
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KRISTINA BERGGREN 

Masterexamensarbete på KONSTFACK 2010 

 Institutionen för Inredningsarkitektur och möbeldesign, IN SPACE 

Under professorerna Karin Nyrén och Vesa Honkonen 

Handledare: 

Andreas Nobel 

Anna Odlinge 

Dagny Mörk, Bygg klokt 

Jan Öqvist 

Karin Nyrén, kursansvarig 

Karin Månsson, Bygg klokt 

Karin Tyrefors 

Matti Klenell 

Tommy Hagström, Bygg klokt 

Ulf Klarén 

Vesa Honkonen 

TILLGÄNGLIG

ESTETIK.



2 

 

Förord 

Med mer inblick och kunskap om olika funktionsnedsättningar och vad som 

krävs för bättre tillgänglighet, kan ja skapa miljöer som tillfredställa och 

tilltala betydligt fler än vad många miljöer gör idag.  

 

 

Sammanfattning 

Jag har skapat en form som bygger på tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörelseförmåga och nedsatt syn. Varje formmässigt beslut grundar sig i ett krav 

eller regel ur ”Boverkets byggregler” och rekommendationer från personer med 

funktionsnedsättningar och resultat från mina experiment. 

 

Att ha tillgänglighet som utgångspunkt har varit en utmaning. Tillgänglighet 

är ett komplext ämne för att det skall tillfredsställa väldigt många. De som inte 

ser, de som ser, de som inte hör och de som hör, de som behöver ljus och de som 

behöver mörker osv. och alla de som skall betala för hela byggnationen. 

 

Jag tycker många gånger att medel som gör att en miljö blir tillgänglig inte hör 

ihop med övrig arkitektur. Därför har jag satt mig in i problematiken 

funktionsnedsättningar och försökt skapa en miljö som har tillgänglighet med i 

början av processen för att integrera det i arkitekturen. Där av titeln 

”Tillgänglig estetik”. 
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Inledning 

”Under de senaste åren har medvetenheten ökat om att bra formgivning – 

oavsett om det gäller allmänna platser, byggnader, inredning eller produkter – 

också ökat tillgängligheten. 

Självklart är det en omöjlighet att skapa miljöer som i detalj tillgodoser alla de 

krav olika minoritetsgrupper kan tänkas ställa. Det är dock fullt möjligt att 

formge miljöer på ett sådant sätt att det stora flertalet kan vistas i dem och 

därigenom öka livskvaliteten för alla. 

 

Målsättningen med all formgivning av byggnader och offentliga miljöer måste 

vara att alla människor någotsånär fritt och självständigt skall kunna röra sig i 

dem. Detta förutsätter att denna målsättning finns med redan från första 

början i alla formgivningsprocesser. 

 

Med kunskap och ganska små medel kan man skapa miljöer som är tillgängliga 

för de allra flesta utan att fördenskull göra avkall på estetik och god 

formgivning.” 1 

 

 

Bakgrund 

Intresset för kreativa lösningar för tillgänglighetsanpassning började då jag 

sommaren 2007 praktiserade på White arkitektkontor i Göteborg och fick vara 

med och jobba med ett helt nytt koncept till Rörstrand museum i Lidköping. 

Vi hade en delpresentation för beställaren och då var även en kvinna från 

handikappförbundet med. Hon var överväldigad över de lösningar på 

tillgänglighet som presenterades. Hon förklarade att det sällan tänks 

tillräckligt på de funktionshindrades situation och att det behövs kreativa 

lösningar på detta. Där såddes det ett frö hos mig. 

 

Jag har varit med på flera seminarier och workshops med tema tillgänglighet 

där personer med olika erfarenheter och handikapp berättade om hur de tar sig 

fram och vilka hinder och svårigheter de möter, men även på bra exempel på 

lösningar på tillgänglighet.  

 

I en workshop som Blomsterfonden anordnade var vi en grupp på 9 personer 

med olika bakgrund och kompetens som diskuterade seniorboende. Vi spånade 

idéer kring en boendeform där människan kan bo från det att de är unga till att 

de blir gamla, så att de inte måste flytta då de blir svagare och behöver 

hjälpmedel.  

 

 

                                                        
1  SRF Synskadades riksförbunds hemsida. http://srfriks.org/ 
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Mål 

Ofta ses tillgänglighetsaspekten som ett nödvändigt ont. Något som man måste 

ha med och något som hindrar det estetiska uttrycket och kanske som man 

lägger till som en lösning i efterhand. 

 

Vi är inne i ett paradigmskifte där vi tänker mer långsiktigt vad gäller miljö, 

ekonomi och även tillgänglighet. Det tänks mer på det i början av processen 

vilket alla tjänar på i slutändan.   

 

Jag vill bidra till att tillgängligheten blir en naturlig och integrerad del i 

arkitekturen. Det ska inte vara något man senare skall behöva lägger till, som 

kan störa den övriga arkitekturen, utan det ska finnas med redan i början i 

planeringsstadiet.  

 

Jag vill integrera sociala och praktiska verktyg i arkitekturen. Att väcka till 

liv, underlätta och stimulera, beroende på vem är. Detta inte som lösryckta 

delar, utan som en sammanhållen helhetsarkitektur. 

 

 

Syfte 

År 2010 skall Sverige vara tillgängligt för alla. Människor blir äldre och de 

äldre, ca 1,6 miljoner personer är över 65 år. Gruppen 80 år och äldre förväntas 

öka kraftigt.   

 

Det finns ett stort behov av nya lösningar på arkitektur som fungerar för alla. 

Målet är att alla skall kunna leva självständigt i så stor mån och så länge som 

möjligt. I många fall är det inte det fysiska funktionshindret som är den stora 

svårigheten. Det är den fysiska miljön som är utformad på ett sådant sätt att 

handikapp uppstår och hindrar människors självständighet och sociala 

integration. 

 

I detta arbete vill jag fördjupa mig i ämnet ”tillgänglighet för personer med 

funktionshinder”. Jag tycker att det är meningsfullt och intressant i tider som 

dessa då det händer mycket på denna front. Jag vill skapa en miljö som är 

tillgänglig för så många som möjligt, och med det som utgångspunkt låta en 

miljö ta form. Genom och lära mig så mycket jag kan både om vad som krävs 

för att personer med förhinder skall kunna leva så självständigt som möjligt 

och hur vi som människor fungerar som art. Och från en annan vinkel hur 

arkitekturen kan fungera som verktyg vad gäller tillgänglighet och 

kommunikation. 

 

Jag ser ett behov av kreativa utföranden på tillgängliga miljöer. Som det ser ut 

idag ser vi ofta hjälpmedel som en applikation eller som en speciell funktion vid 

sidan av för att tillgänglighetstänkandet inte funnits med i början av 

projekteringsprocessen.  
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Problemformulering 

Hur kan en miljö se ut som är skapad utifrån tillgänglighetens möjligheter?  

 

 

Metod 

• Research 

• Formstudier i cad, sketch up och i pappersmodell 

• Intervjuer 

• Experiment med glasögon som beskriver hur det är att vara synskadad för  

   att hitta ett tydligt visuellt språk. 

• Undersökande av färger och nyanser i NCS-systemet  
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Uppläggning och genomförande 

STEG 1 - Research 

Jag har läst en bok som heter Märk världen ”En bok om vetenskap och 

intuition” av Tor Nørretranders. Jag ville få en inblick i hur vi människor som 

art uppfattar världen omkring oss. Den beskriver olika teorier om hur vårt 

medvetande fungerar och hur vi märker och uppfattar vår omvärld med hjälp 

av våra sinnen.  

 

Genom att studera ”Bygg ikapp” och andra skrifter får jag en inblick i 

standarder, regler och riktlinjer kring tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar i byggd miljö i Sverige. 

 

Jag träffar Finn Petrén grundare till ”Design för alla”. Han berättar om hur de 

jobbar och om tänket kring ”Design för alla”. De vill helt enkelt att man i 

början av designprocessen tänker på att alla skall kunna bruka produkten eller 

miljön.  

 

Jag har kontakt med ”Bygg klokt”, som är en organisation där arkitekter och 

representanter från olika handikappsförbund samarbetar för en mer tillgänglig 

miljö för alla. Där har jag bl. a. träffat Dagny Mörk som är synskadad och 

kunnat fråga om hur hon upplever olika miljöer.    

 

Jag har tagit reda på vad det finns för olika handikapp och satt mig in i vilka 

hinder de stöter på och vad som krävs för att deras vardag skall flyta på så 

självständigt som möjligt.  

 

 

Olika handikapp 

• nedsatt rörelseförmåga  

• nedsatt syn  

• nedsatt hörsel och dövblindhet  

• nedsatt kognitiv förmåga  

• astma och allergier  

• stomi och inkontinens  

• psykisk funktionsnedsättning  

• nedsatt röst- och talfunktion  

• läs- och skrivsvårigheter  

• andra funktionsnedsättningar 

 

Jag går endast in på de två första grupperna, då det är de som innefattar 

rörelse och orienteringsförmåga. 

 

  

http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1402
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1403
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1404
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1405
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1406
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1407
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1408
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1409
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1410
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1411


8 

 

Nedsatt rörelseförmåga 

Nedsatt rörelseförmåga kan innebära gångsvårigheter. Det kan förutom skador 

eller sjukdomar som berör rörelseorganen förorsakas av t ex. balansrubbningar, 

nedsatt koordination, smärta eller nedsatt ork och uthållighet t ex på grund av 

hjärt-, kärl-, eller lungsjukdomar. Personer med gångsvårigheter kan ha lätt att 

snubbla och har ofta svårt att gå långa sträckor. De har särskilt svårt att gå i 

trappor och på halkigt, ojämnt underlag.  

Många använder gånghjälpmedel som kryckor, käppar eller rullator. Den som 

använder gånghjälpmedel är ofta funktionellt enhänt eftersom den ena handen 

är upptagen med att hålla gånghjälpmedlet.  

 

Nedsatt rörelseförmåga kan även innebära nedsatt funktion i armar och händer 

pågrund av t ex. stelhet och smärta vid rörelse, nedsatt kraft, nedsatt precision 

eller känselbortfall.  

 

Tillgänglighet för människor med nedsatt rörelseförmåga innebär främst att det ska 

vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön.  

 

 

Förutsättningar för tillgänglighet för personer med rörelsehinder   

• underlaget är jämt och fast  

• att det går att ta sig fram utan att passera branta lutningar, trappor, höga 

  trösklar (max 2 cm), trånga passager och tunga dörrar  

• ingen ska tvingas till långa omvägar  

• handtag och reglage är lätthanterliga och sitter inom räckhåll även för dem   

  som använder rullstol och kanske också har nedsatt arm- och handfunktion  

• att det finns räcken att hålla vid trappor och ramper 

• byggnader bör utformas så att nivåskillnader tas upp av hiss.  

• ramper bör inte luta i sidled och helst inte svänga. De bör alltid kompletteras 

med trappa.  

• Bra synlighet på håll, så att de ser vart de ska. 
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Nedsatt syn 

Endast ett fåtal av gruppen synskadade är helt blinda, den stora majoriteten 

har synskador med större eller mindre synbortfall. Olika synskador resulterar i 

olika förutsättningar vad gäller synbarhet. Det varierar också från 

individ till individ.  

 

Följande grupper av synskador kan man dock säga gäller generellt: 

• begränsat synfält – svårigheter att se åt sidorna eller i över- och nederkant 

• förlust av det centrala synfältet – svårigheter att se detaljer 

• grav närsynthet – allting blir suddigt 

• okontrollerade rörelser i ögongloben 

• svårighet att fokusera 

• mörkerblindhet, ljuskänslighet och bländning. 

 

”Grön starr innebär att det perifera synfältet först faller bort, medan andra 

sjukdomar som t ex. diabetes kan medföra fläckvis bortfall. Vanlig 

åldersförändring är bortfall av det centrala synfältet.” 2 

 

Här är olika exempel på ungefär hur man kan se om man är synskadad. 

 

           
Grå starr- suddigt.              Diabetes     Näthinneavlossning 

 

           
Grön starr   Gula fläcken    Retinitis pigmentosa 

 
Bilderna kommer från synskadades riksförbunds hemsida www.srfriks.org 

  

 

Flera typer av synskador medför att man är mycket känslig för bländning. 

Bländning uppstår när kontrasten, dvs. skillnaden i ljushetsgrad mellan ytor i 

synfältet, är för stor. När man blir bländad ser man ingenting.3 

 

”Färgblindhet hos människor är oförmåga att uppfatta skillnader mellan vissa 

eller alla färger som andra människor kan urskilja. Den vanligaste formen av 

färgblindhet är någon form av röd-grön färgblindhet. Detta innebär att den 

                                                        
2 SRF Synskadades riksförbunds hemsida. http://srfriks.org/ 
3 SRF Synskadades riksförbunds hemsida. http://srfriks.org/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rg
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färgblinde endast med svårighet, eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött 

och grönt. En mera sällan förekommande defekt är kombinationen gult och 

blått (de s k komplementfärgerna till rött och grönt). 

Ännu mer sällsynt är total färgblindhet, monokromatism, som innebär att 

endast skillnader i ljusstyrka kan uppfattas”.4  

 

Så här kan man uppfatta färger om man är färgblind. Övre raden är 

normalseende.  

 

 

Den undre bilden är samma bild, fast så som en person med rödgrön 

färgblindhet skulle se den. 

 

 
 

 
 

 

De enskilda färgerna ser ut som enligt nedan. Först normalseende, därefter 

rödgrön färgblindhet: 

 

    RÖD, ORANGE GUL, GRÖN, TURKOS, BLÅ, LILA.  

    RÖD  ORANGE GUL, GRÖN, TURKOS, BLÅ, LILA.        

  

Hämtat från http://www.tydal.nu/article/vad-ser-fargblinda/ 

 

Grön och röd i kombination eller om de är för sig själva gör ingen skillnad i 

uppfattningen av dem.  

 

 

Färgseendet kan vara olika i de båda ögonen. 

 

För att veta var man befinner sig och hitta dit man ska måste man ta emot och 

bearbeta information från omgivningen. Personer utan användbara synrester 

orienterar sig enbart med hjälp av känsel, hörsel och lukt i kombination med 

logiskt tänkande. Blinda människor orienterar sig oftast med hjälp av 

teknikkäppen, den vita käppen. Käppen informerar om nivåskillnader och 

hinder i intervallet ca 10-35 cm över golv. Inomhus håller man i allmänhet 

käppen diagonalt framför sig och får på så sätt informationen. Om det finns en 

vägg, följer man gärna denna.  

 

Tillgänglighet för personer med nedsatt syn innebär att man ska kunna orientera 

och förflytta sig utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker.  

 

                                                        
4 www.fargblind.se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Komplementf%C3%A4rger
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusstyrka
http://www.tydal.nu/article/vad-ser-fargblinda/


11 

 

Ledstråk som kan följas av den som använder teknikkäpp samt 

kontrastmarkeringar är exempel på medel som kan användas för att uppnå 

detta. Tillgång till personlig service till exempel i form av ledsagning är ofta en 

förutsättning för att en obekant miljö ska vara tillgänglig.  

 

För personer med synrester påverkas förutsättningarna för att fungera i den 

fysiska miljön av dagsljus, belysning och färgsättning.  

 

Förutsättningar för tillgänglighet för personer med synskador.  

• enkel och logisk planlösning 

• ledstråk  

• Bra belysning/ljus som inte bländar. Avskärmning av dagsljus. 

• Färgsättning och belysning som underlättar rumsuppfattningen, och att   

  viktiga byggnadsdelar markeras.  

• Orienteringspunkter som gör att man känner igen var man befinner sig. 

• God ljudmiljö, för att man skall kunna bedöma miljöns utformning.  

• Möjlighet till säker förflyttning. Inga hinder i gångytor. Markera eventuella   

  hinder som ändå finns, t ex. trappor och stora glasytor.  
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STEG 2 

 

 

Idé nummer ett till projekt. 

Jag började med att välja en befintlig plats som jag inte tycker fungerar ur 

tillgänglighetssynpunkt. Då kunde jag utgå från de underlag som finns. Efter 

att jag jobbat med det projektet ett tag insåg jag att jag höll på att 

tillgänglighetsanpassa platsen.  

 

Jag vill jobba med ett objekt som formas av tillgänglighet. Inte göra 

applikationer och korrigeringar.  

 

 

Idé nummer två till projekt är det jag gått vidare med. 

Jag vill att det objekt jag gör har en form och estetik som bygger på 

tillgänglighet för personer med olika funktionshinder.  

Jag vill skapa en form där det är lätt att ta sig runt i även för personer med 

funktionshinder. Det skall kännas tydligt att ta sig runt i byggnaden även för 

den som är synskadad. De estetiska värdena är väl avvägda och tillfredsställer 

även den som ser. 

 

Jag vill jobba med formen på rummet för att skapa ett tydligt och logiskt flöde 

och på ett bra sätt få in dagsljus. Sedan med belysning och kontraster i kulör 

och ljushetsgrad för att göra rummet så visuellt tydligt som möjligt.  

 

Enligt ”boverkets byggregler” BBR skall entréer och kommunikations-

utrymmen kunna användas av personer med nedsatt rörelse och 

orienteringsförmåga och ha tillräckligt med manövreringsutrymme för rullstol. 

Förflyttningsvägar skall utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig 

utan hjälp. 

  

Jag kommer i huvudsak utgå från synskadade och rörelsehindrade. 
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Form 

Jag väljer att ha en form som fungerar som en grundform att utgå ifrån. Jag 

bestämmer att det är en kub som är 9 x 9 x 9 meter. För att göra den mer 

flexibel delar jag upp den i 27 lika stora kuber.  

 

Interiör och exteriör ser ut som det gör för att det fungerar bäst så ur 

tillgänglighetssynpunkt på insidan.  

 

     
 

Jag tillämpar de riktlinjer som finns enligt BBR – boverkets byggregler, 

resultat av mina experiment, sunt förnuft.  

 

 

Funktion 

Jag har en startpunkt som jag kallar startpunkt och ligger i entrén och tre 

målpunkter som jag kallar A, B och C i byggnaden. Målpunkterna har ingen 

specifik funktion, mer än att man skall kunna ta sig dit. De skulle i praktiken 

kunna vara t ex. olika mottagningar, men här abstraherar jag och kallar de A, 

B och C. Jag placerar en målpunkt på varje våning. 

 

 

 
 

Rummet har ingen specifik funktion i sig mer än att det erbjuder bra 

rörelsemöjligheter och att det är ett tydligt rum visuellt.  

 

Jag kommer i utformningen arbeta kring orden: 

TILLGÄNGLIGHET 

TYDLIGHET 

ORIENTERING 

FLÖDE 

SÄKERHET 
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Utformning plan 1 
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PLAN 1 

Entrén 

För att komma in i byggnaden måste man hitta entrén. Jag lägger entrén i 

mitten på bottenplan. Det känns tydligt och logiskt. Visuellt och för den som 

orienterar sig med teknikkäpp är det tydligare om entrén skjuter in en bit från 

övrig fasad. 

 

 

 

 

 

 

 

Orienterbarhet 

Krav på orienterbarhet tas upp i BBR och ALM (tillgänglighet på allmänna 

platser). Bland annat sägs att viktiga målpunkter skall vara lätta att hitta och 

gångvägar lätta att följa.  

 

”Att orientera sig innebär att uppfatta rummet där man är, hitta dit man ska, 

förstå när man är framme, hitta tillbaka till utgångspunkten eller ut ur en 

byggnad. Synen är det sinne som ger mest information om omgivningen, men 

även hörseln ger viktig information. Känsel, hörsel, och det kinestetiska sinnet 

(muskelsinnet som ger känslan för kroppens rörelse och läge) och luktsinnet kan 

också ge information. ” 5 

 

När man kommer in genom dörrarna är det viktigt att man får en överblick 

över rummet och får information om vart man ska.  

Antingen kommer man till platsen för första gången, eller så har man varit där 

tidigare och har kunnat skapa en ”inre kartbild” över platsen. I båda fallen 

handlar det om att kunna förstå vart man ska.  

 

”Orientering underlättas om planlösningen är överblickbar, enkel och logisk. 

Det skall vara lätt att komma ihåg hur man skall gå, att skapa en ”mental inre 

kartbild”.  

Det bör vara få riktningsändringar, få alternativ att välja på, raka gångstråk, 

rätvinkliga riktningsändringar (dock kan själva hörnen vara rundade eller 

avfasade). Tydliga gränser mellan ytor med olika funktioner, som t.ex. mellan 

möbleringsytor och gångytor.”6  

 

Även en visuellt tydlig miljö underlättar.  

 

När man kommit fram dit man ska, skall det synas att man kommit rätt. 

Dagny Mörk som jag träffat genom ”bygg klokt” är gravt synskadad. Hon 

säger att det är bra när det står på golvet i entrén vart man kommit. Då vet 

hon snabbt om hon kommit rätt.  

                                                        
5 Bygg ikapp s. 58 
6 Bygg ikapp s. 59 
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Hiss och trapp 

För att ta sig mellan de olika våningarna kvävs någonting att transporteras 

med eller via. Hiss bör kompletteras med trappa och vice versa. 

 

Trappan skall vara lätt att gå i. Den är 1200 mm bred. Det ger plats för 2 

personer att mötas och stegen är 15 cm höga och 30 cm djupa i gånglinjen. 

Trappan har 10 steg innan den vänder 90 grader åt vänster. Det är att föredra 

att ha räta vinklar i riktningsändringar.  

 

Det finns ledstänger på båda sidorna för de som är som av någon anledning 

endast kan använda ena handen. De sitter på en höjd av 900 mm. 

Ledstängerna placeras så att de dras 30 cm förbi översta och nedersta 

trappsteget.  

    

Jag prövar mig fram med olika placeringar i en 

”öppen modell” och kommer fram till att jag 

placerar de i mitten av formen. Jag vill att det är 

något man möter ganska direkt när man kommer 

in för att det skall vara logiskt och enkelt att ta sig 

vidare i byggnaden. Men även för att korta 

avstånd är en fördel mellan angöringsplats och 

entré och att det är bra att planera så att det finns 

naturliga ledytor och komplettera med konstgjorda 

ledytor över öppna ytor om det skulle behövas. 

Hissen fungerar lite som hjärtat i byggnaden där 

trappan är ett alternativ för dem som föredrar det 

och ifall hissen skulle vara ur funktion.  

 

I övrigt tycker jag att ett rum blir mer intressant om man kan gå runt och 

finna olika vägar till sitt mål. Möjligheten till olika sätt att röra sig i rummet 

ökar upplevelserikedomen. 

 

Trappan är logiskt placerad precis intill hissen så att den är lätt att hitta.  

Den som orienterar sig utan fullgod syn har mycket svårt att se nivåskillnader 

av olika slag. En yta kan uppfattas platt, trots att det kan finnas både trappor 

och andra nivåskillnader. Trappor bör därför inte placeras i gångriktningen, 

utan åt sidan. Hissen har en storlek på 2000 x 1400 mm och har en dörröppning 

på 900 mm. Det ger bra utrymme för större rullstol och även för den som har 

stelt ben och behöver sitta med benet utsträckt.  

 

Vid hissen har jag placerat 2 hissknappar. Det är bra med 2 alternativ. Dagny 

säger att hon automatiskt letar efter hissknappen precis bredvid hissdörren. 

Medan en som sitter i rullstol föredrar en som sitter mer framför hissdörren, då 

de måste nå den då de sitter i rullstolen. Reglagen placeras med underkant max 

80 cm över golvet.   
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Flöde 

De smalaste korridorerna är 1300 mm. Det ger gott utrymme för en eldriven 

rullstol. Uppe i högra hörnet vill jag att det skall finnas utrymme för en större 

rullstol att vända 360 ˚, och ser till att det finns ett utrymme av en cirkel med 

en diameter på 1800 mm.  

 

För att det skall få plats skjuter jag ut en kub 3 x 3 meter stor kub en bit.  

Med det får jag ett fint ljusinsläpp av dagsljus från de nya kortsidorna som 

uppstår. Jag låter det vara glasat för alla öppningar. 

 

Om färgsättning på plan 1 beskrivs från sid 21. 

 

 

PLAN 2  

Om man skall ta sig vidare upp till våning 3 har man trappan väl synlig 

framför sig snett till vänster. Man kommer inte rätt på den vilket känns 

sympatiskt om man skall stanna på våning två.  

 

   
 

 

På våning två kan man gå till målpunkt B. Kommer man upp via trappan 

håller man till höger och följer man räcket och man kommer fram till punkt B.  

 

Kommer man upp via hiss kommer man ut mer i mitten av byggnaden. 

Utanför hissen finns gott om utrymme för rullstolar att svänga runt utan risker 

att stöta i något. Även där finns ett räcke med avvikande färg och ljushet mot 

omgivningen som man kan följa för att nå målpunkt B.  
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Jag prövar mig fram med olika former på rummet för att få ett naturligt flöde. 

Att ha runda hörn med stor radie kan förvirra när man kommer med 

teknikkäppen. Det kan vara tydligare om man har tvära vinklar så man förstår 

om att väggen tar slut och att man kan byta riktning. Samtidigt för den som 

ser kan det vara trevligt att ha ett ”mjukare” uttryck i rummet och den som 

går och följer räcket blir det bekvämt och trevligt att följa något som har 

rundare övergångar.   

 

 

PLAN 3 

 

        
 

 

Kommer man upp med hiss har man gott med plats för rullstolen utan att det 

finns risk att komma när trappan. I ena hörnet finns det en sittplats i och med 

att en kub har flyttats upp och släpper in ljus genom taket.  

 

 

Öppningar 

Enligt BBR 8:21 bör stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av 

korridorer i publika lokaler kunna skärmas av så att dagsljuset inte bländar.  

 

Vad gäller armaturer så gäller det att de har effektiv avskärmning för att de 

skall undvika att blända. Det samma gäller öppningar såsom fönster och 

glasade dörrar osv. Den ljusmässiga skillnaden mellan ute och inne bör enl. 

bygg ikapp alltid vara mjuk.  
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På vissa platser har jag placerat öppningar för att få in dagsljus. De är 

placerade så att de fungerar som vägledning och förstärker rummets form och 

gör det tydligt då blicken söker sig till de ljusaste partierna i synfältet.   

 

För att minimera bländningsrisken har jag skjutit ut en kub och fått 

ljusinsläpp från de nya kortsidorna som uppstår. På så sätt kommer det in 

indirekt ljus som man inte blir direkt bländad av. 

 

     
 

 

Entrépartiet är av glas för att släppa in ljus och ge ett öppnare uttryck. Stora 

glaspartier måste markeras tvärs över för att man inte skall tolka det som en 

öppning eller passage. En 20 cm bred markering på en höjd av 140-160 cm. 

Istället för att göra en markering på glaset placerade jag perforerad plåt 

utanför glaset. Jag färgsatte partiet i en stark kulör som avviker mot 

omgivningen och dörren i en ljusare kulör så risken för att det uppfattas som 

hålighet minskar. 

 

 
 

Belysning 

Bra ljusförhållanden gör det lättare för synsvaga människor att orientera sig. 

Det är viktigt att belysningen är bländfri. Det går till exempel lättare att 

upptäcka nivåskillnader och kontraster. 

En jämn allmänbelysning behövs. Alla gångstråk skall ha belysning som gör 

dem lätta att uppfatta och följa.  

 

Belysning får inte komma underifrån eller vara riktad utåt i en lokal. 

Halogenbelysning upplever många som problematisk, eftersom den bländar, 

särskilt i mörk omgivning. 

Lysande skyltar är också mycket svåra att uppfatta. De upplevs som 

bländande. 
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Visuell tydlighet i rummet  

Med hjälp av färgsättning vill jag förstärka rummet så att man som synskadad 

i största mån skall förstå rummet trots få synrester. Genom att jobba med olika 

kulörer och ljushetskontraster på olika ytor och markera vissa delar vill jag 

skapa ett tillgängligt och tydligt rum.  

 

Ur bygg ikapp om färg och visuell kontrastmarkering; 

• Mycket mättade och starka färger kan verka tröttande.  

• Färgkombinationer som används för varselmarkeringar bör inte användas i 

andra sammanhang.  

• Matta till halvmatta färger bör användas för att undvika reflexer.   

• Färgmarkeringar bör göras med tydliga färger. Basfärgerna röd, blå, gult, 

grönt, vitt och svart är lätta att känna igen. 

 

 

Det som skapar tydlighet är konstraster. Tydligast är 

LJUSHETSKONTRAST sedan MÄTTNADSKONTRAST och sist  

KULÖRHETSKONTRAST. 

 

 

Ljushet 

 

  
 

Ljushetstalen bör skilja minst 40% för att skillnaden skall bli synbar. 

 



21 

 

Mättnad                          Kulörthet 

 

    
 

 

 

För att öka synbarheten för personer med nedsatt syn och är färgblinda krävs 

minst 40 % skillnad i ljushetstal mellan ytor eller objekten osv.  
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Studier av tydlighet i rum. 

När jag tittar mig omkring i stadsmiljön är gul den färg som oftast används för 

att markera något som ska uppmärksammas. I vissa fall används 

varningsmarkering som är starkt gul och svart för att markera områden som 

bör uppmärksammas. Egentligen är det vit och svart som är maximal 

ljushetskontrast. Varför gul och svart används är för att det är stor 

ljuskontrast mellan dem och gul är en färg som är ljus och varm och sticker 

därför ut.   

           
 

 

 

Här undersöker jag hur jag gör rummet tydligt visuellt.  

 

  1.      2.  

 

   3.       4. 

 

Jag har fått låna sex olika glasögon av ”Bygg klokt”, som beskriver på ett 

ungefär hur man ser när man har olika synskador. De använder jag när jag 

studerar olika rum.  

 

1. I den helt vita modellen är det omöjligt att förstå rummet. Jag ser endast   

    öppningarna.  

 

2. Jag ville överdriva tydligheten och testa om det blev tydligare om jag 

använder varningstejpen som markering av kanter i 

rummet så man ska verkligen skall uppmärksamma dem. 

Och ger en vägvisning på golvet. Det var egentligen 
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ganska tydligt. Men under förutsättning att man ser färger. Ljushetskontrasten 

mellan det vita och det gula är inte tillräckligt stor. 

     

3. Kontrasten mellan svart och vit är maximal. Rummet blir väldigt tydligt. 

 

4. För den som ser blir rummet tydligt när man använder olika kulörer. Det 

kan vara tydligt för vissa synsvaga med och ännu tydligare om 

ljushetskontrasten skiljer 0,4 enl. NCS-systemet. Då blir rummet även tydligt 

för den dem som inte uppfattar färger.  

 

     
 

Varma färger sticker ut. Gul är en ljus färg.  

Linjer är tydligt. Ytor? Vad annat? Vad behöver framhävas? Jag ska testa 

olika kombinationer för att se vad som blir tydligt. 

 

 

 

    
 

Det som sticker ut här är den varma röda, de vita linjerna mot det gråa golvet 

och belysningen i taket som nästintill upplevs bländande. Det röda blir 

tydligare där det är belyst.  

 

 

 

 

 

 

 

Plankorna har bra ljushetskillnad. 

Den ljusare plankan syns dock sämre 

mot den vita väggen. 
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Det är tydligare att ha en 

kontrasterande bakgrund än 

genomsiktligt.  

 

 

 

 

 

Det som syns är 

den ljusa delen av 

lådan och 

belysningen. 

 

 

 

 

  
 

Markeringar som linjer och ytor 

Jag uppfattar att en linje pockar på mer uppmärksamhet än en yta. Det 

handlar givetvis om i vilken kontext. Det handlar om en variation något som 

pockar på uppmärksamhet.  

  

Dagny säger att personer som är synskadade tittar ner på golvet mycket. 

Därför är det bra att ha markeringar i golvet. Hon pratade om att på IKEA 

har de pilar på golvet som ledet till kassorna. Tydligt och bra. Och även att 

markeringarna på konstfack är bra.  
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Ur bygg ikapp om ledstråk; 

Ledstråk är en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda ledytor, 

varningsytor och valytor mellan start och målpunkt. 

• Bör kontrastera från omgivningen både visuellt och taktilt. 

• Avvikande material, ljushetskontrast (minst 0.40 enligt NCS) 

• Planera i första hand så att det finns naturliga ledytor och komplettera med 

konstgjorda ledytor över öppna ytor. 

• Sinus eller ribbstruktur med 4-5 mm höjd. 

 

• En valyta är en slät yta som markerar att ett val måste göras.  

• En varningsyta varnar för fara och kan t.ex. vara en kupolyta som avviker 

tillräckligt i taktil struktur från ledytan. Plattan skall inte vara fasad i kanten. 

• Utskjutande föremål måste alltid vara förankrade i mark/golvplan så att de 

lätt kan upptäckas med käppen och kontrastera mot omgivningen så att den 

som ser dåligt kan varsebli hindret. 
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Färgsättning av min form 

 

En miljö som är enkel, tydlig och genomtänkt, underlättar förståelsen av 

rummet. Jag utvärderade vad som bör framhävas i rummet. Jag ringade in de 

olika delarna, målpunkterna som jag tycker behöver synliggöras mer än resten 

av rummet.   

 
 

Entré/utgång 

 

     
Entré                    Utgång 

 

För att komma in i byggnader måste man hitta entrén. Jag har markerat 

entrén genom att skjuta in partiet för visuell och taktil tydlighet. Partiet är av 

glas med perforerad plåt utanför för att på så sätt markera rutan istället för att 

ha en markering på rutan i ögonhöjd. För ytterligare visuell tydlighet har jag 

färgsatt plåten med en stark kulör som även avviker i ljushet. Själva dörren 

avviker i en ljusare nyans, så den inte upplevs som en öppning.  

 

På marken finns en markering som markerar var ingången är. Den är vit och 

rund. I och med att synskadade ofta tittar ner i marken bör markeringar finnas 

där. 
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Möblerad yta 

 

Möblerade ytor bör avvika i ljushet mot övrigt golv för att man skall 

uppmärksammas på att någonting avvikande händer på den ytan. Markeringen 

skapar även en naturlig fortsättning på det ledstråk som finns på golvet från 

entrén.  

 

 
 

Jag valde att i denna del endast använda mig av den neutrala gråskalan för att 

påvisa vikten av ljushetsskillnaden. 
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Dörren vidare 

 

Här använder jag en kulör med olika 

kulörthet och ljushet. Jag valde 

turkos för att det är en kulör som är 

tydlig och sticker ut bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även här markerar jag dörröppningen i golvet med en cirkel som markerar på 

båda sidor av öppningen. 
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Hiss och trappartiet 

 

I det här partiet ville jagskapa maximal tydlighet med olika kulörer, kulörthet, 

ljushet och mättnad för maximal tydlighet. Grundfärgerna röd, gul, grön och 

blå och svart och vit är tydliga att uppfatta.  
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Övriga ytor är neutral grå N-5000 för att de ytorna inte skall uppmärksammas 

så som andra delarna. För att förstå rumsformen bättre har jag markerat mötet 

mellan golv och vägg med en vit linje.  

 

 

 

 

Exteriören 

 

 
 

 

Formens utsida ser ut som den gör pågrund av funktionen på insidan. 
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Resultat och sammanfattning 

Jag har skapat en form som bygger på tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörelseförmåga och nedsatt syn. Varje formmässigt beslut grundar sig i ett krav 

eller regel ur ”Boverkets byggregler” och rekommendationer från personer med 

funktionsnedsättningar och resultat från mina experiment. 

 

Att ha tillgänglighet som utgångspunkt har varit en utmaning. Tillgänglighet 

är ett komplext ämne för att det skall tillfredsställa väldigt många. De som inte 

ser, de som ser, de som inte hör och de som hör, de som behöver ljus och de som 

behöver mörker osv. och alla de som skall betala för hela byggnationen. 

 

Jag tycker många gånger att medel som gör att en miljö blir tillgänglig inte hör 

ihop med övrig arkitektur. Därför har jag satt mig in i problematiken och 

försökt skapa en miljö som har tillgänglighet med i början för att integrera det i 

arkitekturen. Där av titeln ”Tillgänglig estetik”. 
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