskt	  rum,	  d.v.s.	  ett	  autoktont	  [syn.	  Bildad	  på	  plats]	  ljudrum	  
oberoende	  av	  det	  optiska	  och	  det	  taktila	  sinnes-‐rummet,	  inte	  existerar.	  	  
Följaktligen	  existerar	  det	  bara	  två	  autoktona	  sinnes-‐rum,	  från	  vars	  sinnliga	  
material	  den	  konkreta	  rums-‐bilden,	  objektvärlden,	  har	  byggts	  upp,	  och	  de	  
är	  rummen	  av	  det	  optiska	  och	  det	  taktila	  sinnet,	  förutom	  dessa	  två	  finns	  
inget	  annat”	  (Revesz	  1937,	  s.190	  genom	  Karlssons	  översättning	  från	  
engelska	  s.93).	  

En	  uppgift	  ställs	  i	  denna	  rapport	  så	  som	  att	  söka	  och	  bekräfta	  ett	  aktivt	  sökande	  
från	  den	  synskadade	  efter	  ett	  orienteringsmärke	  i	  omgivningen	  med	  hjälp	  av	  den	  
taktila	  perceptionen.	  Deltagande	  observation	  är	  en	  lämplig	  metod	  i	  detta	  
sammanhang.	  
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”Self	  –	  report	  ”	  

Jag	  väljer	  sålunda	  att	  arbeta	  med	  förståelseinriktning	  och	  använder	  mig	  av	  ”self-‐	  
report”	  –	  självrapport	  –	  för	  att	  få	  en	  vidgad	  inblick	  i	  problematiken.	  
Självrapporten	  är	  då	  utgångspunkten	  för	  intervjun	  och	  används	  som	  metod	  inom	  
fenomenografin.	  I	  självrapporten	  kommer	  jag	  närmare	  hur	  de	  synskadade	  
uppfattar	  fenomenen	  och	  därmed	  kan	  jag	  få	  en	  tydligare	  bild	  av	  hur	  de	  erfar	  
världen	  samt	  få	  material	  för	  mitt	  arbete	  med	  intervjun	  (Fejes,	  2009,	  s.111).	  För	  
att	  kunna	  ta	  reda	  på	  hur	  en	  synskadad	  eller	  blind	  person	  uppfattar	  välden	  eller	  
som	  i	  den	  konkreta	  miljön	  i	  trapphuset,	  behöver	  jag	  också	  undersöka	  
upplevelsen	  av	  miljön	  i	  sig.	  För	  att	  kunna	  utveckla	  de	  synskadades	  uppfattningar	  
om	  detta	  behöver	  personerna,	  som	  ingår	  i	  undersökningsgruppen,	  reflektera	  
över	  frågan	  och	  skriva	  ner	  sina	  berättelser	  som	  då	  omfattar	  deras	  erfarenheter	  
och	  upplevelser.	  Detta	  är	  en	  kvalitativ	  metod.	  Fenomenologin	  är	  teorin	  som	  
ligger	  bakom	  denna	  metod	  och	  som	  ger	  mig	  en	  djupare	  kunskap	  om	  fenomenen	  
än	  en	  vanlig	  intervju	  eller	  en	  enkät	  skulle	  gett.	  Detta	  är	  då	  mitt	  motiv	  för	  val	  av	  
”self-‐report”	  som	  metod.	  
I	  förhållande	  till	  självrapporten	  är	  det	  viktigt	  att	  formulera	  frågor	  om	  fenomen	  så	  
exakt	  som	  möjligt	  eftersom	  till	  skillnad	  från	  en	  intervju	  kan	  forskaren	  inte	  ställa	  
följdfrågor.	  Det	  är	  viktigt	  att	  informantens	  svar	  beskriver	  upplevelser,	  dåliga	  och	  
bra	  erfarenheter	  och	  att	  vikten	  i	  frågorna	  ligger	  på	  de	  fenomen	  som	  jag	  vill	  få	  
svar	  på.	  Ur	  de	  skrivna	  texterna	  får	  jag	  då	  informanternas	  syn	  på	  saker	  och	  ting	  
(Dimenäs,	  2007,	  s.71).	  	  

Tiden,	  enligt	  Moscovici	  (1984,	  2000),	  som	  ges	  till	  informanterna	  i	  ”self-‐report”	  
för	  att	  svara	  på	  frågan	  ger	  djup	  och	  öppnar	  flera	  vägar	  för	  diskussion.	  Vid	  en	  
intervju	  finns	  det	  risker	  som	  att	  bli	  avbruten,	  att	  inte	  få	  tala	  till	  punkt	  eller	  
glömma	  frågans	  fokus	  eller	  svara	  knapphändigt.	  Och	  om	  forskare	  är	  ovan	  eller	  
saknar	  sociala	  kunskaper	  finns	  det	  risk	  för	  misslyckande	  (Dimenäs,	  2007,	  s.72).	  
Jag	  kan	  inte	  påverka	  eller	  ändra	  de	  skrivna	  svaren,	  komplettering	  är	  inte	  möjlig.	  
Att	  jag	  inte	  kan	  komplettera	  själva	  rapporten	  kan	  var	  en	  nackdel	  samt	  att	  det	  
finns	  riskerna	  att	  informanten	  väljer	  att	  inte	  svara	  ärligt	  eller	  fullständigt	  på	  
frågorna	  på	  grund	  av	  olika	  attityder	  som	  att	  mina	  frågor	  inte	  ”når	  ut”	  till	  
informanten.	  Fördelen	  med	  ”self-‐report”	  är	  att	  de	  personer	  som	  ingår	  i	  
undersökning	  får	  god	  tid	  på	  sig	  att	  formulera	  sina	  uppfattningar.	  Nackdelarna	  
överbryggas	  i	  och	  med	  att	  jag	  genomför	  en	  intervju	  efter	  att	  ha	  analyserat	  
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självrapporterna	  för	  att	  komplettera	  och	  förstärka	  det	  som	  framkommit	  i	  de	  
skrivna	  texterna	  från	  informanterna.	  

Gruppintervju	  
I	  det	  här	  arbetet	  används	  gruppintervju	  som	  metod.	  Gruppintervjun	  används	  för	  
att	  ta	  reda	  på	  de	  synskadades	  och	  blindas	  upplevelser	  i	  den	  offentliga	  miljön.	  Det	  
är	  en	  kvalitativ	  indirekt	  metod	  för	  att	  samla	  information	  om	  en	  företeelse,	  ett	  
fenomen	  (Ekholm,	  2005,	  s.16).	  Gruppintervjun	  i	  det	  här	  arbetet	  är	  
halvstrukturerad;	  frågorna	  är	  inte	  konkret	  formulerade	  från	  början	  utan	  enbart	  
som	  vägledande	  för	  samtalet	  (Ekholm,	  2005,	  s.9).	  

Intervjuarens	  roll	  är	  att	  leda	  intervjun	  men	  inte	  styra	  den	  allt	  för	  mycket.	  De	  
intervjuade	  i	  det	  här	  fallet	  känner	  varandra	  och	  har	  diskuterat	  med	  varandra	  om	  
ämnet;	  orientering	  i	  offentliga	  miljöer.	  Diskussionen	  i	  intervjun	  rör	  sig	  om	  själva	  
trapphuset,	  där	  de	  intervjuade	  applicerar	  sina	  tidigare	  erfarenheter.	  De	  berättar	  
om	  vilka	  medel	  de	  använder	  sig	  av	  och	  vilka	  kompletterande	  medel	  som	  bör	  
finnas	  i	  den	  typen	  av	  miljö.	  	  

Fördelen	  med	  gruppintervjun,	  jämfört	  med	  intervju	  en	  mot	  en,	  är	  att	  deltagarna	  i	  
det	  här	  fallet	  känner	  varandra	  och	  de	  kan	  berätta	  saker	  för	  varandra	  och	  även	  ge	  
information	  som	  intervjuaren	  inte	  ens	  tänkt	  fråga	  om	  från	  början	  eftersom	  
intervjuaren	  inte	  har	  den	  typen	  av	  erfarenhet	  och	  kunskap.	  

Konkreta	  exempel	  från	  tidigare	  erfarenheter	  kan	  då	  bidra	  till	  bättre	  förståelse	  av	  
problemet	  där	  seende	  personer	  och	  synskadade	  kom	  i	  kontakt	  med	  varandra	  och	  
det	  fungerade	  bra	  eller	  mindre	  bra.	  Diskussioner	  om	  estetik	  och	  funktion	  är	  ett	  
huvudproblem,	  när	  det	  gäller	  tillgänglighetsanpassning.	  Estetik	  i	  den	  offentliga	  
miljön	  som	  inte	  är	  anpassad	  till	  de	  handikappade	  kan	  i	  vissa	  fall	  vara	  farlig.	  Den	  
kan	  också	  leda	  till	  desorientering,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  bli	  till	  problematiska	  
situationer.	  	  

Informationen	  jag	  får	  ur	  gruppintervjun	  är	  avgörande	  för	  förståelsen	  av	  de	  
synskadades	  orienteringsproblematik.	  Dess	  nyanser	  och	  konkreta	  problem	  i	  
omgivningen	  är	  inte	  teoretiska	  utan	  upplevda	  och	  inlärda	  hos	  synskadade.	  
Problemet	  måste	  konkretiseras	  och	  bekräftas	  av	  de	  synskadade	  för	  att	  kunna	  
elimineras	  i	  gestaltningsförslaget.	  

För	  att	  få	  bekräftelse	  på	  tänkbara	  lösningar	  valde	  jag	  	  även	  att	  genomföra	  en	  
deltagande	  observation	  med	  en	  person	  med	  synskada.	  
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Deltagande	  observation	  
Observation	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  metoderna	  för	  informationsinsamling.	  Alla	  
andra	  metoder	  baseras	  på	  observationerna	  människan	  gör	  under	  sitt	  liv	  (Kylén,	  
1984,	  s.2).	  Den	  deltagande	  observationen	  är	  en	  särskild	  typ	  av	  observationen.	  
Metoden	  skapades	  inom	  antropologin	  samt	  inom	  sociologin	  och	  är	  en	  kvalitativ	  
metod	  (Kaijser,	  2005,	  s.73).	  

Billy	  Ehn	  skriver	  i	  sin	  bok	  Kvalitativa	  metoder	  om	  att	  människor	  dagligen	  
använder	  sig	  av	  den	  deltagande	  observationen:	  

”Människor	  är	  åskådare	  till	  sitt	  eget	  och	  andra	  människors	  liv.	  Allt	  socialt	  samspel	  
förutsätter	  observation	  och	  minne,	  alla	  observerar	  vad	  som	  pågår	  samtidigt	  som	  
de	  deltar…	  ”(Ehn,	  1981,	  s.43,	  i	  Kaijser,	  2005,	  s.73).	  

Att	  vara	  med	  i	  människors	  liv	  och	  notera	  det	  har	  forskarna	  gjort	  till	  en	  metod.	  I	  
den	  etnologiska	  betydelsen	  innebär	  observationen	  en	  långvarig	  vistelse	  med	  de	  
observerade.	  Forskaren	  deltar	  i	  det	  sociala	  livet,	  pratar	  och	  medverkar	  i	  
händelserna	  hos	  den	  sociala	  gruppen.	  Det	  är	  svårt	  dock	  att	  definiera	  graden	  av	  
hur	  mycket	  forskaren	  kan	  delta	  i	  det	  sociala	  livet	  av	  gruppen,	  oftast	  pendlar	  den	  
mellan	  observator-‐	  och	  deltagarrollen	  (Kaijser,	  2005,	  s.74).	  

	  Owe	  Ronström	  (1992)	  noterar	  att	  forskaren	  utöver	  dokumentation	  och	  
observation	  kan	  kliva	  in	  i	  ”sam-‐spel”	  med	  deltagaren	  (Kaijser,	  2005,	  s.74).	  Ett	  
exempel	  på	  detta	  är	  att	  hjälpa	  en	  deltagare	  med	  rollator,	  då	  den	  har	  svårigheter	  
att	  själv	  lyfta	  den.	  I	  de	  situationerna	  kan	  forskaren	  inte	  hålla	  distans	  till	  
deltagaren	  p.g.a.	  de	  situationer	  som	  uppstår.	  Deltagandet	  kan	  även	  ske	  på	  en	  
känslosam	  nivå,	  där	  forskaren	  kan	  vara	  berörd	  (s.75).	  Dessa	  aspekter	  bör	  man	  ha	  
i	  åtanke	  vid	  analysen	  av	  insamlad	  data.	  	  

Metoden	  visar	  hur	  fenomenet,	  situationen,	  företeelsen	  verkar	  i	  olika	  
sammanhang.	  Man	  kan	  få	  inblick	  i	  unika	  situationer	  eller	  notera	  mönster	  av	  
händelser	  eller	  sociala	  interaktioner.	  Forskaren	  kan	  vara	  överraskad	  av	  
deltagarna	  eftersom	  de	  agerar	  på	  annorlunda	  sätt	  än	  de	  själva	  och	  hur	  de	  hade	  
tänkt	  sig.	  I	  visa	  fall	  är	  det	  svårt	  för	  deltagare	  att	  berätta	  om	  olika	  situationer	  i	  en	  
intervju	  medan	  under	  observationen	  kan	  detta	  åstadkommas	  utan	  att	  vara	  
planerat	  (s.75-‐76).	  	  

I	  sin	  datainsamling	  noterar	  forskaren	  även	  hur	  deltagarna	  använder	  sina	  kroppar,	  
hur	  de	  rör	  sig,	  vad	  de	  har	  på	  sig,	  hur	  deltagarna	  gestikulerar	  och	  deras	  tolkningar	  
av	  olika	  situationer.	  Det	  diskuteras	  dock	  hur	  trovärdig	  en	  tolkning	  är	  och	  kan	  
forskaren	  översätta	  dem	  rätt,	  har	  de	  den	  kunskapen	  och	  förförståelsen?	  
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Forskarens	  frågeställningar	  kan	  besvaras	  med	  kompletterande	  intervjuer	  och	  
annan	  empiri	  (s.76).	  

Under	  observationen	  använder	  forskaren	  alla	  sinnen	  och	  gör	  noteringar.	  Hur	  ser	  
lokalerna	  ut,	  hur	  starkt	  är	  ljuset,	  hur	  bra	  hörs	  arbetande	  människor	  i	  lokalen,	  
finns	  det	  eko,	  luktar	  det,	  hur	  stora	  är	  trapporna,	  finns	  det	  fönster?	  Samma	  
sinnen	  noteras	  hos	  deltagarna;	  hur	  påverkas	  deltagarna	  av	  ljuset,	  hur	  rör	  de	  sig	  i	  
lokalen	  för	  att	  hitta	  och	  inte	  skada	  sig	  själv.	  Under	  den	  deltagande	  observationen	  
förekommer	  det,	  (för	  att	  ta	  reda	  på	  deltagarnas	  sinnesuppfattningar),	  att	  
forskaren	  ställer	  frågor	  eftersom	  man	  inte	  kan	  anta	  att	  forskarens	  och	  
deltagarens	  uppfattningar	  om	  rummet	  är	  desamma.	  Alla	  frågor	  som	  kan	  ställas	  
utformas	  som	  ett	  samtal.	  Frågor	  kan	  väckas	  under	  observationen	  som	  behöver	  
kopplas	  till	  situationen,	  t.ex.	  i	  situationer	  då	  personen	  inte	  vill	  åka	  hiss	  p.g.a.	  
rädslan	  eller	  inte	  tar	  trappan	  p.g.a.	  skadan.	  Detta	  påverkar	  hur	  deltagaren	  rör	  sig	  
i	  lokalerna	  med	  trappor	  och	  hiss	  (s.78).	  

Det	  är	  omöjligt	  att	  observera	  allt.	  I	  vissa	  situationer	  kan	  forskaren	  inte	  delta	  och	  
därför	  måste	  anta	  vad	  den	  missar	  (s.80),	  t.ex.	  på	  vilket	  sätt	  tar	  sig	  personen	  med	  
synskada	  till	  husets	  port?	  Forskaren	  kan	  möjligtvis	  följa	  med	  deltagare	  hela	  
vägen	  från	  olika	  destinationer	  i	  staden.	  Den	  måste	  dock	  fråga	  sig	  själv	  hur	  
relevant	  är	  informationen	  för	  arbetet	  om	  forskaren	  undersöker	  orientering	  
inomhus?	  För	  att	  ta	  reda	  på	  informationen	  och	  få	  inblick	  kan	  den	  fråga	  deltagare	  
eller	  vänta	  utanför	  porten	  och	  observera	  hur	  deltagaren	  anländer.	  

Forskningsetiska	  utgångspunkter	  för	  undersökningens	  konkreta	  
genomförande	  
I	  frågan	  om	  forskningsetik	  behandlas	  självrapporter,	  gruppintervjuer	  och	  
deltagande	  observation	  på	  samma	  sätt	  som	  all	  annan	  undersökning	  inom	  
humaniora	  och	  samhällsvetenskapliga	  forskningarna.	  Den	  etiska	  koden,	  som	  är	  
relevant	  för	  detta	  arbete	  är,	  ”informerat	  samtycke”.	  Detta	  innebär	  att	  jag	  ställer	  
mig	  frågor	  som:	  ”Vad	  har	  min	  undersökning	  för	  relevans	  i	  min	  utbildning?	  Kan	  jag	  
skada	  de	  människor	  som	  är	  involverade	  i	  min	  undersökning,	  i	  så	  fall	  hur?”	  och	  
därmed	  följer	  de	  forskningsetiska	  principerna	  som	  grundlägger	  ett	  gott	  etiskt	  
förhållningssätt.	  

Det	  finns	  fyra	  grundkrav	  för	  individens	  skydd	  som	  är	  fastlagda	  i	  Forskningsetiska	  
principer	  inom	  humanistisk-‐samhällsvetenskaplig	  forskning	  (2002):	  

1. ”Informationskravet:	  Forskaren	  ska	  informera	  de	  av	  forskningen	  berörda	  
om	  den	  aktuella	  forskningsuppgiftens	  syfte.	  
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2. Samtyckeskravet:	  Deltagare	  i	  en	  undersökning	  har	  rätt	  att	  själva	  
bestämma	  över	  sin	  medverkan.	  

3. Konfidentialitetskravet:	  Uppgifter	  om	  alla	  i	  en	  undersökning	  ingående	  
personer	  ska	  ges	  största	  möjliga	  konfidentialitet	  och	  personuppgifterna	  
ska	  förvaras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  obehöriga	  inte	  kan	  ta	  del	  av	  dem.	  

4. Nyttjandekravet:	  Uppgifter	  insamlade	  om	  enskilda	  personer	  får	  endast	  
användas	  för	  forskningsändamål”	  
(Dimenäs,	  2007,	  s.26-‐27).	  
	  

Dessa	  är	  de	  krav	  och	  etiska	  principer	  som	  jag	  kommer	  att	  hålla	  mig	  till	  i	  mitt	  
forskningsarbete	  med	  synskadade	  och	  blinda	  personer,	  när	  jag	  genomför	  de	  
konkreta	  undersökningarna	  vars	  metoder	  jag	  redovisat	  ovan.	  Dokumentationen	  
av	  informationen	  genomförs	  enbart	  efter	  samtycke	  av	  de	  medverkande	  
personerna.	  

Urval	  
Mot	  bakgrund	  av	  den	  fenomenologiska	  och	  fenomenografiska	  utgångspunkten	  
har	  den	  kvantitativa	  aspekten	  ej	  tagits	  hänsyn	  till	  utan	  rapporten	  har	  en	  kvalitativ	  
inriktning	  och	  ligger	  nära	  en	  form	  av	  ”case-‐study”	  eftersom	  urvalet	  av	  personer	  
som	  ingår	  i	  undersökningen	  är	  medvetet	  valda	  utifrån	  just	  den	  kvalitativa	  
aspekten.	  De	  två	  personer	  som	  deltagit	  i	  en	  gruppintervjun	  samt	  som	  skrivit	  
”self-‐reports”	  och	  den	  enskilda	  person,	  som	  jag	  följde	  i	  den	  deltagande	  
observationen,	  har	  alla	  en	  anknytning	  till	  och	  är	  aktiva	  inom	  handikapprörelsen	  
och	  specifikt	  de	  synskadades	  och	  blindas	  intresseförening.	  Detta	  gör	  att	  de	  har	  
en	  bred	  erfarenhet	  och	  insikt	  i	  de	  synskadades	  och	  blindas	  problem.	  Eftersom	  
det	  inte	  finns	  ett	  brett	  undersökningsmaterial	  i	  meningen	  kvantitet	  så	  går	  inte	  
resultaten	  att	  generalisera,	  likväl	  kommer	  de	  uppfattningar	  som	  kommer	  till	  
uttryck	  att	  innehåll	  viktig	  kvalitativ	  information.	  Denna	  blir	  då	  ett	  väsentligt	  
bidrag	  till	  min	  gestaltning	  av	  trapphuset.	  	  

Deltagande	  observation	  på	  plats	  med	  representant	  för	  
handikapprörelsen	  
Graden	  av	  deltagande	  observationen	  diskuteras	  i	  detta	  avsnitt.	  Den	  påverkar	  hur	  
deltagare	  och	  observatören	  interagerar	  med	  varandra	  och	  påverkar	  resultat.	  
Under	  observationen	  med	  den	  handikappade	  i	  trappingången	  på	  Birger	  
Jarlsgatan	  20	  valde	  jag	  att	  ”samspela”	  med	  deltagaren	  under	  hennes	  orientering.	  
Mitt	  ”samspelsroll”	  blev	  ledsagare,	  då	  hon	  tog	  hjälp	  av	  rollator.	  Under	  resten	  av	  
observationen	  var	  det	  viktigt	  att	  dokumentera	  hennes	  egna	  iakttagelser	  och	  
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orienteringsmetoder.	  Hon	  noterade	  ljudet,	  ljuset	  och	  upplevelsen	  av	  lokalen.	  
Hon	  fick	  frågor	  från	  mig,	  där	  det	  behövdes	  information	  och	  där	  hon	  själv	  fyllde	  in	  
med	  viktig	  information.	  Det	  var	  viktigt	  för	  mig,	  att	  hon	  inte	  skadade	  sig	  själv	  
under	  orienteringen	  och	  min	  observation.	  Ledsagarerollen	  accepterades	  av	  båda	  
och	  fungerade	  bra	  i	  denna	  deltagande	  observation.	  

I	  efterhand	  kan	  jag	  tycka	  att	  observationen	  kunde	  har	  varit	  bättre,	  om	  det	  funnits	  
en	  tredje	  person	  som	  kunde	  tagit	  på	  sig	  ledsagarrollen.	  Jag	  hade	  kunnat	  notera	  
orienteringen	  mer	  noggrant	  med	  hjälp	  av	  andra	  medel	  än	  enbart	  bandspelare.	  
Ansiktsuttryck	  och	  kroppsspråk,	  kan	  jag	  tycka,	  har	  jag	  gått	  miste	  om,	  vilka	  kunde	  
gett	  mig	  fler	  ledtrådar	  om	  svårigheter	  vid	  orienteringen.	  Dock	  om	  en	  
utomstående	  ledsagare	  hade	  tagit	  på	  sig	  orienteringen	  hade	  deltagaren	  troligtvis	  
förlitat	  sig	  på	  den	  personen	  och	  för	  mig	  viktig	  information	  kunde	  gå	  förlorad.	  Jag	  
anser,	  att	  ett	  så	  kallad	  ”samspel”	  i	  deltagande	  observation	  passar	  i	  denna	  
situation,	  då	  deltagaren	  handlar	  på	  egen	  hand	  vid	  orienteringen	  och	  tar	  beslut	  
själv.	  Observatören	  här	  fungerar	  som	  ett	  ”redskap”	  som	  kan	  bära	  
förflyttningsredskap	  i	  detta	  fal	  rollatorn.	  Jag	  anser,	  att	  om	  det	  fanns	  möjligheter	  
till	  självständig	  förflyttning	  och	  orientering	  i	  lokalen	  skulle	  deltagren	  då	  valt	  den.	  
Detta	  poängterar	  hon	  i	  den	  kompletterande	  intervjun.	  Självständighet	  är	  en	  
viktig	  aspekt	  i	  synskadades	  och	  blindas	  liv,	  anser	  hon.	  

Under	  observationen	  noterade	  jag,	  att	  det	  sker	  en	  avvägning	  mellan	  hur	  
deltagande	  jag	  ska	  vara.	  Hur	  mycket	  får	  jag	  fråga	  och	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  ska	  
jag	  hjälpa	  deltagaren.	  Det	  var	  viktigt	  för	  mig	  att	  vara	  så	  tydlig	  som	  möjlig	  och	  
kunna	  erbjuda	  hjälp	  där	  den	  behövdes.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uppnå	  allt	  
eftersom	  vi	  inte	  kände	  varandra	  när	  vi	  träffades	  och	  resultaten	  kunde	  vara	  
annorlunda	  i	  fall	  vi	  gjort	  det.	  Tryggheten	  och	  förståelse	  var	  det	  viktigaste	  vid	  
observationen,	  vilket	  var	  målsättningen.	  

	  

VILKA	  KONSEKVENSER	  FÅR	  DE	  SYNSKADADES	  OCH	  BLINDAS	  
UPPFATTNINGAR	  FÖR	  MIN	  GESTALTNING?	  
Mot	  bakgrund	  av	  teorin	  samt	  av	  resultatet	  från	  ”self-‐reports”,	  gruppintervjun	  
och	  den	  deltagande	  observationen	  kommer	  min	  gestaltning	  att	  ta	  fasta	  på	  
följande	  erfarenheter	  och	  uppfattningar	  från	  de	  synskadade	  och	  blinda.	  
	  

Lokaler	  som	  skapar	  osäkerhet	  hos	  blinda	  och	  synskadade	  personer:	  
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• Okända	  miljöer	  	  
• Stora	  lokaler	  	  
• Mörka	  lokaler	  
• Lokaler	  utan	  markeringar	  
• Lokaler	  som	  har	  samma	  färgton	  på	  väggar	  som	  på	  golvet	  
• Lokaler	  med	  trappor	  
• Långa	  korridorer	  utan	  markeringar	  och	  ledstänger	  
• Trappor	  utan	  ledstänger	  och	  utan	  markeringar	  
• Ledstänger	  som	  ”tar	  slut”	  innan	  trappstegen	  ”tar	  slut”	  
• Glasväggar	  utan	  markeringar	  
• Avsaknad	  av	  skyltningen	  eller	  personal	  
• Lokaler	  med	  mycket	  ljud	  och	  människor	  

Hur	  sker	  förflyttning	  till	  och	  i	  okända	  miljöer?	  :	  

• Med	  ledarhund	  
• Med	  ledsyn	  	  
• Efter	  markeringar	  i	  miljön	  i	  form	  av:	  ledstråk	  och	  ljus	  
• Med	  ledsagare	  	  
• Längre	  förflyttningar	  sker	  med	  ledsagare/ledarhund	  samt	  färdtjänst	  eller	  

taxi	  
• Personen	  ber	  om	  hjälp	  hos	  medmänniskor	  	  

Problem	  som	  kan	  leda	  till	  desorientering	  då	  personen	  är	  ensam:	  	  

• Dåligt	  ljus	  
• Fel	  ljusmarkering	  
• Fel	  färgmarkering	  
• Buller	  
• Inga	  skyltar	  
• Kodlåsdosa	  är	  fel	  utformad	  
• Dålig	  läsbarhet	  på	  informationsskylten/	  hissknappar.	  Kan	  bero	  på	  att	  de:	  

• är	  inte	  upplysta	  
• saknar	  punktskrift	  
• hänger	  för	  högt/för	  lågt	  

• Glas-‐	  och	  spegelmontrar	  som	  inte	  är	  markerade	  
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Övrig	  problematik	  i	  offentliga	  miljöer:	  

• Att	  alltid	  behöva	  ha	  ledsagare	  med	  sig	  till	  okända	  platser	  
• Att	  informationen	  utformas	  för	  seende	  personer	  medan	  synskadade	  

och	  blinda	  oftast	  glöms	  bort	  
• Att	  estetiken	  går	  före	  funktion	  i	  offentliga	  miljöer	  
• Starka	  dofter	  
• Rökrutor,	  där	  människor	  röker	  
• Att	  personalen	  i	  stora	  butiker	  inte	  alltid	  finns	  till	  hjälp	  av	  skilda	  

anledningar	  
• Att	  behöva	  be	  om	  hjälp	  hos	  medmänniskor	  
• Föremål	  på	  marken	  som	  personen	  kan	  snubbla	  över	  t.ex.	  vägkant,	  

kartonger,	  reklamskyltar	  

Informationen	  från	  intervjuer	  och	  självrapport	  har	  bidragit	  till	  en	  bättre	  
förståelse	  av	  orienteringsproblematiken	  hos	  synskadade	  och	  blinda	  personer.	  I	  
min	  gestaltning	  försöker	  jag	  tackla	  dessa	  problem	  samtidigt	  som	  jag	  brottas	  med	  
den	  estetiska	  aspekten	  av	  min	  gestaltning.	  

Den	  deltagande	  observationen,	  gruppintervjun	  och	  ”self-‐reporterna”	  ligger	  till	  
grund	  för	  min	  gestaltning.	  I	  dessa	  framkommer	  det	  tydligt	  en	  önskan	  om	  
förståelse	  för	  hur	  personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  uppfattar	  information.	  
Önskan	  om	  tydlighet	  och	  inte	  så	  mycket	  om	  estetik:	  	  

”I	  de	  nya	  hissarna	  på	  Mälarsjukhuset	  så	  har	  de	  satt	  in	  två	  nya	  hissknappar,[menar	  
plattor],	  med	  de	  [designer]	  satt	  de	  [plattorna]	  så	  lågt	  att	  man	  måste	  stå	  på	  knä	  
för	  att	  se	  vad	  som	  står	  på	  dem”	  (se	  bilagan	  2).	  
	  

	  Att	  få	  dessa	  två	  aspekter	  att	  fungera	  i	  en	  historisk	  K-‐märkt	  miljö	  är	  målet	  med	  
detta	  arbete.	  	  

Min	  gestaltning	  syftar	  till	  att	  skapa	  en	  trygg	  miljö,	  där	  personen	  med	  synskada	  
eller	  blinda	  självständigt	  kan	  förflytta	  sig	  i	  rummet.	  Personen	  ska	  inte	  behöva	  ha	  
”ett	  par	  levande	  ögon”	  som	  läser	  och	  beskriver	  informationsskyltar	  utan	  skall	  
kunna	  klara	  sig	  själv	  med	  hjälp	  av	  olika	  hjälpmedel.	  

Här	  följer	  så	  min	  gestaltning,	  där	  jag	  beskriver	  vilka	  punkter	  i	  trapphuset	  som	  har	  
anpassats	  efter	  de	  blindas	  och	  synskadades	  behov.	  Men	  först	  vilka	  
omständigheter	  som	  kringgärdar	  mitt	  gestaltningsförslag.	  
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ETT	  GESTALTNINGSFÖRSLAG	  GÄLLANDE	  HUSETS	  TILLGÄNGLIGHET	  
Gestaltningsförslaget	  tar	  som	  utgångspunkt	  de	  synskadades	  och	  blindas	  
möjligheter	  till	  orientering	  i	  trapphuset	  och	  i	  hissen.	  Syftet	  är	  att	  inkludera	  de	  
synskadade	  och	  blinda	  i	  de	  gemensamma	  inomhusanläggningarna.	  Gestaltningen	  
strävar	  efter	  att	  skapa	  inkluderande	  orienteringselement	  för	  de	  synskadade	  och	  
blinda	  i	  det	  K-‐märkta	  huset.	  

4:e	  paragrafens	  punkt	  8	  i	  BBR	  från	  2011–	  en	  viktig	  utgångspunkt	  i	  
regelverket	  för	  mitt	  gestaltningsförslag	  
I	  regelsamlingen	  från	  Boverket	  i	  4:e	  paragraf	  beskrivs	  de	  tekniska	  kraven	  på	  
byggnader.	  Där	  det	  bland	  annat	  nämns	  att	  byggnaden	  ska	  ha	  en	  god	  bärförmåga,	  
vara	  säker	  i	  händelse	  av	  brand,	  säker	  vid	  användning,	  skyddad	  mot	  buller	  etc.	  
Den	  för	  arbetet	  aktuella	  punkten	  är	  nr.8:	  
	  

”tillgänglighet	  och	  användbarhet	  för	  personer	  med	  nedsatt	  rörelse-‐	  
eller	  orienteringsförmåga”	  (BBR,	  2012,	  s.316).	  

	  
Andra	  viktiga	  paragrafer:	  
Förbud	  mot	  förvanskning	  	  
13	  §	  ”En	  byggnad	  som	  är	  särskilt	  värdefull	  från	  historisk,	  kulturhistorisk,	  
miljömässig	  eller	  konstnärlig	  synpunkt	  får	  inte	  förvanskas”	  (s.318).	  	  
	  
Under	  underhåll	  och	  varsamhet	  står	  följande	  som	  är	  värdefullt	  för	  arbetet	  	  
14	  §	  	  ”…	  om	  byggnadsverket	  är	  särskilt	  värdefullt	  från	  historisk,	  kulturhistorisk,	  
miljömässig	  eller	  konstnärlig	  synpunkt,	  ska	  det	  underhållas	  så	  att	  de	  särskilda	  
värdena	  bevaras.	  
En	  anordning	  för	  ett	  syfte	  som	  avses	  i	  4	  §	  första	  stycket	  2–4,	  6	  eller	  8,	  ska	  hållas	  i	  
sådant	  skick	  att	  den	  alltid	  fyller	  sitt	  ändamål”	  (Lag	  (2011:335);	  i	  BBR,	  2012,	  
s.316).	  
	  
Punkt	  17	  beskriver	  hur	  ändringar	  bör	  gå	  till	  i	  särskilt	  värdefulla	  byggnader.	  
17	  §	  ”Ändring	  av	  en	  byggnad	  och	  flyttning	  av	  en	  byggnad	  ska	  utföras	  varsamt	  så	  
att	  man	  tar	  hänsyn	  till	  byggnadens	  karaktärsdrag	  och	  tar	  till	  vara	  byggnadens	  
tekniska,	  historiska,	  kulturhistoriska,	  miljömässiga	  och	  konstnärliga	  värden”	  
(s.319).	  
	  
Förvanskningsförbudet	  
”Byggnader	  som	  är	  särskilt	  värdefulla	  från	  historisk,	  kulturhistorisk,	  miljömässig	  
eller	  konstnärlig	  synpunkt	  har,	  enligt	  8	  kap.	  13	  §	  PBL,	  ett	  förstärkt	  skydd	  och	  får	  
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inte	  förvanskas.	  Förvanskningsförbudet	  är	  dock	  inte	  ett	  förändringsförbud.	  Har	  
man	  identifierat	  vilka	  egenskaper	  som	  ger	  byggnaden	  dess	  värden	  och	  hur	  dessa	  
kommer	  i	  uttryck	  i	  byggnaden,	  är	  det	  ofta	  möjligt	  att	  genomföra	  ändringar	  utan	  
att	  skada	  dessa”	  (s.23).	  
Plan-‐	  och	  byggförordningen	  öppnar	  upp	  möjligheterna	  för	  de	  synskadade	  och	  de	  
blinda.	  Själva	  föreskriften	  som	  nämns	  ovan	  ger	  en	  bredare	  bild	  och	  möjligheter	  
för	  de	  handikappade	  att	  kunna	  komma	  till	  sin	  rätt	  i	  samhället	  

	  

GESTALTNINGENS	  KONKRETA	  UTFORMNING	  
I	  gestaltningsförslaget	  berörs	  alla	  sinnen	  hos	  synskadade	  och	  blinda.	  Taktila	  och	  
auditiva	  informationsmedel	  används	  för	  att	  kompensera	  avsaknaden	  av	  de	  
visuella	  informationsmedlen.	  Som	  ovana	  besökare,	  personer	  med	  synskada	  och	  
blinda,	  söker	  aktivt	  efter	  informationsmarkeringar	  i	  utemiljön	  för	  att	  kunna	  
förflytta	  sig.	  Genom	  att	  lätt	  kunna	  hitta	  dem	  och	  bekräfta	  har	  de	  möjlighet	  till	  en	  
säker	  orientering	  i	  lokalen	  (Carlsson,	  1999,	  s.88).	  	  

Gestaltningen	  baseras	  vidare	  på	  den	  deltagande	  observationen,	  gruppintervjun	  
och	  självrapporterna	  med	  synskadade	  och	  blinda.	  De	  pekade	  ut	  vilka	  platser	  i	  
trapphuset	  som	  skapar	  osäkerhet.	  	  De	  applicerade	  olika	  hjälpmedel	  utifrån	  sina	  
erfarenheter	  och	  kunskaper	  i	  den	  relevanta	  miljön.	  	  

För	  att	  komplettera	  deras	  erfarenheter	  och	  de	  resultat	  som	  undersökningen	  
givet	  för	  handen	  har	  jag	  bl.a.	  använt	  mig	  av	  Boverkets	  idébok	  Enklare	  utan	  
hinder,	  där	  olika	  exempel	  på	  hur	  man	  undanröjer	  ett	  hinder	  presenteras.	  Genom	  
teorier	  och	  mina	  undersökningar	  har	  mitt	  gestaltningsförslag	  blivit	  en	  avvägning	  
och	  anpassning	  för	  just	  det	  här	  K-‐märkta	  huset.	  
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Bilder	  över	  trapphuset	  på	  Birger	  Jarlsgatan	  20.	  

	  

Bild	  3.	  Huvudentré	  (Fotoarkiv) Bild	  4.	  Entrédörr

Bild	  6.	  Lobbyn

Bild	  7.	  Trappor	  i	  lobbyn Bild 8. Hissknappar



	   30	  	  

	  	  

	  

	  

Bild	  9.	  Ritningar	  över	  botten	  våning	  och	  våning	  1-‐5.	  
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Informationstavla	  
Utanför	  huvudentrén	  vid	  kodlåset	  finns	  det	  en	  informationstavla	  i	  guldlackerad	  
plåt	  som	  innehåller	  telefonportkoder	  till	  företag	  som	  hyr	  lokalerna	  i	  huset	  på	  
Birger	  Jarlsgatan	  20.	  Inne	  i	  entrén	  finns	  det	  två	  stora	  informationstavlor	  om	  
företagen	  samt	  en	  informationstavla	  avsedd	  för	  hyresvärden.	  Båda	  är	  inglasade	  
och	  reflekterar	  insläppsljuset	  från	  gatan.	  Informationen	  är	  ”fattig”	  på	  båda.	  
Dessa	  tavlor	  kan	  belysas	  med	  den	  ljuskälla	  som	  idag	  är	  trasig.	  Under	  
observationen	  noterades	  att	  kontrasten	  inte	  är	  tillräcklig	  för	  att	  urskilja	  
informationen.	  Hyresgäster	  och	  hysevärdsinformationen	  syntes	  inte	  alls	  för	  
synskadade.	  

För	  att	  anpassa	  informationstavlorna	  för	  personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  
väljer	  jag	  att	  komplettera	  informationstavlan	  ovanför	  kodlåset	  med	  punktskrift	  
och	  matta	  ner	  plåten.	  	  

	  

Bild	  10.	  Entré	  från	  Birger	  Jarlsgatan.	  	  

Informationstavlan	  inne	  i	  entrén	  bytts	  ut	  mot	  en	  i	  matt	  metall	  med	  ingraverade	  
namn	  på	  företagen.	  Den	  kompletteras	  med	  en	  fungerande	  lampa	  ovanför	  tavlan.	  
Informationstavlorna	  hängs	  i	  ögonhöjd	  ungefär	  160	  cm	  från	  golvet	  för	  att	  
personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  skall	  kunna	  läsa	  informationen	  på	  nära	  håll	  
utan	  att	  behöva	  böja	  sig	  ner	  (Rattenbury,	  1971,	  s.84).	  
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Bild	  11.	  Informationstavlan	  i	  entré	  

Kodlås	  
Mina	  informatörer	  har	  flera	  gånger	  poängterat	  vikten	  av	  att	  ha	  
treknappsutformade	  kodlåsdosor	  eftersom	  det	  är	  lättare	  att	  orientera	  sig	  med	  
fingrarna	  i	  den	  utformningen	  på	  knappar.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  siffran	  ”5”	  är	  
markerad	  med	  upphöjning.	  En	  komplettering	  i	  form	  av	  ljus	  är	  bra	  både	  på	  och	  
inuti	  knapparna.	  

	  

Bild	  12.	  Tre-‐	  och	  tvåknappsutformade	  kodlåsdosor	  

I	  huset	  finns	  just	  nu	  två	  olika	  utformade	  kodlås.	  Vissa	  av	  dem	  är	  
treknappsutformade,	  andra	  är	  tvåknappsutformade.	  Några	  har	  upplysta	  knappar	  
andra	  inte.	  Storleken	  är	  för	  liten	  på	  vissa	  knappar	  och	  kodlåset	  placerat	  för	  långt	  
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ner	  så	  att	  personen	  med	  synskadan	  måste	  ”vika	  sig	  dubbelt”	  för	  att	  kunna	  
urskilja	  siffrorna.	  	  

Därför	  valde	  jag	  en	  treknappskodlåsdosa,	  som	  kommer	  från	  företaget	  CDVI	  och	  
motsvarar	  synskadades	  och	  blindas	  behov.	  Den	  är	  gjord	  av	  rostfritt	  stål	  och	  
vattentät,	  d.v.s	  kan	  placeras	  både	  inomhus	  och	  utomhus	  (www.cdvi.se).	  Samtliga	  
kodlås	  hängs	  på	  160	  cm	  höjd	  så	  att	  personer	  med	  synskada	  inte	  behöver	  böja	  sig	  
långt	  ner	  för	  att	  kunna	  urskilja	  siffrorna	  (Rattenbury,	  1971,	  s.84).	  

	  

Bild	  13.	  Kodlås	  från	  CDVI	  

	  

Bild	  14.	  Kodlås	  vid	  alla	  dörrar	  i	  trapphuset	  
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Dörr	  
Nästan	  alla	  dörrar	  i	  trapphuset	  är	  ursprungliga.	  Hissgrinden	  och	  dörren	  till	  
vindvåningen	  är	  nya	  och	  enkla	  att	  öppna	  och	  stänga.	  Vid	  öppning	  av	  de	  äldre	  
dörrarna	  samt	  hissdörren	  uppstår	  det	  svårigheter.	  Dörrarnas	  
stängningsmekanism	  är	  för	  trög	  och	  vid	  observationen	  fanns	  det	  problem	  med	  
att	  öppna	  dessa.	  Deltagaren,	  som	  är	  synskadad	  kunde	  inte	  både	  öppna	  dörrarna	  
och	  orientera	  sig	  samtidigt.	  	  

Lösningen	  på	  problemet	  kan	  vara	  inbyggda	  dörröppnare	  i	  ytterdörren	  och	  
hissdörrarna	  som	  då	  sakta	  öppnas	  och	  stängs.	  Imotion	  1401	  från	  Tormax	  
Automatic	  kan	  vara	  en	  lösning	  som	  passar	  in	  i	  trapphuset.	  Den	  är	  inbyggd	  i	  golvet	  
och	  är	  en	  elektrisk	  dörröppnare	  och	  är	  justerbar.	  Öppnaren	  är	  kopplad	  till	  
kodlåsdosan	  och	  hindrar	  inte	  dörren	  att	  öppnas	  manuellt.	  

	  

Bild	  15.	  Dörröppnare	  Imotion	  1401	  

	  

Ljus	  
Enligt	  föreskrifter	  från	  Arbetsmiljöverket	  rekommenderas	  ljusstyrkan	  i	  
trapphuset	  att	  ligga	  mellan	  150-‐200	  Lux	  (www.av.se).	  Den	  varieras	  beroende	  av	  
vilken	  typ	  av	  arbete	  som	  bedrivs	  i	  byggnaden,	  dock	  ligger	  den	  fortfarande	  över	  
100	  Lux	  och	  högre.	  Städbelysningen	  skall	  ligga	  på	  minst	  200	  Lux.	  Det	  finns	  
städbelysning	  i	  trapphuset	  samt	  dekorativ	  punktbelysning	  i	  lobbyn.	  	  

Under	  observationen	  av	  lokalen	  den	  8	  april	  2012	  mellan	  kl:	  12.00	  och	  kl:13.00	  då	  
det	  utomhus	  var	  växlande	  molnighet	  har	  följande	  ljusstyrka	  blivit	  fixerad	  i	  olika	  
delar	  av	  trapphuset:	  

• Entrén=	  >290	  Lux	  (moln)	  och	  <443	  Lux	  (sol)	  
• Lobbyn	  –	  mitten	  av	  rummet=	  90-‐100	  Lux	  (oberoende	  av	  ljuset	  utomhus)	  
• Spiraltrappan	  vid	  fönstret=	  <150	  Lux	  
• Andra	  våning=	  90-‐110	  Lux	  	  
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Den	  allmänna	  belysningen	  förblir	  opåverkad	  i	  min	  gestaltning	  p.g.a.	  att	  den	  är	  
tillräcklig	  enligt	  de	  föreskrifter	  som	  finns	  i	  Arbetsmiljölagens	  och	  Boverkets	  
föreskrifter	  samt	  att	  nuvarande	  armaturer	  förblir	  opåverkade	  och	  planeras	  inte	  
att	  bytas	  ut.	  	  

Under	  observationen	  på	  plats	  framgick	  det	  att	  belysningen	  var	  för	  svag	  och	  i	  
vissa	  fall	  förvirrande	  då	  icke	  användbara	  rumsytor	  belystes.	  	  Jag	  strävar	  efter	  att	  
skapa	  starka	  ljuskontraster	  utan	  att	  betraktaren	  ser	  ljuskällan	  för	  att	  bevara	  
byggnadens	  utseende.	  För	  synskadade	  som	  kan	  urskilja	  ljus	  och	  mörker	  kan	  det	  
vara	  till	  stor	  hjälp	  med	  stark	  ljuskontrast.	  För	  att	  komplettera	  den	  allmänna	  
belysningen	  och	  skapa	  starka	  ljuskontraster	  i	  trapphuset	  sätts	  strategiskt	  
utplacerad	  punktbelysning	  i	  form	  av	  riktade	  spotlights.	  

Ljusarmaturen	  för	  det	  ändamålet	  kommer	  från	  företaget	  Annell	  och	  heter	  Clax.	  
Det	  är	  en	  infälld	  spotlight	  med	  24-‐38	  graders	  ljusspridning,	  som	  ger	  en	  ljusstyrka	  
på	  mer	  än	  500	  Lux.	  Ljuskällan	  är	  riktbar	  och	  den	  kan	  gömmas	  i	  väggarna	  samt	  
ställas	  in	  för	  önskad	  ljusstyrka	  (www.annell.se).	  	  

	  

Bild	  16.	  Armatur	  till	  punktbelysning	  i	  trapphuset	  
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Detta	  gäller	  i	  lobbyn	  och	  på	  samtliga	  våningar.	  

	  

Bild	  17.	  Punktbelysning	  över	  hissknapp	  

	  
	  I	  hissen	  valdes	  det	  en	  i-‐LéD	  Ilex	  från	  Fox	  design.	  Spotlighten	  är	  liten	  och	  möjlig	  
att	  fälla	  in	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  döljas.	  Spotlighten	  riktas	  på	  hissknappar	  och	  
kompletterar	  den	  allmänna	  hissbelysningen.	  	  Ljusstyrkan	  är	  på	  mer	  än	  300	  Lux	  
och	  den	  ger	  70-‐120	  graders	  ljusspridning	  utan	  självskugga.	  Se	  vidare	  under	  
avsnittet	  ”Hiss”.	  	  
	  

	  

Bild	  18.	  I-‐LéD	  för	  belysning	  av	  hissknappar.	  
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Bild	  19.	  Hissens	  knappbelysning	  

Ledfyr	  
I	  dagsläget	  är	  lokalen	  mörk	  och	  dessutom	  förvirrande	  för	  en	  synskadad	  med	  dess	  
delvis	  belysta	  inredningspartier	  som	  inte	  leder	  rätt	  i	  lobbyn.	  Under	  
observationen	  upptäcktes	  det,	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  till	  hissen	  via	  den	  lilla	  
trappan	  innanför	  hissen,	  när	  personen	  kommer	  utifrån	  entrélokalen.	  Deltagaren	  
gick	  runt	  hela	  lokalen	  och	  kände	  på	  obelysta	  ytor,	  vilka	  hon	  tyckte	  var	  utformade	  
som	  hissgaller.	  Dekorlinjerna	  förvirrade	  besökaren	  och	  ledde	  henne	  i	  fel	  riktning.	  

För	  att	  skapa	  en	  god	  markör	  för	  riktningen	  till	  trappan	  som	  finns	  utanför	  hissen	  
valdes	  en	  ledfyr.	  Ledfyr	  Step	  Hear	  SH-‐200-‐VDE	  är	  en	  diskret	  högtalarliknande	  
apparat.	  Den	  placeras	  på	  den	  plats	  personen	  vill	  hitta	  till;	  i	  det	  här	  fallet	  trappan	  
innanför	  hissen.	  Ledfyren	  aktiveras	  av	  en	  aktivator,	  som	  brukaren	  har	  på	  sig,	  när	  
denne	  kommer	  tillräckligt	  nära.	  Aktivatorn	  är	  en	  liten	  klockliknande	  apparat	  som	  
brukaren	  av	  ledfyren	  har	  på	  sig	  var	  den	  än	  går.	  Ledfyren	  kan	  upplevas	  som	  
påträngande	  av	  personer	  som	  inte	  vet	  vad	  ljudet	  är	  till	  för.	  Mot	  bakgrund	  av	  
detta	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  kan	  stängas	  av	  när	  brukaren	  inte	  är	  i	  lokalen.	  	  Det	  
finns	  tre	  olika	  avstånd	  och	  ljud	  som	  kan	  ställas	  in.	  Den	  drivs	  av	  ström	  och	  av	  
batterier	  i	  fall	  strömmen	  inte	  skulle	  fungera	  (www.polarprint.se).	  	  
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Bild	  20.	  Ledfyr	  Step	  Hear	  SH-‐200-‐VDE	  

Hiss	  
Hissanpassning	  har	  tidigare	  diskuterats	  av	  hyresvärden	  med	  en	  antikvarie	  på	  
Stadsmuseum.	  Det	  dåvarande	  anpassningsförslaget	  blev	  avslaget	  p.g.a.	  hissens	  
ålder.	  Hissen	  är	  den	  äldsta	  fungerande	  hissen	  i	  Stockholm	  och	  får	  inte	  bytas	  ut	  
eller	  förändras.	  Den	  har	  dock	  blivit	  säkerhetsanpassad	  och	  en	  grind	  installerades.	  
Knapparna	  fick	  inte	  bytas	  ut	  eftersom	  nya	  knappar	  förändrade	  utseendet	  av	  
hissen,	  enligt	  antikvarien.	  Knapparna	  på	  utsidan	  av	  hissen	  hänger	  för	  högt.	  Att	  
byta	  knappar	  anses	  vara	  förvanskande	  av	  utseendet,	  därför	  ändras	  de	  inte	  i	  min	  
gestaltning	  utan	  kompletteras	  istället	  med	  punktbelysning.	  

Inne	  i	  hissen	  är	  mitt	  förslag	  att	  behålla	  den	  ursprungliga	  utformningen	  på	  
hissknapsarmaturen,	  men	  likväl	  anpassa	  den	  efter	  de	  synskadades-‐	  och	  blindas	  
behov.	  Panelen,	  som	  döljer	  kablarna	  bakom	  knapparna,	  ersätts	  med	  en	  ny	  i	  
samma	  storlek	  och	  med	  punktskrift	  på	  vänster	  sida.	  	  
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Bilden	  21.	  Hissknapps	  panel	  med	  punktskrifts	  markeringar	  

Punktskrift	  kompletteras	  med	  talande	  hiss.	  Ljudet	  talar	  om	  vilken	  våning	  man	  har	  
kommit	  till.	  	  

Ljudspår:	  

• ”Bottenvåning”	  
• ”Våning	  1”	  
• ”Våning	  2”	  
• ”Våning	  3”	  	  
• ”Våning	  4”	  
• ”Våning	  5”	  	  

	  
På	  så	  sätt	  kan	  personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  vara	  säkra	  på	  vilken	  
våningsknapp	  de	  tryckt	  på	  och	  sedan	  att	  de	  befinner	  sig	  på	  den	  rätta	  våningen.	  	  

Alternativet	  för	  hissen	  är	  trappor	  med	  trappmarkeringar.	  

Trappor	  och	  trappmarkeringar	  	  
Golv-‐	  och	  trappläggningen	  är	  av	  marmor	  idag.	  Den	  dominanta	  materialfärgen	  är	  
vitgrå	  marmor	  och	  dekorationen	  är	  i	  svart	  marmor.	  Den	  vitgråa	  marmorfärgen	  
flyter	  ihop	  i	  den	  svaga	  belysningen	  och	  utgör	  en	  fara	  för	  synsvaga	  personer.	  
Under	  observationen	  blev	  det	  bekräftat	  av	  deltagaren,	  att	  hon	  inte	  kunde	  urskilja	  
första	  och	  sista	  trappsteget	  innanför	  hissen	  i	  lobbyn.	  Hon	  ville	  inte	  heller	  gå	  i	  
spiraltrappan	  eftersom	  hon	  inte	  kände	  sig	  säker	  där.	  	  
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För	  att	  undvika	  en	  konflikt	  mellan	  estetiskt	  dekorativa	  inslag	  och	  funktionella	  
valde	  jag	  att	  utforma	  markeringarna	  i	  svart	  marmor	  i	  form	  av	  linjer.	  
Trappmarkeringen	  är	  5	  cm	  bred	  och	  placerad	  2	  cm	  från	  trappkanten	  och	  har	  
ljushetskontrast	  på	  0,4	  enligt	  NCS	  skalan.	  Detta	  är	  rekommendationer	  från	  
Boverket	  (Boverket,	  2005,	  s.83).	  Markeringar	  finns	  på	  nedersta	  och	  översta	  
trappsteget	  på	  alla	  trappor.	  På	  så	  sätt	  finns	  det	  färgkontrastmarkering	  i	  
trapphuset.	  	  

	  

Bild	  22.	  Trappmarkeringar	  

Ledstång	  	  
Ledstänger	  i	  huset	  är	  gjorda	  av	  ett	  ädelträslag	  -‐	  mahogny.	  De	  är	  fixerade	  på	  
dekorativa	  metallkrokar.	  För	  synskadade	  är	  det	  svårt	  att	  urskilja	  väggen	  och	  
ledstången	  ifrån	  varandra	  eftersom	  kontrasten	  mellan	  dessa	  är	  obefintlig	  i	  entré	  
och	  i	  spiraltrappan.	  Längden	  av	  alla	  ledstänger	  är	  inte	  tillräckliga	  för	  att	  
synskadade	  och	  blinda	  skall	  känna	  sig	  trygga.	  Ledstängerna	  börjar	  och	  slutar	  trots	  
att	  det	  finns	  trappsteg	  kvar.	  Detta	  skapar	  fara	  för	  synskadade	  och	  blinda	  
eftersom	  ledstången	  används	  som	  orienteringsmedel	  samt	  säkrar	  personen	  från	  
att	  falla.	  

Den	  av	  Boverket	  rekommenderade	  utformningen	  på	  ledstänger	  är	  en	  form	  som	  
börjar	  tidigare	  än	  trappan	  och	  som	  sedan	  följer	  alla	  trappsteg.	  Ledstängerna	  får	  
inte	  avbrytas	  vid	  t.ex.	  eventuella	  fönster	  utan	  måste	  fortsätta	  längs	  hela	  trappan	  
för	  att	  sedan	  böja	  sig	  nedåt	  vid	  sista	  trappsteget.	  	  
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Några	  ledstänger	  i	  huset	  behöver	  kompletteras	  och	  förlängas	  såsom	  vid	  trappan	  
utanför	  hissen.	  Ledstången	  kan	  då	  utformas	  av	  mahogny	  och	  ha	  samma	  tvärsnitt	  
som	  den	  har	  idag.	  Spiraltrappans	  ledstång	  kan	  kopplas	  samman	  med	  den	  korta	  
ledstången.	  På	  så	  sätt	  kan	  synskadade	  följa	  ledstången	  hela	  vägen	  utan	  att	  
släppa	  taget	  om	  den.	  

	  

	  

Bild	  23.	  Ledstång	  lobbyn	  

Kontrastproblemet	  mellan	  väggarna	  runt	  spiraltrappan	  är	  svårt	  att	  åtgärda	  utan	  
att	  påverka	  det	  ursprungliga	  utseendet.	  Möjlig	  lösning	  kan	  vara	  att	  förstärka	  den	  
allmänna	  belysningen	  med	  riktade	  spotlights.	  Det	  är	  tänkbart	  att	  byta	  ut	  
ledstänger	  i	  entrén	  och	  på	  spiraltrappan	  till	  ett	  ljusare	  träslag.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  
en	  drastisk	  kostsam	  åtgärd	  och	  den	  kan	  även	  ses	  som	  en	  förvanskning.	  Därför	  
väljer	  jag	  att	  enbart	  förlänga	  ledstängerna	  i	  båda	  änden	  i	  varje	  spiraltrappa.	  
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Bild	  24.	  Våning	  1-‐5.	  

	  

Skylt	  
Varje	  företag	  i	  trapphuset	  har	  egna	  speciellt	  tillverkade	  skyltar.	  De	  är	  utformade	  
på	  samma	  sätt	  som	  informationstavlan	  utomhus.	  För	  att	  synskadade	  och	  blinda	  
ska	  kunna	  läsa	  dessa	  är	  de	  kompletterade	  med	  belysning	  och	  punktskrift.	  

	  

Bild	  25.	  Skylt	  för	  text	  och	  punktskrifts	  placering	  
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DISKUSSION	  

Relationen	  byggnadsvård/estetik	  -‐	  tillgänglighet	  
Väsentligt	  i	  arbetet	  är	  relationen	  mellan	  begreppen	  ”byggnadsvård/estetik”	  och	  
”tillgänglighet”.	  	  

Det	  särskilda	  värdet	  hos	  K-‐märkta	  hus	  skapar	  svårigheter	  för	  många	  människor	  
med	  handikapp	  vid	  besök	  i	  denna	  form	  av	  hus.	  Diskussionen	  om	  möjligheter	  till	  
anpassning	  fick	  ny	  fart	  i	  samband	  med	  den	  nya	  lagen	  från	  Boverket	  år	  2011	  som	  
behandlar	  möjligheter	  till	  tillgänglighetsanpassning	  i	  K-‐märkta	  hus.	  Det	  
framkommer	  där	  att	  anpassningen	  och	  estetiken	  ska	  gå	  hand	  i	  hand	  och	  att	  
noggrann	  avvägning	  ska	  göras.	  Att	  kunna	  tillgodose	  byggnadens	  estetiska	  
kvalitéer	  och	  inkludera	  flera	  personer	  är	  ytterst	  viktigt,	  anser	  jag.	  	  

Bevarandevärdet	  i	  detta	  sammanhang	  skapar	  ramar	  och	  styr	  utformningen.	  Min	  
utmaning	  var	  att	  inom	  dessa	  ramar	  skapa	  ett	  realistiskt	  
informationsdesignförslag	  på	  en	  förbättring	  av	  orienteringen	  för	  synskadade	  och	  
blinda	  i	  trapphuset.	  Jag	  hoppas	  att	  Daneliuska	  huset	  kan	  bli	  ett	  exempel	  på	  hur	  
mycket	  som	  kan	  förändras	  för	  personer	  med	  synskada	  och	  blinda	  om	  deras	  
behov	  blir	  tillgodosedda.	  En	  utprovning	  och	  godkännande	  från	  Stadsmuseum	  
krävs	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  bedöma	  hur	  bra	  min	  gestaltning	  fungerar	  i	  
verkligheten.	  

Under	  arbetets	  gång	  kom	  jag	  i	  kontakt	  med	  många	  myter	  om	  synskadade	  och	  
blinda.	  Saker	  som	  tycks	  vara	  självklara	  var	  inte	  det	  i	  verkligheten.	  Myter,	  som	  
delvis	  präglar	  synskadades	  och	  blindas	  vardag,	  är	  många,	  framför	  allt	  
uppfattningen	  att	  personerna	  inte	  kan	  klara	  sig	  själva	  i	  den	  offentliga	  miljön.	  Jag	  
kan	  konstatera	  att	  möjligheterna	  för	  de	  handikappade	  att	  vistas	  i	  det	  offentliga	  
rummet	  på	  egen	  hand	  kan	  bli	  avsevärt	  större	  om	  omständigheterna	  runt	  
omkring	  dem	  utvecklas	  i	  relation	  till	  deras	  behov.	  Problemet	  för	  synskadade	  och	  
blinda	  ligger	  i	  att	  estetiken	  inte	  är	  funktionell	  utan	  helt	  anpassad	  för	  seende.	  Mitt	  
examensarbete	  önskar	  bidra	  till	  att	  denna	  problematik	  uppmärksammas,	  så	  att	  
design,	  estetik	  och	  funktion	  blir	  bättre	  anpassad	  till	  de	  synskadades	  och	  blindas	  
behov	  i	  framtiden.	  	  

Punktskrift	  
Synskadade	  och	  blinda	  tvingas	  nästan	  alltid	  anpassa	  sig	  efter	  den	  visuellt	  styrda	  
världen.	  Med	  nya	  tekniker	  som	  datorer	  och	  talande	  telefoner	  kan	  vardagen	  bli	  
lättare	  och	  skapa	  nya	  möjligheter	  för	  nya	  aktiviteter.	  Den	  negativa	  effekten	  av	  
den	  nya	  tekniken,	  (oftast	  auditiva),	  är	  att	  personen	  blir	  beroende	  av	  den.	  
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Läskunskaperna	  upplevs	  inte	  som	  så	  viktiga	  och	  personerna	  förlitar	  sig	  då	  på	  den	  
auditiva	  tekniken.	  Punktskriften	  är	  dock	  det	  främsta	  läsredskapet	  för	  blinda	  och	  
från	  att	  ha	  varit	  en	  reell	  skriv-‐	  och	  läsmöjlighet	  används	  den	  nu	  mera	  i	  enklare	  
vardagliga	  sammanhang	  som	  att	  läsa	  siffror	  i	  hissen.	  

Punktskriften,	  som	  även	  kallas	  braille,	  fick	  sitt	  namn	  efter	  sin	  uppfinnare	  Louis	  
Braille	  (1809–1852).	  Den	  är	  en	  taktil	  skrift	  som	  består	  av	  upphöjda	  punkter	  och	  
som	  läses	  med	  hjälp	  av	  fingertopparna.	  Den	  har	  utvecklats	  sedan	  1800-‐talet	  och	  
finns	  på	  flera	  olika	  språk.	  Den	  finns	  även	  som	  musiknoter,	  matematiska	  tecken,	  
poesi	  etc.	  (www.punktskriftsnamnden.se).	  

Jag	  använder	  punktskrift	  vid	  flera	  tillfällen	  i	  min	  gestaltning.	  Enligt	  de	  
Synskadades	  Riksförbund	  (SRF),	  finns	  det	  ca	  1500	  personer	  i	  Sverige	  som	  kan	  läsa	  
punktskrift.	  	  Där	  hävdas	  det	  att	  alla	  människor	  kan	  lära	  sig	  läsa	  punktskrift	  och	  
SRF	  ordnar	  kurser	  för	  de	  som	  behöver	  lära	  sig	  att	  läsa.	  Det	  är	  fullt	  möjligt	  även	  i	  
hög	  ålder	  (www.srf.nu).	  

Den	  handikappade	  deltagaren	  i	  min	  undersökning,	  som	  är	  synskadad	  och	  arbetar	  
på	  SRF	  som	  informant,	  har	  starka	  åsikter	  om	  vikten	  av	  punktskrift	  och	  anser	  att	  
fler	  bör	  lära	  sig	  eftersom	  den	  bidrar	  till	  större	  frihet	  och	  tillgänglighet.	  
Punktskriftskunnande	  möjliggör	  en	  större	  frihet	  i	  vardagen	  och	  självständighet	  på	  
allmänna	  platser	  samt	  ger	  en	  större	  förståelse	  av	  den	  visuella	  världen.	  Den	  bör	  
användas	  oftare	  på	  allmänna	  platser,	  menar	  hon.	  

Anledningarna	  till	  att	  människor	  med	  synskada	  och	  blinda	  inte	  kan	  läsa	  
punktskrift	  är	  olika.	  Bland	  de	  intervjuade	  framgick	  det	  att	  den	  vanligaste	  
anledningen	  är,	  att	  det	  inte	  finns	  så	  många	  lärare	  som	  lär	  ut	  punktskrift	  och	  att	  
det	  finns	  flera	  anordningar	  på	  hjälpmedelscentralen	  som	  kan	  ersätta	  eller	  
förbättra	  den	  visuella	  bilden.	  I	  intervjun	  med	  Y	  och	  G	  framgick	  dock	  att	  de	  kan	  
skilja	  på	  siffer-‐	  och	  bokstavpunktskrift	  på	  allmänna	  platser	  och	  detta	  bidrar	  till	  
tryggheten,	  när	  de	  är	  ute	  i	  den	  offentliga	  miljön.	  De	  har	  samma	  uppfattning	  som	  
deltagaren	  i	  observationen,	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  lära	  sig	  den.	  	  	  

Framtida	  möjliga	  projekt	  som	  kan	  utveckla	  en	  förbättrad	  
handikappanpassning	  
I	  mitt	  arbete	  visar	  jag	  på	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  anpassa	  hus	  till	  åtminstone	  vissa	  
grupper	  av	  handikapp.	  Det	  går	  oftast	  inte	  att	  anpassa	  alla	  hus	  till	  alla	  typer	  av	  
handikapp.	  Det	  betyder	  att	  varje	  hus	  som	  är	  särskilt	  värdefullt	  behöver	  sin	  
speciella	  lösning.	  Samtidigt	  finns	  det	  likheter	  mellan	  hus.	  En	  sammanställning	  av	  
åtgärder	  för	  en	  viss	  typ	  av	  hus	  kan	  vara	  ett	  framtidsprojekt.	  
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BILAGA	  1	  

”SELF-‐REPORT”	  med	  deltagarna	  från	  SRF.	  
Utifrån	  ”självrapporterna”	  har	  jag	  sammanställt	  uppfattningarna	  som	  
framkommit	  utifrån	  de	  relevanta	  frågeställningarna	  och	  de	  formulerade	  svaren	  
utifrån	  deras	  upplevelser	  och	  tankar	  och	  erfarenheter	  kring	  frågor.	  

Beskriv	  minst	  två	  offentliga	  inomhusmiljöer	  i	  din	  vardag	  som	  skapar	  osäkerhet	  vid	  
förflyttning.	  Vad	  i	  dessa	  miljöer	  skapar	  osäkerhet?	  	  
I	  alla	  obekanta	  miljöer,	  men	  på	  t-‐stationer	  hittar	  jag	  pga	  min	  ledarhund	  .	  

Huddinge	  sjukhus	  var	  jag	  på	  idag.	  Det	  är	  ytterst	  svårt	  att	  orientera	  sig	  där.	  Många	  
långa	  korridorer	  och	  man	  vet	  inte	  vart	  man	  ska	  ta	  vägen.	  Skyltar	  finns	  men	  sitter	  
högt	  upp.	  	  

En	  annan	  miljö	  är	  vanliga	  matbutiker,	  som	  är	  förvirrande	  när	  man	  inte	  ser	  var	  
varan	  man	  letar	  efter	  finns.	  Skyltarna	  är	  små	  och	  sitter	  ofta	  högt.	  Det	  står	  inte	  
alltid	  på	  varan	  vad	  det	  är,	  det	  förlitas	  på	  bilden	  av	  varan.	  Men	  jag	  ser	  inte	  vad	  
bilden	  föreställer.	  

Hur	  påverkar	  de	  dina	  dagliga	  rutiner?	  

Jag	  måste	  alltid	  ha	  ledsagare	  med	  i	  obekanta	  miljöer	  	  

Jag	  rör	  mig	  helst	  i	  välkända	  miljöer,	  annars	  tar	  jag	  hjälp	  av	  ledsagare.	  

Hur	  tacklar/handskas	  du	  med	  dessa	  hinder?	  	  

Om	  jag	  inte	  har	  ledsagare,	  är	  det	  i	  stort	  omöjligt	  för	  mig	  och	  hitta	  i	  lokaler	  

Jag	  ber	  om	  hjälp.	  Alltid	  i	  butiker.	  Undviker	  butiker	  där	  det	  inte	  finns	  personal.	  
Alltså	  blir	  jag	  hänvisad	  till	  dyrare	  butiker	  med	  bättre	  betjäning.	  

Vilka	  bra	  och	  dåliga	  moment	  finns	  i	  dessa	  miljöer?	  Finns	  det	  bra	  lösningar	  i	  
andra	  liknande	  miljöer	  som	  du	  tycker	  kan	  appliceras	  i	  de	  miljöer	  du	  tycker	  är	  
problematiskt?	  	  

Det	  går	  att	  göra	  bättre	  skyltar,	  bättre	  belysning	  och	  ledstråk.	  Det	  går	  ofta	  att	  
sätta	  in	  en	  informationsdisk	  eller	  en	  klocka	  där	  man	  kan	  ringa	  på	  hjälp.	  
Beskriv	  dina	  igenkänningspunkter	  (landmärken)	  i	  dessa	  offentliga	  
inomhusmiljöer?	  Hur	  bestämmer	  du	  dessa	  i	  nya	  okända	  miljöer?	  

Trappor,	  rulltrappor,	  olika	  ljud	  
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När	  det	  gäller	  butiker	  känner	  man	  ofta	  på	  dofterna	  var	  bröddisken	  finns,	  eller	  
charken	  eller	  osten.	  Man	  vet	  att	  mjölken	  alltid	  finns	  längst	  bort	  i	  butiken.	  Och	  så	  
hör	  man	  var	  kassorna	  är	  när	  man	  ska	  tillbaka	  för	  att	  betala.	  

Hur	  skulle	  de	  miljöer	  ”sett”	  ut	  om	  du	  fick	  bestämma	  dess	  utformning?	  	  
Vore	  enkelt	  förståss	  om	  alla	  offentliga	  lokaler	  skulle	  se	  likadana	  ut.	  Då	  skulle	  man	  
bara	  behöva	  lära	  sig	  en.	  Enkla	  planlösningar.	  

Stora	  tydliga	  skyltar.	  Gärna	  färgkodning	  på	  olika	  områden.	  	  

I	  hur	  stor	  utsträckning	  påverkar	  ljudnivåer	  på	  gatan	  din	  orienteringsförmåga?	  	  	  
Rätt	  så	  mycket.	  

Ganska	  stor.	  Det	  är	  svårt	  att	  höra	  ticksignalerna	  på	  trafikljusen	  när	  ljudnivån	  är	  
hög.	  Man	  kan	  också	  bli	  förvirrad	  och	  stressad	  av	  höga	  ljudnivåer.	  

I	  lokalerna	  med	  trappor	  vilket	  orienteringsobjekt	  och	  medel	  skulle	  du	  föredra?	  
Eller	  kombination?	  	  

Jag	  föredrar	  alltid	  hiss	  pga	  att	  jag	  har	  rollator.	  Annars	  är	  förstås	  markerade	  
trappsteg	  och	  långa	  ledstänger	  viktiga.	  Ledstängerna	  ska	  inte	  ta	  slut	  mitt	  i	  
trappan	  eller	  innan	  trappan	  tar	  slut.	  

Använder	  du	  dig	  av	  skyltar	  och	  kartor	  i	  lokalerna	  som	  du	  inte	  känner	  till	  eller	  
om	  dessa	  inte	  finns	  använder	  du	  dig	  av	  andra	  tillgängliga	  medel?	  Vilka	  i	  så	  fall?	  
Använder	  inte,	  ber	  medmänniskor	  om	  hjälp.	  

Kartor	  är	  svåra	  att	  se.	  Om	  skyltarna	  är	  stora	  och	  tydliga	  (stor	  stil,	  bra	  kontrast	  
mot	  bakgrunden)	  använder	  jag	  dem.	  

Vid	  utforskning	  av	  skyltar	  och	  kartor	  vilket	  typ	  av	  taktila	  medel	  skulle	  du	  
föredra?	  Hur	  bra	  fungerar	  dessa	  tycker	  du?	  Är	  de	  alltid	  tillräckligt	  informativa	  
och	  rätt	  utformade?	  
Har	  ej	  använt	  sådana.	  

Jag	  använder	  sällan	  taktila	  komplement	  när	  det	  gäller	  skyltar	  eller	  kartor.	  

Hur	  skulle	  du	  beskriva	  material	  som	  marmor,	  stål,	  lackerat	  trä,	  asfalt,	  
stenplattor.	  Hur	  vet	  du	  att	  det	  är	  just	  de?	  Har	  de	  någon	  speciell	  benämning	  
eller	  association	  hos	  dig?	  	  
Jag	  använder	  hörsel	  och	  känsel.	  
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	  Nej.	  Jag	  känner	  att	  underlaget	  skiftar	  när	  jag	  går,	  men	  jag	  tänker	  inte	  på	  vad	  det	  
är	  för	  material.	  Trä	  är	  alltid	  varmare	  än	  metall	  och	  sten,	  om	  man	  ska	  hålla	  i	  det	  
(som	  i	  en	  ledstång).	  

	  
Beskriv	  om	  möjligt	  din	  allmänna	  uppfattning	  om	  utformningen	  av	  offentliga	  
inomhusmiljöer.	  Du	  kan	  beskriva	  det	  som	  du	  nämnde	  tidigare	  om	  det	  finns	  
något	  jag	  inte	  frågat	  och	  som	  du	  tycker	  är	  viktigt	  att	  berätta	  om.	  
För	  min	  del	  består	  dagliga	  rutiner	  av	  arbetsresor	  och	  promenader	  med	  hunden	  
och	  det	  fungerar	  utmärkt.	  Annars	  behöver	  jag	  ha	  ledsagarhjälp	  (vänner,	  
familjemedlemmar)	  Jag	  har	  inga	  svårigheter	  förflytta	  mig,	  bara	  jag	  har	  ledsagning	  
eller	  det	  är	  en	  bekant	  miljö.	  
En	  viktig	  sak	  är	  att	  det	  inte	  finns	  utrymmen	  där	  folk	  röker!	  Som	  tur	  är	  har	  dessa	  
utrymmen	  minskat	  eller	  helt	  försvunnit.	  Det	  är	  också	  svårt	  med	  parfymaffärer	  
mitt	  i	  gallerior,	  så	  att	  man	  måste	  passera	  dem.	  Jag	  är	  väldigt	  känslig	  för	  starka	  
dofter,	  och	  reagerar	  genom	  att	  det	  sticker	  i	  ögon,	  näsa	  och	  hals.	  
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BILAGA	  2	  

Gruppintervju	  
Intervju	  på	  Synskadades	  Riksförbund	  den	  11	  april	  2012	  med	  G	  och	  Y.	  

Det	  här	  är	  en	  gruppintervju	  med	  G	  och	  Y,	  där	  frågorna	  ställs	  allt	  eftersom	  och	  
det	  finns	  en	  grov	  mall	  på	  vilka	  frågor	  som	  ska	  ställas.	  Jag	  styr	  intervjun	  så	  att	  vi	  
inte	  glider	  ur	  ämnet	  men	  G	  och	  Y	  bestämmer	  själva	  hur	  mycket	  de	  vill	  dela	  av	  
informationen	  av	  privat	  sort.	  De	  är	  medvetna	  om	  att	  den	  här	  intervjun	  ska	  
användas	  i	  mitt	  examensarbete	  och	  godkänner	  sin	  medverkan.	  

Samtalet	  inleds	  med	  hur	  man	  hittar	  till	  det	  K-‐märkta	  huset.	  

Y-‐Hur	  ska	  man	  ska	  hitta	  till	  huset?	  Det	  bör	  finnas	  ledstråk	  för	  de	  som	  har	  
synrester.	  Det	  beror	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  övrigt	  i	  omgivningen.	  Som	  blind	  kan	  man	  
ju	  inte	  se	  ledstråk	  så	  de	  är	  bra	  om	  det	  finns	  räcke.	  
Olga-‐Detta	  finns	  inte	  tillgängligt	  vid	  Östermalmstorg.	  
G-‐Finns	  det	  busshållplatser	  i	  närheten?	  	  
Olga-‐Det	  finns	  en	  vid	  torget,	  som	  man	  går	  av	  vid.	  Man	  kan	  gå	  i	  bussens	  riktning	  
tills	  man	  kommer	  till	  rödljus	  efter	  500m.	  	  
Y-‐Finns	  det	  rafflade	  plattor	  vid	  övergångställen?	  
Olga-‐Ja	  det	  finns	  och	  ljudet	  kommer	  ur	  rödljuset.	  
Y-‐Man	  kan	  följa	  den.	  sen	  kan	  man	  ha	  synes-‐plattor	  igen	  	  
G-‐En	  del	  känner	  med	  fötterna	  när	  de	  går:	  ”nu	  kommer	  jag	  utanför	  då	  går	  jag	  
tillbaka	  till	  synes-‐plattor.	  Staket	  kanske…	  men	  man	  skulle	  ju	  kunna	  ta	  rullstolen	  
dit?	  
Olga-‐Nej	  det	  är	  inte	  anpassat	  på	  ngt	  sätt	  där,	  eftersom	  de	  inte	  har	  den	  typen	  av	  
besökare	  och	  mitt	  fokus	  ligger	  enbart	  på	  synskadade	  och	  blinda	  som	  kan	  gå	  
själva.	  
G-‐Synskadade	  kan	  ju	  sitta	  i	  rullstol.	  Ramp	  in	  till	  vägen	  vore	  bra.	  Det	  kan	  man	  ju	  
bygga	  för	  att	  anpassa	  för	  rullstolsbundna.	  Sen	  sa	  du	  att	  det	  finns	  hiss?	  Bara	  inte	  
en	  sådan	  som	  man	  stänger	  2	  gånger.	  
Olga-‐	  Jo,	  det	  är	  en	  sådan.	  	  
G-‐Ja,	  jag	  tänkte	  just	  det	  när	  du	  sa	  att	  huset	  var	  så	  gammalt.	  Hissen	  öppnas	  alltid	  
till	  höger	  eller	  hur	  var	  det	  Y?	  
Y-‐Det	  är	  olika	  med	  det.	  
Olga-‐	  Just	  i	  den	  här	  hissen	  så	  öppnas	  den	  åt	  höger	  och	  så	  har	  man	  knappar	  till	  
vänster	  som	  är	  sex	  stycken	  i	  rad	  ”inåt-‐	  tryckta”.	  
G-‐De	  kan	  vara	  punktmarkerade	  eller	  med	  ljudsyntes.	  Det	  är	  ingen	  stor	  och	  dyr	  
grej.	  Man	  byter	  ut	  knapparna	  så	  att	  man	  får	  kontrast.	  Att	  man	  kan	  känna	  på	  
vilken	  våning	  man	  är	  på.	  
Olga-‐Ska	  vi	  ta	  det	  från	  gatan	  igen	  då?	  
G-‐Ja,	  finns	  det	  en	  dörröppnare?	  
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Olga-‐Nej,	  men	  problemet	  som	  kan	  uppstå	  är	  att	  det	  är	  en	  portkod?	  Tre	  knappar	  
i	  rad	  och	  5:an	  är	  markerad.	  	  
G-‐Ja,	  den	  är	  alltid	  markerad	  när	  det	  är	  tre	  knappar.	  
Olga-‐Det	  är	  samma	  kod	  till	  hela	  trapphuset,	  och	  sen	  när	  man	  kommer	  till	  
företagen	  så	  har	  de	  var	  sin	  kod	  på	  dörren,	  vilka	  man	  då	  ska	  knappa	  in.	  
G-‐Man	  måste	  nog	  veta	  i	  förväg	  vart	  man	  ska	  och	  vilka	  koder	  man	  ska	  använda.	  
Men	  det	  är	  trappor	  säger	  du	  till	  portkoden?	  
O-‐Ja	  det	  är	  tre	  trappor	  till	  koden.	  Sedan	  är	  de	  1.20	  m	  till	  nästa	  trappa	  och	  det	  
finns	  räcke	  på	  höger	  sidan.	  	  Och	  det	  är	  fyra	  trappsteg,	  	  sedan	  är	  det	  2.50	  m	  till	  
dörren	  till	  lobbyn.	  
G-‐Trapporna	  måste	  markeras,	  	  
Y-‐Kanter	  ska	  markeras	  
G-‐Det	  finns	  sådana	  gul-‐svarta	  markeringstejper.	  Men	  hur	  snyggt	  det	  är	  vet	  jag	  
inte.	  
Y-‐Det	  beror	  också	  hur	  trappsteget	  ser	  ut	  nu.	  Är	  det	  mörka	  trappsteg	  så	  ska	  det	  
vara	  ljusmarkering	  och	  tvärt	  om.	  Så	  att	  det	  bryter	  av	  ordentligt.	  
Olga-‐Det	  är	  ljusmarmor.	  
Y-‐Då	  måste	  du	  ha	  en	  mörkmarkering	  
G-‐Det	  finns	  prickar	  som	  det	  kallas	  och	  då	  måste	  du	  ha	  en	  bra	  belysning,	  hur	  är	  
det	  med	  belysning?	  
Olga-‐Det	  kommer	  ljus	  från	  gatan.	  
G-‐Nej	  det	  funkar	  inte.	  
Olga-‐Och	  sen	  har	  de	  en	  lampa	  med	  två	  ljuskällor	  och	  den	  allmänna	  ljuset	  ligger	  
på	  400	  LUX	  
Y-‐Jaha	  såpass…	  men	  trappstegen	  måste	  markeras	  i	  alla	  fall.	  
G-‐400?	  Är	  det	  skarpt	  ljus	  i	  lokalen?	  
Olga-‐Nej	  lokalens	  ljus	  är	  diffust.	  
Y-‐Själva	  platsljuset	  verkar	  bra.	  
G-‐Jaha	  men	  det	  är	  varken	  bu	  eller	  bä…Det	  lyser	  ju	  upp	  i	  för	  sig.	  
Y-‐Men	  trappstegen	  måste	  ju	  markeras.	  
G-‐Att	  missa	  det	  sista	  trappsteg	  gör	  jätteont.	  
Y-‐Det	  måste	  finnas	  en	  ledstång	  på	  trappan.	  
G-‐Är	  det	  2,5	  m	  tills	  man	  kommer	  till	  dörren.	  
Olga-‐Ja	  tills	  man	  kommer	  till	  första	  dörren,	  som	  leder	  till	  lobbyn	  och	  där	  finns	  
det	  tre	  trappor	  till	  och	  sen	  hiss.	  Tre	  trappsteg	  och	  ett	  litet	  räcke	  till	  trappan	  vid	  
sidorna.	  
Y-‐Men	  trappstegen	  måste	  du	  då	  markera	  i	  alla	  fall.	  
G-‐Jag	  har	  hemma	  i	  min	  källare	  en	  ljusmarkering.	  Den	  är	  plottrig.	  När	  jag	  öppnar	  
källardörren	  på	  vintern	  så	  lyser	  den.	  Så	  man	  kan	  ju	  lägga	  en	  sådan,	  med	  då	  
kommer	  ”gubbarna”	  och	  säger	  att	  det	  inte	  är	  estetiskt	  tilltalande,	  för	  det	  ordet	  
får	  vi	  höra	  så	  många	  gånger.	  
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Y-‐Ja	  det	  får	  man	  höra	  ofta,	  men	  nu	  har	  vi	  en	  sådan	  på	  lasarettet.	  Men	  det	  ofta	  så	  
att	  det	  är	  mycket	  bättre	  att	  det	  ser	  estetiskt	  tilltalande	  ut	  än	  att	  det	  fungerar	  för	  
oss.	  
Olga-‐Det	  är	  marmortrappor	  och	  det	  finns	  en	  kant	  som	  är	  svart	  	  
G-‐Det	  är	  bra!	  	  
Olga-‐Nästa	  rum	  är	  mörkt	  och	  har	  samma	  kantmarkering	  där	  också.	  Man	  får	  gå	  
snett	  till	  vänster	  för	  att	  nå	  trappan.	  Rummet	  är	  ”runt”	  och	  till	  vänster	  så	  finns	  
det	  en	  vägg	  med	  vaktmästarns	  dörr,	  som	  är	  stängd	  och	  som	  inte	  används	  för	  
tillfället.	  Och	  sen	  kan	  man	  känna	  ett	  räcke	  och	  då	  kommer	  trapporna	  där	  
direkt.	  En	  väldigt	  kort	  räcke.	  	  
G-‐	  Se	  till	  att	  ledstängerna	  följer	  längs	  ner	  till	  sista	  trappsteget.	  Det	  är	  väldigt	  
viktigt,	  så	  att	  den	  inte	  slutar	  två	  trappsteg	  innan,	  så	  att	  man	  tror	  att	  man	  är	  på	  
sista	  trappstegen	  och	  så	  är	  det	  ändå	  trappor	  kvar.	  
Y-‐Det	  har	  de	  gjort	  på	  lasarettet.	  
G-‐Sen	  går	  vi	  till	  hissen.	  Det	  brukar	  höras	  om	  de	  där	  hissarna…	  
Y-‐Inte	  om	  de	  står	  still	  
G-‐Nej,	  det	  är	  sant.	  
Olga-‐	  Och	  den	  där	  hissen	  har	  ett	  stålnät	  omkring	  hisskorgen.	  
G-‐Det	  förstår	  vi	  bara	  vi	  hittar	  ”Upp	  och	  Ned”.	  Markera	  knapparna!	  
Y-‐När	  man	  är	  på	  bottenvåningen	  så	  skall	  det	  vara	  en	  stor	  knapp	  som	  markerar	  
det.	  	  
Olga-‐Men	  ni	  tror	  inte	  på	  att	  ljudmarkörer	  fungerar	  i	  sådana	  miljöer?	  
G-‐Jag	  tror	  mer	  och	  mer	  på	  ljudsyntes,	  för	  att	  om	  man	  tryckt	  fel	  så	  är	  det	  ett	  
helsike	  att	  hitta	  sen.	  Det	  är	  bra	  före	  och	  efter	  man	  trycker	  på	  knappen,	  men	  
eftersom	  om	  man	  trycker	  fel	  så	  kan	  det	  gå	  galet	  så	  får	  man	  leta	  i	  huset	  sen.	  Så	  
det	  är	  bra	  och	  billigt	  för	  kommunen	  att	  skaffa	  ljudsyntes.	  
Y-‐	  Du	  menar	  att	  en	  ljudkälla	  som	  står	  och	  tickar	  hela	  tiden?	  
	  
Olga-‐Som	  man	  kan	  avläsa	  vad	  som	  komma	  skall.	  	  
Y-‐Ja	  de	  funkar	  men	  inte	  för	  alla.	  Folk	  tycker	  det	  är	  jobbigt	  med	  ljud	  som	  går	  på	  
hela	  tiden.	  Det	  finns	  exempel	  på	  lokaler	  som	  de	  som	  arbetade	  i	  de	  lokalerna	  blev	  
sjuka.	  Den	  tickar	  och	  distraherar	  folk	  som	  jobbar.	  En	  sådan	  finns	  på	  
ögonmottagningen	  som	  tickar.	  De	  går	  att	  ställa	  på	  olika	  hastigheter.	  Men	  sen	  är	  
det	  ju	  ett	  trapphus,	  då	  kommer	  ljudet	  at	  eka	  och	  det	  kommer	  säkert	  folk	  som	  
vistas	  där	  tycka	  att	  det	  är	  jobbigt	  med	  oljudet.	  	  
Olga	  -‐	  Vi	  diskuterar	  olika	  inställningar	  som	  Y	  känner	  till	  idag.	  Som	  t.ex.	  ett	  
långsammare	  tickandet.	  Ute	  fungerar	  inte	  den	  särskilt	  bra	  heller	  eftersom	  det	  
är	  så	  mycket	  oljud	  omkring	  och	  då	  slås	  den	  ut	  av	  andra	  ljud.	  Men	  det	  fanns	  i	  
Stockholm	  i	  deras	  SRF	  en	  sådan	  på	  gatan,	  då	  fick	  de	  ta	  bort	  den	  p.g.a.	  det	  
oväsen	  den	  förde	  med	  sig	  för	  de	  som	  arbetade	  där.	  Det	  finns	  modernare	  
utformning	  nu	  och	  man	  kan	  då	  ställa	  in	  ljudet	  på	  den,	  likt	  en	  ”dimmer”.	  
G-‐Vad	  ska	  ljudet	  vid	  dörren	  säga	  mig?	  
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Y-‐	  Ljudet	  som	  säger	  vart	  man	  ska	  gå.	  Som	  i	  hissen.	  ”nu	  har	  du	  2,5	  till	  trappan”	  
och	  sen	  är	  det	  tyst.	  
G-‐	  Jag	  är	  väldigt	  tveksam	  till	  detta.	  Ingen	  har	  det	  hemma	  idag.	  
Olga	  -‐	  Ljudkällan	  ute	  då?	  	  Vad	  tycker	  ni	  om	  den?	  
G-‐Den	  är	  svår	  att	  höra	  i	  all	  annat	  ljud.	  
Y-‐Det	  är	  svårt	  att	  höra	  rödljusljudet,	  när	  det	  är	  mycket	  trafik.	  Så	  ibland	  måste	  
man	  kolla	  på	  apparaten	  som	  för	  övrigt	  sitter	  för	  lågt	  ner.	  
G-‐Och	  vid	  övergångsställen	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  veta	  vart	  man	  är.	  Om	  man	  ska	  
kosta	  på	  så	  någon	  apparat	  som	  talar	  om	  att	  du	  ska	  gå.	  Cyklarna	  hör	  man	  inte.	  
Plattorna	  signalerar	  att	  de	  är	  för	  blinda.	  Mera	  information	  för	  allmänheten	  om	  
detta	  problem	  för	  oss.	  
Olga-‐Vad	  tycker	  ni	  om	  läslig	  information	  på	  räcken	  i	  punktskrift	  till	  exempel?	  
G-‐	  Punktskrift	  är	  det	  väldigt	  få	  som	  kan	  nu	  för	  tiden.	  Tidigare	  var	  det	  självklart	  att	  
man	  som	  blind	  kunde	  punktskrift.	  Och	  det	  är	  ännu	  färre	  som	  kan	  skriva	  
punktskrift.	  
Olga-‐Vad	  beror	  det	  på?	  
Y-‐	  Man	  kan	  få	  sin	  synskada,	  när	  man	  är	  äldre	  och	  orkar/kan/vill	  inte	  lära	  sig	  
punktskrift,	  och	  som	  äldre	  så	  tappar	  man	  också	  känsel	  i	  fingrarna	  och	  sen	  som	  
diabetiker	  förlorar	  man	  känseln	  i	  fingertopparna.	  
G-‐Barn	  få	  mera	  hjälp	  och	  då	  är	  det	  datorerna	  som	  är	  helt	  revolutionerande.	  Och	  
sen	  så	  föds	  inte	  så	  många	  barn	  med	  den	  grova	  synskadan	  eftersom	  man	  kan	  se	  
den	  i	  fosterstadiet	  redan.	  Det	  blir	  fler	  aborter	  då.	  Ögoncancer	  sjuka	  barn	  är	  
väldigt	  få	  i	  Sverige;	  under	  1%.	  
Det	  fanns	  en	  skola	  Tomteboda	  i	  Stockholm	  där	  man	  lärde	  sig	  sådana	  saker.	  Alla	  
barn	  med	  synskada	  fick	  komma	  dit.	  Men	  nu	  finns	  den	  inte	  längre.	  Den	  stängdes	  
på	  70-‐talet	  och	  fungerar	  nu	  mera	  som	  resurscenter.	  Vuxna	  synskadade	  har	  svårt	  
att	  lära	  sig	  punkskrift	  och	  sen	  så	  finns	  det	  inte	  många	  som	  kan	  lära	  ut	  till	  oss.	  Det	  
är	  bra	  med	  punktmarkering	  så	  vet	  man	  att	  tex	  15	  är	  ögonmottagning.	  Det	  är	  
tillgänglighet	  och	  de	  ska	  vara	  så.	  
Y-‐	  I	  de	  nya	  hissarna	  på	  Mälarsjukhuset	  så	  har	  de	  satt	  in	  två	  nya	  
hissknappar,(menar	  plattor),	  med	  de(designer)	  satt	  de	  (plattorna)	  så	  lågt	  att	  man	  
måste	  stå	  på	  knä	  för	  att	  se	  vad	  som	  står	  på	  dem.	  
G-‐De	  ska	  vara	  i	  ögonhöjd.	  
Y-‐Det	  ska	  finnas	  en	  bekräftelse	  att	  man	  trycker	  på	  rätt	  knapp(ljud)	  och	  sen	  att	  
man	  kom	  till	  rätt	  våning.	  	  
G-‐	  Det	  är	  pinsamt	  att	  gå	  fel.	  
G-‐Bara	  att	  man	  gör	  det	  bra	  utvändigt,	  så	  att	  man	  kommer	  rätt	  så	  är	  man	  trygg	  i	  
sig	  själv	  då,	  det	  är	  min	  personliga	  åsikt.	  Sen	  får	  jag	  leta	  efter	  hiss.	  Men	  det	  är	  
jobbigare	  att	  leta	  efter	  ingången.	  
Olga-‐När	  vi	  kommer	  in	  på	  rätt	  våning	  hur	  gör	  vi	  nu	  då?	  Behöver	  man	  en	  
markering	  så	  att	  man	  inte	  svänger	  fel?	  Utan	  att	  man	  går	  i	  rätt	  riktning	  fram?	  
G-‐Markera	  första	  och	  sista	  tappsteg.	  Detta	  bör	  räcka.	  Stor	  kontrast.	  
Y-‐En	  bred	  markering	  bör	  läggas	  på	  översta	  trappsteg.	  	  
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(Y	  fortsätter	  berätt	  om	  ett	  exempel	  på	  en	  dålig	  markering,	  då	  trapporna	  var	  helt	  
gråa	  och	  färgerna	  flöt	  ihop	  för	  honom.	  En	  väldig	  otrygghet	  på	  trappan	  för	  
honom).	  
Olga-‐Man	  kan	  hålla	  i	  räcket	  	  och	  trappstegen	  är	  bredare	  än	  vanligt,	  	  men	  då	  
kommer	  man	  inte	  åt	  räcket	  där.	  Och	  sen	  så	  finns	  det	  inga	  räcken	  på	  innersidan	  
då	  hissväggarna	  sitter	  där.	  
G-‐Man	  får	  hålla	  sig	  i	  ute	  kurvan.	  Det	  är	  precis	  som	  på	  Fristadstorget.	  
Olga-‐Vad	  ska	  man	  göra	  om	  man	  inte	  vill	  åka	  hiss?	  
Y-‐Ja,	  men	  då	  får	  man	  räkna	  våningar	  själv.	  
Olga-‐Vilken	  belysning	  rekommenderar	  ni	  i	  sådana	  utrymmen?	  
Y-‐	  Jag	  rekommenderar	  så	  bra	  belysning	  som	  möjligt.	  Det	  höjer	  tryggheten	  för	  mig	  
och	  kontrasten	  på	  saker	  och	  ting.	  Det	  är	  mörkt	  i	  vanliga	  fall	  ändå.	  	  
Olga-‐Det	  är	  inga	  speciella	  armaturer	  utan	  vanliga	  ”rör”	  liknande	  armaturer	  och	  
vanliga	  gamla	  glödlampor	  som	  sitter	  där	  inne.	  Jag	  tror	  inte	  de	  är	  utbytta	  på	  ett	  
tag.	  	  
G-‐Skarp	  belysning	  i	  offentliga	  miljöer	  förkommer	  aldrig	  i	  så	  fall	  bara	  i	  entréer	  
eller	  i	  hissen.	  Det	  bör	  finas	  en	  starkare	  vid	  ingången	  till	  hissen.	  I	  själva	  hissen	  är	  
det	  inga	  problem.	  
Olga-‐Men	  hur	  är	  det	  med	  K-‐märkta	  hus	  som	  detta?	  
Y-‐22	  maj	  år	  2011	  kom	  lagen	  om	  att	  man	  får	  göra	  ändringar	  för	  
handikappanpassning	  i	  K-‐märkta	  hus.	  Markeringar	  och	  ombyggnader.	  
G-‐Sväng	  på	  räcken	  är	  bra	  då	  vet	  man	  att	  man	  är	  nere.	  	  
Y-‐I	  ett	  hotell	  så	  stötte	  jag	  på	  räcken	  som	  slutade	  innan	  trappan	  slutade	  och	  jag	  va	  
på	  väg	  att	  slå	  ihjäl	  mig.	  
G-‐Det	  gör	  så	  ont	  när	  man	  inte	  är	  bered	  på	  det.	  	  
Y-‐	  (Y	  	  gick	  fel	  i	  en	  affär	  och	  berättade),	  att	  glaset	  är	  farligt	  eftersom	  det	  
reflekterar	  hela	  tiden	  och	  har	  man	  inga	  markeringar	  då	  är	  det	  lätt	  att	  komma	  in	  i	  
glaset.	  ”Smedjan”	  är	  bra	  på	  att	  markera	  på	  golvet	  med	  tjock	  linje,	  där	  det	  är	  glas,	  
medan	  i	  Cityhuset	  på	  bottenvåningen	  är	  det	  svårt	  att	  hitta	  utgången.	  
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BILAGA	  3	  

Den	  deltagande	  observationen	  -‐	  sammanfattning	  
Observation	  på	  Birger	  Jarlgatan	  20	  med	  K	  den	  29	  april	  2012.	  

Observationen	  startar	  kl	  14.00.	  

Detta	  är	  en	  deltagande	  observation,	  där	  observatören	  interagerar	  med	  den	  
observerade.	  Av	  säkerhetsskäl	  hjälper	  jag	  K	  att	  ta	  sig	  igenom	  lokalen.	  Det	  är	  en	  
solig	  och	  varm	  dag	  i	  Stockholm.	  

K	  tar	  färdtjänst	  för	  att	  komma	  till	  huset.	  Bilen	  stannar	  på	  Birger	  Jarlsgatan	  20	  och	  
föraren	  hjälper	  K	  ut.	  Han	  tar	  fram	  hennes	  rullator	  och	  kör	  den	  framför	  henne.	  Jag	  
medverkar	  och	  passar	  på	  att	  presentera	  mig.	  	  

När	  allting	  är	  klart	  med	  bilen	  och	  rullatorn	  går	  K	  och	  jag	  fram	  till	  byggnaden.	  Jag	  
berättar	  för	  K	  vad	  hon	  ska	  göra	  i	  byggnaden.	  Hon	  får	  reda	  på	  koden	  och	  vilken	  
våning	  hon	  ska	  ta	  sig	  till.	  Hon	  får	  även	  veta,	  att	  det	  finns	  flera	  trappor.	  K	  ber	  mig	  
att	  ta	  hennes	  rullator	  eftersom	  den	  är	  för	  tung	  för	  henne.	  Hon	  kan	  inte	  lyfta	  
rullatorn	  själv	  så	  många	  trappor	  upp.	  	  

Hon	  knäppar	  in	  koden,	  inga	  svårigheter	  där,	  och	  tar	  tag	  i	  dörren.	  Hon	  noterar	  att	  
den	  är	  väldigt	  tung	  och	  att	  hon	  tar	  i	  för	  att	  öppna	  den.	  Hon	  går	  till	  vänster	  om	  
dörren	  samtidigt	  som	  hon	  håller	  i	  den,	  (den	  andra	  delen	  av	  dörren	  som	  är	  
stängd),	  för	  att	  kolla	  på	  adress-‐	  skyltningen.	  Hon	  noterar	  att	  den	  är	  möjlig	  att	  läsa	  
dock	  hänger	  den	  för	  högt	  upp	  och	  då	  kan	  hon	  inte	  se	  de	  översta	  adresserna.	  Hon	  
tar	  trappan	  och	  håller	  i	  räcket.	  Inga	  noteringar	  om	  räcket,	  dock	  noterar	  hon	  att	  
trappan	  inte	  är	  markerad	  och	  den	  flyter	  ihop	  och	  att	  det	  är	  mörkt.	  Hon	  har	  
svårigheter	  med	  ljust	  och	  mörkt	  och	  hon	  måste	  vänja	  sig	  till	  ljuset	  i	  entrén.	  När	  
hon	  kommer	  upp	  för	  andra	  trappan	  tar	  hon	  tag	  i	  rullatorn	  och	  går	  sedan	  genom	  
dubbeldörren	  in	  i	  lobbyn.	  	  Dörrarna	  är	  fixerade	  för	  att	  stå	  öppna	  under	  
observationen.	  	  

I	  lobbyn	  stannar	  K	  och	  väntar	  på	  att	  ögonen	  ska	  vänja	  sig	  vid	  ljuset.	  Hon	  noterar	  
åter	  igen	  att	  det	  är	  mörkt.	  Hon	  försöker	  hitta	  hissen	  i	  lokalen.	  Det	  är	  svårt	  
eftersom	  hon	  ser	  två	  starka	  ljus	  framför	  sig	  och	  gissar	  på	  att	  det	  är	  kontorsdörrar	  
eller	  andra	  typer	  av	  utrymmen	  bakom.	  Hon	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  ditt	  hon	  ska	  
utan	  hon	  ska	  till	  den	  mittersta,	  eftersom	  det	  ser	  ut	  som	  att	  det	  är	  galler	  framför	  
henne.	  Så	  hon	  går	  dit.	  Det	  visar	  sig	  vara	  ett	  stort	  element	  i	  nischen.	  Jag	  frågar	  
henne	  om	  det	  finns	  något	  mer	  i	  rummet	  som	  drar	  till	  sig	  hennes	  
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uppmärksamhet?	  Det	  är	  mörkt	  säger	  hon	  och	  börjar	  röra	  sig	  till	  vänster	  längs	  
väggen.	  K	  kommer	  fram	  till	  trappan,	  där	  hon	  ser	  min	  vita	  laptop	  liggandes	  på	  
trappavsatsen.	  Hon	  ser	  trappan	  nu	  och	  jag	  flyttar	  på	  datorn,	  så	  att	  hon	  kan	  ta	  
trappan	  upp	  för	  att	  utforska	  vad	  som	  finns	  uppe	  på	  trappan.	  Hon	  håller	  sig	  i	  
räcket,	  men	  noterar	  snabbt	  att	  det	  tar	  slut	  innan	  trappan	  gör	  det	  och	  att	  det	  är	  
farligt.	  Jag	  ger	  henne	  handen	  så	  att	  hon	  kan	  komma	  upp	  på	  det	  sista	  trappsteget	  
och	  kan	  känna	  sig	  trygg.	  	  

K	  kommer	  upp	  på	  ”hissvåningen”	  och	  letar	  efter	  handtaget	  till	  hissen.	  Jag	  står	  
bredvid	  och	  håller	  i	  rullatorn	  utan	  att	  hjälpa	  henne	  att	  hitta	  den.	  Det	  går	  bra	  med	  
handtaget,	  dock	  tar	  det	  en	  stund	  för	  henne	  att	  hitta	  knappen	  ”ner”.	  ”Det	  är	  
mörkt”	  säger	  hon	  ”och	  det	  flyter	  ihop”.	  Med	  handen	  letar	  hon	  på	  vänster	  sida	  
efter	  knappen	  ”den	  brukar	  vara	  där	  någonstans”.	  	  Till	  slut	  hittar	  hon	  den	  och	  
noterar	  att	  den	  var	  oväntat	  högt	  upp.	  Ur	  tidigare	  erfarenhet	  så	  känner	  hon	  till	  
den	  typen	  av	  hiss	  och	  öppnar	  dörren	  till	  hissen	  och	  sedan	  drar	  hon	  gallret	  åt	  
sidan.	  Jag	  förvarnar	  henne	  för	  att	  vara	  försiktig	  så	  hon	  inte	  klämmer	  sig,	  när	  hon	  
handskas	  med	  gallret.	  	  Dörren	  till	  hissen	  är	  tung	  och	  vill	  stänga	  sig,	  så	  vi	  två	  får	  
kämpa	  med	  den	  för	  att	  tillsammans	  komma	  in	  och	  lämnar	  då	  rullatorn	  utanför	  
hissen.	  Vi	  parkerar	  den,	  så	  att	  den	  inte	  står	  i	  vägen	  för	  förbipasserande	  
människor.	  K	  drar	  in	  dörren	  och	  sedan	  gallret.	  Belysningen	  är	  bra,	  noterar	  hon	  
och	  hon	  hittar	  knapparna	  fort	  i	  hissen.	  Med	  handen	  utforskar	  hon	  knapparna	  och	  
gissar	  sig	  fram	  till	  vilken	  våning	  vi	  ska.	  För	  att	  vara	  säker	  böjer	  hon	  sig	  ner	  för	  att	  
se	  knapparna,	  dock	  är	  siffrorna	  inte	  självklart	  utformade.	  Hon	  säger	  att	  i	  vissa	  
hus	  kan	  det	  vara	  mellanvåningarna	  som	  ”kan	  ställa	  till	  det	  med	  problem,	  då	  man	  
tror	  att	  man	  är	  på	  rätt	  våning	  men	  så	  hamnar	  man	  i	  källaren.	  Här	  är	  de	  inte	  så”.	  
Vi	  åker	  upp	  till	  rätt	  våning.	  K	  öppnar	  grinden	  och	  sedan	  dörren	  på	  andra	  
våningen.	  Där	  står	  stora	  blomsterarrangemang	  och	  jag	  visar	  då	  vägen	  till	  dörren.	  
Koden	  finns	  till	  vänster	  och	  K	  hittar	  den	  utan	  problem.	  Själva	  koden	  gör	  att	  hon	  
måste	  kolla	  närmare.	  Den	  är	  två-‐ställd	  och	  lyser.	  Det	  gröna	  ljuset	  är	  det	  som	  gör	  
att	  K	  hittar	  den.	  Hon	  behöver	  komma	  väldigt	  nära	  den	  för	  att	  kunna	  kolla	  vilka	  
siffror	  som	  betyder	  vad.	  	  Eftersom	  vi	  inte	  ska	  gå	  längre	  tittar	  vi	  oss	  omkring	  och	  
jag	  frågar	  om	  det	  finns	  saker	  i	  omgivningen,	  som	  kan	  hjälpa	  henne	  att	  navigera.	  
Hon	  tycker	  att	  det	  är	  för	  mörkt	  och	  att	  de	  svarta	  markeringarna	  i	  golvet	  inte	  har	  
information	  i	  sig	  utan	  bara	  är	  dekorativa.	  Jag	  ber	  henne	  att	  kolla	  på	  trappan	  och	  
säga	  vad	  hon	  tycker	  om	  räcket	  och	  om	  hon	  får	  någon	  information	  från	  färger	  
eller	  ljuset.	  Nej,	  säger	  hon,	  man	  ser	  inte	  räcket	  till	  och	  börja	  med,	  och	  
färgskiftningarna	  är	  dekorativa	  men	  hjälper	  mig	  inte.	  Hon	  vill	  inte	  ta	  trapporna	  
p.g.a.	  ont	  knä	  och	  vi	  går	  tillbaka	  till	  hissen.	  Vi	  åker	  ner	  till	  bottenvåningen	  och	  K	  
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tar	  samma	  väg	  tillbaka.	  Jag	  hjälper	  henne	  med	  rullatorn.	  Hon	  går	  själv	  ner	  till	  
entrédörren	  och	  letar	  fram	  låset,	  men	  åter	  igen	  är	  den	  svår	  att	  få	  upp.	  Jag	  går	  ner	  
för	  trapporna	  med	  rullatorn	  och	  ställer	  den	  ner.	  Sedan	  hjälper	  jag	  K	  att	  ta	  de	  sista	  
två	  trappstegen.	  Om	  jag	  inte	  gjort	  det	  skulle	  hon	  hållit	  i	  dekorationerna	  på	  
väggarna.	  Vi	  stannar	  upp	  en	  stund	  för	  att	  diskutera	  vart	  vi	  ska	  sitta	  och	  pratar	  om	  
orienteringen	  vi	  har	  gjort.	  

Vi	  väljer	  att	  gå	  till	  Waynes	  som	  ligger	  på	  Stureplan	  2	  och	  är	  i	  gångavstånd	  från	  
trapphuset	  vi	  precis	  varit	  i.	  På	  väg	  dit	  pratar	  vi	  om	  hur	  K	  skulle	  navigera	  sig	  dit.	  
Och	  noterar	  att	  det	  inte	  finns	  markeringar	  i	  marken	  för	  blinda	  eller	  gångstråk.	  K	  
åsikt	  om	  saken	  var	  att	  det	  inte	  finns	  så	  många	  synskadade	  eller	  blinda	  till	  den	  
typen	  av	  samlings	  platser	  som	  Stureplan.	  Det	  satsas	  mycket	  mer	  där	  det	  finns	  
värkligt	  behov	  av	  anordningar	  för	  synskadade	  och	  blinda.	  	  

K	  vill	  veta	  vilken	  gata	  vi	  korsade	  nyss	  vid	  den	  tickande	  rödljus	  och	  det	  är	  
Kungsgatan,	  jag	  orienterar	  mig	  på	  porten	  längs	  ner	  på	  gatan	  och	  känner	  igen	  
ländsmärken	  sen	  tidigare.	  

Vi	  står	  vid	  ”Svampen”	  och	  blickar	  tillbaka	  för	  att	  se	  vart	  vi	  kom	  ifrån.	  Jag	  frågar	  
om	  K	  kan	  skilja	  de	  husen	  bredvid	  varandra	  och	  skulle	  hon	  veta	  vilket	  hus	  hon	  ska	  
till.	  ”Ja”	  är	  hennes	  svar	  ”tornet	  skiljer	  sig	  mycket	  från	  huset	  till	  höger	  som	  är	  
platt”.	  
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BILAGA	  4	  	  

Intervju	  två	  
Inne	  på	  Waynes	  beställer	  vi	  drickan	  och	  placerar	  oss	  åtskilligt	  så	  att	  vi	  kan	  prata	  i	  
lugn	  och	  ro.	  Det	  springer	  dock	  mycket	  folk	  omkring	  oss	  och	  ska	  beställa	  dryck.	  
Det	  är	  mycket	  folk	  i	  den	  fina	  vårvärmen	  och	  de	  flesta	  vill	  sitta	  ute	  så	  vår	  plats	  är	  
bra	  placerad.	  	  
Jag	  presenterar	  mig	  och	  mitt	  arbete	  lite	  kort	  eftersom	  jag	  redan	  berättat	  om	  mig	  
i	  kontaktmailen.	  	  
Här	  kommer	  jag	  dra	  en	  sammanfattning	  med	  citat	  från	  intervju	  som	  är	  relevanta	  
för	  arbetet.	  Den	  personliga	  informationen	  av	  etiska	  skäl	  finns	  inte	  i	  den	  här	  
transkriberingen.	  
	  
Olga-‐Vad	  Jobbar	  du	  med	  K?	  
K-‐Jag	  jobbar	  i	  synskadades	  förening	  i	  Stockholm.	  Jag	  är	  arbetskamrat	  med	  Eva	  
som	  du	  kontaktade	  tidigare.	  Och	  jag	  jobbar	  med	  information	  så	  det	  är	  väldigt	  
passande	  att	  du	  kontaktade	  mig.	  jag	  jobbar	  med	  vår	  tidning	  och	  hemsidan	  också.	  
Olga	  -‐Vad	  är	  den	  vanligaste	  frågan	  du	  får	  när	  du	  blir	  intervjuad?	  
K-‐	  den	  vanligaste	  frågan	  jag	  får	  som	  synskadat	  är:”	  ser	  du	  mig?”	  är	  den	  
vanligaste…	  och	  det	  kan	  jag	  inte	  svara	  på.	  Jag	  vet	  inte	  hur	  du	  ser	  mig	  och	  jag	  kan	  
inte	  säga	  hur	  seende	  ser	  dig.	  Jag	  ser	  dig	  som	  jag	  ser	  dig.	  Så	  jag	  kan	  inte	  svara	  på	  
det.	  	  	  
Så	  jag	  brukar	  säga	  ”jag	  ser	  inte	  som	  du	  gör”	  jag	  ser	  inte	  på	  längre	  håll	  än	  mina	  
glasögon.	  Här	  ifrån	  så	  ser	  jag	  dig	  men	  om	  du	  skulle	  suttit	  längre	  bort	  så	  skulle	  jag	  
inte	  sett	  om	  du	  hade	  glasögon	  eller	  inte.	  Jag	  ser	  tex.	  inte	  om	  du	  kollar	  på	  mig	  
eller	  om	  du	  tittar	  bort.	  Om	  vi	  satt	  tre	  här	  så	  skulle	  jag	  inte	  sett	  om	  du	  pratar	  med	  
mig	  eller	  om	  du	  pratar	  med	  den	  andra	  personen.	  
Olga	  -‐så	  det	  är	  detaljer	  som	  försvinner	  för	  dig?	  
K-‐Ja	  det	  kan	  man	  säga.	  Det	  blir	  ofta	  sådan	  miss	  (i	  de	  situationerna)	  jag	  fattar	  inte	  
att	  du	  pratar	  med	  mig.	  du	  måste	  säga	  mitt	  namn.	  Men	  när	  vi	  sitter	  så	  här	  är	  det	  
lugnt	  men	  inte	  när	  det	  är	  flera	  stycken…	  de	  seende	  är	  så	  vana	  att	  andra	  svarar	  de	  
som	  de	  kollar	  på	  så	  de	  tänker	  inte	  på	  de…	  
Olga	  -‐	  ja	  jag	  tänkte	  på	  det	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  för	  ett	  seende	  person	  att	  skilja	  
på	  föremål	  det	  räcker	  bara	  kolla	  på	  den	  och	  så	  vet	  man	  vad	  det	  är,	  på	  estetiken	  
eller	  färgen	  då	  vet	  man	  att	  det	  är	  honung.	  För	  synskadade	  är	  det	  mycket	  
svårare	  och	  tar	  betydligt	  längre	  tid…	  
K	  -‐Design	  och	  funktion	  går	  inte	  ihop...	  
Olga	  -‐	  en	  annan	  stor	  frågan	  är	  punktskrift	  hur	  mycket	  använder	  man	  sig	  av	  den?	  
kan	  du	  läsa	  punktskrift	  och	  tror	  du	  att	  den	  kommer	  hålla	  sig	  kvar?	  
K-‐Jag	  gick	  på	  Tomteboda	  när	  jag	  var	  liten	  och	  fick	  lära	  mig	  punktskriften.	  Jag	  
använder	  mig	  inte	  av	  den	  till	  vardags,	  jag	  kan	  läsa	  vanligt	  skrift	  om	  jag	  vill.	  Jag	  
tror	  inte	  att	  den	  kommer	  att	  gå	  bort	  mer	  och	  mer,	  jag	  tror	  att	  den	  kommer	  
stanna	  kvar.	  Där	  emot	  så	  tror	  jag	  inte	  att	  det	  kommer	  vara	  så	  många	  som	  läser	  
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böcker	  med	  den.	  Den	  är	  bra	  där	  emot	  för	  korta	  meningar.	  Många	  blinda	  märker	  
sina	  skivor	  och	  burkar	  med	  punkskrift.	  Det	  finns	  redan	  den	  tekniken	  som	  kan	  läsa	  
upp	  vad	  det	  är	  för	  sak.	  Alla	  kommer	  inte	  använda	  den	  ändå	  så	  punktskrift	  
kommer	  vara	  kvar.	  Det	  är	  som	  att	  säga	  att	  böcker	  kommer	  försvinna	  bara	  för	  att	  
man	  har	  nya	  tekniker.	  Jag	  tror	  inte	  att	  den	  kommer	  försvinna	  utan	  kommer	  
finnas	  parallellt.	  
Olga	  -‐Hur	  mycket	  just	  teknik	  använder	  du	  dig	  dagligen?	  
K-‐	  jag	  använder	  tekniken	  rät	  mycket.	  Jag	  har	  en	  datorn	  med	  förstoring.	  Jag	  har	  
den	  båda	  hemma	  och	  på	  jobbet	  som	  de	  flesta.	  Och	  jag	  har	  förstorning	  på	  
tajanten	  så	  jag	  kan	  använda	  den,	  jag	  har	  förstoring	  i	  min	  mobil	  så	  jag	  kan	  se	  
lättare	  på	  displayen.	  Jag	  använder	  kikare	  när	  jag	  ser	  på	  tv,	  det	  är	  kanske	  inte	  rätt	  
teknik	  men	  det	  är	  i	  alla	  fall	  ett	  hjälpmedel…	  och	  …	  jag	  har	  glasögon.	  Jag	  har	  de	  
här	  glasögonen	  som	  jag	  orienterar	  mig	  med	  och	  som	  är	  skyddar	  ögonen	  från	  ljus.	  
Jag	  har	  läsglasögon	  som	  har	  ett	  förstoringsglas.	  Jag	  använder	  mig	  av	  hjälpteknik	  
och	  hjälpmedel.	  Det	  gör	  jag…	  jag	  har	  rullator	  och	  så	  har	  jag	  käpp	  när	  jag	  inte	  har	  
rollator.	  	  
Olga	  -‐	  Hur	  mycket	  i	  just	  offentliga	  miljöer	  som	  finns	  teknik	  som	  man	  kan	  
använda	  sig	  av?	  Som	  ledfyrar	  tex.?	  
K-‐	  det	  borde	  finas	  flera	  sådana	  ledfyrar	  i	  gallerior	  och	  sjukhus.	  Just	  vid	  utgångar,	  
nyckelpunkter.	  Som	  man	  kan	  få	  vidare	  information,	  hjälp	  från.	  	  
Olga	  -‐	  jag	  har	  fått	  ett	  uppfattning	  om	  att	  just	  ledfyr	  kan	  vara	  störande	  för	  
seende	  personer	  eftersom	  de	  vet	  inte	  vad	  de	  är	  till	  för	  och	  jobbiga.	  
K-‐	  ja.	  Men	  för	  fattade	  inte	  folk	  vad	  tickandet	  på	  rödljuset	  är	  till	  för,	  så	  de	  bör	  lära	  
sig	  det.	  Bättre	  information	  bör	  finas	  så	  att	  folk	  fattar.	  Det	  ska	  inte	  hindra	  
tillgängligheten	  bara	  för	  att	  folk	  inte	  fattar	  vad	  det	  är	  till	  för.	  Eller	  tal…	  på	  visa	  
bankomater	  finns	  det	  tal,	  vid	  busskurer,	  då	  får	  berätta	  för	  folk	  vad	  det	  är	  till	  för.	  
O-‐Ska	  vi	  gå	  tillbaka	  till	  huset?	  Det	  finns	  visa	  saker	  som	  var	  svåra	  för	  dig	  där	  som	  
Informationstavla.	  Som	  tex.	  om	  du	  inte	  viste	  till	  vilken	  våning	  du	  ska,	  skulle	  det	  
underlätta	  med	  punkskriften	  och	  kanske	  i	  vanliga	  lägenheter	  och	  ha	  namnet	  
skrivet	  med	  punktskriften?	  
K-‐	  alltså	  för	  mig	  skulle	  det	  underlätta	  med	  att	  ha	  större	  skrift	  och	  ha	  den	  längre	  
ner,	  men	  det	  är	  klart	  skulle	  det	  underlätta	  att	  ha	  komplettering	  som	  punktskrift.	  
Bättre	  kontrast.	  Gotlandsgatan	  bör	  du	  besöka.	  Där	  finns	  det	  informationstavlor	  
som	  är	  lätta	  att	  läsa	  och	  så	  finns	  det	  ledstång,	  det	  finns	  vid	  varje	  dörr	  med	  både	  
punktskrift	  och	  vanligskrift.	  Så	  det	  är	  lätt	  att	  se	  vem	  som	  bor	  där.	  Och	  det	  bra	  
också	  om	  det	  finns	  skylt	  bredvid	  dörren	  så	  man	  slipper	  att	  böja	  sig	  ner	  och	  kolla	  
vem	  det	  är	  som	  bor	  där.	  I	  ögonhöjd.	  Det	  ser	  så	  dumt	  när	  mar	  står	  dubbelvikt	  och	  
försöker	  läsa	  vart	  är	  det	  min	  kompis	  bor.	  Vanligt	  folk	  fattar	  ju	  inte	  varför	  man	  
måste	  kolla	  så	  nära.	  Därför	  bodde	  vara	  bra	  om	  alla	  hade	  namn	  skylt	  i	  ögonhöjd.	  
Olga	  -‐Om	  vi	  prata	  om	  trappor	  då…	  ledstången…	  
K	  den	  bör	  börja	  innan	  första	  trappsteg	  och	  fortsätta	  längre	  fram	  och	  så	  
markeringen…	  det	  första	  och	  sista	  trappsteget…	  	  
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Olga	  -‐Tycker	  du	  att	  det	  kan	  vara	  övertydligt	  med	  både	  markeringen	  och	  
ledstången?	  
K-‐	  Nej.	  Kontrast	  mot	  väggen	  och	  ledstången	  är	  bra	  och	  att	  trappan	  är	  markerad.	  
Det	  kan	  inte	  vara	  för	  övertydligt.	  
Olga	  -‐I	  den	  stora	  lokalen	  märkte	  jag	  att	  du	  blev	  fundersam	  över	  partier	  där	  det	  
var	  ljust.	  Är	  det	  ljusets	  fel?	  
K-‐Det	  berodde	  på	  att	  jag	  viste	  inte	  vad	  jag	  ska	  titta	  efter.	  	  
Olga	  -‐Så	  det	  var	  inte	  tydligt	  vart	  hissen	  fanns?	  	  
K-‐	  nej	  så	  jag	  viste	  inte	  heller	  vart	  knappen	  fanns	  det	  var	  så	  mörkt,	  så	  det	  tog	  en	  
stund	  at	  hitta	  den	  och	  sen	  så	  satt	  den	  en	  bit	  ifrån,	  så	  jag	  sån	  inte	  och	  det	  fanns	  
ingen	  kontrast	  där	  heller.	  Och	  sen	  hissknapparna…	  jag	  inte	  kunde	  se	  siffrorna,	  jag	  
fick	  räkna	  de	  1…2..3…	  med	  fingrarna	  och	  om	  det	  fanns	  en	  källarvåning	  så	  skulle	  
jag	  räknat	  fel.	  Jag	  vet	  ju	  inte	  vilken	  plan	  jag	  är	  på	  så	  kanske	  tror	  jag	  att	  jag	  
kommit	  rätt	  men	  då	  e	  det	  helt	  fel.	  
Olga	  -‐Skulle	  en	  komplettering	  hjälpa	  dig?	  Om	  man	  inte	  rör	  knapparna.	  Ljud	  som	  
säger	  vilken	  knapp	  du	  tryckte	  på	  och	  se	  vilken	  våning	  du	  är	  på?	  Eller	  ljus?	  
K-‐	  knapparna	  bör	  vara	  upplysta.	  Det	  skadar	  aldrig	  med	  talande	  hissar.	  Det	  är	  
ganska	  vanligt	  med	  de	  typer	  hus.	  	  
Olga	  -‐huset	  är	  K-‐märkt.	  
K-‐	  ja	  jag	  vet	  det.	  Men	  även	  i	  den	  typen	  av	  hus	  kan	  man	  göra	  lite	  som	  tex.	  ramp	  
när	  det	  är	  två-‐tre	  trappsteg	  är	  sådan	  som	  man	  kan	  falla	  ihop.	  Eller	  trapphiss.	  	  
Om	  arkitekter	  kan	  göra	  fina	  hus	  så	  borde	  dem	  också	  kunna	  göra	  fina	  handikapps	  
anläggningar.	  Problemet	  är	  att	  det	  inte	  finns	  pengar	  till	  det	  tror	  jag.	  Men	  det	  ska	  
vara	  möjligt.	  Man	  kan	  inte	  lösa	  allt	  men	  förbättra	  kan	  man	  tror	  jag.	  Om	  man	  vill	  
och	  bered	  att	  lägga	  pengar	  på	  dem.	  
Olga	  -‐Du	  nämnde	  gottlansgatan	  som	  en	  bra	  anpassad	  plats	  finns	  mer	  exempel	  
på	  en	  bra	  anpassade	  miljöer	  som	  du	  kan	  tänka	  dig	  att	  nämna?	  
K-‐…	  jag	  tänker	  här…	  där	  är	  särskilda	  platser	  där	  det	  rör	  sig	  många	  
funktionshindrade	  som	  det	  är	  anpassat.	  För	  en	  del	  sjukhus	  försöker	  anpassa.	  De	  
har	  hissar	  som	  är	  talande.	  Köpcentren	  vet	  jag	  inte	  om	  de	  är	  anpassade	  så	  
förskräckligt	  mycket…	  
Olga-‐	  Jag	  läste	  den	  självrapporten	  som	  du	  skickade	  och	  undrar	  om	  du	  skulle	  
vilja	  kommentera	  visa	  delar	  i	  den.	  	  
Du	  nämner	  visa	  offentliga	  miljöer	  som	  du	  tycker	  är	  svåra	  att	  orientera	  sig	  i	  som	  
sjukhus	  och	  affärer…	  Varför	  just	  de?	  
K-‐Stora	  ytor	  som	  sjukhus	  och	  mattaffärerna…	  Man	  har	  ingen	  riktig	  riktning	  att	  gå	  
i	  utan	  det	  är	  bara	  stort	  och	  rörigt.	  Här	  ser	  man	  direkt	  att	  det	  är	  en	  kassa	  när	  man	  
kommer	  in,	  men	  där	  så	  vet	  man	  inte	  var	  man	  är.	  Det	  skulle	  behövas	  ngn	  form	  av	  
gångstråk	  som	  leder	  till	  någon	  form	  av	  informationsdisk	  eller	  kanske	  en	  karta	  
över	  vilka	  affärer	  som	  finns	  på	  vilken	  plan	  osv.	  det	  är	  väldigt	  förvirrande	  när	  det	  
är	  stort.	  	  
Speciellt	  glasdörrar	  och	  fönster	  i	  affärerna.	  Det	  har	  många	  synskadade	  svårt	  för.	  
Man	  går	  in	  i	  glasdörrarna	  för	  man	  ser	  inte	  om	  det	  är	  glasdörr	  man	  bara	  går	  rakt	  
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in.	  Och	  ibland	  går	  man	  i	  en	  helt	  fel	  affär	  för	  att	  man	  inte	  såg	  vart	  glasdörren	  var.	  
Att	  det	  inte	  är	  riktigt	  avgränsat	  mellan	  affärerna	  och	  man	  vet	  inte	  vart	  man	  är.	  
Det	  är	  bra	  att	  sätta	  en	  fält	  i	  färgen	  så	  att	  det	  går	  att	  skilja.	  Speglarna	  är	  farliga.	  
Där	  vet	  man	  inte	  heller	  vart	  man	  är.	  
Olga-‐vad	  tycker	  du	  om	  anpassning	  på	  museum?	  
K-‐Ja	  museum	  är	  väldigt	  bra	  tycker	  jag.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  att	  komma	  in	  i	  dem	  
eftersom	  de	  är	  oftast	  är	  K-‐märkta	  och	  då	  måste	  man	  komma	  in	  på	  sidan	  om	  man	  
har	  rullstol	  eller	  rullator.	  Det	  är	  trappor	  på	  framsidan	  oftast.	  Men	  när	  man	  är	  väll	  
inne	  så	  är	  det	  jätte	  bra.	  Då	  har	  de	  gjort	  jätte	  jobb.	  Det	  finns	  audioguider,	  och	  
man	  kan	  få	  små	  modeller	  som	  man	  kan	  känna	  på.	  Och	  det	  finns	  led	  stråkar.	  Det	  
finns	  ett	  problem	  där	  dock	  är	  att	  de	  har	  gamla	  saker	  som	  inte	  tål	  stark	  ljus	  så	  det	  
blir	  mörkt,	  men	  då	  löser	  de	  det	  problem	  med	  små	  modeller.	  	  Så	  här	  serden	  
föremålet	  och	  då	  kan	  man	  känna	  på	  den	  även	  om	  man	  inte	  kan	  se.	  National	  
Museum	  tror	  jag	  har	  så.	  
Olga-‐Men	  då	  får	  man	  boka	  innan	  i	  så	  fall?	  
K-‐Ja	  men	  audio	  guiden	  kan	  man	  få	  utan	  att	  boka.	  Man	  kan	  låna	  vitahandskar	  och	  
kan	  känna	  på	  visa	  föremål	  men	  ska	  man	  ha	  guide	  då	  får	  man	  boka	  tid.	  	  
Olga-‐	  Hur	  gör	  du	  när	  du	  åker	  på	  läkarbesök	  får	  du	  information	  innan	  du	  åker?	  
Vet	  du	  vart	  du	  ska?	  Träffar	  de	  dig?	  
K-‐	  Ja	  ibland	  kan	  man	  få	  kallelse	  från	  läkare	  och	  då	  står	  det	  en	  kort	  kort	  
beskrivning	  vart	  man	  ska	  då	  får	  jag	  ringa	  dit	  och	  fråga	  om	  de	  kan	  träffa	  mig	  
utanför.	  Med	  de	  kan	  inte	  alltid	  göra	  det	  heller.	  Så	  då	  kollar	  man	  om	  röda	  
korssystrar	  kan	  hjälpa	  en.	  Men	  de	  kan	  inte	  alla	  dagar.	  Då	  får	  man	  fixa	  en	  
ledsagare.	  Det	  finns	  en	  ledsagar	  tjänst	  som	  kommer	  och	  hjälper	  en.det	  är	  myt	  att	  
landstingspersonaler	  kommer	  och	  hjälper	  en.	  De	  har	  inte	  tid	  med	  det.	  Man	  får	  
fixa	  ledsagare	  om	  det	  är	  en	  stor	  sjukhus	  och	  man	  inte	  förstår	  vart	  man	  ska.	  	  
Personalen	  i	  informationsdisken	  eller	  rödakorssystrarna	  kanske	  är	  inte	  där	  eller	  
det	  är	  brist	  på	  personal	  då	  kan	  de	  inte	  hjälpa	  dig	  när	  du	  kommer	  dit	  spontant.	  Så	  
man	  får	  vara	  bered	  och	  boka	  i	  förtid	  för	  att	  inte	  komma	  vilse.	  Personligen	  har	  jag	  
svårt	  att	  lita	  på	  att	  någon	  frivilligt	  ska	  hjälpa	  mig	  överallt.	  Det	  är	  ju	  frivilligarbete	  
från	  personal	  att	  hjälpa	  en	  och	  det	  tar	  deras	  tid	  från	  annat	  jobb	  de	  håller	  på	  med.	  
Olga	  -‐Hur	  gör	  du	  i	  affärerna	  då?	  Beställer	  du	  ledsagning?	  Eller	  hemtjänst?	  
K-‐	  problemet	  med	  hemtjänsten	  är	  att	  man	  inte	  får	  följa	  med	  när	  de	  handlar.	  Och	  
man	  kan	  inte	  kolla	  och	  känna	  på	  de	  som	  man	  handlar.	  Man	  vill	  vara	  med.	  
problemet	  med	  ledsagning	  i	  detta	  fall	  är	  att	  ibland	  har	  butikerna	  inte	  tid	  att	  gå	  
tillsammans	  med	  en.	  Speciellt	  i	  stora	  butiker	  och	  där	  är	  det	  lätt	  att	  gå	  vilse.	  I	  de	  
mindre	  är	  det	  annat	  problem	  det	  är	  för	  lite	  utbud	  och	  högre	  priser…	  i	  rusningen	  
är	  det	  ännu	  svårare	  eftersom	  det	  är	  mycket	  folk	  och	  lite	  personal	  då	  har	  de	  inte	  
tid	  för	  en.	  Och	  jag	  jobbar	  ju	  och	  måste	  komma	  just	  när	  alla	  andra	  handlar.	  
Och	  det	  kan	  vara	  konflikt	  med	  hemtjänsten	  också…	  att	  det	  krockade	  på	  någon	  
sätt…	  
En	  myt	  till	  är	  att	  en	  synskadat	  har	  alltid	  en	  med	  sig	  när	  de	  ska	  ut.	  Så	  är	  det	  inte.	  
Många	  gånger	  vill	  man	  inte	  de…	  
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Man	  vill	  ju	  få	  information	  om	  priser	  och	  vill	  följa	  med	  till	  butikerna.	  Man	  missar	  
massa	  nya	  saker…	  
Olga	  -‐Man	  vet	  ibland	  vet	  vart	  varorna	  ligger	  och	  så	  kan	  man	  skriva	  en	  lista.	  
K-‐	  Ja!	  Men	  då	  ändrar	  ju	  de	  på	  hela	  butiken	  då	  hittar	  man	  inte	  något	  alls…	  
Man	  kan	  inte	  ha	  någon	  med	  sig.	  familjen	  och	  vänner	  kan	  man	  inte	  utnyttja	  hyr	  
mycket	  som	  helst,	  de	  tröttnar	  ju	  till	  slut	  och	  så	  har	  man	  ingen	  som	  vill	  vara	  med…	  
Och	  ledsagar	  timmar	  är	  begränsade	  då	  får	  man	  vara	  hemma	  resten	  av	  månaden	  
när	  de	  timmar	  är	  slut.	  Så	  det	  är	  bra	  att	  man	  kan	  hitta	  själv.	  	  
Olga	  -‐Kan	  du	  berätta	  om	  ledarhundar?	  
K-‐	  jag	  ser	  för	  bra	  för	  att	  ha	  ledarhund.	  Det	  blir	  en	  konflikt	  mellan	  hunden	  och	  
ägare	  när	  ägaren	  har	  ledarsyn.	  Och	  så	  måste	  man	  ha	  en	  bra	  kondition,	  det	  skulle	  
inte	  jag	  orka	  med.	  man	  måste	  ju	  gå	  ut	  med	  hunden	  också	  den	  är	  inte	  bara	  en	  
verktyg.	  	  
Olga	  -‐Du	  nämnde	  skolan	  du	  gick	  på	  förut?	  	  
K-‐Ja	  Tomteboda,	  den	  finns	  inte	  längre…	  
Olga	  -‐Vad	  finns	  det	  för	  alternativ	  för	  människor	  som	  är	  synskadade	  på	  unga	  
dagar?	  
K-‐	  det	  finns	  en	  speciell	  skola	  men	  där	  går	  barn	  som	  har	  andra	  handikapp	  den	  
ligger	  i	  Örebro.	  Tanken	  är	  att	  barnen	  ska	  integrera	  med	  vanliga	  barn.	  Men	  så	  har	  
de	  en	  resurslärare	  som	  kan	  lära	  ut	  punkskrift	  och	  andra	  viktiga	  kunskaper.	  Lärare	  
måste	  gå	  kurs	  och	  liknande.	  Jag	  kan	  tyvärr	  inte	  svåra	  helt	  säkert	  på	  den	  frågan,	  
känner	  jag,	  eftersom	  jag	  har	  inte	  den	  typen	  av	  kontakt	  och	  information…	  	  
Punktskriften	  är	  den	  enda	  skriften	  som	  finns.	  Vist	  finns	  det	  på	  datorn.	  Men	  att	  
kunna	  läsa	  måste	  man	  kunna.	  Det	  behövs	  en	  skrift.	  På	  80-‐talet	  så	  kom	  allting	  på	  
kasset	  och	  då	  försvann	  punktskrift	  mer	  och	  mer.	  Om	  en	  hel	  generation	  kunde	  
inte	  stava	  som	  läste	  in	  allting	  på	  kasset.	  Och	  sen	  kom	  datorerna	  och	  då	  försökte	  
man	  stava…	  jag	  ser	  från	  den	  generationen	  att	  de	  inte	  kan	  läsa	  och	  de	  kan	  inte	  
stava	  och	  de	  aldrig	  lär	  sig…	  de	  kan	  praktiskt	  taget	  bara	  alfabet…	  så	  jag	  hoppas	  att	  
det	  inte	  blir	  så	  eftersom	  då	  tappar	  man	  det.	  Det	  räcker	  inte	  att	  man	  har	  allt	  inläst	  
man	  måste	  kunna	  skriva.	  För	  att	  kunna	  skriva	  brev	  på	  datorn	  måste	  man	  kunna	  
grunderna.	  Det	  är	  möjligt	  att	  det	  kommer	  nya	  tekniker	  som	  kan	  hjälpa.	  	  
	  
Det	  med	  äldre…	  dem	  kanske	  kan	  inte	  läsa	  en	  hel	  bok	  med	  punktskrift	  men	  de	  kan	  
enkla	  ord	  och	  använder	  punktskriften	  i	  vardagen	  för	  att	  markera	  saker	  som	  jag	  sa	  
tidigare…	  
Jag	  blir	  så	  passionerad	  när	  jag	  pratar	  om	  punktskriften	  eftersom	  jag	  är	  själv	  en	  
textmänniska…	  jag	  tycker	  det	  är	  väldigt	  viktigt…	  och	  jag	  tycker	  det	  är	  tragiskt	  om	  
man	  tappar	  de…	  
Olga	  -‐Jag	  tyckte	  själv	  att	  det	  var	  självklart	  med	  punktskrift	  men	  det	  är	  det	  inte…	  
K-‐	  det	  är	  skillnad	  när	  man	  är	  barndomsblind	  för	  då	  lär	  man	  sig.	  	  
Olga	  -‐	  Det	  är	  min	  uppfattning	  med.	  Finns	  den	  så	  bör	  den	  användas	  tycker	  jag.	  
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Efter	  fikat	  gick	  vi	  tillbaka	  till	  porten	  och	  satt	  oss	  en	  bit	  upp	  på	  gatan	  för	  att	  ringa	  
efter	  färdtjänst.	  Vi	  tog	  förväll,	  samtidigt	  som	  jag	  tackade	  för	  ett	  trevligt	  samtal	  
och	  all	  hjälp.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

BILAGA	  5	  

Boverkets	  föreskrifter	  om	  tillgänglighet	  och	  K-‐märkning	  
Vad	  behöver	  gestaltningsförslaget	  ta	  hänsyn	  till?	  	  
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–	  Byggnadslagarnas	  hinder	  och	  möjligheter	  

I	  regelsamlingen	  för	  byggande,	  BBR	  (2012)(Boverket	  2011,	  s.	  20-‐23)	  finns	  flera	  
viktiga	  bestämmelser	  att	  ta	  hänsyn	  till	  och	  som	  påverkar	  den	  möjliga	  
gestaltningen.	  Här	  följer	  några	  utdrag	  gällande	  centrala	  regler	  som	  påverkar	  mitt	  
förslags	  utformning:	  

Vad	  menas	  med	  att	  man	  ändrar	  något?	  

I	  1	  kap.	  4	  §	  PBL	  definieras	  ändring	  av	  en	  byggnad	  som	  en	  eller	  flera	  åtgärder	  som	  
ändrar	  en	  byggnads	  konstruktion,	  funktion,	  användningssätt,	  utseende	  eller	  
kulturhistoriska	  värde.	  (…)	  En	  ombyggnad	  är	  en	  ändring	  som	  innebär	  att	  hela	  
byggnaden	  eller	  en	  betydande	  och	  avgränsbar	  del	  av	  byggnaden	  påtagligt	  
förnyas.	  En	  betydande	  del	  kan	  t.ex.	  vara	  trapphus	  med	  omgivande	  lägenheter.	  

Definitionen	  av	  ändring	  fokuserar	  inte	  på	  åtgärdens	  storlek,	  utan	  på	  vilka	  
konsekvenser	  ändringen	  får	  för	  byggnaden.	  	  	  

Vilka	  delar	  omfattas	  av	  kraven?	  

Utgångspunkten	  är	  att	  kraven	  endast	  kan	  ställas	  på	  den	  ändrade	  delen.	  T.ex.	  är	  
det	  vid	  utbyte	  av	  en	  del	  i	  ett	  tekniskt	  system	  enbart	  den	  utbytta	  delen	  som	  
omfattas	  av	  reglerna.	  Dock	  ska	  man	  ta	  hänsyn	  till	  den	  utbytta	  delens	  
konsekvenser	  för	  samtliga	  krav.	  Vid	  ändrad	  användning	  utgörs	  ändrad	  del	  av	  hela	  
den	  bostad	  eller	  lokal	  i	  en	  byggnad	  som	  ges	  ändrad	  användning.	  Hela	  bostaden	  
eller	  lokalen	  omfattas	  därför	  av	  kraven.	  

Vilka	  krav	  gäller	  vid	  ändring?	  

Utgångspunkten	  är	  att	  det	  är	  samma	  krav	  som	  gäller	  vid	  ändring	  som	  vid	  
uppförandet	  av	  en	  ny	  byggnad.	  Vid	  ändring	  ska	  dock	  kraven	  anpassas	  och	  avsteg	  
får	  göras	  med	  hänsyn	  till	  ändringens	  omfattning,	  byggnadens	  förutsättningar,	  
varsamhetskravet	  och	  förvanskningsförbudet.	  

Ändringens	  omfattning	  

Vid	  ändring	  av	  byggnader	  ska	  tillämpningen	  av	  kraven	  modifieras	  utifrån	  
ändringens	  omfattning.	  	  

Byggnadens	  förutsättningar	  

Vid	  ändring	  av	  byggnader	  ska	  tillämpningen	  av	  kraven	  även	  modifieras	  utifrån	  
byggnadens	  förutsättningar.	  (…)	  Vid	  ändring	  måste	  även	  förlust	  av	  kulturvärden	  
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eller	  olika	  typer	  av	  boende-‐	  eller	  brukarkvaliteter	  vägas	  in	  i	  bedömningen.	  
Anpassningen	  får	  dock	  aldrig	  medföra	  en	  oacceptabel	  risk	  för	  människors	  hälsa	  
eller	  säkerhet.	  

Varsamhetskravet	  

Kravet	  på	  varsamhet	  finns	  i	  8	  kap.	  7	  §	  PBL	  och	  innebär	  att	  utformningskraven	  och	  
kraven	  på	  tekniska	  egenskaper	  ska	  tillgodoses	  genom	  tekniska	  lösningar	  som	  är	  
varsamma	  mot	  byggnaden	  och	  att	  åtgärderna	  utförs	  så	  varsamt	  som	  möjligt.(…)	  

Syftet	  med	  varsamhetskravet	  är	  att	  förändringar	  av	  en	  byggnad	  ska	  utföras	  med	  
hänsynstagande	  till	  de	  befintliga	  egenskaperna	  hos	  byggnaden	  som	  är	  värda	  att	  
bevara.	  Detta	  innebär	  bl.a.	  att	  ändringar	  ska	  utföras	  med	  respekt	  för	  husets	  
ursprungliga	  utseende.	  

Varsamhetskravet	  syftar	  även	  till	  att	  tillvarata	  sådana	  kvaliteter	  som	  har	  positiva	  
värden	  för	  boende	  och	  brukare.	  	  

Utdrag	  ur	  Plan-‐	  och	  byggförordning	  (2011:338)	  

Ändringar	  införda	  t.o.m.	  SFS	  2011:819	  

(Ikraftträdande-‐	  och	  övergångsbestämmelser	  samt	  förarbeten,	  se	  
www.lagrummet.se)	  (Boverket	  2011,	  s.314-‐319):	  

Syfte,	  innehåll	  och	  definitioner	  av	  lag.	  

1	  §	  I	  denna	  lag	  finns	  bestämmelser	  om	  planläggning	  av	  mark	  och	  vatten	  och	  om	  
byggande.	  Bestämmelserna	  syftar	  till	  att,	  med	  hänsyn	  till	  den	  enskilda	  
människans	  frihet,	  främja	  en	  samhällsutveckling	  med	  jämlika	  och	  goda	  sociala	  
levnadsförhållanden	  och	  en	  god	  och	  långsiktigt	  hållbar	  livsmiljö	  för	  människorna	  i	  
dagens	  samhälle	  och	  för	  kommande	  generationer.	  

	  

Övriga	  krav	  som	  kan	  bidra	  till	  min	  gestaltning	  

3:1425	  Orienterande	  skyltar	  i	  byggnader	  

Orienterande	  skyltar	  ska	  vara	  tillgängliga	  och	  användbara.	  

Allmänt	  råd	  
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Orienterande	  skyltar	  bör	  vara	  lättbegripliga	  och	  lättlästa,	  ha	  ljushetskontrast	  och	  
vara	  placerade	  på	  lämplig	  höjd	  så	  att	  de	  kan	  läsas/höras	  såväl	  av	  personer	  som	  
använder	  rullstol	  som	  av	  stående	  personer	  med	  nedsatt	  syn.	  De	  bör	  placeras	  där	  
man	  förväntar	  sig	  att	  de	  ska	  finnas	  och	  så	  att	  man	  kan	  komma	  tätt	  intill	  dem.	  
Textstorleken	  bör	  väljas	  efter	  läsavståndet	  och	  ytan	  bör	  inte	  ge	  upphov	  till	  
reflexer.	  Skyltar	  bör	  vara	  kompletterade	  med	  bokstäver	  i	  upphöjd	  relief	  samt	  i	  
vissa	  fall	  med	  punktskrift	  och	  talad	  information	  och	  tydliga,	  lättförståeliga	  och	  
välkända	  bildsymboler.	  Elektronisk	  skyltning	  bör	  vara	  utformad	  så	  att	  personer	  
med	  nedsatt	  orienteringsförmåga	  kan	  uppfatta	  och	  förstå	  den.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

BILAGA	  6	  

Hur	  uppfattas	  världen	  med	  olika	  typer	  av	  synskada?	  
Vad	  uppfattar	  ögat	  när	  människor	  ser?	  Ljusheten	  och	  skillnader	  i	  ljushet	  som	  
föremål	  avger	  är	  det	  som	  utgör	  vad	  man	  ser	  eller	  inte.	  Har	  föremål	  samma	  
ljusstyrka	  och	  samma	  färg	  har	  ögat	  svårt	  att	  uppfatta	  olikheterna	  mellan	  färg	  och	  
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ljushet.	  Det	  som	  kallas	  för	  kontraster	  blir	  svåra	  att	  urskilja.	  (Lindstedt,	  1973,	  
s.65).	  	  	  

Synskärpan	  och	  kontrastuppfattning	  är	  kopplade	  med	  varandra.	  	  Om	  ljuset	  är	  
svagt	  eller	  sikten	  är	  dålig	  p.g.a.	  dålig	  väder	  eller	  rök	  minskar	  bådas	  känslighet	  och	  
personen	  ser	  dåligt(Lindstedt,	  1973,	  s.65).	  	  

Tiden	  för	  adaption	  till	  olika	  ljusförhållanden	  är	  olika	  hos	  alla	  människor.	  Vid	  en	  
viss	  ljusnivå	  presterar	  ögat	  bättre	  än	  vid	  andra.	  Vid	  varierande	  belysning	  tröttnar	  
det	  fortare	  och	  människan	  behöver	  anstränga	  sig	  för	  att	  se.	  Detta	  sker	  oavsett	  
om	  man	  är	  normalsynt	  eller	  är	  synskadad.	  

Sjukdomar	  och	  ögonbesvär	  bidrar	  till	  synnedsättning.	  Mot	  bakgrund	  av	  skadans	  
art	  drabbas	  synen	  på	  olika	  sätt.	  Nedan	  illustreras	  hur	  mycket	  ”bild”	  personen	  kan	  
se	  med	  den	  ena	  eller	  andra	  sjukdomen.	  Skärpan	  av	  bilden	  varieras	  från	  person	  till	  
person,	  dock	  symptomen	  är	  desamma.	  Här	  nämns	  endast	  allvarliga	  sjukdomar	  
som	  kan	  bidra	  till	  kraftig	  synnedsättning	  och	  i	  visa	  fall	  blindhet.	  Vissa	  sjukdomar	  
går	  att	  behandla	  med	  operation,	  dock	  ej	  de	  som	  är	  ärftliga:	  

Kronisk	  regnbågshinneinflammation-‐efter	  lång	  sjukdom	  med	  rodnader	  och	  
ögonsmärtor	  händer	  det	  att	  synen	  försvinner	  helt	  (Lindstedt,	  1973,	  s.101).	  

Synnervsinflammation-‐drabbar	  färgsinnen	  och	  bidrar	  till	  lättare	  synnedsättning.	  
Denna	  form	  av	  inflammation	  kan	  återkomma	  och	  bidra	  till	  ännu	  värre	  
synnedsättning	  (Lindstedt,	  1973,	  s.101-‐102).	  

Näthinnesjukdom	  vid	  sockersjuka	  (diabetesretinopati)-‐uppstår	  efter	  långvarig	  
sjukdom	  och	  bidrar	  till	  synnedsättning.	  Detta	  händer	  p.g.a.	  blödningar	  i	  
glaskroppen	  (Lindstedt,	  1973,	  s.102).	  	  

Elakartad	  närsynthet-‐	  progresserar	  med	  åldern.	  I	  visa	  fall	  sjunker	  synskärpan	  
kraftigt	  och	  kan	  inte	  åtgärdas	  med	  glas.	  Detta	  bidrar	  till	  synsvaghet	  och	  ibland	  
leder	  det	  till	  blindhet	  (Lindstedt,	  1973,	  s.103).	  

Näthinneavlossning	  vanligast	  hos	  personer	  i	  60-‐årsåldern	  och	  beror	  på	  att	  
näthinnan	  brister	  på	  ett	  ställe	  och	  vätskan	  ur	  glaskroppen	  tränger	  ut	  genom	  
”näthinnans	  cellager”.	  Den	  skadade	  näthinna	  kan	  inte	  fungera	  normalt	  och	  den	  
sjuke	  uppfattar	  en	  skugga	  i	  synfältet,	  ”som	  en	  gardindragits	  för”	  (Lindstedt,	  1973,	  
s.104).	  
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Nattblindhet-‐	  går	  i	  arv	  och	  blir	  känd	  i	  unga	  år.	  Det	  är	  svårt	  för	  personen	  med	  
sjukdomen	  att	  adaptera	  ögat	  i	  mörker	  och	  svagt	  ljus;	  ”nattblindhet”	  uppstår.	  
Efter	  ett	  tag	  drabbas	  det	  perifera	  seendet	  och	  den	  drabbade	  har	  då	  kvar	  endast	  
”kikarseende”.	  Senare	  i	  livet	  kan	  personen	  bli	  helt	  blind.	  Hur	  snabbt	  sjukdomen	  
progresserar	  är	  olika	  för	  olika	  personer	  (Lindstedt,	  1973,	  s.104).	  

Grå	  starr-‐	  tidigt	  in	  i	  sjukdomen	  upplever	  personen	  ”skimmer”,	  ”dimmer”	  och	  till	  
slut	  kan	  den	  skilja	  bara	  på	  ljus	  och	  mörker.	  Orsaken	  till	  sjukdomen	  kan	  vara	  olika	  
som	  t.ex.	  diabetes	  (Lindstedt,	  1973,	  s.105).	  	  Grå	  starr	  kan	  opereras	  och/eller	  ett	  
”starrglas”	  användas.	  	  Vid	  användningen	  av	  “starrglas”	  får	  personen	  optiska	  
problem	  då	  bilden	  upplevs	  som	  suddig	  eller	  böjd	  i	  kanterna	  (Lindstedt,	  1973,	  
s.106).	  	  

Grön	  star-‐	  kan	  uppträda	  hos	  unga	  människor	  men	  är	  vanligare	  hos	  personer	  över	  
60	  år.	  Grön	  starr	  beror	  på	  ett	  ”högt	  tryck”	  i	  ögat.	  	  Enligt	  Lindstedt:	  ”bortfall	  av	  
synen	  i	  viss	  del	  av	  synfältet	  blir	  följden”	  (Lindstedt,	  1973,	  s.	  107).	  

Förtvining	  av	  gula	  fläcken-‐	  vanligast	  i	  hög	  ålder.	  Vid	  dålig	  blodcirkulation	  
påverkas	  seendeceller	  vid	  gula	  fläckens	  område.	  Blodcirkulationen	  försämras	  
med	  åldern	  vilket	  leder	  till	  synnedsättning.	  Närseendet	  försämras	  först	  och	  
senare	  ledsynen.	  Lässynen	  minskar	  sakta.	  Oftast	  drabbas	  ena	  ögat	  först	  och	  
sedan	  den	  andra	  (Lindstedt,	  1973,	  s.	  108).	  	  
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BILDBILAGAN	  

	  

Entré	  från	  Birger	  Jarlsgatan	  20.	  Informationstavla	  och	  kodlås	  

	  

Entré	  med	  informationstavla,	  belysning	  och	  trappmarkeringar	  
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Bild	  över	  lobbyn,	  samt	  trappor	  som	  leder	  till	  hissen	  

	  

Ledstänger	  fina	  på	  båda	  sidorna	  av	  trappan	  som	  leder	  fram	  till	  hissen.	  Punkt	  belysning	  
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Ledstång	  i	  lobbyn	  

	  

Trappan	  -‐detaljer	  
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Hissen	  -‐inredning	  

	  

Hissknappar	  med	  punktbelysning	  och	  punktskriftsmarkeringar	  
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Våning	  1-‐5,	  entré	  till	  företagslokalerna	  

	  

Entré	  till	  företagslokalerna	  -‐detaljer	  
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Kodlås	  samt	  företagsnamn.	  Punkt	  belysning	  och	  punktskrift	  


