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FÖRORD

För att gravt synskadade eller blinda ska kunna orientera sig be-
hövs sammanhängande ledstråk som går att följa med hjälp av den 
vita käppen (teknikkäppen) eller som känns under fötterna. I första 
hand behöver ledstråken bestå av naturliga ledytor som husväg-
gar, uppbyggda kanter, räcken eller skillnader i struktur mellan olika 
ytor (t.ex. asfalt mot grus eller gräskant). Där det inte finns eller går 
att åstadkomma sådana naturliga ledstråk kan en lösning vara en 
särskild ledyta med struktur eller material som avviker mot omgiv-
ningen. Kunskapen om hur dessa ledytor behöver vara utformade är 
liten. Olika typer av plattor används som orientering, men systema-
tiska utvärderingar av användbarheten för gravt synskadade är få.
  
Syftet med detta projekt är att förbättra de råd om utformning av 
ledstråk som finns bl.a. i Vägverkets och Svenska Kommunförbun-
dets handbok ”Vägar och gators utformning” (VGU). Vi har studerat 
material som används idag för att skilja ut vilka strukturer som ger 
bäst orientering för gravt synskadade. I nästa steg ska några av de 
bästa materialen testas i naturlig miljö som delar i ett sammanhäng-
ande ledstråk.                    



Projektet har genomförts vid Institutionen för teknik och samhälle vid 
Lunds Tekniska Högskola av:
Agneta Ståhl, professor, Trafikplanering, Lunds Tekniska Högskola, 
uppdragsansvarig 
Mai Almén, arkitekt, Mai Almén Hinderfri Design AB
Maria Wemme, tillgänglighetskonsult, MARWEM

Referensgruppen har bestått av: 
Lisbeth Axelsson-Lindh, Syncentral 
Ingegerd Forss, Tillgänglighetsprojektet i Stockholms Stad 
Karin Månsson, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR 
Dagny Mörk, Synskadades Riksförbund, SRF 
Maria Petersson, Boverket 
Elisabet Svensson, Handikappombudsmannen
Sari Wallberg, Svenska Kommunförbundet
Anette Rehnberg, Vägverket, projektansvarig

Materialleverantörer:
Acodrain, Partille
Malmö stad (smågatsten), Malmö
Marshalls, England
Skanska Prefab, Staffanstorp
S:t Eriks, Uppsala
Starka, Södra Sandby
Trelleborgs industrier, Trelleborg
Vägverket Produktion

Produktion av ledstråken:
Markentreprenad, Lund
Starka, Södra Sandby
 
Ett stort tack riktas till försökspersonerna, observatörerna, videofilmar-
na, materialleverantörerna och referensgruppen samt till STARKA som 
upplät mark och lokaler för testerna.

Titel: Att orientera med hjälp av ledytor - Blinda testar taktiliteten i ytor 
med olika material och struktur
Författare: Agneta Ståhl, professor, Mai Almén, arkitekt, och 
Maria Wemme, tillgänglighetskonsult
Projektansvarig och fotograf: Anette Rehnberg
Dokumentbeteckning: Publikation 2004:158
Utgivningsdatum: 2004-12
ISSN: 1401-9612
Distributör: Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge, telefon 0243-755 00, 
telefax 0243-755 50, e-post: vagverket.butiken@vv.se
Rapporten finns även inläst i daisyformat.



Innehållsförteckning

1. INLEDNING     

1.1 Bakgrund      
1.2 Syfte      

2.  METOD OCH GENOMFÖRANDE       

2.1 Design av teststråken    
2.2 Kriterier för val av materialkombinationer 
2.3 Beskrivning av teststråken    
2.4 Testpersoner    
2.5 Försökets uppläggning    
2.6 Metod     
2.6.1 Observation    
2.6.2 Tidtagning     
2.6.3 Intervju för värdering av stråken  
2.6.4 Intervju om persondata   
2.6.5 Videofilmning    
2.7 Dataanalys     
2.7.1 Datamängd    
2.7.2 Analys     

3.  RESULTAT     

3.1 Gångtid     
3.2 Käppteknik    
3.3 Hitta stråket    
3.3.1 Avvikelse i sidled    
3.3.2 Identifiera varningsyta och ledyta i början av stråket 
3.4 Följa stråket    
3.4.1 Avvikelse i sidled    
3.4.2 Tappar kontakten / behöver hjälp  
3.5 Gå på stråket    
3.5.1 Placering av fötterna    
3.5.2 Fastnar med käppen    
3.5.3 Stannar upp under gången   
3.6 Identifierar stråkets slut   
3.7 Lätt eller svårt att gå på stråket   
3.7.1 Lätt, behagligt, tryggt   
3.7.2 Säkert     
3.8 Känna skillnad mellan material i teststråken 
3.9 Stråkens användbarhet   

4.  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  
4.1 Sammanfattande resultat   
4.2  Kommentarer    
4.3  Fortsatt forskning 
Referenser   
Bilagor

                   1

1
2

                   2

2
5
6
15
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20

                  21

21
22
23
23
24
28
28
29
33
33
34
35
36
38
38
40
42
43

                  45

45
46
50
51
53



SAMMANFATTNING

Runt om i världen pågår försök med att göra den fysiska miljön mera lätt 
att orientera i för synskadade personer. Man lägger ledstråk i olika ma-
terial och med många olika typer av strukturer på ledytorna. I Sverige 
använder vi företrädesvis vissa material och ytor när vi lägger särskilda 
ledstråk, men användbarhet av dessa material och ytor har inte testats i 
dokumenterade studier. Det övergripande syftet med detta projekt var att 
undersöka vilka strukturer på ledytor och varningsytor som är användbara 
för blinda personer som använder teknikkäpp för att orientera. Samtidigt 
får inte dessa strukturer vara till hinder för personer med rörelsenedsätt-
ningar.

I försöket lades 15 teststråk utomhus med material för utomhusbruk. 
Varje teststråk hade en total längd av 30 meter. Själva ledytan var 20 
meter lång. Kring varje ledyta fanns ett omgivningsmaterial i form av 
betongplattor eller smågatsten. De 14 testpersonerna var helt blinda, för 
att det skulle vara helt entydigt att det var den taktila utformningen, dvs. 
ytans struktur, de orienterade efter.

Testerna genomfördes under oktober och november 2003 på betong-
företaget STARKA:s industriområde i Södra Sandby, en mil utanför Lund. 
Vid varje testtillfälle, som omfattade en halv dag, deltog två testpersoner. 
Varje testperson deltog vid två tillfällen. Följande metodik användes:

● observation (objektiv bedömning enligt ett strukturerat formulär)
● intervju för värdering av stråken (subjektiv bedömning)
● intervju om persondata
● videofilmning.

Bedömningarna gällde hur lätt eller svårt det var att hitta och följa strå-
ket, om man avvek i sidled från stråket eller tappade kontakten med det, 
om man fastnade med käppen, om man kunde identifiera stråkets början 
och slut och hur säkert, tryggt och användbart man tyckte att stråket var. 
Totalt insamlat material är 420 observationer, 210 intervjuer och 9 timmar 
videofilm.

Resultaten visar att 6 teststråk är mer användbara än övriga. 
Gemensamt för dessa stråk är att ledytorna ger en sinusliknande rörelse i 
käppen. Iakttagelserna visar att skillnaden mellan ledyta och varningsyta 
är svår att identifiera och att det har stor betydelse för en säker ledning 
att omgivningsmaterialet är slätt, att omgivande plattor har icke fasade 
kanter. Försöken visar också att vissa material (kombinationer) ger upp-
hov till att käppen fastnar, vilket ger en ryckig gång med stor risk att man 
tappar riktningen.



SUMMARY

All over the world, attempts are underway to make it easier for vision im-
paired people to navigate the physical environment. Guidelines are being 
constructed using materials with many different kinds of structures on 
their surfaces. In Sweden there is a preference for certain kinds of surfa-
ces, although their usability has not been tested in documented studies. 
The overriding purpose of this project is to identify structures for guidance 
surfaces and warning surfaces that are useful for blind people who use 
white canes to navigate and orient themselves. At the same time, howe-
ver, these structured surfaces must not present an obstacle to people with 
diminished mobility.

The experiment involved 15 test guidelines, installed outdoors and 
employing material for outdoor use. Every test pathway had a total length 
of 30 meters. The guiding surface was 20 meters. Concrete flagstones or 
small cobblestones bordered every guiding surface. There were a total of 
14 subjects, all of whom were completely blind to ensure that it was the 
tactile design that was used for navigational purposes.

The tests were conducted during October and November 2003, on the 
premises of the STARKA concrete company in Södra Sandby, 10 kilometers 
from Lund. The tests were constructed so that two subjects participated in 
each trial. Each trial took half a day. All subjects participated on two occa-
sions. The following methods were used:

● Observation (objective judgment using a structured form)
● Interview for evaluating the guidelines (subjective judgment)
● Interview concerning personal information
● Video filming

Evaluations were made to determine: how easy/difficult it was to find 
the guideline, and to follow it; any lateral deviations from the guideline; 
whether contact was lost; whether the white cane got stuck; whether pe-
ople could identify the beginning and end of the guideline; users’ opinions 
about the safety/security/usability of the guideline. The material gathered 
encompasses 420 observations, 210 interviews and 9 hours of video film.

The results indicate that 6 test guidelines stand out as more usable than 
the others. What these have in common is that the guiding surfaces give 
a sinusoidal wave effect in the cane. Observations made thus far also indi-
cate that the difference between guiding surfaces and warning surfaces is 
hard to identify. The surrounding material’s evenness, i.e. that the borde-
ring concrete flagstones lacked beveled edges, is extremely important for 
providing secure guidance. Certain materials or combinations of materials 
can make the white cane stick, which results in disjointed walking and can 
very often mean a loss of orientation. 



1Inledning

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Runt om i världen pågår försök att göra den fysiska miljön lättare att 
orientera i för synskadade personer. Man lägger ledstråk i material 
med många olika typer av strukturer på ledytorna. Ledytorna kan vara 
antingen naturliga, t ex vägg eller kant, eller bestå av t ex gräs mot 
asfalt eller gräs mot plattor. De kan också vara artificiella i t ex avvi-
kande strukturer i plattor eller sten. De senare är i sin tur omgivna av 
material med mycket varierande struktur. Vidare används kupolplattor, 
som finns med en mängd olika former och mått på kupolerna. Kupol-
plattorna används ibland som valplatta vid riktningsändring, ibland 
som varning för fara. 

Ytterst få systematiserade studier eller tester är emellertid gjorda på 
hur dessa material och materialkombinationer egentligen fungerar för 
synskadade personer att orientera utifrån. Gruppen synskadade består 
av synsvaga, gravt synskadade och blinda personer. För de två första 
grupperna har ljushetskontraster betydelse för möjligheterna att orien-
tera. Personer utan några synrester alls eller med enbart vissa synres-
ter är däremot helt beroende av att genom rörelsekänsel i handen (ki-
nestesi) kunna uppfatta struktur och förändringar – taktiliteten – i ytor. 
Det gör de med hjälp av teknikkäppen. Den taktila perceptionen utgörs 
av fysisk kontakt med objekt (ytor) samtidigt som kognitiva processer 
är involverade.

Kravet på estetik anses ibland stå i motsats till användbarheten för 
synskadade. Utmaningen är att finna taktila ytor som är användbara 
för gravt synskadade och blinda personer som använder teknikkäpp för 
att orientera, och som samtidigt uppfattas estetiskt tilltalande för fullt 
seende personer. 

Olika länder världen över arbetar med att ta fram sina lösningar av 
taktila strukturer utan någon samordning. EU arbetar dock sedan 2002 
med standardisering av taktila ytor i sten, lera och betong. Arbetet 
med standardiseringen startade i början av år 2002. Endast sex länder 
har deltagit i arbetet varav Sverige är ett. Utgångspunkten har varit 
Englands standard för taktila ledstråksytor. Men eftersom förflyttnings-
sätten för gravt synskadade och blinda personer är olika i de olika 
länderna är det angeläget att gemensamma studier kommer till stånd 
inom ramen för EU.

Under 2004 har ett internationellt arbete med att ta fram en ISO-stan-
dard påbörjats med deltagande av bl a Japan, USA och Sverige.



1.2 Syfte

I Sverige används företrädesvis vissa ytor för artificiella ledstråk dock 
utan att deras användbarhet har testats i dokumenterade studier. I 
detta projekt testades ett antal kombinationer av taktila ytor valda från 
svenska och engelska produkter. Det övergripande syftet med projek-
tet var att finna strukturer på ledytor och stoppytor som hjälper blinda 
personer att orientera med hjälp av teknikkäpp. Samtidigt får inte 
dessa strukturer vara till hinder för personer med nedsatt rörlighet.

2. METOD OCH GENOMFÖRANDE

2.1 Design av teststråken

De 15 teststråken i försöket var lagda utomhus med material för ut-
omhusbruk. Varje teststråk var totalt 30 meter långt. Själva ledytan 
var 20 meter lång. Den längden var nödvändig för att testpersonerna 
skulle kunna avgöra om materialkombinationerna var användbara. 
Kring varje ledyta fanns betongplattor eller smågatsten. De flesta led-
ytorna avslutades i båda ändar med en varningsyta på ca 1 x 1 meter, 
huvudsakligen i form av kupolplattor. Utanför varningsytorna började 
och slutade varje teststråk med en sträcka på 4 meter med samma 
omgivningsmaterial som runt själva ledytan. Då varningsyta saknades 
i början och slutet av teststråket fanns omgivningsmaterialet på en 
sträcka av 5 meter i vardera änden av teststråket. De taktila ledytorna 
var mellan 130 och 800 mm breda. Bredden berodde dels på de tes-
tade materialens storlekar, dels på de rekommendationer för bredder 
som förekommer för de olika materialen. 

Start- och slutsträckorna är nödvändiga för att få en uppfattning om 
helt blinda personer kan märka skillnaden mellan strukturen på led-
ytorna och omgivande ytor, dvs. kan identifiera en ledytas början och 
slut. 

Storleken på varningsytorna varierade mellan 840 x 840 mm och 1200 
x 1200 mm beroende på de testade plattornas storlek. I Sverige läggs 
idag denna yta ofta endast med djupet 350 mm, dock ibland med dju-
pet 700 mm. I andra länder, t ex England, är detta djup 1200 mm. Er-
farenheter från Borås visar att 900 mm skulle kunna vara ett bra djup. 
Detta kan ha samband med att längden på ett käpputslag är ungefär 
800 mm. 

Omgivningsytorna bestod av släta betongplattor med eller utan fasade 
kanter. Plattorna utan fasade kanter var av storlekar varierande från 
350 x 350 mm och neråt. Betongplattorna med fasade kanter hade 
samtliga storleken 350 x 350 mm.

2 Metod och genomförande
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Figur 2.1.  Schematisk bild av teststråk med resp. utan varningsyta 
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Figur 2.2. Schematisk bild av hela testytan.



2.2 Kriterier för val av materialkombinationer

Det finns mycket som skulle behöva testas: många varianter av 
taktila material, olika omgivande material, olika tekniker för för-
flyttning och olika doppskor på teknikkäppen (nedersta änden av 
käppen). Testerna skulle behöva göras med både helt blinda och 
gravt synskadade personer. Avgränsningarna i detta projekt har 
gjorts så att testerna görs från det svåraste utgångsläget.   

Avsikten var att testa de kombinationer av ytstrukturer som an-
vänds mest. Material och kombinationer är valda utifrån svenska 
erfarenheter, erfarenheter från standardiseringsarbetet i EU, 
kunskaper från litteratur och forskningsstudier genom ett projekt 
för Svenska Kommunförbundet och utifrån ett norskt projekt, där 
man sammanställt olika länders bruk av taktila material. 

Som ledytsmaterial uteslöt vi i dessa inledande tester betong-
plattor med frilagd ballast, som har tät och låg struktur lägre än 
2,5 mm. Utifrån den erfarenhet som finns bedömer vi att dessa 
plattor inte är möjliga att identifiera med teknikkäpp även om 
omgivande material är alldeles slätt.

Som omgivningsmaterial kring de taktila testytorna valdes plattor 
med fasade kanter, plattor med raka kanter och för ett teststråk 
smågatsten. Som omgivande yta till testytorna kan även asfalt 
användas. I testerna ansåg vi dock att det var viktigast att un-
dersöka hur användbara betongplattor är som omgivningsmate-
rial, eftersom asfalt är den slätaste av alla varianter och betong-
plattor av olika utformning används mycket idag. 

Idag förekommer som omgivningsmaterial granithällar med olika 
ytbehandling – flammade, krysshamrade och huggna. Ofta finns 
gamla hällar, som är huggna, i miljön idag. De är ofta ganska 
ojämna och fungerar inte som omgivningsmaterial utifrån de 
erfarenheter som finns. Granithällar har oftast måtten ca 300 x 
900 mm utan fasade kanter, vilket medför att det blir få skarvar 
med sådant omgivande material. Både flammade och kryssham-
rade granithällar har släta ytor, vilket innebär att störningarna i 
förhållande till den taktila ledytan blir ungefär desamma som med 
andra plattor. Av bl.a. kostnadsskäl valde vi medvetet bort kom-
binationen granithällar som ledyta omgivna av smågatsten.
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2.3 Beskrivning av teststråken

Testytan bestod av
● 13 stråk för taktil ledning och varning, stråk 1-13
● 2 stråk för avskiljning mellan gångbana och cykelbana, stråk 14-15.
Därav hade
● 9 stråk ledstråksmaterial från enbart Sverige
● 3 stråk ledstråksmaterial från Sverige och England
● 3 stråk ledstråksmaterial från enbart England.
     

Figur 2.3.  Vy över hela testytan med försöksuppställning.

I det följande beskrivs teststråken 1-13 enligt följande:
● ledytans utseende 
● varningsytans utseende
● omgivande materials utseende

För stråk 14-15 beskrivs:
● avskiljningen mellan gång- och cykelytor
● gångytornas resp. cykelytornas utseende

6 Metod och genomförande



Teststråk nr 1
● sinusplattor av betong

● våghöjd 5 mm

● c/c vågtopp 50 mm

● plattstorlek 350 x  350 mm, (fasade kanter   

    i kortändan) 

● bredd 700 mm

● fasade kanter

● kupolplattor av betong

● kupolhöjd 5 mm       

● kupoldiameter 55 mm

● c/c kupoler 88 mm                            

● plattstorlek 350 x 350 mm 

● yta 1050 x 1050 mm 

● fasade kanter 

● betongplattor utan fasade kanter

Teststråk nr 2
● sinusplattor av betong

● våghöjd 5 mm

● c/c vågtopp 50 mm

● plattstorlek 350 x 350 mm, (fasade kanter 

    i kortändan) 

● bredd 700 mm

● fasade kanter

● kupolplattor av betong

● kupolhöjd 4 mm      

● kupoldiameter 33,5 mm

● c/c kupoler 66,5 mm

● plattstorlek 200 x 200 mm 

● yta 1000 x 1000 mm

● fasade kanter  

                                                                

● betongplattor med fasade kanter
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Teststråk nr 3
● ribbplattor av betong 

● ribbhöjd 2,5 mm  

● ribbredd 25 mm

● c/c ribbor 85 mm

● plattstorlek 350 x 350 mm 

● bredd 700 mm

● fasade kanter

 

● kupolplattor av betong 

● skurna kupoler med kupolhöjd 2,5 mm  

● kupoldiameter 25 mm

● c/c kupoler 85 mm

● plattstorlek 350 x 350 mm 

● yta 1050 x 1050 mm

● fasade kanter

 

● betongplattor utan fasade kanter

Teststråk nr 4
● sinusplattor av betong

● våghöjd 5 mm

● c/c vågtopp 51 mm

● plattstorlek 210 x 210 mm 

● bredd 630 mm

● utan fasade kanter

● kupolplattor av betong

● skurna kupoler med kupolhöjd 5 mm

● kupoldiameter botten 30 mm och 

    toppen 25 mm

● c/c kupoler 70 mm 

● plattstorlek 210 x 210 mm 

● yta 840 x 840 mm

● fasade kanter  

● betongplattor utan fasade kanter
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Teststråk nr 5
● sinusplattor av betong

● våghöjd 5 mm 

● c/c vågtopp 51 mm 

● plattstorlek 210 x 210 mm 

● bredd 630 mm

● utan fasade kanter

● kupolplattor av betong

● skurna kupoler med kupolhöjd 5 mm

● kupoldiameter botten 30 mm och 

    toppen 25 mm

● c/c kupoler 70 mm 

● plattstorlek 210 x 210 mm 

● yta 840 x 840 mm

● fasade kanter

  

● betongplattor med fasade kanter

Teststråk nr 6
● ribbplattor av gummi 

● ribbhöjd 4 mm 

● ribbredd 30 mm 

● c/c ribbor 50 mm 

● bredd 700 mm

● utan fasade kanter

● kupolplattor av gummi 

● skurna kupoler med kupolhöjd 4 mm

● kupoldiameter botten 35 mm 

    och toppen 25 mm 

● c/c kupoler 50 mm  

● yta 1000 x 1000 mm

● utan fasade kanter

● betongplattor utan fasade kanter  

Gummiplattorna klistras med önskade mått på markbeläggningen. 
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Teststråk nr 7
● smågatsten i tre rader

● bredd 350 mm  

● ”kupolplattor” av smågatsten

● yta 1000 x 1000 mm

 

● betongplattor utan fasade kanter

Teststråk nr 8
● vattenavrinningsgaller av metall, bredd  

    130 mm med galleröppningar 10 mm tvärs 

    gångriktningen

● på längden 10 m omgiven av betongplattor 

    utan fasade kanter

● på längden 10 m omgivet av en rad  

    smågatsten på var sida om gallret, total

    bredd 350 mm

● kupolplattor av betong

● skurna kupoler med kupolhöjd 7 mm

● kupoldiameter botten 54 mm och 

    toppen 40 mm 

● c/c kupoler 88 mm

● plattstorlek 350 x 350 mm 

● yta 1050 x 1050 mm

● fasade kanter

● betongplattor utan fasade kanter
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Teststråk nr 9
● engelska Directional Guidance Paving av 

    betong (ribbplattor med välvda, skurna ribbor)

● ribbhöjd 5 mm

● ribbredd botten 40 mm, toppen 30 mm  

● avstånd ribba-plattkant ca 11 mm

● c/c ribbor 80 mm

● plattstorlek 400 x 400 mm

● bredd 800 mm

● utan fasade kanter

● inga kupolplattor

● smågatsten

Teststråk nr 10
● ribbplattor av betong med halvcirkelformade  

    skurna ribbor

● ribbhöjd 4 mm

● ribbstorlek bottenyta 25 x 80 mm och toppyta  

    15 x 50 mm

● c/c ribbor långsida 60 mm och kortsida 

    115 mm

● plattstorlek 230 x 230 mm 

● bredd 700 mm

● utan fasade kanter

● kupolplattor engelska Platform Edge Paving av  

    betong (engelska ”fl at topped domes”, varan-   

    nan rad förskjuten ett halvt kupolavstånd)

● skurna kupoler med kupolhöjd 5 mm

● kupoldiameter botten 23 mm och 

    toppen 20 mm

● c/c kupoler 65 mm

● plattstorlek 400 x 400 mm

● yta 1200 x 1200 mm

● utan fasade kanter

● betongplattor utan fasade kanter
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Teststråk nr 11
● engelska Hazard Warning Paving (engelska  

    ”blister”) av betong

● ribbhöjd 6 mm

● ribbredd 20 mm

● c/c ribbor 50 mm

● avstånd ribba-plattkant på längden ca 11 mm

● plattstorlek 400 x 400 mm

● bredd 800 mm

● utan fasade kanter

● inga kupolplattor

● betongplattor utan fasade kanter

Teststråk nr 12
● engelska Directional Guidance Paving av 

    betong (ribbplattor med välvda, skurna ribbor)

● ribbhöjd 5 mm

● ribbredd botten 40 mm, toppen 30 mm 

● avstånd ribba-plattkant på längden ca 11 mm

● c/c ribbor 80 mm

● plattstorlek 400 x 400 mm

● bredd 800 mm

● utan fasade kanter

● kupolplattor engelska Platform Edge Paving av   

    betong

● skurna kupoler med kupolhöjd 5 mm

● kupoldiameter botten 23 mm och 

    toppen 20 mm

● c/c kupoler 65 mm

● plattstorlek 400 x 400 mm

● yta 1200 x 1200 mm

● utan fasade kanter

● betongplattor med fasade kanter
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Teststråk nr 13
● engelska Cycleway Paving, ribbplattor av 

    betong

● ribbhöjd 3 mm

● ribbredd 30 mm

● c/c ribbor 100 mm

● plattstorlek 400 x 400 mm

● bredd 800 mm 

● utan fasade kanter

Engelska ribbplattor är här lagda på längden 

som ledstråksplattor. I England används de som 

inledning på gång/cykelbana, se stråk 15. 

● inga kupolplattor

● betongplattor med fasade kanter

Ribborna på dessa plattor har samma bredd och 

c/c-avstånd som de granitplattor som ligger som 

ledstråk på Odenplan i Stockholm. Dock har rib-

borna på Odenplan höjden 5 mm. 

Teststråk nr 14 
● smågatsten i fem rader

● välvning på mitten 20 mm

● bredd 500 mm

 

● inga kupolplattor

● betongplattor utan fasade kanter

Denna smågatstensyta som avskiljning mellan 

gångbana och cykelbana är bred vilket medför 

att man som käppare inte slår ut käppen i 

cykelbanan även om man skulle använda ytan 

som ledstråkskant.
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Testtråk nr 15 
● vit vägmarkeringslinje i tre lager med bred- 

    derna 150, 100 resp 50 mm

● total höjd på vägmarkeringslinje 10 mm

● engelska Cycleway Paving (se teststråk nr 13)    

    lagda på tvären på en 2400 mm lång och 

    1200 mm bred yta (gångbana)

● engelska Cycleway Paving lagda  

    på längden på en 2400 mm lång och 

    1200 mm bred yta (parallellt med ovanstå   -

    ende sträcka; cykelbana)

● ca 15 m betongplattor med fasade kanter

● engelska Cycleway Paving som ovan

● inga kupolplattor

● betongplattor med fasade kanter

Engelska ribbplattor är lagda på tvären vid 

början och slutet av gångvägen som information 

om att man kommer in på en gångväg, vilken i 

sin tur ligger i direkt anslutning till en cykelbana. 

Vid början och slut på cykelbanan ligger samma 

typ av ribbplattor på längden (i likhet med an-

vändningen i England). 
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2.4 Testpersoner

Antalet testpersoner var 14. Samtliga var helt blinda för att det 
skulle vara helt entydigt att det var den taktila utformningen de 
orienterade efter. Det framgår då klart hur man klarar av att orien-
tera med teknikkäppen med hjälp av taktiliteten i markmaterialet. 
Personer som har synrester kan förutom av taktiliteten också an-
vända sig av de ljushetskontraster som ett ledstråk behöver ha.

De flesta testpersonerna bor i någon av Skånes 33 kommuner, vilket 
var ett medvetet val för att minska kostnaderna för resor och över-
nattningar. Den korta förberedelsetiden gjorde det emellertid svårt 
att finna 14 helt blinda personer i Skåne, som hade möjlighet att 
delta i projektet. Två personer kom därför från Göteborg och två 
personer från Halmstad. Testpersonerna kan ha varierande förmåga 
till orientering. Detta beror inte primärt på varifrån personen kom-
mer utan är oftast en följd av vilken rehabilitering man fått.

Av testpersonerna var nio kvinnor och fem män. Åldern varierade 
mellan 17 och 66 år. Samtliga är uppvuxna i Sverige. En av testper-
sonerna är barndomsblind och övriga har varit helt blinda mellan 
7 och 39 år. För vissa av testpersonerna innebär detta en stor del av 
deras vuxna liv. Fem av testpersonerna hade någon form av rörelse-
nedsättning, t ex smärta och stela leder, som för någon även ger 
balansproblem. Fyra av personerna har något nedsatt hörsel. 

Samtliga testpersoner använde vinterskor, t ex grova promenadskor 
med tjock sula, under testerna. Fem av testpersonerna är diabeti-
ker. Av dessa har tre personer dålig eller ingen känsel under fötter-
na. Samtliga personer rör sig i utemiljön, de flesta gör det dagligen. 
Sex av testpersonerna har ledarhund, ytterligare en hade haft le-
darhund till strax före försöken. Fem av testpersonerna blandar glid- 
och pendelteknik då de rör sig ute, en använder glidteknik och åtta 
använder uteslutande pendelteknik. Glidteknik innebär att teknik-
käppen dras fram och tillbaka under gång med kontinuerlig beröring 
av den yta som ska identifieras. Vid pendelteknik berör teknikkäp-
pen underlaget endast i pendelns ytterlägen. Två av testpersonerna 
har inte fått någon rehabilitering utomhus, en har fått ”för länge 
sedan” och ytterligare en har fått ”lite”.

Dessutom deltog som testpersoner fyra personer med rörelsehinder. 
Avsikten med det var att avgöra om dessa taktila material innebär 
svårigheter vid förflyttning för rörelsehindrade. Det var en person i 
elrullstol, en person i manuell rullstol, en person som använder rul-
lator och en person som använder kryckkäpp.
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2.5 Försökets uppläggning

Testerna genomfördes under oktober och november månad 2003 på 
betongföretaget STARKA:s industriområde i Södra Sandby, en mil 
utanför Lund. De 15 teststråken var lagda utomhus och utgjorde till-
sammans en ca tusen kvadratmeter stor testyta på en väl skyddad 
och avgränsad plats inom industriområdet. Testpersonerna samlades 
i STARKA:s huvudbyggnad för gemensam biltransport med försöks-
ledningen till testytan.

Vid varje testtillfälle deltog två testpersoner. Varje testtillfälle om-
fattade en halv dag och varje testperson deltog vid två tillfällen och 
testade då 8 respektive 7 stråk. Efter 4 stråk tog man en paus med 
kaffe och förtäring i STARKA:s huvudbyggnad. Testpersonerna inter-
vjuades under denna paus vid det första av de två testtillfällena. 

Ordningsföljden mellan stråken valdes slumpmässigt så att varje 
testperson hade en unik ordning av teststråk i sin försöksserie. 
Teststråken var numrerade 1 – 15.

Testerna genomfördes på följande sätt:

● Testpersonen placerades vid änden av testområdet vid det slump-       
    mässigt valda teststråket, med fötterna i rak riktning mot test-
    stråket. 
● Teknikkäppen kontrollerades. Om den inte hade doppsko av plast  
    byttes den ut.
● Testpersonen informerades om uppgiften: Teststråket finns rakt 
    fram, hitta och följ stråket, använd glidteknik med käppen, tänk 
    högt, kommentera allt du upplever, tala om när stråket är slut  
    och meddela alla förändringar i ytstrukturen. Vi tar tid men det 
    är inte någon tävling, vi ingriper om du kommer vid sidan av
    stråket.
● Testpersonen uppmanades att gå teststråket. 
● Kort paus (för ifyllande av bedömningsformulär av två oberoende 
    observatörer).
● Testpersonen placerades vid andra änden av testområdet, med  
    fötterna i rak riktning mot teststråket. 
● Testpersonen uppmanades att gå teststråket tillbaka. 
● Testpersonen intervjuades av oberoende intervjuare. Under tiden 
    gick testperson två nästa teststråk.
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2.6 Metod

Metoden var vald på sådant sätt att testerna skulle visa dels testper-
sonernas subjektiva värderingar, dels observatörernas objektiva be-
dömningar. Följande metodik användes:

● observation
● intervju för värdering av stråken
● intervju om persondata
● videofilmning

2.6.1 Observation

För den objektiva bedömningen genom observation användes ett 
strukturerat formulär med totalt 26 bedömningspunkter, se Bilaga 1. 
Två observatörer gick på var sin sida av testpersonen och iakttog vad 
som skedde och fyllde oberoende av varandra i var sitt bedömnings-
formulär, både när personen gick fram och tillbaka. Bedömningen 
innehöll uppgifter om själva gången, dvs. om testpersonen

● hittar stråket
● följer stråket
● avviker i sidled (> 0,7 meter)
● går med fötterna på stråket
● tappar kontakten med stråket
● behöver hjälp för att följa stråket
● identifierar stråkets slut
● använder teknikkäppen
● fastnar med käppen.

Vidare innehöll bedömningen en värdering i en femgradig skala av 
hur lätt eller svårt respektive säkert eller osäkert det var för testper-
sonen att

● hitta stråket
● följa stråket
● gå på stråket.

2.6.2 Tidtagning

Båda observatörerna mätte med hjälp av ett stoppur hur lång tid test-
personen behövde för att gå teststråket fram respektive tillbaka.
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2.6.3 Intervju för värdering av stråken 

För den subjektiva värderingen av stråken användes ett strukturerat 
formulär med totalt 9 frågor. Intervjun gjordes efter varje teststråk, 
dvs. efter det att testpersonen gått ett teststråk fram och tillbaka. 
Den person som intervjuade hade inte sett hur testpersonen gått. 
Intervjun skedde på en plats som var väl avskild från testytan. Frå-
gorna gällde hur lätt eller svårt testpersonen tyckte det varit respek-
tive hur testpersonen värderade olika faktorer i teststråket. Svaren 
angavs på en femgradig skala. Den avslutande frågan om teststrå-
kets användbarhet var i en tiogradig skala. För varje fråga fanns 
möjlighet att lägga till fria kommentarer från testpersonen. Formu-
läret i sin helhet framgår av Bilaga 2. Intervjun innehöll frågor om 
hur svårt eller lätt det var att

● hitta stråket
● följa stråket
● gå på stråket
● upptäcka skillnader mellan material.

Dessutom fick personen bedöma sin

● känsla av trygghet
● känsla av säkerhet
● känsla av bekvämlighet
● känsla av användbarhet.

2.6.4 Intervju om persondata

I samband med pausen under försöket intervjuades testpersonerna 
om en del personuppgifter, Bilaga 3. Intervjun innehöll frågor om

● bakgrundsdata, (t ex kön, ålder, hur länge personen varit blind)
● fysiska funktionsnedsättningar, förekomst av vissa sjukdomar
● typ av skor under försöket
● erfarenhet av att röra sig ute och vilken käppteknik personen 
    normalt använder
● rehabilitering (omfattning, hur).

2.6.5 Videofilmning

Samtliga tester videofilmades när testpersonerna gick varje stråk 
både fram och tillbaka. Detta gjordes av särskild personal (totalt 
två personer).
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2.7 Dataanalys

2.7.1 Datamängd

Den objektiva bedömningen, dvs. observationen, omfattade:

● 2 bedömningar per teststråk och testperson 
   (en fram och en tillbaka)
● 30 bedömningar per testperson 
   (15 teststråk, fram respektive tillbaka)
● 28 bedömningar per teststråk 
   (14 testpersoner, fram respektive tillbaka)
● 420 bedömningar totalt 
    (28 bedömningar (fram respektive tillbaka) och 15 teststråk)

Totalt gjordes 840 bedömningar, eftersom två observatörer gjorde 
oberoende bedömningar. Efter det att datainsamlingen var ge-
nomförd har samtliga bedömningar reliabilitetstestats. I denna 
process användes också videoinspelningarna. Proceduren var så-
dan att de två observatörernas bedömningar jämfördes för varje 
teststråk och testperson fram respektive tillbaka. Syftet var att 
erhålla en observation per testperson och teststråk fram respek-
tive tillbaka. Genomgången gjordes av de två observatörer som 
också gjort bedömningarna på plats.

Varje bedömning av respektive testperson och teststråk, fram 
respektive tillbaka, jämfördes därför mellan de två bedömarna. 
När det fanns avvikelser i bedömningen mellan observatörerna 
vad gäller själva gången användes video för att avgöra. Exem-
pel på skillnader mellan bedömarna kunde vara att observatö-
rerna gjort olika registreringar av om personen gick med en eller 
båda fötterna till höger eller vänster om teststråket. Videobilderna 
fick här avgöra. När det fanns skillnader i värderingen på den 
femgradiga skalan av hur lätt eller svårt resp. säkert eller osä-
kert det var för testpersonen att gå på stråket användes följande 
metodik:

● Om avvikelsen mellan bedömarna var ett skalsteg sattes det 
   lägsta resp. sämsta värdet.
● Om avvikelsen mellan bedömarna var mer än ett skalsteg 
   gjordes en ny bedömning med hjälp av video. Bedömarna 
   kunde då enas om bedömningen.
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Genom denna procedur erhölls ett formulär per testperson och test-
stråk, fram respektive tillbaka, dvs. två bedömningar per teststråk 
per person.
  
Genom intervjun för värdering av stråken inhämtades följande 
mängd data:

● 1 bedömning per stråk och testperson (samlad intervju för både  
    fram och tillbaka)
● 15 intervjuer per testperson (15 teststråk)
● 14 intervjuer per teststråk
● totalt 210 intervjuer (15 teststråk och 14 testpersoner)

Intervjun om persondata omfattar:
● 14 intervjuer

Videofilmningen omfattar:
● totalt 9 timmar film

2.7.2  Analys

Samtliga insamlade uppgifter har databearbetats i SPSS (Statistical 
Package for Social Science). Frekvenser och samband har analyse-
rats. Analysen har omfattat:

● skillnader mellan stråk för samtliga studerade variabler
● orsaker till skillnader
● användbarhet av respektive stråk.

Analysen utgick från de objektiva bedömningarna. Likaså baseras 
analysen på en jämförelse mellan de 15 teststråken, där skillnader 
och likheter analyseras och diskuteras. För vissa frågeställningar 
finns data både från den objektiva bedömningen och den subjektiva 
värderingen. I analysen jämfördes dessa och skillnader resp. likhe-
ter diskuteras. Insamlade persondata används primärt för att be-
skriva testgruppen.
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3. RESULTAT
3.1 Gångtid

Teststräckan var som beskrivits i avsnitt 2.1 totalt 30 meter och bestod 
av 4 eller 5 meter omgivande startsträcka, oftast belagd med betong-
plattor med eller utan fasade kanter, ca 1 meter varningsyta (vid elva 
av stråken) belagd med olika typer av kupolplattor och 20 meter ledyta 
med varierande ledytematerial. Gångtiden över den totala sträckan var 
förhållandevis likartad mellan stråken, Figur 3.1. Medelgångtiden var 
knappt 40 sekunder för flertalet teststråk. För två teststråk var med-
elgångtiden dock högre, nästan 50 sekunder: teststråk nr 7 (tre rader 
smågatsten omgivet av betongplattor utan fasade kanter) och test-
stråk nr 8 (vattenavrinningsgaller av metall omgivet av betongplattor 
utan fasade kanter). Likaså var gångtiden något högre på de teststråk 
som markerade skiljelinje mellan gångbana och cykelbana, dvs. test-
stråk nr 14 och nr 15. 

Figuren visar även att maxtiden för teststråken (dvs. den längsta tid 
det tog någon av testpersonerna att gå sträckan) var ganska likar-
tad. Intressant att notera är dock att maxtiden för teststråk nr 7 och 
teststråk nr 9 skjuter väldigt i höjden, upp till 150 – 160 sekunder, 
dvs. någon person behövde ca 2,5 minuter för att gå denna 30 meter 
långa sträcka. Dessa teststråk utmärker sig på så sätt att de till någon 
del består av smågatsten, teststråk nr 7 har 3 rader smågatsten som 
ledyta och teststråk nr 9 ligger omgivet av smågatsten. Tittar man på 
minimivärdet (dvs. den kortaste tid någon person behövde för att gå 
sträckan) ser man att de teststråk där man gått snabbast är teststråk 
nr 3 (ribbplatta omgiven av betongplattor utan fasade kanter), test-
stråk nr 5 (sinusplatta omgiven av betongplatta med fasade kanter 
och teststråk nr 13 (engelsk Cycleway Paving omgiven av betongplatta 
med fasade kanter). 

Figur 3.1.  Gångtid på respektive teststråk, objektiv bedömning.
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3.2 Käppteknik

Som beskrivits i avsnitt 2.5 Försökets uppläggning instruerades samt-
liga testpersoner att använda glidteknik under försöket. Uppmaningen 
hörsammades av flertalet. Resultaten visar att av de 14 testperso-
nerna var det 12-13 personer som oavsett teststråk använde enbart 
glidteknik, oavsett var de befann sig på stråket: på den inledande 
sträckan av fyra meter, varningsytan eller själva ledytan. Tre personer 
använde dock både glid- och pendelteknik på vissa av teststråken, 
Figur 3.2. Vid bedömningarna kunde också konstateras att ytterli-
gare några av testpersonerna ibland började med glidteknik, men när 
de kände sig osäkra eller om något nytt uppenbarade sig gjorde de 
ett par pendelslag för att ”känna av” ytan. De återgick dock snabbt till 
glidtekniken. Detta förekom framförallt på teststråk nr 6 (ribbplattor 
av gummi omgiven av betongplattor utan fasade kanter).

Käpputslaget bedömdes i tre nivåer: smala, normala eller breda. Även 
här noterades en stor överensstämmelse mellan testpersonerna; en 
majoritet (12-13 personer) bedömdes ha normala käpputslag, dvs. 
man har en pendelrörelse som innebär att man känner av en yta nå-
got bredare än kroppens bredd, Figur 3.3. 

Objektiv bedömning 
Följer stråket
Käppteknik

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

båda

glid

pendeln

Teststråk

A
n
ta

l 
p
er

so
n
er

22 Resultat

Figur 3.2  Käppteknik då man följer stråket, objektiv bedömning.



Käpputslagen varierade inte nämnvärt beroende var på stråket test-
personerna befann sig. Möjligen kan man generellt säga att utslagen 
var något yvigare på det avsnitt där de sökte sig fram till teststråket, 
för att smalna av då de befann sig på varningsytan och sedan åter-
igen öka i bredd då de följde själva ledytan. Det finns en tendens till 
bredare utslag framförallt vid teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller av 
metall omgivet av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 9 
(engelsk Directional Guidance Paving omgiven av smågatsten), test-
stråk nr 11 (engelsk Hazard Warning Paving omgiven av betongplattor 
utan fasade kanter) och teststråk nr 15 (skiljelinje mellan gångbana 
och cykelbana).

3.3 Hitta stråket

3.3.1 Avvikelse i sidled

Att hitta stråket var den första huvuduppgiften testpersonerna 
utsattes för. Resultaten visar att detta inte var alldeles problemfritt. 
Sträckan fram till teststråkets början var en slät yta på fyra alternativt 
fem meter. Den kortare sträckan användes där det fanns en varnings-
yta. Detta kan tyckas vara en kort sträcka. Inte desto mindre var det 
på alla stråken åtminstone någon testperson som tappade kontakten 
redan här och avvek mer än 0,7 meter i sidled från det kommande 
teststråket, enligt observatörernas bedömning, Figur 3.4. Likaså 
bedömdes ett flertal personer vingla på sin väg fram mot teststråket. 
Särskilt var det svårt att hålla en rak linje mot teststråk nr 9 (eng-
elsk Directional Guidance Paving omgiven av smågatsten), teststråk 
nr 13 (engelsk Cycleway Paving omgiven av betongplatta med fasade 
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Figur 3.3.  Bredd på käpputslag då man följer stråket, objektiv bedömning. 



kanter), teststråk nr 14 (skiljelinje mellan gångbana och cykelbana 
bestående av fem rader smågatsten med en välvning på mitten av 20 
mm; bredd ca 500 mm) och teststråk nr 15 (skiljelinje mellan gång-
bana och cykelbana enligt engelsk modell, dvs. vägmarkeringslinje 
med bredd botten 150 mm och toppen 50 mm). Gemensamt för de 
fyra stråken 9, 13, 14 och 15 är att de börjar direkt med ledytan utan 
någon varningsyta, dvs. testpersonen måste gå fem meter i stället för 
fyra meter. De teststråk som av observatörerna bedömdes vara lättast 
att ta sig fram till var stråk nr 12 (som börjar med en 1200 x 1200 
mm stor yta av engelsk Platform Edge Paving), stråk nr 1 (kupolplatta 
av betong - icke skuren kupol - yta 1050 x 1050 mm) och stråk nr 8 
(kupolplatta av betong – skurna kupoler – 1050 x 1050 mm). 

3.3.2 Identifiera varningsyta och ledyta i början av 
stråket

Identifieringen av teststråket kunde ske antingen genom att testper-
sonerna tydligt markerade att de upptäckte något nytt med käppen 
eller med fötterna då de befann sig på varningsytan, eller att de an-
gav att teststråket började då de kom in på själva ledytan med käpp 
eller fot. 

Enligt den objektiva bedömningen var det inte alldeles enkelt för test-
personerna att upptäcka varningsytan, Figur 3.5. Lättare än andra 
att identifiera föreföll dock teststråk nr 8 (kupolplatta av betong, höjd 
7 mm, yta 1050 x 1050 mm) vara och teststråken nr 10 och nr 12 
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Figur 3.4.  Avviker i sidled (>0,7 meter) på ytan innan varningsyta/ledyta, 
objektiv bedömning.



(kupolplatta engelsk Platform Edge Paving, yta 1200 x 1200 mm). 
De stråk där testpersonerna hade särskilt svårt att identifiera var-
ningsytan i början av stråket var teststråk nr 2 (kupolplatta av 
betong – icke skuren kupolyta 1000 x 1000 mm), nr 3 (kupolplatta 
av betong, yta 1050 x 1050 mm) och nr 7 (smågatsten, yta 1000 x 
1000 mm). Större avvikelser i sidled än 0,7 meter på varningsytan 
förekom oftare på dessa stråk (6 personer bedömdes avvika) jäm-
fört med övriga teststråk, där i medeltal 1-2 personer bedömdes 
komma ur kurs. På samma sätt var det även särskilt många som 
bedömdes avvika från varningsytan vid teststråk nr 15 (5 personer) 
där ytan utgörs av engelsk Cycleway Paving lagd på tvären (yta 
2400 x 1200 mm).

I bedömningen av identifieringen av teststråket i Figur 3.6 nedan 
ligger en samlad bedömning av om testpersonen uppmärksammat 
när teststråket börjar. Detta kan ha skett antingen när själva led-
ytan börjar eller, i en del bedömningar, på varningsytan. I bedöm-
ningarna var det svårt att urskilja exakt på vilket material, och om 
det var med käppen eller med fötterna, som personen noterade att 
det började ett teststråk. Figuren visar att samtliga teststråk utom 
nr 9 identifierades av i princip alla testpersonerna enligt denna 
samlade bedömning. Enligt observatörernas bedömning observe-
rade hälften av testpersonerna inte teststråk nr 9 (engelsk Directio-
nal Guidance Paving omgiven av smågatsten). Teststråk nr 15 som 
markerar skiljelinje mellan gångbana och cykelbana enligt engelsk 
modell (vägmarkeringslinje) bedömdes också som svårare än öv-
riga att identifiera. 
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Figur 3.5  Identifiering av varningsyta i början av stråket, objektiv bedömning.



De teststråk som flest testpersoner enligt intervjuerna bedömde 
som svåra att hitta var teststråk nr 3 (ribbplatta omgiven av plattor 
utan fasade kanter), teststråk nr 7 (3 rader smågatsten omgivet av 
betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 9 (engelsk Directio-
nal Guidance Paving omgiven av smågatsten) och teststråk nr 15 
(skiljelinje gångbana och cykelbana enligt engelsk modell), Figur 
3.7. Teststråk nr 9 bedömdes som svårt att hitta av 12 av de 14 
testpersonerna.
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Figur 3.7.  Bedömning av stråken efter hur lätt/svårt stråket är att hitta, sub-
jektiv värdering.
(staplarna i figuren innehåller inte värdet 3 på den 5-gradiga skalan, dvs. bedömning-
en varken lätt eller svårt)
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Figur 3.6.  Identifiering av stråket, objektiv bedömning.



På liknande sätt var det sex stråk som enligt testpersonerna 
var lättare än övriga att hitta: teststråk nr 1 (sinusplatta 350 
x 350 mm omgiven av betongplattor utan fasade kanter och 
varningsyta bestående av ickeskurna kupoler med höjden 
5 mm), teststråk nr 4 (sinusplatta 210 x 210 mm omgiven av 
betongplattor utan fasade kanter och varningsyta bestående av 
skurna kupoler med höjden 5 mm), teststråk nr 5 (sinusplatta 
210 x 210 mm omgiven av betongplattor med fasade kan-
ter och varningsyta bestående av skurna kupoler med höjden 
5 mm), teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller av metall omgivet 
av betongplattor utan fasade kanter och varningsyta bestående 
av skurna kupoler med höjden 7 mm), teststråk nr 10 (betong-
plattor med korta ribbor och varningsyta bestående av skurna 
kupoler med höjden 5 mm) och teststråk nr 12 (engelsk Direc-
tional Guidance Paving omgiven av betongplattor med fasade 
kanter och varningsyta bestående av skurna kupoler med höj-
den 5 mm). Dessa stråk bedömde 10 eller fler testpersoner som 
lätta att hitta. 

Det finns påtagliga likheter mellan den subjektiva värderingen 
och den objektiva bedömningen av vilka stråk som var svåra 
respektive lätta att hitta och identifiera. Teststråk nr 9, där en 
typ av ribbplatta ligger som ledyta omgiven av smågatsten, var 
mycket svårt att hitta och identifiera både enligt den objektiva 
bedömningen och den subjektiva värderingen. Detta bör särskilt 
noteras eftersom detta sätt att lägga ledyta är vanligt 
i Sverige.
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3.4 Följa stråket

3.4.1 Avvikelse i sidled

Hur lätt det var att följa stråket för testpersonerna bedömdes på flera 
olika sätt. Ett första sätt var att observatörerna registrerade om 
testpersonen avvek från stråket mer än 0,7 meter och i så fall hur 
många gånger. Två teststråk visade sig lättare att följa än övriga; 
teststråk nr 4 (sinusplatta 210 x 210 mm omgiven av betongplattor 
utan fasade kanter) och teststråk nr 13 (engelsk Cycleway Paving 
omgiven av betongplattor med fasade kanter). Vid dessa två stråk 
var det endast en respektive inte någon testperson som avvek mer 
än 0,7 m från stråket, Figur 3.8. 

Figur 3.8.  Avviker i sidled (>0,7 meter), objektiv bedömning.

De stråk där flest testpersoner avvek mer än 0,7 m var teststråk nr 7 
(3 rader smågatsten omgivet av betongplattor utan fasade kanter), 
teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller av metall omgivet av betong-
plattor utan fasade kanter) och teststråk nr 9 (engelsk Directional 
Guidance Paving omgiven av smågatsten). Vid dessa tre stråk kom 
hälften av testpersonerna utanför ledytan. Vid samtliga dessa stråk 
var det 4–5 personer som kom utanför ledytan 2–4 gånger. 
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3.4.2 Tappar kontakten / behöver hjälp

Ett andra sätt att bedöma hur lätt eller svårt det var att följa 
stråken var att registrera om testpersonen tappade kontakten 
med teststråket och i så fall hur många gånger detta skedde. 
Bedömningarna visar nästan total överensstämmelse med 
bedömningen av om och i så fall hur ofta testpersonerna avvek 
mer än 0,7 m från de olika stråken enligt ovan. Det var sålunda 
framförallt vid teststråk 7, 8 och 9 (och i viss mån vid teststråk 
nr 3 och 14) som testpersonerna tappade kontakten med led-
ytan. Antalet gånger man tappade kontakten med respektive 
stråk framgår av Figur 3.9. Resultaten visar tydligt att om man 
på ett teststråk avvek mer än 0,7 meter från ledytan var risken 
mycket stor att man också tappade kontakten med stråket. 

Ett tredje sätt att bedöma hur lätt eller svårt det var att följa 
ett stråk var att registrera om och i så fall hur ofta testperso-
nerna behövde hjälp för att hitta tillbaka till ledytan efter det 
att man kommit utanför. Denna bedömning stärker de två tidi-
gare redovisade bedömningarna, dvs. att på de fyra stråk där 
avvikelsen från stråken var stor, teststråk nr 7, nr 8 och nr 9 
(och i viss mån teststråk nr 3), var det också ett stort antal av 
testpersonerna som behövde hjälp att hitta tillbaka till ledytan, 
Figur 3.10. 
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Figur 3.9.  Antal gånger testpersonerna avviker från respektive stråk, objek-
tiv bedömning.



På teststråk nr 7 (3 rader smågatsten omgivet av betongplattor 
utan fasade kanter) och teststråk nr 9 (engelsk Directional Guidance 
Paving omgiven av smågatsten) var det återigen flest personer som 
behövde hjälp för att komma tillbaka till ledytan. Teststråk nr 7 var 
det hälften av testpersonerna som inte klarade av att följa utan 
hjälp. Antalet gånger man behövde hjälp stämmer också väl över-
ens med de registreringar som gjordes av hur många gånger man 
tappade kontakten med stråket, se Figur 3.9 ovan.

De teststråk som subjektivt bedömdes som svårast att följa enligt 
intervjuerna var teststråk nr 3 (ribbplattor 350 x 350 mm omgivna 
av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 6 (ribbplatta av 
gummi omgiven av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 7 
(3 rader smågatsten omgivet av betongplattor utan fasade kanter), 
teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller av metall omgivet av be-
tongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 9 (engelsk Directional 
Guidance Paving omgiven av smågatsten) och teststråk nr 10 (be-
tongplattor med korta ribbor), Figur 3.11. Fyra av dessa teststråk 
bedömdes som svåra att följa av en majoritet av de 14 testperso-
nerna.
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Figur 3.10.  Behov av hjälp för att hitta tillbaka till stråket, objektiv bedömning.
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På liknande sätt var det framförallt fyra stråk som visade sig 
lättare att följa än övriga enligt testpersonerna: teststråk nr 1 
(sinusplatta 350 x 350 mm omgiven av betongplattor utan fasa-
de kanter), teststråk nr 2 (sinusplattor 350 x 350 mm omgivna 
av betongplattor med fasade kanter), teststråk nr 4 (sinusplatta 
210 x 210 mm omgiven av betongplattor utan fasade kanter), 
teststråk nr 11 (engelsk Hazard Warning Paving omgiven av 
betongplattor utan fasade kanter) och teststråk nr 12 (engelsk 
Directional Guidance Paving omgiven av betongplattor med 
fasade kanter). Dessa stråk bedömde 10 eller fler av testperso-
nerna som lätta att följa. 

Det finns påtagliga likheter mellan den subjektiva värderingen 
och den objektiva bedömningen av vilka stråk som var svåra 
respektive lätta att följa, Figur 3.12.  Enligt den objektiva 
bedömningen var det tre stråk som bedömdes som särskilt 
svåra att följa, nämligen teststråk nr 7 (3 rader smågatsten 
omgivet av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 8 
(vattenavrinningsgaller av metall omgivet av betongplattor utan 
fasade kanter) och teststråk nr 9 (engelsk Directional Guidance 
Paving omgiven av smågatsten).
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Figur 3.11.  Bedömning av stråken efter hur lätt/svårt stråket är att följa, 
subjektiv värdering.
(staplarna i figuren innehåller inte värdet 3 på den 5-gradiga skalan, dvs. bedömning-
en varken lätt eller svårt)
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Lätta att följa för en majoritet av testpersonerna var framförallt fyra 
teststråk. Det var teststråk nr 4 (sinusplatta 210 x 210 mm omgiven 
av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 5 (sinusplatta 210 
x 210 mm omgiven av betongplattor med fasade kanter), teststråk 
nr 11 (engelsk Hazard Warning Paving omgiven av betongplattor 
utan fasade kanter), teststråk nr 12 (engelsk Directional Guidance 
Paving omgiven av betongplattor med fasade kanter) och teststråk 
nr 13 (engelsk Cycleway Paving omgiven av betongplattor med fa-
sade kanter).

Såväl den objektiva bedömningen som den subjektiva värderingen 
tyder således på att teststråk som innehåller smågatsten antingen i 
ledytan eller som omgivande material är svåra att följa. De material 
som är lättast att följa förefaller vara de ledytematerial som har 
”mjuka” kanter och därmed ger en lätt vågrörelse (sinusvåg) som 
kan indikeras via teknikkäppen. Käppen får heller inte fastna i vare 
sig ledytematerialet eller det omgivande materialet. 
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Figur 3.12.  Bedömning av stråken efter hur lätt/svårt stråket är att följa, 
objektiv bedömning.



3.5 Gå på stråket

3.5.1 Placering av fötterna

Samtliga testpersoner gick med båda fötterna på alla test-
stråken utom tre: teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller av 
metall omgivet av betongplattor utan fasade kanter) och test-
stråk nr 14 och 15, dvs. de två stråk som markerar skiljelinje 
mellan gångbana och cykelbana och där avsikten var att man 
faktiskt skulle gå bredvid. Samtliga dessa tre stråk är smala och 
går egentligen inte att gå på med båda fötterna.

Var på stråket man går kan också vara en indikation på hur lätt 
eller svårt det är att följa stråket. Framförallt märks det av om 
personen går både på teststråket och på båda sidor om stråket 
med ena eller båda fötterna. Det var framförallt två teststråk 
där testpersonerna hade en mycket vinglig gång och ibland 
hade båda fötterna på ena sidan av ledytan och ibland på den 
andra, Figur 3.13. Det är teststråk nr 7 (3 rader smågatsten 
omgivet av betongplattor utan fasade kanter) och teststråk nr 8 
(vattenavrinningsgaller av metall omgivet av betongplattor utan 
fasade kanter). Dessa två teststråk är smala, vilket till viss del 
kan förklara gångbeteendet. Av figuren framgår att åtminstone 
några testpersoner gick vid sidan av själva ledytan på samtliga 
stråk.
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Figur 3.13.  Placering av fötterna på/vid sidan av stråket, objektiv bedömning.



3.5.2 Fastnar med käppen

Att kunna ha en lätt, glidande rörelse med käppen utan plötsliga stopp är 
en viktig faktor för en bekväm och säker gång längs stråket. Den objek-
tiva bedömningen visade att på de flesta stråken var det en majoritet 
av testpersonerna som fastnade med käppen, oftast flera gånger, Figur 
3.14. Käppen fastnade antingen i själva ledytan eller i det omgivande 
materialet. 

Figur 3.14.  Fastnar med käppen i ledytan, objektiv bedömning.

De fem teststråk där en majoritet av testpersonerna kunde gå utan att 
fastna med käppen var teststråk nr 3 (ribbplatta 350 x 350 mm omgiven 
av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 4 (sinusplatta 210 x 
210 mm omgiven av betongplattor utan fasade kanter), i viss mån test-
stråk nr 5 (sinusplatta 210 x 210 mm omgiven av betongplattor med 
fasade kanter), teststråk nr 13 (engelsk Cycleway Paving omgiven av 
betongplattor med fasade kanter) och teststråk nr 15 (skiljelinje gång-
bana och cykelbana enligt engelsk modell, dvs. vägmarkeringslinje med 
bredd botten 150 mm och toppen 50 mm). De teststråk där käppen fast-
nade för samtliga personer var teststråk nr 7, 8 och 9, dvs. stråk där det 
finns smågatsten antingen i själva ledytan eller som omgivande material 
respektive där ledytan var ett smalt vattenavrinningsgaller.

På liknande sätt gjordes en objektiv bedömning av om käppen fast-
nade i varningsytan på teststråken, se Figur 3.15. Mönstret var likartat 
det i själva ledytan; en majoritet fastnade med käppen. Undantag var 
varningsytan på teststråk nr 1, 2 och 3. Dessa varningsytor har kupoler 
av varierande form, höjd och diameter. Anledningen till att man inte fast-
nar på teststråken nr 1 och 2 är sannolikt att kupolerna är rundade, utan 
skarpa kanter att fastna i. På teststråk nr 3 är kupolerna så låga att man 
inte identifierar strukturen med käppen.
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3.5.3  Stannar upp under gången

Vid den objektiva bedömningen registrerades också om testper-
sonen stannade upp under gången längs teststråket, Figur 3.16. 
Att man stannar upp kan dels vara en effekt av att man fastnar 
väldigt hårt med käppen i ledytan eller i omgivande material, dels 
att man blir osäker och stannar upp för att t ex ta ut ny riktning.  
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Figur 3.15.  Fastnar med käppen i varningsytan, objektiv bedömning.

Figur 3.16.  Stannar upp under gång längs ledytan, objektiv bedömning.



Figuren visar att åtminstone någon person behövde stanna upp under 
gången på samtliga teststråk. På teststråk nr 7 (3 rader smågatsten 
omgivna av betongplattor utan fasade kanter) var det en majoritet 
av testpersonerna som stannade upp, 8 av de 14 personerna.  En och 
samma person behövde stanna ända upp till 4 gånger på detta stråk. 
På de båda teststråk som markerade skiljelinje mellan gångbana och 
cykelbana liksom på teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller i metall om-
givet av betongplattor utan fasade kanter) var det också förhållandevis 
många av testpersonerna som behövde stanna upp under gången.

3.6 Identifierar stråkets slut

Teststråken avslutades på samma sätt som de började, dvs. flertalet 
teststråk slutade med en varningsyta, oftast med kupolplatta, varieran-
de mellan 800 x 800 mm och 1200 x 1200 mm. Därefter kom en om-
givande yta, oftast av betongplatta på 4 meter. Kupolplattor är vanligt 
förekommande i gångmiljön idag, där de används för att varna för faror 
av olika slag. Ett vanligt användningsområde är som varning i gångytan 
framför en körbana med ett övergångsställe.

Testerna visade att kupolplattor har begränsad effekt som varnings-
plattor. Den objektiva bedömningen visade att det på samtliga stråk var 
en minoritet som överhuvudtaget noterade varningsytan, Figur 3.17. 
På teststråk nr 15 var det dock en stor majoritet som märkte att strå-
ket bytte material till en varningsyta. Detta stråk markerade skiljelinje 
mellan gångbana och cykelbana enligt engelsk modell, s.k. vägmarke-
ringslinje. Varningsytan utgjordes av engelsk Cycleway Paving på en yta 
av 2400 x 1200 mm.
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Figur 3.17.  Identifierar varningsytan vid ledytans slut, objektiv bedömning. 



På liknande sätt gjordes en objektiv bedömning av om testperso-
nen märkte att teststråket tog slut. En sådan registrering är viktig, 
eftersom stråk med varningsytor ofta varnar för en körbana med ett 
övergångsställe. I praktiken innebär detta att personen är ute i kör-
banan ganska omedelbart efter varningsytan. Den objektiva bedöm-
ningen visade att inte något teststråk var optimalt, i den bemärkel-
sen att samtliga stannade inom 1 meter efter det att varningsytan 
upphört, Figur 3.18. 

Figur 3.18.  Identifierar teststråkets slut, objektiv värdering.

På 6 av stråken var det dock åtminstone hälften av testpersonerna 
som stannade inom en meter efter att stråket var slut. Allra svårast 
att identifiera stråkets slut och varningsytan hade testpersonerna 
på teststråk nr 7 (3 rader smågatsten (och stoppyta i smågatsten) 
omgivna av betongplattor utan fasade kanter) och på teststråk nr 9 
(engelsk Directional Guidance Paving omgiven av smågatsten) där 
inte någon noterade att stråket tog slut utan fortsatte rakt fram. Det 
var även svårt för testpersonerna att identifiera slutet av teststråk 
nr 10 (betongplattor med korta ribbor och varningsyta bestående 
av kupolplattor engelsk Platform Edge Paving av betong omgivna av 
betongplattor utan fasade kanter).
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3.7 Lätt eller svårt att gå på stråket

3.7.1 Lätt, behagligt, tryggt

Testpersonerna fick värdera hur lätt, behagligt och tryggt de upp-
levde att det var att gå på respektive teststråk, Figur 3.19.
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Intervjuerna visade att vissa av teststråken var klart bättre än an-
dra oavsett på vilket sätt testpersonerna fick värdera stråken (lätt, 
behagligt, tryggt). Dessa stråk är teststråk nr 1 (sinusplatta 350 x 
350 mm omgiven av betongplattor utan fasade kanter), teststråk 
nr 2 (sinusplattor 350 x 350 mm omgiven av betongplattor med fa-
sade kanter), teststråk nr 4 (sinusplatta 210 x 210 mm omgiven av 
betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 5 (sinusplatta 210 
x 210 mm omgiven av betongplattor med fasade kanter), teststråk 
nr 11 (engelsk Hazard Warning Paving omgiven av betongplattor 
utan fasade kanter) och teststråk nr 13 (engelsk Cycleway Paving 
omgiven av betongplattor med fasade kanter). För samtliga dessa 
teststråk var det fler testpersoner som bedömde stråket på den 
positiva sidan av skalan än på den negativa. Teststråk nr 6 (ribb-
platta av gummi omgiven av betongplattor utan fasade kanter) och 
teststråk nr 12 (engelsk Directional Guidance Paving omgiven av 
betongplattor med fasade kanter) värderades även i viss utsträck-
ning positivt.
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Figur 3.19.  Hur lätt/svårt, behagligt/obehagligt, tryggt/otryggt är det att 
gå på ledytan, subjektiv värdering.
(staplarna i figurerna innehåller inte värdet 3 på den 5-gradiga skalan, dvs. bedöm-
ningen varken lätt eller svårt, varken behagligt eller obehagligt resp. varken tryggt 
eller otryggt)



3.7.2  Säkert

Det gjordes även en bedömning av hur säkert stråket var, dels av test-
personerna själva (subjektiv värdering), dels av observatörerna (objek-
tiv bedömning). Först kan konstateras att de stråk som en majoritet av 
testpersonerna själva bedömde som säkra även här var teststråk nr 1 
(sinusplattor 350 x 350 mm omgivna av betongplattor utan fasade kan-
ter), teststråk nr 4, (sinusplattor 210 x 210 mm omgivna av betong-
plattor utan fasade kanter), teststråk nr 5 (sinusplattor 210 x 210 mm 
omgivna av betongplattor med fasade kanter) och teststråk nr 11 
(engelsk Hazard Warning Paving omgiven av betongplattor utan fasade 
kanter). Även teststråk nr 12 (engelsk Directional Guidance Paving om-
given av betongplattor med fasade kanter) ansågs av testpersonerna 
ha hög säkerhet, Figur 3.20. 

Fyra stråk bedömdes som särskilt osäkra av testpersonerna: teststråk 
nr 3 (ribbplattor 350 x 350 mm, ribbhöjd 2,5 mm, omgivna av plattor 
utan fasade kanter), teststråk nr 7 (3 rader smågatsten omgivet av be-
tongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 8 (vattenavrinningsgaller i 
metall omgivet av betongplattor utan fasade kanter) och teststråk nr 9 
(engelsk Directional Guidance Paving omgiven av smågatsten). Som 
osäkra bedömdes också de två stråk som markerade skiljelinje mellan 
gångbana och cykelbana, dvs. teststråk nr 14 och nr 15.
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Figur 3.20.  Hur säker är ledytan att gå på, subjektiv värdering.
(staplarna i figuren innehåller inte värdet 3 på den 5-gradiga skalan, dvs. bedömning-
en varken säkert eller osäkert)



Den objektiva bedömningen av observatörerna överensstämmer 
i viss utsträckning med testpersonernas egna värderingar, Figur 
3.21. Det var endast tre stråk som bedömdes som någorlunda 
säkra för åtminstone hälften av testpersonerna, nämligen teststråk 
nr 4 (sinusplattor 210 x 210 mm omgivna av betongplattor utan 
fasade kanter), teststråk nr 5 (sinusplattor 210 x 210 mm omgivna 
av betongplattor med fasade kanter) och teststråk nr 12 (engelsk 
Directional Guidance Paving omgiven av betongplattor med fasade 
kanter). Observera dock att det är endast för 7 respektive 8 (av 
14) personer som dessa teststråk bedömdes säkra. 

Överensstämmelsen är i princip total mellan observatörerna och 
testpersonernas bedömning av vilka stråk som var särskilt osäkra, 
nämligen teststråk nr 7 (3 rader smågatsten omgivna av betong-
plattor utan fasade kanter) och teststråk nr 9 (engelsk Directional 
Guidance Paving omgiven av smågatsten) och i viss mån teststråk 
nr 8 (vattenavrinningsgaller i metall omgivet av betongplattor utan 
fasade kanter). Samtliga tre stråk innehåller smågatsten antingen i 
själva stråket eller som omgivande material.
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Figur 3.21.  Hur säker är ledytan att gå på, objektiv värdering. 



3.8 Känna skillnad mellan material i teststråken

Vid intervjuerna fick testpersonerna även svara på om de hade upp-
täckt någon skillnad dels mellan ledytan och omgivande material, dels 
mellan olika material i teststråket. Testpersonerna fick värdera hur lätt 
eller svårt det var att upptäcka skillnaderna. Intervjuerna visade att 
det föreföll relativt lätt att känna skillnad mot omgivande material på 
en majoritet av stråken, Figur 3.22. 

 

De teststråk där skillnaden var lätt att känna enligt testpersonerna 
var återigen nr 1, 2, 4, 11 och teststråk nr 12, följda av teststråk nr 5 
(sinusplattor 210 x 210 mm omgivna av betongplattor med fasade 
kanter), teststråk nr 10 (betongplattor med korta ribbor omgivna av 
betongplattor utan fasade kanter) och teststråk nr 14 (skiljelinje mel-
lan gångbana och cykelbana bestående av fem rader smågatsten med 
en välvning på mitten av 20 mm; bredd ca 500 mm). Resultaten visar 
en stor överensstämmelse med den värdering testpersonerna gjorde 
av hur säkra stråken var.

Att upptäcka skillnaden mellan olika material i teststråket, dvs. skill-
nad mellan själva ledplattan och varningsytan, visade sig vara svå-
rare, Figur 3.23. 
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Figur 3.22.  Känna skillnad mot omgivande yta, subjektiv värdering.
(staplarna i figuren innehåller inte värdet 3 på den 5-gradiga skalan, dvs. bedömning-
en varken lätt eller svårt)



På samtliga teststråk utom fyra var det en majoritet av testpersonerna 
som tyckte det var svårt att upptäcka skillnad mellan de båda ytstruk-
turerna eller som inte upptäckte någon skillnad alls. Undantagen var 
teststråk nr 4 (ledyta sinusplatta 210 x 210 mm och varningsyta skur-
na kupoler 5 mm höga), teststråk nr 8 (ledyta vattenavrinningsgaller 
av metall och varningsyta skurna kupoler 7 mm höga), teststråk nr 12 
(ledyta engelsk Directional Guidance Paving och varningsyta skurna 
kupoler 5 mm höga) och teststråk nr 15 (ledyta skiljelinje mellan 
gångbana och cykelbana enligt engelsk modell, vägmarkeringslinje och 
varningsyta engelska Cycleway Paving 3 mm höga). Resultaten från 
denna subjektiva värdering stämmer väl överens med den objektiva 
bedömning som observatörerna gjorde av testpersonernas identifiering 
av varningsytan i slutet av stråket, se Figur 3.17 ovan. 

3.9 Stråkens användbarhet

Den avslutande frågan till testpersonerna var om de bedömde test-
stråken som användbara eller inte. Denna fråga var graderad i en 
10-gradig skala där 1 betydde ”inte alls användbart” och 10 betydde 
”mycket användbart”, Figur 3.24. De stråk som erhållit värdet 6 eller 
däröver, dvs. på den positiva delen av skalan, är teststråk nr 4 (sinus-
plattor 210 x 210 mm omgivna av betongplattor utan fasade kanter), 
teststråk nr 11 (engelsk Hazard Warning Paving omgiven av betong-
plattor utan fasade kanter) och teststråk nr 12 (engelsk Directional 
Guidance Paving omgiven av betongplattor med fasade kanter). Fyra 
teststråk fick värdet 5: teststråk nr 1 (sinusplattor 350 x 350 mm om-
givna av betongplattor utan fasade kanter), teststråk nr 2 (sinusplattor 
350 x 350 mm omgivna av betongplattor med fasade kanter), test-
stråk nr 5 (sinusplattor 210 x 210 mm omgivna av betongplattor med 
fasade kanter) och teststråk nr 13 (engelsk Cycleway Paving omgiven 
av betongplattor med fasade kanter).
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Figur 3.23.  Känna skillnad mellan olika material i teststråket, subjektiv värdering. 



Figur 3.24.  Stråkens användbarhet, subjektiv värdering.
(värde 1=inte alls användbart och värde 10=mycket användbart)

De tre stråk som en majoritet värderade positivt fick också positiva 
bedömningar för i princip samtliga övriga faktorer som testperso-
nerna fick uttala sig om. De tre teststråken bedömdes även som 
lätta att följa enligt observatörernas bedömning. Dels var sidoav-
vikelsen mindre än 0,7 meter, dels tappade testpersonerna inte 
kontakten med stråket. Det bedömdes även som lätt för tesperso-
nerna att identifiera början av dessa stråk och relativt lätt att iden-
tifiera när de tog slut. Däremot bedömde observatörerna endast ett 
teststråk som förhållandevis säkert för testpersonerna, nämligen 
teststråk nr 4 (sinusplatta 210 x 210 mm omgiven av betongplat-
tor utan fasade kanter). I viss mån bedömdes även teststråk nr 
12 (engelsk Directional Guidance Paving omgiven av betongplattor 
med fasade kanter) som relativt säkert. 
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4. SLUTSATSER OCH 
    REKOMMENDATIONER

4.1 Sammanfattande resultat     

Ledytor: Sinusplattorna på teststråk nr 1, nr 2, nr 4 och nr 5 samt 
den engelska varningsplattan på teststråk nr 11 och den engel-
ska ledytan på teststråk nr 12 bedömdes som användbara ledytor. 
Samtliga av dessa upplevs som positiva att ”hitta, följa och gå på” 
och ligger på den övre halvan av skalan vad gäller ”användbarhet”.

Ledytor med icke fasade kanter tycks ge jämnare flyt i gången. 
Ledytorna på teststråk nr 1 och nr 2 hade fasade kanter i längsled, 
vilket medförde att testpersonerna fastnade med teknikkäppen i 
dessa fasningar när de gick längs dessa ytor. Ledytorna på test-
stråk nr 4 och nr 5 hade icke fasade kanter runt om, vilket gjorde 
att gången flöt mycket jämnare. 

Det omgivande materialet har stor betydelse. Slätare omgivning 
gör det dels lättare att ”känna skillnad mot omgivande material” 
dels lättare att ”följa stråket”. Den engelska ledytan fanns på två 
teststråk – teststråk nr 9 och nr 12. På teststråk nr 9 bestod de 
omgivande ytorna av smågatsten medan de omgivande ytorna på 
teststråk nr 12 bestod av betongplattor med fasade kanter. Test-
stråk nr 9 är oanvändbart, medan teststråk nr 12 finns bland de 
stråk som bedömdes som användbara. 

För att upptäckas behöver varningsytor vara utformade så att man 
fastnar i dem. Dock får strukturen inte vara så hög att ytan utgör 
snubbelrisk för andra personer. Kupolplattorna på teststråk nr 4, nr 
5, nr 6, nr 8, nr 10 och nr 12 föreföll vara lättare att upptäcka än 
de på teststråk nr 1, nr 2 och nr 3 eftersom man fastnar mer med 
käppen i de förra plattorna. 

Vid stråkens början – när man kommer från släta betongplattor 
– är det betydligt fler som upptäcker kupolplattan än man gör vid 
stråkens slut. Strukturskillnaden mellan ytorna är alltså betydligt 
större där man upptäcker kupolplattorna. 

De två teststråk där man hade mycket svårt för att över huvud 
taget identifiera stråket med hjälp av strukturerna på ledytorna var 
teststråk nr 3 och nr 9. För teststråk nr 3:s del beror det på den 
låga ribbhöjden som innebär att man inte kan identifiera någon 
höjdskillnad mellan ribbor och plattbotten. Beträffande teststråk nr 
9 beror svårigheterna på att käppen hoppar så kraftigt på det om-
givande materialet att man inte får upp den lugna, sinusliknande 
rörelse, som samma ledytor ger upphov till i teststråk nr 12.  
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45Slutsatser och rekommendationer



Så fort käppen hoppar eller fastnar i ledytan eller omgivande 
material till denna störs koncentrationen och svårigheter uppstår 
med att känna skillnad mellan ledyta och omgivningsmaterial. Det 
gäller oberoende av var ojämnheterna finns. 

Teststråken nr 1, nr 4, nr 5, nr 11 och nr 12 upplevs som ”säkra”. 
Teststråken nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 11, nr 12, och nr 13 upplevs 
som ”användbara”.
Teststråken nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 och nr 11 upplevs som ”trygga”.
När man av någon anledning fastnar med käppen blir det stopp, man 
tappar riktningen, har svårigheter att finna riktningen igen och behö-
ver hjälp.

Teststråk nr 3, nr 7, nr 8, nr 9 och nr 10 har både subjektivt och 
objektivt låga och spretiga värden. Stråken är svåra att följa, man 
fastnar mycket, man vinglar och går än på den ena än på den andra 
sidan av stråken.

80 cm ledytebredd är för mycket (teststråk nr 11, nr 12 och nr 13). 
Testpersonerna kommenterar bredden genom att säga att de känner 
sig osäkra eftersom de inte känner ytterkanterna av teststråken. De 
smala stråken – 13-35 cm - förefaller vara för smala att gå på. Det 
är endast käppen som kan följa dessa och det visade sig svårt.

4.2 Kommentarer  

Studien har både bekräftat och förkastat resultat från tidigare försök 
som finns beskrivna i litteraturen eller som vi tagit del av på annat 
sätt. Först kan vi konstatera att blinda personer har stora svårigheter 
att känna skillnad mellan de ledytor och varningsytor man idag an-
vänder i utformningen av den fysiska miljön. När man lägger ledytor 
som avslutas med kupolplattor som varningsyta kan vi genom denna 
studie konstatera att personer som är helt blinda inte blir tillräckligt 
uppmärksammade på den fara som var avsikten. Orsaken är att det 
inte är tillräckligt stor skillnad i indikationerna i handen från käppen 
när man kommer från en ledyta med ribb- eller sinusplattor till en 
varningsyta med kupolplattor. 

I denna studie var det en majoritet av testpersonerna som vid samt-
liga testytor inte uppmärksammade övergången från ledyta till var-
ningsyta förrän flera meter efter varningsytans slut. Detta innebär 
i praktiken att personen är flera meter ute i körbanan om det inte 
finns någon kant som indikerar övergången från gångbana till kör-
bana. Testpersonerna hade emellertid något lättare för att identifiera 
varningsytan då de kom från en slät yta, vilket var fallet i försöket 
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vid början av varje teststråk. Resultaten visar också att betydligt 
flera identifierade teststråkens början än dess slut. Kupolplattor 
med skurna kupoler föreföll dock något lättare att identifiera än de 
med helt rundade kupoler. 

En av testytorna innehöll en idag vanligt förekommande utform-
ning av ledstråk i landet: ribbplattor och kupolplattor med skurna 
kupoler, båda strukturerna är 2,5 mm höga. Denna kombination 
har synskadade vid tester under slutet av 1980-talet ansett som 
användbar. Denna åsikt har emellertid modifierats under senare 
år. I de verkliga miljöer där denna typ av ledstråk förekommer har 
blinda personer stora svårigheter att identifiera och upptäcka strå-
ken. Vi testade därför denna kombination och kunde också verifiera 
svårigheterna. Vi konstaterade att om man identifierade stråket var 
det inte på grund av strukturskillnader i materialet utan på grund 
av skillnader i ljud, vilket även testpersonerna själva kommente-
rade. Skillnaderna i ljud visade sig bero på om plattorna, oavsett 
vilken typ av platta det var, var torr- eller våtpressade i tillverk-
ningsprocessen. 

Ljudet som identifiering och ledning är emellertid inte användbart 
i verklig trafikmiljö. Att flera av testpersonerna hörde skillnad vid 
försöken berodde just på att testerna genomfördes i testmiljö, 
utan något distraherande ljud eller andra distraktioner från t ex 
andra trafikanter. Detta påpekade testpersonerna själva i intervju-
erna. Att kombinationen ribbplattor och kupolplattor med 2,5 mm 
höjd från början ansetts användbara, och därför använts i så stor 
omfattning, beror säkert på att även de försök som gjordes med 
denna kombination i slutet av 1980-talet gjordes i störningsfri test-
miljö. 

En annan viktig iakttagelse under testerna var på vilket sätt käp-
pen rör sig över underlaget. Vi kunde konstatera att de underlag 
som ger en mjuk och jämn vågformad rörelse (sinusrörelse) i tek-
nikkäppen och i dess förlängning i handen, var de som både be-
dömdes och värderades som mest användbara och lätta att följa. 
I de teststråk som testades i denna studie gav både sinusplattor 
och vissa ribbplattor en sådan rörelse. Ytterligare andra ytstruktu-
rer som inte testats i detta försök, både nedsänkta och upphöjda, 
har samma egenskaper, dvs. ”teknikkäppen gör en dykning utan 
att fastna”. Viktig i sammanhanget är inte bara upphöjningarnas 
och nedsänkningarnas bredd utan även relationen mellan bredder-
na på de höga respektive de djupa delarna i strukturerna.
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Ytterligare en viktig iakttagelse under försöken var att även mycket 
små avfasningar på plattornas kanter medförde att teknikkäppen 
fastnade, oavsett om avfasningarna fanns i ledytan eller omgivande 
yta. För testpersonerna innebar detta upprepade stopp i gången, 
vilket påverkade både gångrytmen och möjligheten att orientera 
efter ledytan. Ideliga stopp gör att helt blinda personer lätt tappar 
bort ledytans riktning och därmed på nytt måste söka i ytan efter 
riktningen. Detta tog sig uttryck i att flera testpersoner upplevde att 
ledytan smalnade av på vissa ställen eller att teststråket svängde. 
Ledytestrukturer som i sig var bra eftersom de gav en sinusrörelse 
i teknikkäppen, var inte lika bra då de hade fasade kanter som då 
de hade icke fasade. Orsaken var att teknikkäppen fastnade i avfas-
ningarna. Samma fenomen uppstod då de omgivande plattorna hade 
fasade kanter respektive icke fasade. Ytterligare en observation var 
att ledytor med ribbor också gav upphov till plötsliga stopp då rib-
borna inte är utformade så att de ligger ”dikt an” i plattskarvarna, 
dvs. ligger inte helt kant i kant. 
I detta sammanhang är det även viktigt att diskutera problemati-
ken med smågatsten. På två av teststråken fanns smågatsten som 
en del av ledytan och på ett som omgivande material. Smågatsten i 
ledytan innebar kontinuerliga stopp i gången på grund av att teknik-
käppen fastnade, vilket i sin tur gjorde att testpersonerna mycket 
lätt tappade kontakten med ledytan. En ytstruktur med smågatsten 
medför oundvikligen ideliga fogar, vilket gör att detta material inte 
kan anses lämpligt som ledyta. Testerna visade även att smågatsten 
som omgivande yta ger upphov till att man fastnar i fogarna och att 
skillnaden i struktur till annars bra ledytor (som ger sinusrörelse) är 
så liten att man som blind har mycket stora svårigheter att överhu-
vudtaget identifiera var ledytan är. 

Problemet med att teknikkäppen fastnar och de konsekvenser detta 
innebär för blinda personer att kunna följa ledytan har även andra 
dimensioner utöver en ryckig gång, ideliga stopp och svårighet att 
orientera. Det påverkar i stor utsträckning även säkerheten, natur-
ligtvis den upplevda men även den faktiska. Påfrestningen på indivi-
den är stor; man behöver koncentrera sig mycket hela tiden, vilket 
innebär stor kraftansträngning. Detta påverkar uppmärksamheten 
på andra viktiga moment i trafiken, vilket både testpersonerna på-
pekade direkt och uttryckte i form av otrygghet och observatörerna 
noterade under testerna.

En fråga som är viktig och som ofta diskuteras är hur bred en ledyta 
behöver vara. De testytor som ingick i försöket var utformade med 
olika bredder (130 – 800 mm), dock förekom inte samma ledyta 
lagd med olika bredder. Tidigare försök i landet har indikerat att 
bredden bör vara drygt axelbred. I praktiken har detta oftast inne-
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burit två plattrader (ca 700 mm). Orsaken till just denna bredd är 
att man med teknikkäppen ska kunna identifiera en fara framför 
sin egen kropp. 

Från försöken kan vi konstatera att både testpersonerna själva och 
observatörerna fann att de smala ledytorna (130 – 350 mm) var 
svåra att följa. Testpersonerna tappade lätt kontakten och behövde 
då ofta hjälp att hitta tillbaka till ledytan igen. De allra bredaste 
stråken (800 mm) upplevdes som för breda. Testpersonerna 
uttryckte en osäkerhet över om de befann sig på ledytan eller ej, 
eftersom de inte alltid hade kontakt med omgivande yta när de 
gick på ledytan. Detta försök ger inte direkt svar på frågan om 
lämplig bredd, men vad vi kan konstatera av försöket är att för 
smala ledytor (smågatsten och vattenavrinningsgaller, varken med 
eller utan smågatsten) inte heller är bra. Det som inte testats med 
smal bredd är de ledytor som ger sinusrörelser i teknikkäppen. 
Det är möjligt att denna typ av ledyta kan ge tillräcklig information 
även i en bredd kring 350 mm, men det behöver naturligtvis testas 
vidare. En orsak till tveksamhet är att man vid 350 mm bredd inte 
kan gå med båda fötterna på ledytan.

I försöket ingick även att på två testytor testa taktil avskiljning 
mellan gångbana och cykelbana. Testpersonerna skulle gå på 
gångbanan och vid sin ena sida identifiera denna avskiljning. Vi 
kan konstatera att ingen av strukturerna, vare sig den välvda ytan 
med smågatsten som var ca 500 mm bred eller den 10 mm höga 
vägmarkeringslinjen, var tillräcklig för att en blind person ska kun-
na ta sig fram på ett säkert sätt. Med detta menar vi att man ska 
kunna gå på gångbanan utan att av misstag hamna på cykelbanan 
eller få in teknikkäppen i cyklisternas hjul.  

Som nämndes i avsnitt 2.4 fick även fyra personer med rörelse-
hinder testa de olika led- och varningsytorna. Syftet med detta var 
att få indikation på om de testade strukturerna var hindrande och 
problemfyllda att gå eller köra på för dessa grupper. Vi kan kon-
statera att för personer som har rullande hjälpmedel (rullator eller 
rullstol) är de ledytor som är användbara för blinda i allmänhet stö-
rande.  Orsaken är att på en sådan yta hamnar fram- och bakhjul i 
olika spår, vilket ger upphov till skakningar och vinglig körning med 
rullstolen eller rollatorn. Det är därför viktigt att den släta delen av 
gångbanan bredvid en ledyta har sådan bredd att en person med 
hjälpmedel liksom båda hjulparen på en rullstol kan ta sig fram 
på denna. För de bredder på ledytor vi testade i försöket (max 
800 mm) innebar inte någon av ledytorna några större problem då 
man gick tvärs över dem. 
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4.3 Fortsatt forskning

Försöket har tydligt visat på behovet av forskning om synskadade 
och ledstråk. I denna studie har vi särskilt studerat blinda personers 
möjlighet att med teknikkäpp taktilt identifiera olika ytstrukturer. 
Under försöket har många nya frågor uppstått. Detta gäller både 
mera grundläggande frågor som när artificiella ledstråk ska före-
komma, hur de ska utformas t ex i cirkulationsplatser eller vid upp-
höjda gångpassager och vilka materialkombinationer som ger den 
information man avser att ge. Även om inte detta projekt har tagit 
upp ljushetskontraster finns även inom detta område stort behov av 
systematisk forskning, t ex storlek på ytor i förhållande till skillnad i 
ljushetskontrast på de ytor som ska kontrastera.

Beträffande taktilitet är det angeläget att erfarenheterna från detta 
projekt tas till vara. De kombinationer av ledytor som i detta projekt 
visat sig vara mest användbara bör testas i verklig trafikmiljö. Detta 
är viktigt eftersom en del av resultaten från detta försök i testmiljö 
indikerar att det finns många störningar i trafikmiljön som påverkar 
en blind persons koncentration och därmed möjligheter att finna el-
ler följa ett ledstråk. Ett sådant projekt bör utformas så att det blir 
ett tydligt stråk från en startpunkt till en målpunkt som innehåller 
delar av både naturliga och artificiella ledytor, liksom val- och var-
ningspunkter. Sådana försök bör även innefatta lösningar för kors-
ningar med cykelbane- och körbaneytor. Vidare är vinterproblemen 
en viktig fråga att studera vidare. För det första gäller det möjlig-
heten att använda ledstråk då det är snö och is. För det andra gäller 
det möjligheterna till drift och underhåll på led- och varningsytor och 
vilken påverkan detta har på materialen.

I den fortsatta forskningen är det viktigt att ha ett europeiskt per-
spektiv eftersom det pågår standardiseringsarbete.
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