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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva vad personer med synnedsättning har för erfarenheter av 

tillgänglighet i utemiljöer och på offentliga platser. Författarna valde en intervjubaserad 

metod för att besvara studiens syfte där nio personer från två olika län intervjuades utifrån 

semistrukturerade intervjufrågor. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle ha 

en synskärpa på mindre än 0,3 och vara medlem i synskadades riksförbund. Data analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys som mynnade ut i tre kategorier “tillgänglig miljö, 

skillnad mellan självständighet och beroende”, “tillgänglig miljö, skillnad mellan trygghet och 

otrygghet” och “allmän okunskap om tillgänglig miljö”. Resultatet visade att den fysiska 

utemiljön och offentliga platser var både hindrande och möjliggörande för personer med 

synnedsättning beroende på om någon anpassning var utförd. Deltagarna i studien hade 

utvecklat egna strategier för att de skulle känna sig delaktiga i aktiviteter utanför hemmet. De 

slutsatser som framkom var att utemiljön och offentliga platser inte fullt ut upplevs som 

användbara för personer med synnedsättning och att det finns en brist på kunskap i samhället 

gällande utemiljöns utformning.  

 

Nyckelord: Visual impairment, environment, occupational therapy, accessibility.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
The purpose of this study was to describe experiences of accessibility in outdoor 

environments and public places for people who are visually impaired. The authors chose an 

interview based methodology to answer the study´s purpose. Nine people from two different 

counties were interviewed with semi-structured interview questions, but with the freedom to 

answer the questions as they pleased. The included criteria´s for this study were acuity less 

than 0.3 and to be a member of the visually impaired national association (Synskadades 

riksförbund). The study was analyzed by a qualitative content analysis that resulted in three 

categories, "The difference between independence and dependence in accessible 

environments", "The difference between security and insecurity in accessible environments" 

and "General ignorance towards accessible environments". The result showed that the 

physical outdoor environments and public places could both inhibit and enable people with 

visual impairments, depending on if measures of adaptation for visual impairment had been 

made. The participants of this study had developed their own strategies to feel involved in 

activities outside their home. Conclusions that could be made from this study were that 

outdoor environments and public places could not be fully accessible by people with visual 

impairment and that there is a lack of knowledge in society regarding the measures of 

adaptation that is needed. 

 

Keywords: Visual impairment, environment, occupational therapy, accessibility.  
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Introduktion 

Enligt arbetsterapeutiska teorier ska alla personer oavsett funktionsnedsättning ha möjlighet 

att utöva meningsfulla aktiviteter i hemmet men även i utemiljön för att uppnå välbefinnande i 

livet. För att utöva en meningsfull aktivitet är förutsättningen att miljön där aktiviteten sker i 

är tillgänglig (Kielhofner, 2012). Det framkommer även av Kielhofner (2012) att miljön både 

kan underlätta men även försvåra aktivitetsutförandet beroende på hur väl anpassad den är. 

Iwarsson och Ståhl (2003) skriver att en aktivitet kan vara tillgänglig men inte användbar då 

användbar syftar på att en person med funktionsnedsättning ska kunna använda miljön på 

samma villkor som andra personer i samhället. Oanvändbarhet kan innebära att personer med 

funktionsnedsättning kan uppleva det som problematiskt att självständigt röra sig i samhället, 

men med en ökad tillgänglighet i miljön förstärks personens självkänsla att självständigt röra 

sig i utomhusmiljön och på offentliga platser (Boverket, 2005). En grupp av personer som 

ofta glöms bort i samhället är de som har drabbats av en synnedsättning och som kan uppleva 

svårigheter med att orientera sig. Därför anser författarna till studien att mer fokus bör ligga 

på personer med synnedsättning och väljer därför att undersöka vad deras erfarenheter kring 

tillgängligheten i utemiljö och på offentliga platser är. 

     

Bakgrund 

Synnedsättning 

Enligt World Health Organization (WHO, 2014) delas synfunktion in i fyra olika nivåer: 

normal syn, måttlig synnedsättning, svår synnedsättning och blindhet. Medan synskadades 

riksförbunds, ([SRF] 2013) klassifikation på personer med synnedsättning är de som har 

tappat förmågan att läsa en text eller de som har svårt att orientera sig. En del personer med 

synnedsättning kan uppleva svårigheter med att urskilja färger och föremål och andra kan 

uppleva det svårt att se när det är mörkt ute eller starkt solsken (SRF, 2013).  

 

Enligt SRF (2004) är omkring 75 % av de som har drabbats av en synnedsättning äldre 

personer, över 65 år. De vanligaste orsakerna till att synfältet och synskärpan försämras är 

brytningsfel, grumlingar i linsen eller skador på näthinnan och synnerven (SRF, 2004) vilket 

ofta är ett resultat av åldersrelaterade ögonsjukdomar som makuladegeneration, katarakt, 

glaukom och diabetes retinopati (Brouwer, Sadlo, Winding & Hanneman, 2008).  I denna 

studie innebär begreppet personer med synnedsättning de som har en lindrig till svår 
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synnedsättning och enligt WHO inkluderar det personer med 0,3 eller mindre i synskärpa 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013). 

Rättigheter och diskrimineringslagen 

Sverige antog i december 2006 FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet, [MFD], 2014). Syftet med konventionen 

är att eliminera hinder för personer med funktionsnedsättning, för att de ska kunna ta del av 

sina mänskliga rättigheter. Det framkommer i konventionen, att ingen ska diskrimineras och 

att omgivning och miljö ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det i sin 

tur ställer mer krav på samhället för att skapa detta (MFD, 2014). Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) är en lag som har i uppgift att motverka diskriminering samt att främja lika 

rättigheter och möjligheter för personer med bland annat funktionsnedsättning. När personer 

med funktionsnedsättning inte har samma tillgänglighet i samhället och när åtgärder inte har 

vidtagits för att skapa tillgänglighet definieras det till diskriminering enligt denna lag. 

Iwarsson och Ståhl (1999) skriver att funktionsnedsättning inte behöver vara ett hinder i sig 

utan det är när miljön runt omkring försvårar eller sätter gränser, som ett funktionshinder eller 

handikapp uppstår. Detta kan enligt SRF (2014) betyda att om en person med en 

synnedsättning ska uppnå delaktighet i samhället så måste samhället bli mer tillgängligt och 

speciellt viktigt anses den fysiska miljön vara.  

 

Tillgänglighet i utemiljö och på offentliga platser  

Forskning visar att miljön måste säkerhetsställas och underlättas för att minska svårigheter 

som kan uppstå för personer med synnedsättning. Där layout och inredning gällande 

kontraster, färg- och ljussättning är några av de mest betydelsefulla aspekterna att ha i åtanke 

när något ska byggas (Swann, 2008; Arditi, 2005). Det framkommer även att personer med 

synnedsättning exkluderas från öppna ytor om samhället är dåligt planerat, projekterat och 

förvaltat (Matsunaka, Inoue & Miyata, 2002). Att ta i beaktande är att små förbättringar av 

utemiljön kan upplevas som stora förbättringar på det personliga planet (Swann, 2008; 

Boverket, 2005). 

 

Vanligt förekommande är att personer med synnedsättning ofta upplever nedsatt 

orienteringsförmåga, därför är det viktigt att offentliga platser är logiskt byggda och tydligt 

organiserade så det blir lätthanterligt att ta sig till olika mål (Kielhofner, 2012). Det är även 

vanligt att personer med synnedsättning använder sig av hörsel, lukt och känsel för att 
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orientera sig och skapar utifrån det en mental karta. Kraven på skyltning samt visuella och 

taktila ledstråk blir då extra viktiga i miljöer som upplevs visuellt kaotiska som till exempel 

en terminal där miljön kan vara bullrig och ljudinformationen blir svår att sortera (Swann, 

2008; Boverket, 2005).  

 

För personer med synnedsättning är det viktigt att miljön i samhället är tillgänglig (Good, 

LaGrow & Alpass, 2008). Tillgänglighet är enligt Iwarsson och Ståhl (2003) samspelet mellan 

personens funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav. Detta betyder att om miljön 

inte är tillgänglig för personer med synnedsättning uppstår ofta ett aktivitetsproblem som kan 

leda till minskad självständighet och en känsla av att vara bortglömd (Kielhofner, 2012; 

AOTA, 2002). Forskning (Iwarsson & Ståhl 2003) visar att bara för att miljön är tillgänglig så 

krävs det även att den är användbar utifrån personens behov. Vilket innebär att det krävs 

kunskap om vem som utför aktiviteten, vilken aktivitet det gäller samt miljöns betydelse för 

utförandet (Iwarsson & Ståhl, 2003; Carlsson, 2004).  

 

I en studie (Matsunaka., et al, 2002) framkom det att personer med synnedsättning kände sig 

spända, stressade och oroliga när de skulle gå ut och att det ansågs som mest påfrestande av 

personernas dagliga aktiviteter. Detta skapade en stressfaktor och det kunde leda till att 

aktiviteter uteblev om det inte fanns någon person som kunde följa med som stöd. För 

personen med synnedsättning kunde det skapa negativa känslor på grund av att personen 

fortfarande önskade att utföra aktiviteten. Av extra stor vikt blir enligt Swann (2008) 

utemiljön och offentliga platser och att de är anpassade för personer med synnedsättning där 

olika komponenter som möjliggör tillgängligheten är viktiga. För att stödja 

aktivitetsutförandet för personer med synnedsättning behövs enligt Carlsson (2004) kunskap 

om tillgänglighet och användbarhet på samhällsnivå.  

 

Arbetsterapi och synrehabilitering 

Studier visar (Crews, Jones, & Kim, 2006; Kielhofner, 2012) att de som har svårt att klara dagliga 

aktiviteter på grund av en synnedsättning, kan få hjälp av arbetsterapi. Arbetsterapeuten använder 

sig av olika åtgärdsmetoder för att rehabilitera eller etablera aktivitetsförmågan (Ellexon, 2004). 

Målet med arbetsterapi är att främja personen att använda nya former av görande, tänkande och 

kännande för att på så sätt kunna skapa nya mönster i det vardagliga livet i syfte att förbättra 

aktivitetsförmågan (Kielhofner, 2012; Fischer, 2007). Detta kan i sin tur leda till att personen kan 

få ett självständigt och meningsfullt liv (Kielhofner, 2012).   
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Den arbetsterapeutiska rehabiliteringen av personer med synnedsättning sker ofta i den 

fysiska omgivningen (Ellexson, 2004; Roentgen, Gelderblom & Witte, 2012) där vanligt 

förekommande träning är orientering och förflyttning med hjälp av en vit teknikkäpp 

(Syebold, 2005). Vidare skriver Syebold att teknikkäppen är ett sätt att öka tryggheten och 

tillgängligheten i utemiljön men att det till en början kan upplevas stressande innan personen 

känner sig bekväm vid användandet av käppen.  

 

Utifrån studien (Ellexon, 2004) framkommer att miljön oftast anpassas i hemmiljön, där 

anpassningar i samhället inte uppmärksammas i lika stor utsträckning för personer med 

synnedsättning. Forskning visar att det krävs mer kunskap på samhällsnivå för att kunna 

genomföra effektiva interventioner så att flera personer med nedsatt syn ska känna sig 

självständiga i samhället (Carlsson, 2004). 

 

Trots att diskrimineringslagen beskriver att personer med synnedsättning ska ha samma 

rättigheter gällande tillgänglighet i utemiljö och på offentliga platser, finns brister i 

tillgängligheten. Arbetsterapeuten stödjer personen med synnedsättning till att kunna klara 

dagliga aktiviteter i och utanför hemmet och när miljön anpassas så riktar den sig oftast mot 

miljön i hemmet. Arbetsterapeuter är inte involverade i utformningen av miljön ute i 

samhället i lika stor utsträckning och för att kunna stödja personen behövs mer kunskap av 

vad tillgänglighet innebär för personer med synnedsättning. Syftet med studien var därför att 

beskriva vad personer med synnedsättning har för erfarenheter av tillgänglighet i utemiljöer 

och på offentliga platser. Resultatet av studien kan arbetsterapeuter, men även andra 

yrkesprofessioner, ta del av för att ge en ökad förståelse och kunskap i hur utemiljön och 

offentliga platser kan utformas. 

 

Metod 

Design 

Författarna valde att utföra studien utifrån en kvalitativ ansats. Enligt Kvale (2009) är det en 

effektiv metod för att inhämta deltagarnas egna erfarenheter och för att fånga upp hur de 

själva uppfattar och tolkar sin livsvärld. Vidare skriver Kvale (2009) att ett lämpligt antal i en 

kvalitativ studie är 5-15 deltagare, blir antalet för stort kan svårigheter med en djupare 

tolkning av intervjuerna uppstå. Författarna valde att göra ett strategiskt urval för att få en 
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mängd data som belyser problemställningen i studien. Malterud (2014) skriver att genom att 

göra ett strategiskt urval så är målsättningen att det insamlade materialet ska spegla den 

problemställning som nämns i studien. Metoden som utfördes var en innehållsanalys och 

enligt Lundman och Graneheim (2012) är det en metod som är utmärkt att använda då 

tolkningar och slutsatser ska fångas utifrån innehållet i intervjuerna.    

 

Urval 

Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle ha en synskärpa på 0.3 eller mindre, 

som är kravet för att få vara inskriven på en syncentral, samt vara medlemmar i Synskadades 

riksförbund. Exklusionskriterier var personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar 

tillgängligheten av att vistas utomhus. Det var sammanlagt nio kvinnor som valde att delta i 

studien med en ålder mellan 35 och 92 år där medelåldern var 60 år. Fyra av deltagarna var 

bosatta i Östergötland och fem i Norrbotten. Deltagarna var bosatta  både på landsbygden och 

i städer. 

 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte utarbetades semistrukturerade intervjufrågor, med färdigskrivna frågor 

som hade öppna svarsalternativ (se bilaga 1). Genom att använda kvalitativa 

semistrukturerade frågor blir svaren mer utförliga och deltagaren som blir intervjuad har mer 

utrymme att utveckla sina svar. Intervjumetoden ger utrymme för den som intervjuar att vara 

flexibel och växla mellan frågornas ordningsföljd beroende på hur deltagaren svarar. Metoden 

skapar även ett flyt i intervjun och ger en bred insamlad data (Kvale, 2009). Samtliga 

intervjufrågor ställdes till alla som deltog i studien. 

 

Procedur 

Författarna tog kontakt med Synskadades riksförbunds (SRF) lokalföreningar via telefon och 

förklarade studiens syfte och frågade om de kunde hjälpa till att kontakta sina medlemmar. 

Därefter skickade författarna ett missivbrevet (Se bilaga 2) till lokalföreningarnas 

kontaktperson, som sedan vidarebefordrade missivbrevet med svarsbrev till föreningens 

medlemmar. En av författarna deltog på SRF:s lokala möte för att informera om studien, där 

ett missivbrev och svarsbrev lämnades ut till de som visat intresse för att delta i en intervju. 

Utifrån breven som skickades eller lämnades ut svarade nio personer, fyra från mötet och fem 

via mail från lokalföreningarna, samtliga inkluderades. I brevet framkom det att intervjun 

beräknades ta ca 45 minuter samt en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet vid intervjun. 
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Det framkom även tydlig information gällande etiska ställningstaganden, syftet med studien 

och att deltagarna inte var bundna vid ett avtal utan att de kunde avbryta sin medverkan om så 

önskades. Nio personer gav sitt samtycke till att intervjun spelades in genom att de skrev 

under svarsbrevet som sedan skickades till författarna via mail alternativt tog med sig 

svarsbrevet till intervjun. Författarna kontaktade deltagarna via telefon för att bestämma tid 

och plats för en intervju, antingen om deltagarna ville träffas för ett personligt möte eller om 

intervjun skulle ske via telefon. Vid SRF:s lokala möte bestämde författaren tillsammans med 

deltagarna en tid och plats för intervjun. Tre av intervjuerna utfördes vid personligt möte och 

de resterande sex utfördes via telefon. Deltagarna informerades om att allt material kommer 

att förstöras efter studien är avslutad. Författarna bodde på två olika orter i Sverige och därför 

utfördes inte intervjuerna tillsammans utan delades upp mellan författarna. 

 

Dataanalys 

Efter insamlad data utfördes en kvalitativ innehållsanalys utifrån vad Lundman och 

Graneheim (2012) beskriver. Intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter plockade 

författarna ut meningsbärande enheter, var och en för sig, som besvarade studiens syfte. 

Författarna gick tillsammans igenom meningsbärande enheterna och jämförde dem och 

kondenserade dessa. Därefter skapades relevanta koder och de koder med liknande innehåll 

sammanfördes till samma kategorier som är grunden för studiens resultat. Författarnas 

analysarbete resulterade i tre olika kategorier. Under analysens gång fick författarna till en 

början fram nio kategorier som exempelvis trygghet, otrygghet, underlättar och försvårar (se 

Tabell 1). I den fortsatta analysen sammanfördes dessa kategorier i tre kategorier som 

presenteras i resultatet. De sammanfördes eftersom innehållet i kategorierna hade liknande 

innebörd. Kategorierna har under processens gång korrigerats i diskussion mellan författarna 

och handledaren.  

 
Tabell 1. Exempel från dataanalysen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori  

Jag ser ju inte bussnumret på 

bussarna, men om jag har en 

kikare som jag har haft i hela 

mitt liv... när jag använder den 

så kan jag läsa bussnummer och 

så där för det är ju en fördel att 

man kommer på rätt buss. 

Ser inte bussnumret 

på bussar, använder 

kikare så kan jag läsa 

bussnummer. 

Hjälpmedel 

underlättar 

Trygghet 
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Det bästa vore om det var skilda 

gång och cykelvägar att det är en 

cykelväg och en gångväg och så 

är man inte på samma väg så att 

säga sen också när dem cyklar 

på trottoaren är inte roligt för 

kommer dem svischande med 

cykeln man hör dem inte 

ordentligt, det är jätteobehagligt. 

 

Bästa var med enskild 

gång och cykelvägar. 

När de cyklar på 

trottoaren är inte 

roligt, kommer cykel i 

full fart är det 

obehagligt. 

Obehagligt att 

möta en cykel 

Otryggt 

Tickandet vid övergångställena 

är väldigt bra faktiskt, verkligen 

hör att det blir grönt att man får 

använda sig av andra sinnen 

Tickande 

övergångställen är 

väldig bra, det hörs att 

det blir grönt och man 

använder andra 

sinnen. 

Tickande 

övergångställen 

är bra 

Trygghet 

 

Forskningsetiska aspekter 

I likhet med Vetenskapsrådet (2002) rättar sig författarna efter en rad bestämmelser rörande 

intervju, information och anonymitet. Innan studien genomfördes kontaktade författarna via 

telefon Synskadades riksförbund för att komma i kontakt med frivilliga deltagare som ville 

ställa upp på intervjuer. I brevet framkom tydlig information gällande etiska 

ställningstaganden, syftet med studien och att deltagarna inte var bundna vid ett avtal utan 

kunde avbryta sin medverkan om så önskades. Varje deltagare blev även informerad om att 

deras medverkan är anonym för att skydda deras fysiska, psykiska och sociala integritet. 

Viktiga saker att ta i anspråk vid ett personligt möte gällande intervju var att personer med 

synnedsättning kan ha svårt att uppfatta den dolda kommunikationen i form av kroppsspråk. 

Stor vikt läggs därför på tydlighet i den verbala kommunikationen. Gällande intervjuerna som 

utfördes via telefon var det viktigt att ta i beaktande att vara extra uppmärksam på tonläget i 

rösten för att uppfatta eventuell obekvämhet samt att författarna är tydliga i sin 

kommunikation.    

 

Risken med studien kunde vara att känsliga ämnen togs upp och att det frambringade starka 

känslor hos deltagaren. Författarna visade stor respekt och var beredda på att avbryta 

intervjun om det visade sig att frågorna blev för känsliga. Stor tillit och förståelse visades så 

att deltagaren skulle känna sig trygga och inte uppleva intervjun som pressande eller 

stressande. Ytterligare en risk var att det tog mycket tid från deltagaren som ställde upp i en 
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intervju och därför lades intervjutiden efter deltagarens önskemål. Nyttan med studien är att 

det skapar en bättre förståelse för hur personer med synnedsättning upplever den fysiska 

miljöns betydelse för tillgänglighet i samhället och utifrån det kan arbetsterapeuten bidra med 

utformningen av miljön för personer med synnedsättning. 

 

Resultat 

Författarnas utförda dataanalys resulterade i tre huvudkategorier “Tillgänglig miljö, skillnad 

mellan självständighet och beroende”, “Tillgänglig miljö, skillnad mellan trygghet och 

otrygghet” och “Allmän okunskap om tillgänglig miljö”. De tre kategorierna presenteras 

nedan tillsammans med citat utifrån intervjuerna med deltagarna.  

 

Tillgänglig miljö, skillnad mellan självständighet och beroende 

Denna kategori utgörs av deltagarnas beskrivning av några aktiviteter där tillgänglighet i den 

fysiska miljön kunde göra skillnaden mellan att kunna utföra aktiviteten självständigt eller 

vara beroende av någon.  

 

Deltagarnas erfarenheter var att de kände sig osäkra i att självständigt utföra aktiviteten att 

åka buss. Bussen beskrevs som tillgänglig för personer med synnedsättning men det framkom 

att den inte var fullt ut användbar för dem. En aspekt som bidrog till bristen på användbarhet 

var att utropen på bussen upplevdes som bristfälliga, antingen var ljudet avstängt eller var 

volymen för låg. Det kunde även bero på att ljud runt omkring på bussen, exempelvis att 

motorljudet var högt eller att de andra resenärerna småpratade med varandra. Detta medförde 

att deltagarna inte hörde ljudet från utropet som resulterade i att de fick sitta helt ovetande om 

var de befann sig och kunde då missa att gå av på rätt hållplats. Det i sin tur bidrog till att de 

kände sig osäkra i att självständigt utföra aktiviteten att åka buss. Liknande erfarenheter 

gällde även i viss utsträckning övrig kollektivtrafik.  

“Antingen funkar inte utropen eller inte är igång eller så har de för låg volym, och 

det har jag upplevt många gånger att de kan vara på men på bussen kan det vara liv 

och rörelse bort i motorn och bort mot andra passagerare även om man hör väldigt 

bra så har man ingen chans att höra och uppfatta vad det är för hållplats som man 

närmar sig.” 

 

Deltagarnas erfarenheter var att de kände sig beroende av någon annan för att utföra 

aktiviteten bussåkning och behövde ibland en följeslagare med sig när de skulle resa. De 

kunde också vara beroende av att fråga en medresenär eller busschauffören, vid påstigning till 
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bussen, eftersom de kände sig osäkra på om det var rätt buss. Flertalet upplevde svårigheter 

när det på vissa bussar var en nivåskillnad mellan gången och sittplatsen och då fanns en risk 

att falla om deltagaren inte hade uppsikt över detta. Det kunde leda till att bussåkningen 

undveks eller att deltagaren blev beroende av andra, något som inte hade förekommit om alla 

bussar sett likadana ut. Deras erfarenheter var också att digitala skyltar på bussar försvårar för 

dem att känna sig självständiga i aktiviteten, eftersom vissa av deltagarna inte kunde se 

siffrorna på bussarna eller att färgen var svår att utläsa vilket gjorde att de tvingades fråga 

andra. Deltagarnas erfarenheter var att det var svårare att läsa siffror än bokstäver eftersom 

bokstäver gjorde det lättare att gissa sig fram vad som stod medan siffrorna inte hade likadant 

bildspråk och var svårare att urskilja. En del av deltagarna beskrev att de kände sig obekväma 

i rollen att behöva be om hjälp och därmed prövade sig fram på egen hand vilket var viktigt 

för att känna sig självständiga. Däremot framkom det att kikare var ett hjälpmedel som 

utnyttjades för att kunna utläsa bussnumret på digitalaskyltar vilket bidrog till deltagarnas 

möjlighet att självständigt kunna använda bussen.  

 

Deltagarna kände sig begränsade i att självständigt kunna utföra aktiviteter, till exempel 

handla dagliga varor, gå i ett köpcentrum eller besöka okända platser och beskriver det som 

en rädsla att göra fel. Deras erfarenheter var att de kände sig beroende av att veta hur vägen 

såg ut för att därefter kunna memorera den och vid ett senare tillfälle plocka fram 

minnesbilden för att kunna promenera samma stråk igen. Deltagarna beskrev att de måste vara 

uppmärksamma på var de går och att de måste fråga omgivningen om de inte hittar. Däremot 

nämnde ett fåtal att de vågade prova på nya saker och beskrev hur de har lärt sig strategier 

som ökade chanserna till ett mer självständigt liv i utomhusmiljön och på offentliga platser. 

Strategierna som de har lärt sig var att de tog nya vägar för att undvika föremål som stod i 

vägen i utomhusmiljön. När det var snö ute så följde de efter andra personer för att lättare 

kunna gå och undvek på det sättet att hamna i snöhögar.  

 

Ledsagarservice beskrevs som ett tryggt sätt att använda sig av, dock kände sig deltagarna 

beroende av att ledsagaren befann sig på den plats som de hade kommit överens om. Var inte 

den beställda ledsagarservicen närvarande var deltagarna tvungna att ringa runt för att höra 

var ledsagaren befann sig och det skapade ett irritationsmoment. Flertalet deltagare upplevde 

att oron, över om ledsagningen skulle vara på plats eller inte, ibland kändes så pass jobbig att 

de undvek att självständigt åka iväg på resor.   
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Det framkom att bra färgkontraster och markeringar på glasrutor och golv underlättar 

tillgängligheten i köpcentrum och det skapade större frihet att själv kunna orientera sig. Enkla 

saker som att ha en mörk bakgrund bakom handfat och toaletter samt att markera glasdörrar 

för att tydliggöra ingångar till butiker resulterade i att deltagarna självständigt kunde utföra 

aktiviteter i ett köpcentrum.  

    “Och det är det jag brukar säga FÄRGSÄTTNING är ett A och ett O”  

 

Tillgänglig miljö, skillnad mellan trygghet och otrygghet 

Denna kategori beskriver deltagarnas erfarenheter av aktiviteter som upplevs som trygga 

alternativt otrygga i vardagen och vad som kan ändras för att den fysiska utemiljön ska bli 

mer användbar för personer med synnedsättning. 

 

Deltagarnas erfarenheter av att inte veta om föremål stod i vägen ute på gator och torg 

försvårade deras tillgänglighet av att vistas i utemiljö och på offentliga platser. Det framkom 

att föremål som gatupratare, cyklar, blomlådor och marschaller upplevdes som en ren fara och 

skapade en otrygghet för deltagarna. Dels var det på grund av att föremålen var svåra att 

upptäcka men även oväntade för deltagarna som då kunde gå rakt in i dem och skada sig. 

Föremålen kunde även orsaka att deltagarna tappade orienteringen. Det krävdes även större 

koncentration på grund av att deltagarna måste pendla med blicken rakt fram eller ner i 

marken vilket gjorde att det blev svårt att fokusera blicken på en och samma sak.  

 

Det framkom att flertalet av deltagarna undvek att vistas ute vid specifika tidpunkter för att de 

kände sig otrygga i att utföra aktiviteter som krävde full koncentration, till exempel 

promenera när elever började och slutade skolan. Deltagarna beskrev en känsla av otrygghet 

när det stod cyklar i vägen eller andra föremål som var placerade på gatan utanför skolgården 

eller vid porten in till hemmet. Det kunde resultera i att de fick vänta på andra människor i 

omgivningen som kunde hjälpa till att leda bort föremål som stod i vägen. Det beskrevs att 

flertalet av deltagarna hade stort stöd av hjälpmedel som underlättade för dem att utföra 

aktiviteter utanför hemmet. Det framkom att rollator, hund och käpp var en trygghet i 

vardagen och deras erfarenheter var att det underlättade för dem att upptäcka eventuella 

hinder som stod placerade på gator och torg. Rollatorn nämndes vid ett flertal gånger och 

ansågs vara ett känselspröt, med den kunde deltagarna känna ojämnheter i vägen och på det 
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sättet kändes det tryggare att vistas utomhus. 

 

“Allt som står i vägen på trottoarer och platser. Det är ju cyklar som kan stå 

parkerade hur som haver och kors och tvärs som man kan verkligen snubbla på. 

Trottoarpratare och annat som affärsidkare ställer ut på trottoaren för att locka folk 

till sig så att säga.... jaa och det här att man ställer ut marschaller och jaa en hel 

massa som också gör att man inte ser någonting och kan tappa orienteringen är inte 

bra.” 

 

Deltagarnas erfarenheter var att ljud- och ljusreglerat övergångställe är det säkraste och 

tryggaste sättet att passera gatan på. De kände sig trygga med att höra att det är “grönt” för 

fotgängare och att inga bilar kunde passera under den tiden som de gick över gatan. Dock var 

deras erfarenheter att en viss försämring fanns gällande övergångställen. Övergångstället är 

tillgängligt för deltagarna men på grund av den nya utformningen blev den inte fullt ut 

användbar. En aspekt som bidrog till bristen på användbarhet var att ljus- och ljudreglerat 

övergångställe hade försvunnit och istället ersatts av övergångställen med samma höjd som 

trottoaren. Deltagarnas erfarenheter var att det då saknades en nivåskillnad vilket de beskrev 

som otryggt och en säkerhetsrisk. Detta medförde att deltagarna istället skulle ha ögonkontakt 

med fordonet vilket beskrevs som en omöjlighet för de med synnedsättning. 

 

“Utemiljön har förändrats så tillvida att man har mindre övergångsställen med ljus 

och ljudsignaler nu än vad man hade. Egentligen så är det väl för att de kanske 

stoppar upp mera, trafik och sådär. Jag vet egentligen inte, för det är dem tryggaste 

övergångsställen och gå på” 

 

Det framkom att deltagarna kände sig otrygga i att gå över gatan och använde strategier för att 

minimera osäkerheten. En strategi som beskrevs var att de istället väntade på att någon annan 

person skulle gå över gatan och följde då efter. Det resulterade i att deltagarna kände sig 

trygga med att inga bilister eller andra fordon körde. Deltagarna beskrev även att de saknar 

tydliga kontraster vid övergångställen och att de vita linjerna på gatan inte fylls på när de 

började bli utnötta. Det medförde en otrygghet hos dem eftersom de inte visste om det fanns 

ett övergångställe där eller om de stod mitt i gatan.  

 

Vintern försvårade framkomligheten i utemiljön för deltagarna när de inte kunde uppfatta 

kontraster eller markeringar från vägen på grund av all snö, vilket medförde att de kände sig 

otrygga i situationen av att inte veta var de gick. Det framkom att deltagarna vid ett flertal 

tillfällen hade missuppfattat var de promenerade och gick på bilvägen istället för på 
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trottoaren, vilket upplevdes som obehagligt och otryggt att inte kunna se på grund av att allt 

var vitt. Deras erfarenheter var dock att snöröjda gångstråk och uppvärmda gator ökade 

tillgängligheten och på det sättet var det också lättare att gå obehindrat och de behövde inte 

oroa sig för att halka. Även sandade gator uppfattades som en hjälp då kontrasterna mot snön 

blev tydligare vilket resulterade i att promenaden kändes tryggare.  

 

“Snöfria trottoarer, för då går jag som att jag ägde trottoaren.” 

 

Omarkerade trappor, ståltrappor, ojämna trappsteg och trappor som saknade räcke beskrevs 

som otrygga och kunde innebära fallrisk. Det framkom att trapporna inte var fullt ut 

markerade utan att det i vissa fall saknades markering på sista trappsteget vilket resulterade i 

att ett “litet extra skutt” förekom. Deltagarnas önskan var att det förvarnas i form av en större 

skylt att det kommer en trappa. Det skulle medföra att deltagarna kände sig trygga och kunde 

förbereda sig på att en trappa skulle komma. Deras erfarenheter var att de kunde skada sig 

ordentligt om trappan kom som en överraskning och det upplevde deltagarna som otryggt. Det 

framkom att trapporna skulle vara markerade i en stark färg som till exempel gul för att bryta 

av stentrappans färg som för deltagarna med synnedsättning annars flyter ihop. Det som 

deltagarna också upplevde som en svårighet var att hissar som saknar ljud och som har 

knappar som inte är tillräckligt markerade beskrevs som otrygga att vistas i och ett fåtal av 

deltagarna var då ändå tvungna att ta trappan. 

 

Deltagarnas erfarenheter var att de kände en viss otrygghet gällande gång- och cykelvägar 

som inte var uppdelade. De beskrev det som att cyklister inte tog någon hänsyn och cyklade 

förbi i en hög hastighet vilket resulterade i att deltagarna inte hann uppfatta cyklisten eller 

väja för den innan den var jämsides eller redan hade kört förbi. Deras önskan var att det i 

framtiden skulle bli mer uppdelningar mellan gångtrafikanter och cyklister för att underlätta 

att vistas ute i samhället och förhoppningsvis skulle det även skapa en tryggare vardag och 

mindre cykelolyckor skulle förhoppningsvis ske.   

 

“Sen skulle ju jag tycka att det vore väldigt skönt att cyklar och gångtrafikanter, 

eller att man hade en ordentlig.. att de inte kunde komma över på gångvägen.. de 

åker ju på trottoaren och det ska dem naturligtvis fortsätta göra men om man hade 

möjligheten att skilja dem på något vänster… ja, det är ju min önskedröm.” 
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Allmän okunskap om tillgänglig miljö 

Denna kategori utgörs av deltagarnas beskrivning och erfarenheter om okunskap som finns 

hos allmänheten ute i samhället gällande miljön för personer med synnedsättning.  

 

För att miljön inte bara ska vara tillgänglig för personer med synnedsättning krävs det också 

att den är användbar. Deltagarans erfarenheter var att allmänheten saknar kunskap om att 

ledstråk är en hjälp för personer med synnedsättning för att kunna orientera sig. En aspekt av 

okunskap var att det stod föremål, personer med barnvagnar på ledstråken eller grupper som 

samlats utanför hotellentréer för att röka. Det kunde medföra att deltagarna fick gå vid sidan 

om, även om de visade att de hade en vit käpp som stöd. Flertalet av deltagarna ansåg att mer 

sunt förnuft från allmänheten skulle kunde underlätta deras vardag eftersom de upplevdes som 

ren frustration att personer i omgivningen inte var medvetna om ledstråkens funktion. Det 

framkom även att deltagarnas erfarenheter var att det i dagens samhälle byggs nya 

konstruktioner efter hur snyggt det är och inte efter hur praktiskt det är för personer med 

synnedsättning. En annan sak som ett fåtal av deltagarna reagerade på var att det sitter skyltar 

med punktskrift utanför varje butik i vissa köpcentrum men av deltagarnas erfarenheter går de 

inte och känner på väggarna för att hitta skyltarna. De beskrev att tanken är god men att det 

tyvärr inte kommer till användning i så stor utsträckning som de hade hoppas på, bättre hade 

varit om det fanns tillgång till någon slags ljudinformation i kombination med punktskrift. 

Exempelvis en knapp som gick att trycka på där de fick information om var saker och ting 

låg, i vilken ordning, samtidigt som det gick att ta del av samma information på punktskrift. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva vad personer med synnedsättning har för erfarenheter av 

tillgänglighet i utemiljöer och på offentliga platser. Resultatet av studien visar att utemiljön 

och offentliga platser kunde upplevas som både hindrande och möjliggörande. Det berodde på 

om platserna var anpassade efter deras behov och hur miljön runt omkring såg ut samt hur 

tillgänglig omgivningen var. Det påverkade i sin tur om deltagarna kunde vara självständiga 

och trygga, i sitt utförande eller otrygga och beroende av andra. 

 

Enligt arbetsterapeutiska teorier är den fysiska miljön central och kan upplevas som hindrande 

respektive främjande vilket påverkar personen att utföra en viss aktivitet (Kielhofner, 2012). 

Tillgänglig miljö är en viktig aspekt som påverkar personens möjlighet till aktivitet och 
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delaktighet och som underlättar aktivitetsutförandet. Enligt resultatet var självständighet 

viktigt. Det var möjligt i en tillgänglig miljö och det underlättade att utföra aktiviteteter 

deltagarna önskade att göra, något som även framkommit i annan studie (Durocher, Gibson & 

Rappolt, 2014). Resultaten visade att en otillgänglig miljö försvårade att utföra önskevärda 

aktiviteter, vilket medförde att deltagarna i studien kände en saknad av självständighet i 

utemiljön och på offentliga platser. Det framkom i resultatet att om utemiljön ska upplevas 

som användbar krävs det att den är anpassad efter personer med synnedsättning och deras 

behov, vilket styrks av annan studie (Swann, 2008). Brouwer. et al (2008) beskriver även att 

dagliga aktiviteter som shopping och promenader ofta är begränsade och tar längre tid att 

utföra och skapar ofta en osäkerhet som kan minskas om miljön är tillgänglig, vilket även 

resultat i denna studie visade.  

 

Resultatet visade att möjligheten till att resa var beroende av en mängd olika aspekter som 

kunde vara stödjande eller hindrande. Även om transportmedlet i sig var tillgängligt så var det 

aspekter som gjorde att det inte var användbart. Carlsson (2004) skriver i en studie att en 

förutsättning för de som reser är att miljön är utformad och användbar efter deras behov. Där 

en resa inte enbart är en resa med fordonet utan ända från hemmet till målet och sen tillbaka 

igen (Iwarsson & Ståhl, 1999). Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska personer med 

synnedsättning ta del av samma rättigheter som den övriga befolkningen gällande 

tillgänglighet i utemiljön och på offentliga platser. Trots det visade resultatet att enligt 

deltagarnas erfarenheter finns det brister i samhället angående hur en fungerande miljö 

planeras och konstrueras, byggnader byggs efter hur snyggt det är och inte efter hur praktiskt 

det blir för personer med synnedsättning.  

 

Resultatet visade att en ökad självständighet kunde möjliggöras med kompenserande 

strategier vid vistelse i obekanta miljöer. Detta framgår även av en studie utförd av Swann 

(2008) som belyser att personer med synnedsättning ofta använder sig av andra sinnen för att 

orientera sig och för att skapa en mental karta som de vid ett senare tillfälle kan plocka fram. 

Vidare skriver Arditi, (2005) att en obekant miljö kan orsaka svårigheter för personer med 

synnedsättning att självständigt vistas på obekanta platser. Detta överensstämmer med 

studiens resultat där oro uppkom över att hamna på en plats som de själva inte kunde förhålla 

sig till. Det kunde orsaka att nya platser undveks för att slippa vara beroende av andra. Därför 

är det viktigt att offentliga platser är byggda och organiserade på ett så logiskt och tydligt sätt 
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som möjligt så att personer med synnedsättning självständigt ska kunna orientera sig fram till 

olika objekt (Kielhofner, 2012).  

        

Resultatet av studien visade att obevakade övergångställen hämmar utförande av aktiviteten 

negativt och en känsla av otrygghet infinner sig. Få studier är gjorde inom området men enligt 

Van Houten, Blasch & Malenfant (2001) måste personer med synnedsättning tänka på en rad 

olika aspekter innan de korsar en gata, vilket kan upplevas som omöjligt för de med nedsatt 

syn. Detta kan bidra till att olyckor uppstår i trafiken eftersom det upplevs som ren fara för 

personer med synnedsättning att inte ha någon kontroll över hur situationen runtomkring ser 

ut. Van. et al (2001) studie visar också att övergångsställen som är ljud- och ljusreglerat kan 

vara svåra att tolka i trafiken vilket kan medföra att personen väljer att avstå från att gå där de 

måste korsa en gata. Enligt arbetsterapeutiska teorier kan det i sin tur leda till att ett 

aktivitetsproblem uppstår och att en minskad självständighet infinner sig (Kielhofner, 2012; 

AOTA, 2002). Till skillnad från Van. et al (2001) framkom det i studiens resultat att en viss 

trygghet uppkom vid bevakade övergångställen och en mindre säkerhetsrisk förekom. 

 

Resultatet av studien visade att deltagarna kände en viss otrygghet när det gällde gång- och 

cykelvägar som inte var uppdelade. Erfarenheterna var att de inte kunde utföra aktiviteter fullt 

ut som de hade önskat på grund av att de inte visste om det skulle komma en cykel som körde 

förbi i hög fart. Enligt Svensson (2012) ska gång- och cykelvägar vara urskiljbara och ha en 

tydlig avgränsad kant så personer med synnedsättning känner skillnad och på så sätt kan 

personer med synnedsättning utföra aktiviteter som upplevs som meningsfulla.   

 

Resultaten visade att vintertid försvårar tillgängligheten i utemiljön på grund av snön. Enligt 

Ripat, Redmond, och Graboweckys (2010) studie ansågs snö göra promenaden direkt farlig 

eftersom nedsatt syn kombinerat med instabila gångunderlag kunde öka risken för att falla. 

Vidare visar forskning (Ripat., et al. 2010) att snö som hindrande framkomligheten kunde 

påverka om aktiviteten blev av eller inte. Författarna anser därför att snöröjningen och 

sandning är två viktig aspekt att prioritera. 

 

Metoddiskussion 

Överförbarhet, giltighet, tillförlitlighet och delaktighet är begrepp som används för att styrka 

en studies trovärdighet (Lundman & Graneheim, 2012). Som grund har författarna valt att 

utgå ifrån dessa begrepp när metoden har diskuterats.  
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Missivbrevet som skickades ut kan möjligtvis ha orsakat en svårighet för vissa av deltagarna, 

eftersom de var tvungna att returnera ett svar, via mail, om de ville delta. Det i sin tur kan ha 

bidragit till det låga deltagarantalet och på grund av detta kan studiens överförbarhet ha 

begränsats till en viss del. Vad som författarna däremot anser kan ha ökat överförbarheten är 

att beskrivningen av analys, urval, och datainsamling är noggrant utförd. Det baseras på det 

Lundman och Graneheim (2012) skriver om att dessa komponenter kan öka chanserna att 

kunna överföra resultatet till andra grupper. 

 

Antalet deltagare i studien uppkom till nio och innefattade kvinnor. Eftersom det bara var 

kvinnor som valde att delta i studien kan det ha minskat möjligheterna att fånga upp ett 

bredare perspektiv på erfarenheterna från personer med synnedsättning. För att öka studiens 

giltighet menar Lundman och Graneheim (2012) att ett område ska bli belyst i så stor 

utsträckning som möjligt och då är det att föredra att både män och kvinnor inkluderas. 

Däremot får författarna en stor bredd i erfarenheter på grund av det stora ålderspannet och 

eftersom en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2012) eftersträvar en 

variation av bland annat åldersgrupper ökar studiens giltighet. Efter att drygt hälften av 

intervjuerna var genomförda märkte författarna att många av deltagarna hade liknande svar, 

en så kallad mättnad uppstod. Utifrån det bedöms att deltagarantalet var lämpligt eftersom fler 

deltagare troligtvis inte hade bidragit till ny information. Enligt Kvale (2009) kan ibland ett 

fåtal intensiva och djupare intervjuer ge bättre resultat än ett stort antal, om syftet är att 

inhämta erfarenheter som kan inbringa allmän kunskap. Vad som också ökar giltigheten är att 

författarna håller sig till personer med synnedsättning och deras erfarenheter vilket anses vara en 

styrka baserat på det Lundman och Graneheim (2012) skriver om att giltigheten ökar om det som 

beskrivs speglar det som är ämnat att beskrivas. En annan aspekt som också ökar giltigheten är 

att lägga fram citat från genomförda intervjuer (Lundman & Graneheim, 2012) vilket också 

presenterades i denna studie. 

 

Frågorna som ställdes under intervjun var semistrukturerade frågor och hade öppna 

svarsalternativ vilket gav en större flexibilitet till den som intervjuade att pendla mellan olika 

frågor och på så sätt ökade chanserna att få ut mer information av samtalet. Eftersom 

intervjuerna utfördes av två olika personer så kunde det variera en del i uppföljningsfrågorna 

men enligt Lundman och Graneheim (2012) kan det även belysa en större variation av 

deltagarnas erfarenheter vilket på så sätt kan öka studiens tillförlitlighet. 
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När, var och hur intervjuerna genomfördes bestämdes helt av deltagarna själva vilket kan ha 

varit en fördel eftersom det kan ha skapat en trygghet och en känsla av att deltagarna hade 

kontroll över intervjusituationen. Det som kan ha varit en disfavör gällande intervjuerna som 

utfördes öga mot öga kan ha varit att den som intervjuade lade in sin egen tolkning utifrån 

uppfattning av kroppsspråk. En risk med det kan då ha blivit att om den som intervjuade 

omedvetet undvek att fördjupa sig i frågor som deltagaren sände ut som obekväma. Det som 

däremot kunde ha varit en favör med att utföra intervjuerna på samma ställe som deltagaren 

befann sig på var att kroppsspråket kan ha fört med sig ytterligare en dimension till den 

insamlade informationen och berikat studien ytterligare. Telefonintervjuerna kan ha bidragit 

till att författarna hade lättare att upptäcka nyanser i rösten och anpassade därefter 

bemötandet. Det kan ha bidragit till att deltagarna kände sig mer avslappnade under 

intervjutillfället. En nackdel med telefonintervju var att inte kunna erhålla information genom 

att observera deltagarnas kroppsspråk. Eftersom studien var frivillig samt att deltagarna kunde 

avsluta sitt deltagande när som helst så kunde det ha bidragit till att deltagarna som ingick i 

studien var extra motiverade. Den extra motivationen kan i sin tur ha hjälpt författarna att få 

så pass bra och användbar information jämfört med om deltagarna hade blivit påtvingade att 

delta i studien. 

 

Författarna valde att inrikta sig på två län i Sverige vid val av deltagare, ett i södra delen och 

det andra i norr. Det öppnade upp för variation i den insamlade data och enligt Lundman och 

Graneheim (2012) ökar tillförlitligheten i en studie ju mer variationer av erfarenheter som 

beskrivs. Vidare menar Lundman och Graneheim (2012) att tillförlitligheten även ökar om 

båda författarna kodar och kategoriseras samt diskuterar dataanalysen tillsammans. 

Författarna använde sig av den metoden vid analysen och skapade på så sätt en ökad chans till 

en tillförlitlig grund för studiens resultat. Däremot kan en risk finnas att författarna blir 

färgade av varandra och inte märker nyanser som en tredje part eventuellt skulle notera. Vad 

som då anses ha ökat tillförlitligheten i studien var att författarna kontinuerligt hade en dialog 

och diskussion med handledaren om vad som ansågs vara rimliga metoder att använda sig av 

under arbetets gång.  

 

I en kvalitativ studie ska författarens delaktighet vara given eftersom det är tillsammans, med 

personen som blir intervjuad, som resultatet växer fram (Lundman & Graneheim, 2012) vilket 

resulterar i att resultatet blir färgat av författarnas åsikter och värderingar. Författarna i denna 
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studie har även arbetat på det sättet vilket innebär att studiens resultat inte helt utesluter 

påverkan från författarna.  

 

Konklusion 

De slutsatser som studiens resultat visade på var att tillgängligheten i utemiljön och på 

offentliga platser inte var fullt ut användbara för personer med synnedsättning och att det 

fanns en brist på kunskap i samhället gällande utemiljöns utformning. Under arbetet med 

studien har tanken hos författarna väckts gällande vidare forskning om personer med 

synnedsättning. Studien fokuserar på personer med synnedsättning och deras erfarenheter i 

utemiljö och på offentliga platser. Ytterligare forskning behövs gällande arbetsterapeuters 

inflytande på utformning och anpassning i den fysiska miljön vid nya byggnadskonstruktioner 

i samhället.     

 

Tillkännagivande 

Författarna vill ge ett stort tack till kontaktpersonerna på Synskadades riksförbunds 

lokalaföreningar och till deltagare som bidrog med sina erfarenheter till studien. Författarna 

vill även tacka handledaren Maria Prellwitz för all hjälp och stöd som hon har bidragit med 

under arbetet med studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Referenslista 

 

Arditi, A. (2005). Enhancing the visual environment for older and visually impaired persons. 

Alzheimer's Care Quarterly, 6(4), 294-299. 

 

Brouwer, D., Sadlo, G., Winding, K., & Hanneman, M. (2008). Limitations in mobility: 

experiences of visually impaired older people. British Journal Of Occupational Therapy, 

71(10), 414-421. 

 

Carlsson, G. (2004). Travelling by urban public transport: Exploration of usability problems 

in a travel chain perspective. Scandinavian Journal of Occupational Therapy,11(2), 78-89. 

 

Crews, J., Jones, G., & Kim, J. (2006). Double jeopardy: the effects of comorbid conditions 

among older people with vision loss. Journal Of Visual Impairment & Blindness, 100824-848. 

 

Durocher, E., Gibson, B., & Rappolt, S. (2014). Occupational Justice: A Conceptual Review. 

Journal of Occupational Science, 21(4), 418-430. 

 

Ellexson, M. (2004). Access to participation: occupational therapy and low vision. Topics In 

Geriatric Rehabilitation, 20(3), 154-172. 

Fisher, A.G. & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som 

främjar bästa praxis i arbetsterapi. Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.  

 

Good, G., LaGrow, S., & Alpass, F. (2008). An age-cohort study of older adults with and 

without visual impairments: activity, independence, and life satisfaction. Journal Of Visual 

Impairment & Blindness, 102(9), 517-527. 

Iwarsson, S., & Ståhl, A. (1999). Traffic engineering and occupational therapy: A 

collaborative approach for future directions. Scandinavian Journal Of Occupational Therapy,  

6(1), 21-28. 

 

Iwarsson, S., & Ståhl, A. (2003). Accessibility, usability and universal design—positioning 

and definition of concepts describing person-environment relationships.Disability & 

Rehabilitation, 25(2), 57-66. 

 

Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation: teori och tillämpning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundman, B & Hällgren-Granheim. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär,  Höglund-

Nielsen (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2., [rev.] (sid. 187-

199).  Lund: Studentlitteratur. 

Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (3., 

[uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Matsunaka, K., Inoue, A., & Miyata, Y. (2002). The effect of sight levels on daily stressors 

and coping styles. Japanese Psychological Research, 44(1), 1-8. 



20 
 

 

Myndigheten för delaktighet (2014). FN-konventionen. Hämtad 15 december 2014, från 

http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/  

 

Occupational Therapy Practice Framework: Domain and process [AOTA]. (2002). The 

American Journal of Occupational Therapy : Official Publication of the American 

Occupational Therapy Association, 56(6), 609-39. 

 

Persson, D., Erlandsson, L-K., Eklund, M. & Iwarsson, S. (2001). Value Dimensions, 

Meaning and Complexity in Human Occupation – A Tentative Structure for Analysis. 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2001(8), 7-18 

 

Ripat, J., Redmond, J., & Grabowecky, B. (2010). The Winter Walkability Project: 

Occupational Therapists' Role in Promoting Citizen Engagement. Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 77(1), 7-14. 

 

Roentgen, U. R., Gelderblom, G. J., & de Witte, L. P. (2012). The Development of an Indoor 

Mobility Course for the Evaluation of Electronic Mobility Aids for Persons Who Are Visually 

Impaired. Assistive Technology, 24(3), 143-154. doi:10.1080/10400435.2012.659954 

 

Seybold, D. (2005). The psychosocial impact of acquired vision loss—Particularly related to 

rehabilitation involving orientation and mobility. International Congress Series, 1282, 298-

301. 

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2013). Kategorier av synnedsättning. Hämtad 21 maj, 

från http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Synnedsattning/Kategorier-

av-synnedsattning/  

 

Svensson, E. (2012). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. (5. utg.) Stockholm: Svensk byggtjänst. 

Sverige. Boverket (2005). Enklare utan hinder [Elektronisk resurs]. (1. uppl.) Karlskrona: 

Boverket. 

 

Synskadades riksförbund. (2004). Synskadad. Hämtad från 

http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/synskadad.pdf  

 

Synskadades riksförbund. (2013). Vem är synskadad. Hämtad 11 december 2014, från 

http://www.srf.nu/om-synskador/vem-ar-synskadad/  

 

Synskadades riksförbund. (2014). Fysisk miljö. Hämtad 15 december, från 

http://www.srf.nu/fragor-vi-driver/fysisk-miljo/ 

 

Swann, J. (2008). Visual impairments: environmental considerations. Nursing & Residential 

Care, 10(2), 90-92. 

 

http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Synnedsattning/Kategorier-av-synnedsattning/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Synnedsattning/Kategorier-av-synnedsattning/
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/synskadad.pdf
http://www.srf.nu/om-synskador/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/fragor-vi-driver/fysisk-miljo/


21 
 

Van Houten, R., Blasch, B., & Malenfant, J. (2001). A comparison of the recognition distance 

of several types of pedestrian signals with low-vision pedestrians.Journal Of Rehabilitation 

Research & Development, 38(4), 443-448. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Willard, H.S., Spackman, C.S., Crepeau, E.B., Cohn, E.S. & Schell, B.A.B. (red.) (2009). 

Willard & Spackman's occupational therapy. (11. ed). Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

World Health organization. (2014). Visual impairment and blindness. Hämtad 19 maj, från 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/


22 
 

Bilaga 1 

Frågor 

Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Aktiviteter, civilstånd, stad eller by, ålder? 

 

Kan du beskriva dina erfarenheter av att vistas i utemiljö? 

 

Vad har du för erfarenhet av att åka med transportmedel? 

Finns det något som möjliggör att du kan åka till exempel, buss, spårvagn eller tåg? 

Finns det något som hindrar dig från att åka buss, spårvagn eller tåg? 

 

Vad har du för erfarenhet av att vistas ute på gator och torg? 

Finns det något som möjliggör att du kan vistas på gator och torg? (till exempel 

övergångställen, trottoarer, taktila plattor, ledstråk) 

Finns det något som hindrar dig från att vistas ute på gator och torg? 

 

Vad har du för erfarenhet av att vistas i offentliga byggnader? 

Finns det något som möjliggör att du kan vistas i offentliga byggnader? (tex 

köpcentrum, kyrkan, apotek)  

 

Finns det något som hindrar dig från att vistas i offentliga byggnader? 

 

Har utemiljön förändrats under de senaste 10 åren, i så fall på vilket sätt? 

 

Vilka erfarenheter har du av tillgänglighet av utemiljön på sommaren? 

Följdfrågor: 

Finns det något som möjliggör tillgängligheten i utemiljön på sommaren? 

Finns det något som hindrar tillgängligheten i utemiljön på sommaren?  

 

Vilka erfarenheter har du av tillgänglighet av utemiljön på Vintern?  

Följdfrågor: 

Finns det något som möjliggör tillgängligheten i utemiljön på vintern? 

Finns det något som hindrar tillgängligheten i utemiljön på vintern?  
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Berätta om det finns någonting i dagsläget som du skulle vilja göra utanför hemmet men 

som du inte kan på grund av den fysiska miljöns utformning?  

Om du fick bestämma, hur skulle den optimala tillgängligheten i utemiljön kunna se ut? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i forskningsstudie 

För personer med synnedsättning kan den fysiska utemiljön vara en utmaning eftersom 

den inte är tillgängligt för alla. Det framkommer i FN-konventionen att ingen ska 

diskrimineras och att omgivningen och utemiljön ska vara tillgängliga för alla. För att 

personer med synnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället måste utformning på 

den fysiska utemiljön bli mer tillgänglig. Syftet med studien är därför att undersöka 

vilka erfarenheter personer med synnedsättning har gällande tillgänglighet i utemiljöer.  

 

Vi har fått ditt namn av synskadades lokala riksförbund och kontaktar dig för att du är 

medlem i Synskadades riksförbund och har en synskärpa som är 0,3 eller mindre. Vi 

som kommer att utföra studien är två studenter som läser arbetsterapeutprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Vår förhoppning är att resultatet av studien ska tillföra 

arbetsterapeuter och andra yrkesprofessioner en ökad kunskap om miljöns betydelse för 

tillgänglighet i utemiljöer. Kunskapen förväntas kunna bidra till att förbättra 

utformningen av utemiljöer som i sin tur kan skapa ett mer rättvist samhälle.  

 

Vår önskan är att göra en intervju som beräknas ta ca 45 minuter. Intervjun kommer att 

utföras utifrån dina önskemål gällande om du vill göra intervjun via telefon eller träffas 

personligen. Intervjun kommer att spelas in på band och förvaras inlåst och plockas bara 

fram när den ska bearbetas. Bandet kommer att förstöras efter studiens slut. Ditt 

deltagande är anonymt och kommer inte kunna identifieras i den färdigställda studien. 

Studien är frivillig och du är inte bunden vid något avtal utan kan när som helst avbryta 

din medverkan utan att ange något skäl. Den färdiga studien kommer att finnas 

tillgänglig på universitetes Hemsida 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html under sommaren 2015. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien ber vi dig fylla i det bifogande svarsbrevet 

och skicka det till någon av oss via e-post. Därefter tar vi kontakt med dig via telefon 

för att ge dig ytterligare information om din medverkan i studien. Om du har frågor 

angående studien kontakta gärna oss. 

 

 

 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Med vänliga hälsningar 

 

Karin Rehntoft   Jannike Ehn 

Tel: 0760-268253   Tel: 070-2535357 

Götgatan 19    Västra brogatan 14 

582 31 Linköping   972 45 Luleå  

renkar-2@student.ltu.se   janehn-1@student.ltu.se  

 

Handledare: Maria Prellwitz,  

Universitetslektor, instutitionen för hälsovetenskap, vid Luleå tekniska universitet.   

Tel. 0920-491000  
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Svarsbrev 

 

Jag har tagit del av studiens syfte som har för avsikt att undersöka personer med 

synnedsättning och mina erfarenheter av tillgänglighet i utemiljöer. 

 

Jag har tagit del av informationen om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag 

kan avbryta den om så önskas. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in 

på band. 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

_________________________________ 

Underskrift 

__________________________________ 

Telefonnummer 

 


