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Förord
För att personer som är blinda ska kunna orientera sig i den byggda
miljön behövs sammanhängande/kontinuerliga ledstråk som går att följa
från start- till målpunkt. Ett ledstråk ska bestå av naturliga eller
konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor. Det ska inte löpa över köreller cykelbanor utan enbart finnas på säkra ytor där det inte finns
fordonstrafik. För att underlätta orienteringen vid korsande av cykel- eller
körbanor behövs andra stöd för att personer som är blinda ska kunna ta
ut riktningen. En sådan lösning är pollare med taktil information.
Rapporten redovisar en studie av hur pollare med taktil information
fungerar för personer som är blinda. Testerna med försökspersoner
genomfördes på ett testområde i Dalby 2011.
Studien ska ligga till grund för förbättring av råden om utformning för
bättre ledstråk och orienteringsmöjligheter för personer med
synnedsättningar som finns bl.a. i Trafikverkets och Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) dokument för Vägars och Gators utformning (VGU).
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SAMMANFATTNING
En alltmer förekommande utformningsdetalj i gångmiljön som syftar till att
underlätta orienteringen i gångmiljön för personer med synnedsättningar är
pollare med taktil information. Pollare används dels som hjälp i orienteringen –
att hitta t.ex. en ordnad gångpassage, dvs en gångpassage som utformats,
utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet,
dels kan den ge möjlighet att ta ut riktning för att korsa en körbana eller
cykelbana i de fall pollaren är försedd med en taktil riktningsgivare och karta på
toppen. Detta är ett försök till lösning för att underlätta för personer som är
blinda att korsa en körbana utan att avvika i sidled eftersom ledytor av
säkerhetsskäl inte får läggas på köryta och cykelyta.
Kunskapen om pollare med stödjande funktion i gångmiljön är emellertid inte
särskilt omfattanden. Grundläggande frågor är t.ex vilken information pollare
skall innehålla, hur den ska vara utformad och placerad. Även så, är pollare för
olika ändamål i trafikmiljön en viktig detalj i stadsmiljön och förekommer i olika
storlekar och har varierande utformning vad gäller t ex material, färg och ljushet,
höjd, placering av taktil information, ljud o dyl. Under de senaste åren har därför
ett antal olika tillverkare utvecklat pollare med taktil information som är i
produktion och också används ute i gångmiljön.
Inställningen bland planerare och drift- och underhållspersonal till användning av
pollare i gångmiljön är emellertid varierande. De som ansvarar för skötsel av
trottoarer och gångvägar har ofta uppfattningen att pollare är ett problem vid
framförallt vinterväghållningen medan personer med synnedsättningar mer och
mer uppfattar pollare som ett viktigt hjälpmedel ute i gångmiljön. Eftersom
pollare idag är allmänt förekommande är det viktigt att studera hur
informationen på de pollare som förekommer i trafikmiljön upplevs av personer
med synnedsättningar och om det eventuellt finns behov av vidare utveckling.
Projektet syftar till att utvärdera hur personer som är blinda kan använda
informationen på pollare för att ta ut riktning och om de kan använda
informationen på pollare som stöd och ledning för att korsa en körbana.
Projektet genomfördes våren 2011 med en inventering av olika utformning av
pollare och av den taktila informationens utformning och placering på pollaren.
Detta gjordes genom uppdatering av tidigare egen dokumentation inom området
samt genom kontakter med tillverkare/försäljare av pollare. Dessa kontakter
resulterade i att tre av de fyra studerade pollarna (i projektet benämnda plast,
metall, trä) användes i befintliga utföranden medan den fjärde pollaren (i
projektet benämnd gummi) försågs med den taktila utformning som sedan lång
tid tillbaka finns på tryckknappslådorna på stolpar vid signalreglerade
övergångsställen.
Testerna genomfördes under september och oktober månad 2011. Vid varje
testtillfälle deltog två personer. Totalt testades 16 stråk fram respektive tillbaka,
dvs att testpersonen hade pollaren till höger respektive till vänster om sig då
man tog ut riktning, vilket innebär att testet totalt omfattade 32 stråk. Efter att
de två testpersonerna hade gått cirka hälften av stråken hölls en paus med kaffe
och förtäring. I samband med denna gjordes en personintervju med
testpersonen. Testerna tog ca 3,5 timmar.
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Projektet genomförs på befintlig experimentell testyta i Dalby utanför Lund.
Testytan var lagd utomhus och omfattade 16 olika stråk och var ca 30x30 m och
bestod av granithällar och släta betongplattor och i olika ljushet, och var utan
nivåskillnader. Vid teststråk 1 - 8 fanns kupolplattor i ändarna av teststråken för
att simulera varningsytor vid körbanans början och slut, samt vid teststråk 5 - 8
även på refugerna, som var 2 meter djupa. De 16 stråken simulerade olika
körbanebredder med olika typer av information, Figur 1. Testytan var utformad
så att varje stråk hade en bredd i början och slutet motsvarande 2 meters
avvikelse åt höger respektive vänster eftersom det är svårt för personer som är
blinda att gå rakt. Utformningen var gjord så för att simulera bredden på ett
normalt 3-meters övergångsställe då den avfasade 0-kanten på 90-100 cm är
borträknad.

Figur 1. Principskiss över testområdet.

Punkterna vid siffrorna markerar pollarnas placering. Siffrorna (t ex 1-1) markerar
stråken dvs hur testpersonerna korsade körbanan. Siffrorna (t ex 5-5-5-5) markerar ett
stråk med refug.

Samtliga teststråk började och slutade med en yta på 2 meter som simulerade
trottoar eller annan gångyta. Dessa ytor bestod av antingen släta betongplattor
eller kupolplattor. Vid samtliga teststråk var pollare utplacerade vid den
simulerade körbanekanten i början och slutet av stråket. Vid de stråk som
innehåller refug saknas kant även vid refugen som istället var belagd med
kupolplattor på hela djupet 2 meter. Bilderna nedan visar dessa principer vid de
fyra körbanebredderna. Observera att stråkens riktning på fotona var i längsled
mellan pollarna och att ljushetskontrasterna på testytan inte hade någon
betydelse i denna studie eftersom samtliga testpersoner var helt blinda.
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Stråk som illustrerar
körbanebredd 7 m.
Teststråk 13-16
Ingen trottoarkant

Stråk som illustrerar
körbanebredd 10 m.
Teststråk 9-12
Ingen trottoarkant

Stråk som illustrerar
körbanebredd 13 m
Teststråk 1-4
Ingen trottoarkant
Kupolplattor istället

Stråk som illustrerar
körbanebredd 15 m med refug.
Teststråk 5-8
Ingen trottoarkant
Kupolplattor istället

För att studera hur testpersonerna kunde använda informationen för
riktningsgivning och ledning över körbana studerades fyra olika körbanebredder
vanligt förekommande i stadsmiljö. Den taktila informationen avseende
riktningsgivning och körbaneutformning varierade avseende placering och
utformning.
Den studerade informationen på pollarna var:
•

Riktningsgivare i form av 5 mm upphöjd linje, antal körfält och eventuell
refug – på ovansidan av pollaren; Metall – teststråk 3, 5, 11, 13. Denna
typ av information används idag bland annat i Malmö stad.
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•
•
•

Riktningsgivare i form av pil på ovansidan av pollaren, antal körfält och
eventuell refug på sidan av pollaren; Trä – teststråk 1, 8, 9, 16. Denna typ
av information används på vissa håll.
Riktningsgivare i form av pil, antal körfält och eventuell refug – på sidan
av pollaren; Plast – teststråk 4, 6, 12, 14. Denna typ av information
används bland annat i Hässleholm.
Startpunkt med riktningsgivare i form av pil, antal körfält och eventuell
refug samt separat riktningsgivare i form av pil - på ovansidan av
pollaren; Gummi – teststråk 2, 7, 10,15. Denna typ av information är
konstruerad för studien och finns inte i användning idag. Informationen är
ofta känd för personer med synnedsättningar då den kommer från
tryckknappslådorna vid signalreglerade övergängsställen där
körbaneinformation och riktningsgivare sitter på framsidan av lådan och
särskild riktningsgivare på toppen av lådan.
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På vissa av de studerade pollarna fanns ytterligare information. På trä- och
plastpollarna fanns information i punktskrift som talade om ifall den aktuella
platsen som testpersonen stod i begrepp att testa per definition var ett
övergångsställe eller en annan ordnad gångpassage.
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Datainsamlingen bestod dels av hur testpersonerna kunde använda
informationen på pollarna för att ta ut riktning, dels hur testpersonerna kunde
använda informationen på pollarna som stöd för att korsa en körbana
Den studerade informationen på pollarna var:
•
•
•
•
•

Förekomst av antal körfält (körbaneinformation)
Förekomst av riktningsgivning
Förekomst av refug
Bedömning av riktningsgivning
Bedömning av körbaneinformation (antal körfält)

För att studera detta användes följande metodik:
•
•
•
•
•

Intervju - tolkning av informationen på pollarna med respektive utan
handske/vante
Bedömning genom deltagande observation av ett stråk i taget (fram
respektive tillbaka). Bedömningarna gjordes av två observatörer
oberoende av varandra
Intervju med testpersonerna direkt efter att de gått ett stråk av en
oberoende person som inte sett hur testpersonen agerade, efter att de
gått stråket fram och tillbaka
Kort intervju avseende persondata (i pausen)
Foto- och videodokumentation

Observatörerna noterade hur lätt/svårt de tyckte att testpersonerna hade att
hitta pollarna på motstående sida av körbanan, hur lätt svårt de hade att gå över
körbanan och hur säker/osäker testpersonernas promenader var. Denna
bedömning gjordes på en 9-gradig skala där värdet 1-4 betydde svårt respektive
osäkert, värdet 5 betydde varken eller och värdet 6-9 betydde lätt respektive
säkert. Observatörerna noterade även om testpersonen avvek i sidled under
promenaden med Ja respektive Nej samt i förekommande fall om det var åt
höger eller vänster och antal meter. Vidare noterade observatörerna om
testpersonen stannade upp under promenaden med Ja eller Nej samt i
förekommande fall hur många gånger. Observatörerna noterade även om
testpersonen vid promenadens början hade pollaren till vänster eller till höger
om sig samt om testpersonen använde sig av smala, normala eller breda
käpputslag under promenaden.
Intervjun innehöll frågor om hur lätt/svårt de tyckte det var att hitta pollaren på
motstående sida av stråket/den simulerade körbanan; hur svårt/lätt det kändes
att gå stråket/den simulerade körbanan; hur osäkert/säkert det kändes att gå
stråket/den simulerade körbanan; hur otryggt/tryggt det kändes att gå
stråket/den simulerade körbanan samt hur otydlig/tydlig de tyckte informationen
var att tolka på pollaren före passagen över körbanan. Testpersonen fick ange
detta på en 9-gradig skala där värdet 1-4 betydde svårt, osäkert respektive
otryggt, värdet 5 betydde varken eller och värdet 6-9 betydde lätt, säkert
respektive tryggt. Testpersonerna fick även svara med Ja respektive Nej på om
man hittade pollaren utan hjälp efter att ha passerat körbanan samt om det
gällde då pollaren stod till vänster respektive till höger då man tog ut riktning.
Testpersonen fick även besvara frågan om hur det kändes att promenera längs
respektive stråk i termer av ”användbarhet”. Denna bedömningsskala var även
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9-gradig. Avslutningsvis fick testpersonen också svara på frågan om man tyckte
det var någon skillnad att ha pollaren till vänster respektive höger om sig då man
tog ut riktning. Svarsalternativen var vänster, respektive höger eller ingen
skillnad.
Testpersonerna, 7 män och 5 kvinnor, som deltog i studien var helt blinda. Det
var av yttersta vikt att testpersonerna var helt blinda eftersom det inte skulle
vara någon tveksamhet kring att det var förmågan att med känsel i handen
respektive teknikkäppen identifiera och orientera i miljön. Åldern varierade
mellan 31 och 66 år. Tiden de varit helt blinda varierade mellan 6 och 44 år,
medelvärde 20 år. För vissa av testpersonerna innebär detta en stor del av deras
liv. Samtliga var vana att använda teknikkäpp vid orientering
Hälften av testpersonerna, 6 personer, har erfarenhet av pollare, 3 personer
rapporterar att de stött på pollare och 3 har inte tidigare träffat på pollare i
utemiljön. Nästan alla, 10 personer, rapporterade att de har erfarenhet av taktil
karta på tryckknappslåda, en person har vid något tillfälle känt på den taktila
informationen, medan 1 person rapporterade att han använder den taktila kartan
och pilen. Dessutom, nästan alla kan läsa punktskrift, dock rapporterar 3
personer detta i något mindre omfattning.
Samtliga insamlade uppgifter har databearbetats i SPSS (Statistical Package
for Social Science) för framtagande av frekvenser. Resultatredovisning sker både
per stråk, dvs en jämförelse mellan de 16 teststråken avseende likheter och
skillnader respektive grupperat, dvs i typ av information respektive
körbanebredd. Vad gäller frågor som rör hur testpersonerna kunde använda
informationen på pollarna som stöd för att korsa en körbana jämförs data från
den medföljande observationen med data från den efterföljande intervjun vid de
frågor där det är relevant. Insamlade persondata användes primärt för att
beskriva testgruppen.
Resultaten av studien visar att pollare har en viktig roll att fylla för att erbjuda
personer med grav synnedsättning en trygg förflyttning över en körbana
FÖRUTSATT att pollaren ger relevant information, på rätt sätt och att pollaren är
rätt placerad. Studien visade även tydligt att personer med grav synnedsättning
befinner sig i en miljö som ställer stora krav på individen förmåga både vad
gäller att ta in och tolka den information som finns i miljön och i ständigt nya
situationer. För att detta ska vara möjligt måste miljön utformas så att
budskapet är entydigt, lätt att ta till sig och enkelt att förstå. Detta är viktigt då
personer med synnedsättningar/blindhet ofta levt med sin nedsättning i många
år, kanske hela livet, och därmed inte har kunskap eller vetskap om hur
trafiksystemet i detalj ser ut idag – en kunskap om detaljer som man i
planeringen ofta tar för givet att trafikanterna som använder systemet känner till.
Personer som inte ser måste idag utveckla egna strategier i sin förflyttning
utomhus – strategier som fungerar i en speciell miljö, under speciella betingelser
men, som då något avviker eller då något oförutsett inträffar, istället för att
stödja kan bli potentiella säkerhetsrisker.
I studien framkom tydligt att observatörerna respektive testpersonerna själva
ofta hade olika uppfattningar om hur säkert det var för testpersonerna att
passera körbanan. Observatörerna såg hur snett testpersonerna ibland gick
vilket gjorde att man bedömde passagerna som mindre säkra än vad
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testpersonerna själva gjorde. I många fall agerade testpersonerna dock logiskt, t
ex genom att använda sig av mycket breda käpputslag, (som kunde vara 2
meter breda) framförallt då de trodde de närmade sig slutet av passagen eller
när de inte hittade motstående pollare, Foto 64 - 71. Det bör dock påpekas att
ett sådant beteende kan innebära fara då testpersonen i vissa fall då står ute i
körbanan för att söka efter pollaren med käppen, vilket observatörerna ser men
testpersonerna själva är inte alltid medvetna om det. Att så var fallet visar
resultaten om hur användbara testpersonerna tyckte att riktningsgivningen och
körbaneinformationen var vid de olika stråken. Observatörerna kunde konstatera
att i vissa fall kunde testpersonerna ange en hög siffra på användbarheten
även om observatörerna tydligt kunnat konstatera att de både gått väldigt snett
och haft ett trafikosäkert beteende i sitt sökande efter pollare.
En första viktig slutsats av den genomförda studien är att pollare med
riktningsgivning och körbaneinformation har betydelse för att personer som
är blinda ska kunna korsa en körbana på ett säkrare och tryggare sätt. Vi kan
konstatera:
•

•
•
•
•

Riktningsgivare: viktigt att utformningen är som en tydlig pil – detta
fanns på pollaren av trä som dels kändes bäst med och utan vante, dels
upplevdes som mest användbar. Dock viktigt med placeringen – då tydlig
pil fanns men var placerad på sidan av pollaren (pollaren av plast)
upplevdes den som sämre.
Körbaneinformation: viktigt med enkel illustration av gatuutformningen.
Detta fanns på pollaren av metall som dels upplevdes som mest
användbar, dels kändes bäst både med och utan vante.
Körbanebredden: säkerheten bedömdes högre liksom den upplevda
tryggheten vid kortare passager.
Förekomst av refug: vid bredare körbanor har refug stor betydelse för
den upplevda tryggheten och säkerheten.
Kupolplattor: har betydelse för att på gångbanan markera fara vid början
och vid slutet av en körbana. De ger en tydlig indikation i den vita käppen
vilket gör att man stannar upp och därmed minimerar risken för att av
misstag gå ut i körbanan.

En andra viktig slutsats av de genomförda testerna är att det är viktigt att
studera en företeelse både objektivt och subjektivt särskilt när det gäller
personer med funktionsnedsättningar. Det finns företeelser som objektivt sett
kan förefalla förhållandevis enkla att utföra men som subjektivt kan upplevas
som mycket ansträngande eller otrygga. Likaså kan det vara tvärtom dvs att den
subjektiva upplevelsen av att korsa en körbana känns säker men en objektiv
registrering av samma händelse gör en annorlunda bedömning. Vi kan sålunda
konstatera att:
•

Den subjektiva användbarheten är en grundläggande faktor att ta
hänsyn till. Det är endast personen själv som kan bedöma vilken
ansträngning som krävs för att utföra en uppgift. Detta har en bedömare
inte möjlighet att göra.

•

En objektiv bedömning krävs för att uttala sig om säkerheten.
Testpersonerna i allmänhet upplevde passagerna som säkrare än vad
observatörerna gjorde – observatörerna såg att testpersonerna hade farliga
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beteenden t.ex att de i många fall gick mycket snett eller att de stannade
upp under passagen, dvs på körbanan – beteenden som testpersonerna
inte själva hade möjlighet att registrera men som i en verklig situation
kunnat innebära stor fara.
Utifrån resultaten i den genomförda studien kan följande rekommendationer
ges:
• Pollare har en viktig funktion att fylla i gatuutformningen för att personer
med synnedsättningar ska kunna hålla riktningen när de korsar en
körbana.
• Pollare ska placera på ömse sidor av en körbana mitt emot varandra (ej
diagonalt).
• Då refug förekommer ska det finna pollare, en i början och en i slutet av
refugen, och vara försedda med en pil som pekar i den riktning där den
närmaste körbanan är.
• Då kant saknas ska bredden på ytan med kupolplattor vara minst 2 meter
på vardera sidan om pollaren eftersom personer med synnedsättningar
ofta går snett.
• Riktningsgivare ska utformas som en tydlig pil.
• Riktningsgivare ska ha en upphöjd struktur – ca 5 mm – så att den även
kan känns med vante på.
• Riktningsgivare ska placeras horisontellt ovanpå pollaren.
• Toppen på pollaren ska ha en sådan utformning att riktningsgivaren kan
placeras i horisontellt läge.
• Information om körfält på pollare ska vara stilrent utformad och fri från
onödig, förvillande information och vara placerad på toppen av pollaren.
• Informationen ska illustrera antal körfält och i förekommande fall refug.
• Kupolplattor har en viktig funktion för att på gångbanan markera början
och slut av en körbana liksom för att markera refug, då trottoarkant inte
förekommer.
• Eventuellt kan tilläggsinformation förekomma i form av punktskrift och
upphöjd relief som talar om huruvida det är ett övergångsställe eller en
annan ordnad gångpassage man ska passera.

12

SUMMARY
An increasingly familiar design detail in the pedestrian environment intended to
facilitate orientation for people with impaired vision is bollards with tactile
information. The bollards are used partly to assist orientation — e.g. locating a
pedestrian underpass — and partly to make it possible to find the direction for
crossing a road, in cases where the bollard is provided with a tactile direction
indicator and map at the top. This is an attempt to make it possible for blind
people to cross a road without veering off to the side, because guiding surfaces
are not permitted on driving and bicycling surfaces for safety reasons.
However, there is not much knowledge about bollards with supporting functions
in pedestrian environments. Basic questions include what information the
bollards should contain, and how they should be designed and located.
Nevertheless, bollards for various purposes in the traffic environment are an
important detail in the city milieu and appear in different sizes; they have
various designs with regard to material, color and illumination, height and the
location of tactile information, sound, etc. That is why, in recent years, a number
of manufacturers have developed and begun producing bollards with tactile
information that are used in the pedestrian environment.
However, the attitudes of planners and operating and maintenance personnel
towards the use of bollards in the pedestrian environment vary. Those
responsible for the upkeep of sidewalks and paths often feel that bollards are a
problem, primarily under winter conditions, while people with vision impairments
increasingly regard bollards as important assistance in the pedestrian
environment. Inasmuch as bollards are now in general use, it is important to
study how people with impaired vision experience the information on the bollards
and whether there may be need for further development.
This project aims to evaluate how people who are blind can use the information
on the bollards to orient themselves, and whether they can use that information
as support and guidance when crossing a road.
The project transpired during spring 2011 with an inventory of different bollard
designs and the design and placement of the tactile information. This was done
by updating the researcher’s own documentation and through contacts with
manufacturers and purveyors of bollards. These contacts resulted in using three
of the four bollards studied (called plastic, metal and wood in the project) in their
existing design, while the fourth bollard (called rubber) was provided with the
tactile design that has long been found on the pushbutton boxes on the posts at
signal-operated crosswalks.
The tests were carried out during September and October 2011. Two people
participated in every test. In all, 16 routes were tested going and coming, i.e.
the test subject had the bollards on their left or right side when getting oriented,
which meant that each test comprised 32 routes. After the subjects had
completed about half of the route, there was a coffee and snack break, during
which an interview with the subject was conducted. The tests took ca. 3.5 hours.
The project was carried out on existing experimental test surfaces in Dalby, a
town in the municipality of Lund. The test surface were laid outdoors and
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comprised 16 different routes; this was ca. 30 X 30 meters and consisted of
granite slabs and smooth cement slabs of varying degrees of brightness, and
there were no level slabs were truncated domes to simulate warning surfaces at
the start and stop of the road crossing, and also on the two-meter-wide refuges
on test routes 5-8. The 16 routes simulated different road widths with different
types of information; see Figure 1. The test surfaces were designed so that every
route started and ended with a width of 2 meters with a deviation to left and
right since it is difficult for blind people to walk straight. The design was intended
to simulate the width at a normal 3-meter wide crosswalk; the 90-100 cm
levelling off to the 0 level is discounted.

Figure 1. Explanatory sketch of the test area.
The dots beside the figures show the location of the bollards. Figures (e.g. 1-1)
show the route, i.e. how the test subjects crossed the road. Figures (e.g. 5-5-55) show a route with a refuge.
All of the test routes began and ended with a surface of 2 meters, which
simulated a sidewalk or other walking surface. These surfaces consisted either of
smooth cement slabs or truncated domes. On all test routes the bollards were
placed at the simulated roadway curb at the beginning and end of the route. On
the routes containing refuges a curb is lacking at the refuges as well; instead
they were provided with truncated domes over the whole 2-meter depth. The
following pictures show these principles for the four roadway widths. Note that
the lightness contrasts on the test surfaces were of no significance in this study
because all the test subjects were completely blind.
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Route illustrating a roadway width of
7 meters. Test routes 13-16
No curbstone

Route illustrating a roadway width of
10 meters. Test routes 9-12
No curbstone

Route illustrating a roadway width of
13 meters. Test routes 1-4
No curbstone; truncated domes

Route illustrating a roadway width of
15 meters with a refuge.
Test routes 5-8
No curbstone; truncated domes

In order to study how the test subjects were able to use the information for
orientation and guidance across the road, four different roadway widths
commonly occurring in city environments were used. The tactile information
about orientation and roadway design varied with regard to bollard location and
design.
The following information on the bollards was studied:
• Direction indicator in the form of a 5 mm raised line, number of driving lanes
and possible refuge, on the top of the bollard; metal — test routes 3, 5, 11, 13.
This kind of information is used at present, for example in the city of Malmö.
• Direction indicator in the form of an arrow on the top of the bollard, number of
lanes and possible refuge on the side of the bollard; wood — test routes 1, 8, 9,
16. This kind of information is currently used in some places.
• Direction indicator in the form of an arrow on the side of the bollard, number of
lanes and possible refuge; plastic — test routes 4, 6, 12, 14. This kind of
information is used in Hässleholm, among other places.
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• Starting position with the direction indicator in the form of an arrow, number of
lanes and possible refuge, and a separate direction indicator in the form of an
arrow on the top of the bollard; rubber — test routes 2, 7, 10, 15. This solution
was devised for the study and is not in use at present. The information is often
familiar to people with impaired vision as it comes from the push-button boxes at
signal-regulated crosswalks; the lane information and the direction indicator sit
on the front side of the box and special direction indicators on the top of the box.
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There was additional information on some the bollards studied. On the wood and
plastic bollards there was information in Braille that revealed whether the current
location where the subject was about to test was a crosswalk or a walking path.
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The information studied on the bollards was:
•
•
•
•
•

Existence of number of lanes (roadway information)
Existence of direction indicator
Existence of a refuge
Assessment of direction indicator
Assessment of roadway information (number of lanes)

The following methodology was used to study this:
• Interview — interpretation of information on the bollards with and without
glove/mitten
• Assessment by participatory observation of one route at a time (forward and
back). These assessments were made by two observers independently of each
other.
• Interviews with test subjects immediately after they had traversed a route
forward and back by the independent person who had not seen how the subject
reacted.
• Brief interview regarding personal data (in the break)
• Photo and video documentation
The observers noted how easy/difficult they thought it was for the test subjects
to find the bollards on the other side of the roadway, how easy/difficult it was for
them to cross the road and how safe/unsafe the subjects’ promenades were. This
assessment was made on a scale of 1 to 9, where values 1-4 indicated difficult or
unsafe, value 5 indicated neither/nor and values 6-9 indicated easy or safe. The
observers also noted whether the subjects diverged sideways during the walk
with Yes or No and, if Yes, whether it was to right or left and by how many
meters. The observers also noted whether the subjects paused during the
promenade with Yes or No, and if Yes, how many times. The observers also
recorded whether a subject had the bollards to the left or right at the outset of
the promenade, and whether the subject used small, normal or wide sweeps of
the cane during the promenade.
The interviews contained questions regarding how easy/difficult it was to find the
bollards on the opposite wide of the route/simulated roadway; how difficult/easy
it felt to walk the route/simulated roadway; how safe/unsafe it felt to walk the
route/simulated roadway; how insecure/secure it felt to walk the route/simulated
roadway; how difficult/easy they thought it was to interpret the information on
the bollards before crossing the road. The test subjects responded on a scale of
1-9, where values 1-4 indicated difficult, unsafe or insecure, 5 indicated
neither/nor and values 6-9 indicated easy, safe and secure. The subjects were
also asked to respond with Yes or No about finding the bollards without
assistance after crossing the road and whether that was affected by the bollards’
standing to the right or left when they got the bearings. The subjects were also
asked how it felt to walk along the respective routes in terms of “usability”. This
also involved a 1-9 scale. Finally, the subjects were asked whether they thought
there was any difference in having the bollard to the left or the right when
accessing the bearings.
The test subjects, 7 men and 5 women, were totally blind. This was of utmost
importance because there was to be no doubt about the ability to locate and
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orient themselves in the environment solely with the touch of the hand or the
white cane. The age spread was 31 to 66 years. The time of total blindness
varied between 6 and 44 years; mean value 20. For some of the test subjects
this represented a large part of their lives. All of the subjects were accustomed to
using a white cane when orienting themselves.
Half of the subjects (6 people) have had experience with the bollards, 3 report
bumping into bollards and 3 have not previously encountered bollards in the
outdoor environment. Nearly all (10) reported having experienced tactile maps
on push-button boxes, one person had on some occasion felt the tactile
information, and one person reported that he uses the tactile map and arrows. In
addition, nearly all can read Braille, although 3 people say they have limited
facility.
All of the information collected has been computer processed in SPSS
(Statistical Package for Social Science) to produce frequencies. The results are
presented both per route, i.e. a comparison among the 16 routes regarding
similarities and differences, and grouped, i.e. type of information and roadway
width. Regarding how well the test subjects were able to use the information on
the bollards as support for crossing a road, data from the accompanying
observation were compared with data from the follow-up interview. The personal
data gathered were used primarily to describe the test group.
The results of the study show that bollards have an important role to play in
making it possible for people with major vision impairment to confidently cross a
road PROVIDING that the bollards deliver relevant information in the right way,
and that they are optimally located. The study also showed clearly that people
with serious vision impairment find themselves in an environment that places
great demands on the individual in terms of taking in and interpreting the
information available in the environment and in continuously new situations. To
make this possible the environment must be designed to make the message
clear, easy to use and easy to understand. This is important because people who
are blind or have impaired vision have often lived with their problem for many
years, perhaps all their lives, and thus lack knowledge and experience of today’s
traffic situation — knowledge about details that is often taken for granted by
planners. People who cannot see must nowadays develop their own strategies
when moving about outdoors — strategies that work in a special environment,
and under special conditions, but can become potential safety risks instead of
support when something deviates or when something unforeseen occurs
It was quite obvious that the observers and test subjects themselves often had
different opinions about how safe it was for the subjects to cross a roadway. The
observers saw how awry the subjects walked, which led them to judge the
crossing as less safe than the subjects themselves did. In many cases the
subjects acted logically, e.g. by using very wide sweeps of their canes (which
could be two meters wide), especially when they thought they had reached the
end of the crossing or when they did not find the opposite bollard; see photos
64-71. It should be pointed out, however, that such behavior can be dangerous
for the subjects in cases when they stand out in the road to seek the bollard with
their cane, which the observer can see but the test subject is not always aware
of. That such was the case is revealed in the results concerning how usable the
subjects thought the orientation and roadway information was on the different
routes. The observers could establish that in some instances the subjects
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awarded high marks on usability even if the observers could clearly see that
they had both deviated seriously and behaved unsafely when seeking the
bollards.
A first important conclusion from this study is that bollards containing
orientation and roadway information are important for enabling blind people
to cross a road more safely and securely. We can establish the following:
• Orientation: It is important that the design is like a prominent arrow — this
was found on wooden bollards where they could be felt best both with and
without mittens and were experienced as most usable. But the location is
important — when a prominent arrow was located on the side of a bollard (the
plastic bollards) it was given lower marks.
• Roadway information: A clear illustration of the street design is important.
This is found on the metal bollards that were experienced as most usable, and
they could be felt best both with and without mittens.
• Road width: Both safety and the experience of security are judged higher
when the crossings are shorter.
• Presence of refuges: Refuges are very important for the experience of
security and safety on wider roadways.
• Truncated domes: These are important for indicating danger at the beginning
and ending of a passage. They are easily detected by the white cane and make
the person stop.
Another important conclusion is that it is important to examine a
phenomenon both objectively and subjectively, particularly when it comes to
people with impaired mobility. Some measures may objectively be viewed as
relatively easy to carry out but are experienced subjectively as demanding or
insecure. And vice versa: the subjective experience of crossing a road may seem
safe whereas an objective response may be quite different. Thus we can
establish that:
• The subjective usability is an essential factor to consider. It is only the
individual who can judge what effort is required to carry out a task. No one else
can do this.
• An objective judgment is required when it comes to safety. The test subjects
generally experienced the crossings as safer than did the observers, who saw
that the subjects exhibited dangerous behavior, e.g. that in many cases they
deviated seriously from the proper direction or that they stopped during the
crossing, i.e. on the road — behavior that the subjects themselves could not
register but that in a real situation could have implied great danger.
Based on the results from this study, the following recommendations can be
presented:
• The bollards have an important role to play in street design to enable people
with impaired vision to maintain direction when crossing a road.
• The bollards must be placed on opposite sides of a crossing right across from
each other (not diagonally).
• Where refuges exist there must be bollards at the beginning and the end of the
refuge, provided with an arrow pointing in the direction of the nearest road.
• When curbs are lacking, the breadth of the surface with truncated domes must
be at least 2 meters wide on both sides of the bollard because people with
impaired vision often go askew.

20

• The direction indicator must be designed as an unmistakable arrow.
• The direction indicator must be at least 5 mm high so that it can be felt even
when wearing gloves or mittens.
• The direction indicator must be placed horizontally on the top of the bollard.
• The top of the bollard must be shaped so that the direction indicator can be
placed horizontally.
• Information on the bollard about the roadway must be unambiguously designed
and without unnecessary, confusing information, and be placed on the top of the
bollard.
• The information must indicate the number of lanes and, if appropriate, the
existence of a refuge.
• Truncated domes have an important function in marking the beginning and
ending of a crossing and for designating a refuge, as there are no curbstones.
• Additional information can be provided in Braille, telling whether one is about
to confront a crosswalk or a pedestrian passageway.
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1.

INTRODUKTION

En alltmer förekommande utformningsdetalj i gångmiljön som syftar till att
underlätta orienteringen i gångmiljön för personer med synnedsättningar är
pollare med taktil information. Pollare används dels som hjälp i orienteringen –
att hitta t.ex. en ordnad gångpassage dvs en gångpassage som utformats,
utrustats eller utmärkts för att ge trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet,
dels kan den ge möjlighet att ta ut riktning för att korsa en körbana i de fall
pollaren är försedd med en taktil riktningsgivare och karta på toppen. Detta är
ett försök till lösning för att underlätta för personer som är blinda att korsa en
körbana utan att avvika i sidled eftersom ledytor av säkerhetsskäl inte får läggas
på köryta och cykelyta.
För att personer som är blinda ska kunna orientera i den byggda miljön måste
denna planeras så att kontinuerliga ledstråk bildas. Ett ledstråk definieras som
en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda ledytor, varningsytor och
valytor mellan start- och målpunkt endast avbruten av kör- och cykelbana,
(Boverket, 2005, Enklare utan hinder; VGU, 2004; VGU, 2012; CEN/TC 15209,
2008; Vägverket 2008, Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder). Eftersom
ledytor av säkerhetsskäl enligt ovanstående definition inte får läggas på köryta
och cykelyta behövs kompletterande utformning i miljön för att underlätta för
personer som är blinda att korsa en körbana utan att avvika i sidled.
Runt om i världen pågår försök att göra den fysiska miljön mera lätt att orientera
i för personer med synnedsättning, (Benzen et al, 2000; U.S. Department of
Transportation, 2001). Internationellt pågår därför standardiseringsarbete i syfte
dels att underlätta planeringsarbetet i olika länder, dels att försöka skapa
enhetlighet i utformningen så att miljön går att känna igen för personer med
synnedsättningar ISO 23599 2012 (E). I Sverige pågår arbete med att utforma
den byggda miljön för personer med synnedsättningar. Fram till 1 april
2010 hade Vägverket det övergripande ansvaret för att vägar och gator utformas
så att de även tillgodoser möjlighet till förflyttning för personer med
funktionsnedsättningar. Numera är det Trafikverket som har uppgiften att verka
för att de transportpolitiska målen som beslutats av Riksdagen uppnås. Bland
annat ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitét och användbarhet.
Trafikverket ska svara för forskning och innovation som motiveras av
myndighetens uppgifter. I syfte att få fram underlag till detta arbete har ett
flertal studier genomförts som fokuserar hur gångmiljön ska utformas för
personer med synnedsättningar och blindhet (Ståhl, et al, 2004; Ståhl & Almén,
2007; Ståhl, et al, 2010a; Ståhl et al 2010b; Ståhl et al 2013). Denna kunskap
används för kontinuerlig uppdatering av gällande planeringsdokument som t.ex
VGU 2012 (Vägars och gators utformning) som publiceras av Trafikverket. Vidare
används kunskapen i PBL (Plan- och bygglagen), och PBF (Plan- och
byggförordningen), som reglerar kravet på att den byggda miljön skall vara
tillgänglig och användbar för bl. a personer med synnedsättningar. I BBR 20
(Boverkets föreskrifter och råd); BFS 2011:5 ALM 2 och BFS 2013:9, HIN 3
preciseras i flera paragrafer hur olika utformningsdetaljer i den byggda miljön
skall utformas.
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Vid planering och utformning av gångmiljön skall många aspekter tillgodoses. En
sådan aspekt är den estetiska upplevelsen. Utmaningen är att finna lösningar
som är användbara för både personer som har grav synnedsättning eller som är
blinda som använder teknikkäpp för att orientera, och som samtidigt uppfattas
estetiskt tilltalande av fullt seende personer, (Blasch, et al, 1996). Pollare i
gångmiljön är en sådan aspekt som skall vara estetiskt tilltalande samtidigt som
de skall fylla en särskild funktion, nämligen stöd och ledning vid korsande av
körbana för personer med synnedsättningar.
Då personer med synnedsättningar ska korsa en körbana tar man ut riktning
genom att sätta båda fötterna vinkelrät mot trottoarkanten, antingen uppe på
trottoaren eller med hälarna mot kantstödet nere i rännstenen, innan man korsar
körbanan. Därför ska rundade hörn i gatukorsningar undvikas eftersom en sådan
detaljutformning medför att personer med synnedsättning hamnar mitt ute i
korsningen. Ett användbart sätt att utforma stöd- och ledning vid korsande av
körbana för personer med synnedsättningar är att utforma trottoarkanter
vinkelräta mot gångriktningen över körbanan där avfasningen till 0-kant kan
lösas på olika sätt som kan ha betydelse för skötsel och underhåll, Foto 1 - 2. Ett
annat sätt är att placera räcken vid trottoarkanten så att dessa anger den
riktning man ska gå för att hamna på motstående trottoar. Räcken har även en
funktion vid vinterförhållanden då, Foto 3. Ytterligare ett sätt är att placera
ljudfyrar mitt emot varandra på motstående trottoarer så att en person med
synnedsättning med ledning av ljudet går i rätt riktning över körbanan, Foto 4.

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
Kunskapen om pollare med stödjande funktion i gångmiljön är emellertid inte
särskilt omfattanden. Grundläggande frågor är t.ex vilken information pollare
skall innehålla, hur den ska vara utformad och placerad. Även så, är pollare för
olika ändamål i trafikmiljön en viktig detalj i stadsmiljön och förekommer i olika
storlekar och har varierande utformning vad gäller t ex material, färg och ljushet,
höjd, placering av taktil information, ljud o dyl. Under de senaste åren har därför
ett antal olika tillverkare utvecklat pollare med taktil information som är i
produktion och också används ute i gångmiljön, Foto 5 - 16. Fotona visar 6 olika
utformningar av pollare, dels i placering i gångmiljön, dels i detalj.
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Foto 5 - 16
Inställningen bland planerare och drift- och underhållspersonal till användning av
pollare i gångmiljön är emellertid varierande. De som ansvarar för skötsel av
trottoarer och gångvägar har ofta uppfattningen att pollare är ett problem vid
framförallt vinterväghållningen medan personer med synnedsättningar mer och
mer uppfattar pollare som ett viktigt hjälpmedel ute i gångmiljön. Eftersom
pollare idag är allmänt förekommande är det viktigt att studera hur
informationen på de pollare som förekommer i trafikmiljön upplevs av personer
med synnedsättningar och om det eventuellt finns behov av vidare utveckling.
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2.

SYFTE

Projektet syftar till att utvärdera hur personer som är blinda kan använda
informationen på pollare för att ta ut rikting och om de kan använda
informationen på pollare som stöd och ledning för att korsa en körbana.

3.

METOD OCH GENOMFÖRANDE

3.1

Planering inför testet och genomförande

Projektet inleddes våren 2011 med en inventering av olika utformning av pollare
och av den taktila informationens utformning och placering på pollaren. Detta
gjordes genom uppdatering av tidigare egen dokumentation inom området samt
genom kontakter med tillverkare/försäljare av pollare. Dessa kontakter
resulterade i att tre av de fyra studerade pollarna (i projektet benämnda plast,
metall, trä) användes i befintliga utföranden medan den fjärde pollaren (i
projektet benämnd gummi) försågs med den taktila utformning som sedan lång
tid tillbaka finns på tryckknappslådorna på stolpar vid signalreglerade
övergångsställen.
Testerna genomfördes under september och oktober månad 2011. Vid varje
testtillfälle deltog två personer. Totalt testades 16 stråk fram respektive tillbaka,
dvs att testpersonen hade pollaren till höger respektive till vänster om sig då
man tog ut riktning, vilket innebär att testet totalt omfattade 32 stråk. Efter att
de två testpersonerna hade gått cirka hälften av stråken hölls en paus med kaffe
och förtäring. I samband med denna gjordes en personintervju med
testpersonen. Testerna tog ca 3,5 timmar.

3.2

Design av testyta och teststråk

Projektet genomförs på befintlig experimentell testyta i Dalby utanför Lund som
användes i studien Ljushetskontraster, Trafikverket publikationsnummer
2010:118. Testytan var lagd utomhus och omfattade 16 olika stråk och var ca
30x30 m och bestod av granithällar och släta betongplattor och i olika ljushet,
och var utan nivåskillnader. De olika ljusheterna hade ingen betydelse i denna
studie eftersom samtliga personer var helt blinda. Teststråken simulerade
därmed i denna studie korsande av upphöjd gångpassage där inga trottoarkanter
förekommer. Vid teststråk 1 - 8 fanns kupolplattor i ändarna av teststråken för
att simulera varningsytor vid körbanans början och slut, samt vid teststråk 5 - 8
även på refugerna, som var 2 meter djupa. De 16 stråken simulerade olika
körbanebredder med olika typer av information, Figur 1 och Foto 17 - 18.
Testytan var utformad så att varje stråk hade en bredd i början och slutet
motsvarande 2 meters avvikelse åt höger respektive vänster eftersom det är
svårt för personer som är blinda att gå rakt. Utformningen var gjord så för att
simulera bredden på ett normalt 3-meters övergångsställe då den avfasade 0kanten på 90-100 cm är borträknad.
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Figur 1. Principskiss över testområdet.

Punkterna vid siffrorna markerar pollarnas placering. Siffrorna (t ex 1-1) markerar
stråken dvs hur testpersonerna korsade körbanan. Siffrorna (t ex 5-5-5-5) markerar ett
stråk med refug.
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Foto 17

Testytan - Stråk 9 närmast kameran.

Foto 18

Testytan - Stråk 8 och 16 närmast kameran.
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Samtliga teststråk började och slutade med en yta på 2 meter som simulerade
trottoar eller annan gångyta. Dessa ytor bestod av antingen släta betongplattor
eller kupolplattor. Vid samtliga teststråk var pollare utplacerade vid den
simulerade körbanekanten i början och slutet av stråket. Vid de stråk som
innehåller refug saknas kant även vid refugen som istället var belagd med
kupolplattor på hela djupet 2 meter. Bilderna nedan visar dessa principer vid de
fyra körbanebredderna. Observera att stråkens riktning på fotona var i längsled
mellan pollarna och att ljushetskontrasterna på testytan inte hade någon
betydelse i denna studie eftersom samtliga testpersoner var helt blinda.

Foto 19 Stråk som illustrerar
körbanebredd 7 m.
Ingen trottoarkant

Foto 21

Stråk som illustrerar
körbanebredd 13 m.
Ingen trottoarkant
Kupolplattor istället

Foto 20 Stråk som illustrerar
körbanebredd 10 m.
Ingen trottoarkant

Foto 22 Stråk som illustrerar
körbanebredd 15 m med refug.
Ingen trottoarkant
Kupolplattor istället

För att studera hur testpersonerna kunde använda informationen för
riktningsgivning och ledning över körbana studerades fyra olika körbanebredder
vanligt förekommande i stadsmiljö. Den taktila informationen avseende
riktningsgivning och körbaneutformning varierade avseende placering och
utformning.
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De studerade körbanebredderna var:
•
•
•
•

Körbanebredd
Körbanebredd
Körbanebredd
Körbanebredd

7 m – teststråk 13-16
10 m - teststråk 9-12
13 m - teststråk 1-4
15 m med refug på mitten - teststråk 5-8

Den studerade informationen på pollarna var:
•
•
•
•

Riktningsgivare i form av 5 mm upphöjd linje, antal körfält och eventuell
refug – på ovansidan av pollaren, Foto 23 - 24; Metall – teststråk 3, 5, 11,
13. Denna typ av information används idag bland annat i Malmö stad.
Riktningsgivare i form av pil på ovansidan av pollaren, antal körfält och
eventuell refug på sidan av pollaren, Foto 25 - 26; Trä – teststråk 1, 8, 9,
16. Denna typ av information används på vissa håll.
Riktningsgivare i form av pil, antal körfält och eventuell refug – på sidan
av pollaren, Foto 27 - 28; Plast – teststråk 4, 6, 12, 14. Denna typ av
information används idag bland annat i Hässleholm.
Startpunkt med riktningsgivare i form av pil, antal körfält och eventuell
refug samt separat riktningsgivare i form av pil - på ovansidan av pollaren,
Foto 29 - 30; Gummi – teststråk 2, 7, 10,15. Denna typ av information är
konstruerad för studien och finns inte i användning idag. Informationen är
ofta känd för personer med synnedsättningar då den kommer från
tryckknappslådorna vid signalreglerade övergängsställen där
körbaneinformation och riktningsgivare sitter på framsidan av lådan och
särskild riktningsgivare på toppen av lådan.

Foto 23

Foto 24
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Foto 25

Foto 26

Foto 27

Foto 28
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Foto 29

Foto 30

På vissa av de studerade pollarna fanns ytterligare information. På trä- och
plastpollarna fanns information i punktskrift som talade om ifall den aktuella
platsen som testpersonen stod i begrepp att testa per definition var ett
övergångsställe eller en annan ordnad gångpassage, Foto 31.

Foto 31

34

3.3

Datainsamling

Datainsamlingen bestod av två delar:
•
•

Hur testpersonerna kunde använda informationen på pollarna för att
ta ut riktning
Hur testpersonerna kunde använda informationen på pollarna som
stöd för att korsa en körbana

Den studerade informationen på pollarna var:
•
•
•
•
•

Förekomst av antal körfält (körbaneinformation)
Förekomst av riktningsgivning
Förekomst av refug
Bedömning av riktningsgivning
Bedömning av körbaneinformation (antal körfält)

För att studera detta användes ”Mixed Metod” metodik (Creswell, 2007) enligt
följande metodik:
•
•
•
•
•
•

3.3.1

Intervju - tolkning av informationen på pollarna
Bedömning genom deltagande observation av ett stråk i taget (fram
respektive tillbaka)
Intervju med testpersonerna, efter att de gått stråket fram och
tillbaka
Kort intervju avseende persondata (i pausen)
Foto- och videodokumentation

Tolkning av information på pollarna - intervju

Testet inleddes med att en av observatörerna introducerade den information som
fanns på pollarna. Denna varierade beroende på typ av pollare. Testpersonen fick
använda handske under denna del av testet som i diagrammen i resultatdelen
kallas ”Vante”. Testpersonen uppmanades att med hjälp av den handskbeklädda
handen känna på toppen och sidorna av pollarna och rapportera vilken
information pollaren innehöll, Foto 32.
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Foto 32

lustration av Intervju - tolkning av informationen på pollarna

Svaren noterades av en av observatörerna med Ja, Nej respektive Ej relevant i
ett frågeformulär, Bilaga 1. Testpersonen fick även uttala sig om hur tydlig man
tyckte att riktningsgivare och körbaneinformationen kändes då man berörde
pollaren med den handsbeklädda handen. Därefter svarade testpersonerna på
hur de tyckte att materialet upplevdes då man berörde pollaren med handen
respektive då man använde teknikkäppen för att identifiera pollarna.
Bedömningen gjordes på en 9-gradig skala där värdet 1 - 4 betydde otydligt,
värdet 5 betydde varken eller och värdet 6 - 9 betydde tydligt. Testpersonen
ombads också att ”tänka högt” dvs uttrycka vad man kände och upplevde under
testet.

3.3.2

Bedömning genom medföljande observation

Testpersonernas promenader längs respektive stråk bedömdes först efter det att
testpersonen gått stråket i ena riktningen och sedan när testpersonen gått
stråket i andra riktningen, Foto 33. Bedömningen omfattade ett antal moment
enligt ett särskilt bedömningsformulär, Bilaga 2. Bedömningarna gjordes av två
personer oberoende av varandra.
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Foto 33

Illustration av medföljande observation

Observatörerna noterade hur lätt/svårt de tyckte att testpersonerna hade att
hitta pollarna på motstående sida av körbanan, hur lätt svårt de hade att gå över
körbanan och hur säker/osäker testpersonernas promenader var. Denna
bedömning gjordes på en 9-gradig skala där värdet 1-4 betydde svårt respektive
osäkert, värdet 5 betydde varken eller och värdet 6-9 betydde lätt respektive
säkert. Observatörerna noterade även om testpersonen avvek i sidled under
promenaden med Ja respektive Nej samt i förekommande fall om det var åt
höger eller vänster och antal meter. Vidare noterade observatörerna om
testpersonen stannade upp under promenaden med Ja eller Nej samt i
förekommande fall hur många gånger. Observatörerna noterade även om
testpersonen vid promenadens början hade pollaren till vänster eller till höger
om sig samt om testpersonen använde sig av smala, normala eller breda
käpputslag under promenaden.

3.3.3

Intervju med testpersonerna

Testpersonerna intervjuades av en oberoende person som inte sett hur
testpersonen agerade. Detta skedde direkt efter att testpersonen hade gått ett
stråk fram och tillbaka, Foto 34.

Foto 34

Illustration av intervju
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Intervjun framgår av Bilaga 3 och innehöll frågor om hur lätt/svårt de tyckte det
var att hitta pollaren på motstående sida av stråket/den simulerade körbanan;
hur svårt/lätt det kändes att gå stråket/den simulerade körbanan; hur
osäkert/säkert det kändes att gå stråket/den simulerade körbanan; hur
otryggt/tryggt det kändes att gå stråket/den simulerade körbanan samt hur
otydlig/tydlig de tyckte informationen var att tolka på pollaren före passagen
över körbanan. Testpersonen fick ange detta på en 9-gradig skala där värdet 1-4
betydde svårt, osäkert respektive otryggt, värdet 5 betydde varken eller och
värdet 6-9 betydde lätt, säkert respektive tryggt. Testpersonerna fick även svara
med Ja respektive Nej på om man hittade pollaren utan hjälp efter att ha
passerat körbanan samt om det gällde då pollaren stod till vänster respektive till
höger då man tog ut riktning. Testpersonen fick även besvara frågan om hur det
kändes att promenera längs respektive stråk i termer av ”användbarhet”. Denna
bedömningsskala var även 9-gradig. Avslutningsvis fick testpersonen också svara
på frågan om man tyckte det var någon skillnad att ha pollaren till vänster
respektive höger om sig då man tog ut riktning. Svarsalternativen var vänster,
respektive höger eller ingen skillnad.

3.3.4

Kort intervju avseende persondata

I samband med pausen under försöket genomfördes en intervju med
testpersonen avseende en del personuppgifter, Bilaga 4. Intervjun innehöll
frågor om:
•
•
•
•
•

3.3.5

bakgrundsdata, (kön, ålder, hur länge man varit blind)
fysiska nedsättningar, förekomst av vissa sjukdomar
erfarenhet av att röra sig ute och vilken käppteknik man normalt
använder
rehabilitering (omfattning, på vilket sätt)
erfarenhet av att använda taktil information (pollare med taktil karta,
tryckknappslåda med taktil karta, att läsa punktskrift)
Foto- och videodokumentation

Under försöket dokumenterades promenaderna med videofilmning. Från
filmerna gjordes klipp till rapportskrivningen. Under ett försökstillfälle
gjordes även fotodokumentation, Foto 35.

38

Foto 35 Illustration av videofilmning
3.4

Testpersoner

Testpersonerna som deltog i studien var helt blinda. Det var av yttersta vikt att
testpersonerna var helt blinda eftersom det inte skulle vara någon tveksamhet
kring att det var förmågan att med känsel i handen respektive teknikkäppen
identifiera och orientera i miljön. Testpersonerna, 7 män och 5 kvinnor,
rekryterades från Skåne och Blekinge. Samtliga var vana att använda teknikkäpp
vid orientering. Åldern varierade mellan 31 och 66 år. 9 personer var uppvuxna i
Sverige medan 3 personer var uppvuxna i annat land med delvis andra vanor.
Tiden de varit helt blinda varierade mellan 6 och 44 år, medelvärde 20 år. För
vissa av testpersonerna innebär detta en stor del av deras liv.
Testpersonerna rör sig själva i utemiljö, dock i varierande omfattning. 8 av
testpersonerna har ledarhund. Testpersonerna tilläts dock inte använda sina
ledarhundar under själva testet. Sju av testpersonerna använder både glid och
pendelteknik då de rör sig utomhus (två av dessa använder företrädesvis
pendelteknik medan en företrädesvis använder glidteknik) och fyra personer
enbart glidteknik. 7 av testpersonerna har fått grundläggande och långvarig
rehabilitering med omfattande orienterings- och förflyttningsträning, medan 5 av
personerna har fått marginell orienterings- och förflyttningsträning. Samtliga
testpersoner rapporterade att de hade god känsel under fötterna och att de
använder sig av detta till en del då de förflyttar sig.
Hälften av testpersonerna, 6 personer, har erfarenhet av pollare, 3 personer
rapporterar att de stött på pollare och 3 har inte tidigare träffat på pollare i
utemiljön. Nästan alla, 10 personer, rapporterade att de har erfarenhet av taktil
karta på tryckknappslåda, en person har vid något tillfälle känt på den taktila
informationen, medan 1 person rapporterade att han använder den taktila kartan
och pilen. Dessutom, nästan alla kan läsa punktskrift, dock rapporterar 3
personer detta i något mindre omfattning.
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Tre av testpersonerna hade delvis nedsatt hörsel medan övriga hade god hörsel.
Samtliga testpersoner uppgav att de inte hade några rörelsenedsättningar. Tre
personer var diabetiker.

3.5

Dataanalys

Den medföljande observationen omfattade:
•
•
•
•

2 bedömningar per teststråk och testperson (en bedömning fram och en
bedömning tillbaka)
32 observationer per testperson (16 teststråk, fram respektive tillbaka)
24 observationer per teststråk (12 testpersoner, fram respektive tillbaka)
384 bedömningar totalt (24 bedömningar - fram respektive tillbaka - och
16 teststråk)

Totalt gjordes 768 bedömningar, eftersom två observatörer gjorde oberoende
observationer. Efter det att datainsamlingen var genomförd testades samtliga
observationer rörande mellanbedömarreliabilitet. Proceduren var sådan att de
två observatörernas observationer jämfördes för varje teststråk och testperson
fram respektive tillbaka.
När det fanns avvikelser i bedömningen mellan observatörerna avseende
observationerna med svarsalternativ användes den observation som var minst
fördelaktig för stråket. Exempel på skillnader mellan bedömarna kunde vara att
observatörerna gjort olika registreringar av hur det var för testpersonen att gå
passagen i termer av lätt/svårt respektive säkert/osäkert. När det fanns
skillnader i observatörernas bedömning av observationerna på en 9-gradig skala,
användes följande metodik:
•
•

om avvikelsen mellan bedömarna var ett skalsteg sattes det lägsta/sämsta
värdet
om avvikelsen mellan bedömarna var mer än ett skalsteg användes
medelvärdet av de två observationerna

Genom denna procedur erhölls ett formulär per testperson och teststråk, fram
respektive tillbaka, dvs. två bedömningar per teststråk per person.
Mellanbedömarreliabiliteten var 82 % för frågorna med skalstegen 1-9.
Den efterföljande intervjun innehöll följande mängd data:
•
•
•
•

2 bedömning per stråk och testperson (fram respektive tillbaka)
32 intervjuer per testperson (16 teststråk fram respektive tillbaka)
24 intervjuer per teststråk
totalt 384 intervjuer (32 teststråk och 12 testpersoner)

Intervjun om persondata omfattade:
•

12 intervjuer
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Samtliga insamlade uppgifter har databearbetats i SPSS (Statistical Package for
Social Science) för framtagande av frekvenser. Resultatredovisning sker både per
stråk, dvs en jämförelse mellan de 16 teststråken avseende likheter och
skillnader respektive grupperat, dvs i typ av information respektive
körbanebredd. Vad gäller frågor som rör hur testpersonerna kunde använda
informationen på pollarna som stöd för att korsa en körbana jämförs data från
den medföljande observationen med data från den efterföljande intervjun vid de
frågor där det är relevant. Insamlade persondata användes primärt för att
beskriva testgruppen.
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4.

RESULTAT

Resultatkapitlet inleds med resultaten från den delen av testet som avsåg att
testa enbart den information som fanns på övre delen av de pollare som ingick i
studien. I denna del av testet ingick således inte att testpersonen skulle använda
sig av informationen för att gå de olika stråken.

4.1

Tolka information

I berättelserna från testpersonerna om vad de kände med den handskklädda
handen på pollaren angav en stor majoritet rätt uppgifter vad gäller
riktningsgivare. Trots detta var det viss skillnad mellan de olika utformningarna
av riktningsgivare som ingick i testet, Diagram 1. Den utformning som fanns på
träpollaren svarade samtliga testpersoner Ja på direkt fråga att de kunde tolka
informationen. Denna pollare har en tydlig pil med tydlig riktning. Även om
plastpollaren hade samma typ av riktningsgivare gjorde placeringen på sidan av
pollartoppen att man blev osäker på pilens betydelse på denna pollare. Den raka
upphöjningen tvärs över pollartoppen på metallpollaren uppfattades som en
tydlig riktningsgivare men testpersonerna uttryckte lite mer osäkerhet om åt
vilket håll gångriktningen var. På gummipollaren fanns två riktningsgivare, en
liten pil i samband med körbaneinformationen och en större separat pil alldeles
intill. Den riktningsgivare man refererade till var den separata pilen.

100%

Tolka information - Riktningsgivare
Intervju - "Vante"

80%
60%
40%

Nej

20%

Ja

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information
Diagram 1. Testpersonernas tolkning av informationen på pollarna –
riktningsgivare. Ja innebär att testpersonen kan tolka informationen, Nej att
testpersonen inte kan tolka informationen.

I testpersonernas berättelser om vad de utläste ur körbaneinformationen vad
gällde antalet körfält var uttolkningen väldigt osäker. Mer än hälften av
testpersonerna tolkade körfältsmarkeringarna felaktigt på samtliga pollare,
Diagram 2. Flera av testpersonerna tolkade över huvud taget inte denna
information som gällande körfält för bilar. På plast och träpollarna var denna
information fastskruvad med skruvar vars huvud stack upp över ytan på de
detaljer som skulle markera körfält. Dessa skruvhuvud orsakade mycken
förvirring eftersom testpersonerna funderade över vad dessa prickar betydde.
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Diagram 2. Testpersonernas tolkning av informationen på pollarna körbaneinformation

Vid vissa gångstråk fanns refug mitt i stråket. Information om refug fanns även
då på pollarna. Testpersonerna svarade oftast Ja att de kunde tolka
informationen om refug, Diagram 3. Vissa skillnader kan dock utläsas.
Informationen om refug uppfattades i mindre omfattning av testpersonerna då
de tolkade informationen med handskbeklädd hand vid träpollaren och
gummipollaren.

Tolka information - Refug
Intervju - "Vante"
100%
80%
60%
40%

Nej

20%

Ja

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information
Diagram 3. Testpersonernas tolkning av informationen på pollarna – refug. Ja
innebär att testpersonen kan tolka informationen, Nej att testpersonen inte kan
tolka informationen.
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I efterföljande intervjuer fick testpersonerna värdera informationen på pollarna,
dvs hur tydlig den var, Diagram 4. Testpersonerna tyckte att riktningsgivare med
den tydliga pilen på ovansidan av träpollaren var bäst med värdet 8 på den 9gradiga skalan. Den raka upphöjningen tvärs över pollartoppen på metallpollaren
tyckte man också var bra på grund av att den var hög och distinkt i sin
utformning. Denna utformning fick värdet 7 på den 9-gradiga skalan. Även om
riktningsgivaren hade samma utformning på plastpollaren som vid träpollaren
värderade testpersonerna denna lägre, värde 5. En bidragande orsak är att pilen
på plastpollaren var placerad på sidan av pollaren och inte på toppen som vid
träpollaren. Riktningsgivarens utformning på gummipollaren fick också värdet 5.
Testpersonerna tyckte dock att mängden information med riktningsgivning och
körbaneinformation på toppen av denna pollare gav ett ”plottrigt” intryck.
Riktningsgivare - Medelvärde
Intervju - "Vante"
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information

Diagram 4. Testpersonernas bedömning av hur tydlig informationen var på
pollarna – riktningsgivare och körbaneinformation

På liknande sätt fick testpersonerna bedöma körbaneinformationen Diagram 5.
Testpersonerna tyckte att körbaneinformationen på metallpollaren var tydligast,
värdet 7. Man uttryckte att utformningen var enkel och distinkt och att den gick
lätt att tolka i förhållande till den körbaneinformation den skulle ge.
Gatuutformningen som var likadant utformad på trä- och plastpollaren bedömdes
också likvärdigt av testpersonerna, värdet 5. Gatuutformningen på
gummipollaren innehöll en förhållandevis stor mängd små detaljer vilket gjorde
den svårtolkad, värdet 4.
Testpersonerna fick även bedöma hur tydligt de tyckte att materialet i pollaren
kändes med bar hand då de skulle tolka informationen. Samtliga pollare
bedömdes likvärdiga, värdet 7, förutom gummipollaren som fick värdet 4.
Bedömningen vad gäller känslan via käppen då man träffade pollaren var
likvärdig den med hand, dvs metallpollaren bedömdes som tydligast och
gummipollaren som otydligast, även om det inte var så stora skillnader som vid
bedömningen med bar hand.
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Material, käpp - Medelvärde
Intervju - "Vante"

Material, hand - Medelvärde
Intervju - "Vante"
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Metall

Trä

Plast

Gummi

Metall

Trä

Typ av information

Plast

Gummi

Typ av information

Diagram 5. Testpersonernas bedömning av hur tydligt materialet i pollarna var
– med bar hand och med käpp

Som avslutning fick testpersonerna även kommentera huruvida de kunde tolka
informationen som fanns på vissa pollare i form av punktskrift. Den information
som fanns i punktskrift var ”övergångsställe” respektive ”gångpassage”. De
testpersoner som kan läsa punktskrift tolkade denna information korrekt utan
vante men med vante på kunde de endast konstatera att det fanns någon yta
men inte vad som stod på denna.
I samband med gångtesten av stråken ett och ett fick testpersonerna även
värdera hur tydlig de tyckte informationen på pollarna var att tolka, Diagram 6.
Mönstret är likvärdigt oavsett om man kände informationen med höger eller
vänster hand. Resultaten tyder på att informationen på träpollaren överlag
värderades som tydligast medan informationen på gummipollaren överlag fick
lägre värden förutom vid den kortaste körbanebredden, 7 meter.
Tolka information - Vänster
Intervju - "Vante"

Tolka information - Höger
Intervju - "Vante"

100%

100%

80%

80%

60%

60%

Otydlig

40%

Varken eller

20%

Tydlig

Otydlig

40%

Varken eller

20%

Tydlig

0%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

1

9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Diagram 6. Testpersonernas värdering av hur tydlig informationen var på
pollarna – varje stråk

4.2

Hitta pollare i slutet av stråket

I gångtestet var den primära uppgiften för testpersonerna att hitta motstående
pollare, dvs ”att hitta en pollare på andra sidan körbanan”. I bedömningen av
observatörerna visar resultaten för det första att testpersonerna bedömdes ha
stora svårigheter att hitta pollaren på andra sidan körbanan, Diagram 7.
Observatörerna gav värden som på översiktlig nivå ligger kring värdet 4 oavsett
typ av information på pollaren och körbanebredd. En liten tendens finns dock att
kortare gångsträcka, dvs körbanebredd ger något högre värden.
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Lätt/svårt hitta pollare, grupperat - Medelvärde
Bedömning
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Metall

Trä

Gummi

Plast

Typ av information

Lätt/svårt hitta pollare, grupperat
Bedömning
100%
80%
60%
40%

Svårt

20%

Varken
Lätt

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information

Diagram 7. Observatörernas bedömning (medelvärde respektive lätt/svårt) av
hur testpersonerna hittade pollaren på motsatt sida – uppdelad på typ av
information och körbanebredd.

Testpersonernas egen värdering om hur lätt/svårt det var att hitta pollaren på
andra sidan körbanan var i linje med observatörernas, Diagram 8. I båda fallen
framgår det att ju bredare körbana ju svårare att hitta; ca 60% av
testpersonerna tyckte det var svårt att hitta motstående pollaren vid
körbanebredden 13 m och observatörerna bedömde också att drygt 60 % hade
svårigheter vid denna körbanebredd.

Lätt/svårt hitta pollare, grupperat
Intervju
100%
80%
60%
Svårt

40%

Varken eller

20%

Lätt

0%
Metall

Trä

Plast

Typ av information

Gummi

Diagram 8. Testpersonernas värdering (lätt/svårt) av hur man hittade pollaren
på motsatt sida – uppdelad på typ av information och körbanebredd.

Vid fördjupad analys av resultaten framkommer även att vid vissa stråk
bedömde observatörerna att testpersonerna hade lättare för att hitta pollaren på
andra sidan körbanan då de inhämtade informationen med höger hand än då de
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gjorde det med vänster hand, Diagram 9. Enligt observatörernas bedömning
hade testpersonerna något svårare att hitta pollarna på andra sidan körbanan då
de inhämtade informationen med vänster hand än när de gjorde det med höger
hand. De stråk som skilde sig särskilt var stråk 4 och stråk 12. Båda dessa stråk
hade pollare av plast, dvs den typ av pollare där informationen om
riktningsgivning fanns på sidan av pollaretoppen.
Lätt/svårt hitta pollare - Vänster
Bedömning

Lätt/svårt hitta pollare - Höger
Bedömning

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

Stråk

6

8

7

9

10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Lätt/svårt hitta pollare - Vänster
Bedömning

Lätt/svårt hitta pollare - Höger
Bedömning

100%

100%

80%

80%

60%

60%
Svårt

40%

Varken

20%

Lätt

Svårt

40%

Varken

20%

Lätt

0%

0%
1 2 3 4 5

1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Diagram 9. Observatörernas bedömning (lätt/svårt) av hur testpersonerna
hittade pollaren på motsatt sida – varje stråk.

Vid en djupare analys av resultaten av varje stråk av testpersonernas egen
värdering vad gäller förmågan att hitta motstående pollare framstår två stråk, 2
och 3, som särskilt svåra jämfört med övriga både då man inhämtade
informationen med höger hand och då man gjorde det med vänster hand,
Diagram 10. Dessa stråk hade båda två körbanebredden 13 m. Stråk 2 var
gummipollare och stråk 3 var metall. Då man jämför resultaten från
observatörernas bedömning, Diagram 9 ovan, framkommer att även
observatörerna bedömde att testpersonerna hade svårt att hitta pollaren på
andra sidan körbanan vid dessa två stråk.
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Lätt/svårt hitta pollare - Höger
Intervju

Lätt/svårt hitta pollare - Vänster
Intervju
100%

100%

80%

80%

60%

60%
Svår

40%
20%

Svår

40%

Varken eller
Lätt

Varken eller

20%

Lätt

0%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Diagram 10. Testpersonernas värdering (lätt/svårt) av hur de tyckte det var att
hitta pollaren på motsatt sida – varje stråk.

Testpersonerna fick även i intervjun efter varje stråk uttala sig om de ansåg att
de hade hittat pollaren i slutet av stråket utan hjälp, Diagram 11. Även här är
det vid framförallt stråk 2 och 3 som testpersonerna anger att de inte kunde
hitta motstående pollare utan hjälp. Vid två av stråken, 6 och 15, är det större
andel som anger att de klarade att hitta pollaren när de hade pollaren till höger
om sig.
Hitta pollare utan hjälp - Vänster
Intervju

Hitta pollare utan hjälp - Höger
Intervju

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

NEJ

20%

JA

40%

NEJ

20%

JA

0%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

1

9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

Stråk

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Diagram 11. Testpersonernas värdering (lätt/svårt) av hur de tyckte det var att
hitta pollaren på motsatt sida utan hjälp – varje stråk.

4.3

Lätt / svårt att korsa körbanan

Den objektiva bedömningen av hur lätt/svårt det var för testpersonerna att korsa
körbanan framgår av Diagram 12. Bedömningen visar inga större skillnader
mellan om man hade pollaren till vänster eller till höger om sig då man gick
stråket. Vid vissa stråk verkar det dock vara skillnad t.ex stråk 6, 9 och 12.
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Diagram 12. Observatörernas bedömning (lätt/svårt) av hur testpersonerna
korsade körbanan – varje stråk.

Testpersonernas egen värdering av hur lätt/svårt det var att korsa körbanan
avviker från den objektiva bedömningen, Diagram 13. Generellt sett kan
konstateras att testpersonerna bedömer det som lättare än observatörerna.
Några stråk där uppfattningarna är olika är stråk 1, 2, 3, 7 och 13.

Diagram 13. Testpersonernas värdering (lätt/svårt) av hur de tyckte det var att
korsa körbanan – varje stråk.

Den objektiva bedömningen grupperad på typ av information respektive
körbanebredd framgår av Diagram 14. Inga större skillnader kan urskiljas vad
gäller typ av information. Däremot förefaller bredden ha viss betydelse – ju
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bredare körbana desto lägre värden dvs ju svårare bedömdes testpersonerna ha
att korsa körbanan.

Diagram 14. Observatörernas bedömning (lätt/svårt) av hur testpersonerna
korsade körbanan – uppdelad på typ av information och körbanebredd.

Testpersonernas uppfattning grupperad på typ av information respektive
körbanebredd om hur lätt/svårt det var att korsa körbanan framgår av Diagram
15. Skillnaden mellan observatörernas bedömning och testpersonernas värdering
är tydlig. Observatörerna bedömer att en betydligt högre andel har svårighet att
korsa körbanan. Detta gäller generellt men är särskilt markant då testpersonerna
fick informationen via metallpollaren och då körbanebredden var 13 m.

Diagram 15. Testpersonernas uppfattning (lätt/svårt) av hur det var att korsa
körbanan – uppdelad på typ av information och körbanebredd.
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4.4

Säkert / osäkert att korsa körbanan

Observatörernas bedömning av hur säkert de tyckte det var för testpersonerna
att korsa körbanorna framgår av Diagram 16. Bedömningen ger en tämligen
osäker bild. Oavsett om testpersonen tagit ut riktning med pollare till vänster
eller höger om sig gav bedömarna ett värde under 5.

Diagram 16. Observatörernas bedömning (säkert/osäkert) av hur
testpersonerna korsade körbanan - varje stråk.

Vid gruppering av bedömningen framkommer inga skillnader i bedömningen vad
gäller på vilket sätt informationen på pollaren presenterades, Diagram 17.
Däremot gav bedömningen en bild av att säkerheten var högre vid de kortare
passagerna.
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Diagram 17. Observatörernas bedömning (säkert/osäkert) av hur
testpersonerna korsade körbanan – uppdelad på typ av information och
körbanebredd.

Testpersonernas egen uppfattning om säkerheten överensstämmer inte med den
bild som observatörerna gav, testpersonerna har generellt en mycket
positivare/säkrare uppfattning oavsett stråk, Diagram 18. Vid gruppering av
resultaten avseende på vilket sätt informationen presenterades på pollaren
tyckte testpersonerna att informationen kändes säkrast då
riktningsinformationen gavs ovanpå pollaren dvs på trä och metallpollaren. På
liknande sätt kände testpersonerna sig säkrare då körbanan var smalare än då
den var bredare.
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Diagram 18. Testpersonernas uppfattning (säkert/osäkert) av hur det var att
korsa körbanan – varje stråk samt uppdelad på typ av information och
körbanebredd.
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4.5
Avvikelser då testpersonerna korsar körbanan enligt
observationen
Observatörernas bedömning av hur säkert testpersonerna korsade körbanorna
baseras på ett flertal kriterier. Inledningsvis bedömde observatörerna bredden på
testpersonernas käpputslag och om de varierade då de korsade körbanan,
Diagram 19.
Bredd på käpputslag - Vänster
Bedömning

Bredd på käpputslag - Höger
Bedömning

100%

100%

80%

80%

60%

60%
Breda

40%

Normala

20%

Normala

20%

Smala

0%

Breda

40%

Smala

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Bredd på käpputslag, grupperat
Bedömning
100%
80%
60%

Breda

40%

Normala

20%

Smala

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information

Diagram 19. Observatörernas bedömning av testpersonernas bredd på
käpputslag – varje stråk samt uppdelad på typ av information och körbanebredd.

Som utgångskriterium i bedömningen användes begreppen ”smala”, ”normala”
och ”breda” käpputslag. En person bedömdes ha ett normalt käpputslag då det
var bredare än personens egen kroppsbredd och därmed kan skydda personen i
fråga i händelse av hinder eller fara framför. Observatörernas bedömning visade
att testpersonen ofta använde bredare utslag då de korsade körbanorna. Vid
vissa stråk var det över hälften av testpersonerna som bedömdes ha breda
utslag och det var större andel då pollaren stod till höger om testpersonen då
denne tog ut riktning. Vidare bedömde observatörerna att käpputslagen var
breda i mer än hälften av fallen vid körbanebredderna 13 m och 10 m. Hälften av
käpputslagen bedömdes som breda oberoende av hur körbaneinformationen på
pollarna var given.
Ett annat kriterium vid bedömningen av avvikelser var om, och i så fall hur
mycket, testpersonen avvek i sidled då den gick passagen, Diagram 20.
Bedömningen visar för det första att andelen som avviker är något större då
testpersonerna har pollaren till vänster om sig jämfört med när de har pollaren
till höger om sig då de tar ut riktning för att gå passagen. För det andra visar
bedömningen att testpersonerna avviker mer åt höger då de har pollaren till
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vänster och mer åt vänster då de har pollaren till höger om sig. För det tredje
visade bedömningen inga tydliga mönster vad gäller hur mycket testpersonerna
avvek från stråket då man tittade på enskilda stråk.
Avvikelse sidled - Ja/Nej - Höger
Bedömning

Avvikelse sidled - Ja/Nej - Vänster
Bedömning
100%

100%

80%

80%
60%

60%
Nej

40%
20%

Nej

40%

Ja, Höger

Ja, Höger

20%

Ja, Vänster

Ja, Vänster

0%

0%
1 2

3 4

5

6 7

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Avvikelse sidled - Antal meter - Vänster
Bedömning

Avvikelse sidled - Antal meter - Höger
Bedömning

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

5,5+ m

40%

5,5+ m

20%

2,5-5 m

20%

2,5-5 m

0-2 m

0%

0-2 m

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Diagram 20. Observatörernas bedömning av om, och i så fall hur mycket,
testpersonerna avvek i sidled då de gick passagen – varje stråk.

Den objektiva bedömningen visade att andelen som avvek i sidled från stråket
var ganska lika oavsett typ av information då man tog ut riktning, Diagram 21.
Däremot visade bedömningen att andelen som avvek ökade med bredden på
körbanan. Avvikelsen i antal meter var störst då man tog ut information vid
gummipollaren, tätt följd av metallpollaren. Likaså visade bedömningen att ju
smalare körbana, ju större andel håller sig inom två meters avvikelse från
stråket.
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Avvikelse sidled - Ja/Nej, grupperat
Bedömning
100%
80%
60%
Nej

40%

Ja, Höger

20%

Ja, Vänster

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information

100%

Avvikelse sidled - Antal meter, grupperat
Bedömning

80%
60%
5,5+ m

40%

2,5-5 m

20%

0-2 m

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information

Diagram 21. Observatörernas bedömning av om, och i så fall hur mycket,
testpersonerna avvek i sidled då de korsade körbanan – uppdelad på typ av
information och körbanebredd.

Ytterligare ett kriterium för bedömning av hur testpersonerna korsade körbanan
var om testpersonerna stannade upp under promenaden, Diagram 22.
Testpersonerna gick oftast stråken utan att stanna upp utom vid de stråk som
var längst (15 m) och där det också fanns refug. Vidare var det större andel som
stannade upp då de hade tagit ut riktning med pollaren till vänster om sig.
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Stannar under promenaden - Höger
Bedömning

Stannar under promenaden - Vänster
Bedömning
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

Nej

20%

Ja

40%

Nej

20%
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0%

0%
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4

5

6

7

8
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2

3

4

5

6

7
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9 10 11 12 13 14 15 16

Stråk

Stråk

Diagram 22. Observatörernas bedömning av om testpersonerna stannade då de
korsade körbanan – varje stråk samt uppdelad på typ av information och
körbanebredd.

57

4.6
Tryggt / otryggt att korsa körbanan och stråkens
användbarhet
Testpersonerna fick även frågor om hur tryggt/otryggt de upplevde det var att
korsa körbanan. Resultaten gav en liknande bild som vid värdering av
säkerheten/tryggheten både då man hade pollaren till vänster och till höger om
sig då man tog ut riktning och körbaneinformation, Diagram 23. Då
informationen om riktning gavs med pil på toppen av pollaren, trä- respektive
metallpollare, kände testpersonerna sig tryggare, men man var minst trygg vid
den bredaste körbanan, dvs 13 m utan refug.

Diagram 23. Testpersonernas uppfattning (tryggt/otryggt) av hur det var att
korsa körbanan – varje stråk samt uppdelad på typ av information och
körbanebredd.

En annan fråga handlade om hur användbar man tyckte riktningsgivaren var vid
de olika stråken, Diagram 24. Riktningsgivaren upplevdes som mest användbar
vid stråk 1, 8, 9, 11 och 16. Vad gäller användbarheten om pollaren stod till
vänster eller höger om testpersonen då de tog ut riktning visar resultaten att
testpersonerna tyckte det var bäst då pollaren stod till vänster. Vidare skattade
testpersonerna användbarheten betydligt högre då riktningsgivaren var en tydlig
pil ovanpå pollaren, dvs vid trä respektive metallpollaren. Däremot verkar inte
körbanebredden påverka testpersonernas bedömning vad gäller användbarheten.
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Användbar - Riktningsgivare
Intervju

Skillnad mellan höger och vänster - Riktningsgivare
Intervju

100%

100%

80%

80%

60%

60%
Dålig

40%

Varken eller
20%

Ingen skillnad

40%

Ja, Höger

20%

Bra

Ja, Vänster

0%
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Användbar - Riktningsvisare, grupperat
Intervju
100%
80%
60%
40%

Dålig
Varken

20%

Bra

0%
Metall

Trä

Plast

Gummi

Typ av information

Diagram 24. Testpersonernas uppfattning om riktningsgivarens användbarhet –
varje stråk samt uppdelad på typ av information och körbanebredd.

Testpersonerna fick även ta ställning till hur användbar de tyckte att
körbaneinformationen (körfältsmarkering och eventuella refuger) på pollarna var,
Diagram25. Vid fem stråk, stråk 3, 5, 11, 15, 16, bedömde en majoritet av
testpersonerna (över 50%) att körbaneinformationen gavs på ett användbart
sätt och att informationen på metallpollaren var mest användbar.
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Diagram 25. Testpersonernas uppfattning om körbaneinformationens
användbarhet – varje stråk samt uppdelad på typ av information och
körbanebredd.
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5.

DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Det övergripande intrycket av studien är att pollare har en viktig roll att fylla för
att erbjuda personer med grav synnedsättning en trygg förflyttning över en
körbana FÖRUTSATT att pollaren ger relevant information, på rätt sätt och att
pollaren är rätt placerad. Studien visade även tydligt att personer med grav
synnedsättning befinner sig i en miljö som ställer stora krav på individen
förmåga både vad gäller att ta in och tolka den information som finns i miljön
och i ständigt nya situationer. För att detta ska vara möjligt måste miljön
utformas så att budskapet är entydigt, lätt att ta till sig och enkelt att förstå.
Detta är viktigt då personer med synnedsättningar/blindhet ofta levt med sin
nedsättning i många år, kanske hela livet, och därmed inte har kunskap eller
vetskap om hur trafiksystemet i detalj ser ut idag – en kunskap om detaljer som
man i planeringen ofta tar för givet att trafikanterna som använder systemet
känner till. Personer som inte ser måste idag utveckla egna strategier i sin
förflyttning utomhus – strategier som fungerar i en speciell miljö, under speciella
betingelser men, som då något avviker eller då något oförutsett inträffar, istället
för att stödja kan bli potentiella säkerhetsrisker.
En viktig funktion som pollare har vid passage över körbana är att ge information
om i vilken riktning man ska gå för att korsa körbanan. De pollare som användes
i denna studie hade alla någon typ av sådan information men olika utformad.
Resultaten visar att en riktningsgivare på pollare bedöms som nödvändig av
personer som är blinda. Riktningsgivaren måste vara utformad som en enkel,
tydlig pil med tydlig, upphöjd relief. Riktningsgivaren ska vara placerad
horisontellt ovanpå pollaren så att riktningen blir entydig och självklar. I den
genomförda studien fanns olika utformning på riktningsgivare som i princip
uppfyller dessa kriterier. Även så bedömdes riktningsgivaren på träpollaren som
enklast att förstå av testpersonerna. Argumenten var att denna riktningsgivare
var en distinkt pil placerad horisontellt på toppen av pollaren, Foto 36 - 37. Den
bedömdes som mest användbar av testpersonerna och även som möjlig att tolka
med vante på handen.

Foto 36

Foto 37
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De andra två pollarna som principiellt uppfyller kraven, dvs hade riktningsgivaren
på toppen av pollaren uppfattades inte som optimala av testpersonerna. Orsaken
var att riktningsgivaren på pollaren av metall inte var en pil, vilket gjorde att
även om den uppfattades som att ange riktning var man osäker åt vilket håll
den ”pekade”, Foto 38 - 39.

Foto 38

Foto 39

Beträffande pollaren av gummi tyckte testpersonerna att riktningsgivningen blev
otydlig även om pilen i sig var ganska tydlig. Anledningen var att den väldigt
innehållsrika körbaneinformationen var placerad alldeles intill riktningsgivaren
som gjorde att testpersonerna uppfattades informationen som plottrig, Foto 40 41.

Foto 40

Foto 41
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Då riktningsgivaren placeras på sidan av en pollare, vilket var fallet på
plastpollaren blir tolkningen svår, Foto 42 - 43. Detta gäller oavsett om pollaren
är rund eller rektangulär. Vid en pollare som är rund blir känslan av pilen i
handen att den svänger och man får inget entydigt intryck av vart pilen pekar.
Vid en pollare, som har rektangulär form kvarstår problemet dvs att omsätta en
sidplacerad information i en horisontell rörelse. Dessa utformningar bedömdes
som mindre användbara av testpersonerna.

Foto 42

Foto 43

Vad gäller körbaneinformationen på pollaren bedömde testpersonerna
generellt sett att denna information inte var lika angelägen som riktningsgivaren.
Även så hade man olika uppfattning om användbarheten av informationen på de
olika pollarna. Testpersonerna var mest positiva till körbaneinformationen som
var stilistiskt utformad och fri från onödig, förvillande information och som var
placerad på toppen av pollaren, dvs pollaren av metall, Foto 44.
Körbaneinformationen på denna pollare upplevdes som mest användbar och var
den som kändes bäst med vante.

Foto 44
Synpunkterna av testpersonerna vad gäller pollaren av gummi var att den
innehöll alldeles för mycket och detaljrik körbaneinformationen med för dålig
upphöjning på reliefen. Denna utformning som härstammar från
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tryckknappslådorna var okänd för flera av testpersonerna fastän den förekommit
i trafikmiljön under många år. Däremot var man mer förtrogen med den separata
riktningsgivaren som var placerad vid körbaneinformationen på gummipollarens
topp, Foto 45 - 46.

Foto 45

Foto 46

Utformningen av körbaneinformationen på pollarna av trä och plast uppfattades
som svårtolkade av testpersonerna. Anledningen var att körbaneinformationen
var placerad på framsidan av pollaren på ett sådant sätt att den måste avläsas
vertikalt med handen. Dessutom var informationen monterad med skruvar på ett
sådant sätt att skruvhuvudena stack upp och förvillande tolkningen av
körbaneinformationen, Foto 47 - 48. Testpersonerna funderade över vad dessa
betydde i sammanhanget.

Foto 47

Foto 48

Körbanebredden hade betydelse för testpersonernas möjlighet att hitta
pollaren på andra sidan körbanan i testet. Generellt sett bedömde
observatörerna att det var lättare för testpersonerna att gå rakt över körbanan
ju kortare sträckan var. Testpersonerna uttryckte också att de både kände sig
tryggare och säkrare vid de kortare passagerna. En viktig orsak till detta är att
näst intill ingen person som är helt blind kan gå rakt någon längre stäcka om
man inte har något stöd i den fysiska utformningen i miljön att följa. Testet
visade tydligt att även personer med mycket lång erfarenhet av att röra sig
ensam i trafikmiljön hade svårigheter att gå rakt då körbanan var bredare. Detta
var speciellt märkbart då riktningsgivaren var placerad på sidan av pollarens
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topp. Ytterligare en faktor som påverkar möjligheten att gå rakt är om det finns
distraherande företeelser i miljön. Även små händelser medför avbrott i
koncentrationen som kan leda till att riktningen ändras. Även om
riktningsändringen är liten blir konsekvensen lätt att man hamnar utanför de
stöd som finns i miljön t ex i form av en pollare med information. Detta
illustreras av foto 49 – 54 för en testperson.

Foto 49 - 54
Vid bredare körbanor har därför förekomst av refug stor betydelse för personer
som är blinda att ta sig över körbanan. Vid testerna uttryckte testpersonerna att
en refug gjorde att de kände sig tryggare och säkrare då de skulle korsa en bred
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körbana. Ett observandum från testet var att refugen måste vara försedd med
två pollare, en i början och en i slutet av refugen, Figur 2 och Foto 55. Pollarna
ska vara försedda med en pil som pekar i den riktning där den närmaste
körbanan är.

Figur 2 och Foto 55. Skiss och foto över teststråk med refug.
I testet var refugerna utan kant men utrustade med kupolplattor på hela djupet
(2 meter). Tidigare studier (Ståhl et al) har visat att personer som är blinda kan
detektera en körbanas början och slut med den vita teknikkäppen om det finns
kupolplattor (med skurna kubollardr) på ett djup av minst 1 meter som markerar
detta. Detta test visade tydligt att kupolplattor hade en positiv effekt.
Testpersonerna fick en tydlig indikation i käppen av kupolplattorna och stannade
upp och började söka efter pollaren om de hade missat den genom att de gått
snett. Foto 56 – 61 illustrerar detta.
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Foto 56 - 61
Kupolplattor hade en uppmärksammande och varnande effekt vilket påverkade
säkerheten och tryggheten. Flera av testpersonerna som missade en pollare i
slutet av ett stråk, fortsatte vidare och reagerade inte på att stråket var slut
förrän de upptäckte något annat än den släta ytan med den vita käppen t ex en
jordyta, Foto 62 eller en kupolyta som fanns för att markera början på ett nytt
stråk, Foto 63.
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Foto 62

Foto 63

I studien framkom tydligt att observatörerna respektive testpersonerna själva
ofta hade olika uppfattningar om hur säkert det var för testpersonerna att
passera körbanan. Observatörerna såg hur snett testpersonerna ibland gick
vilket gjorde att man bedömde passagerna som mindra säkra än vad
testpersonerna själva gjorde. I många fall agerade testpersonerna dock logiskt, t
ex genom att använda sig av mycket breda käpputslag, (som kunde vara 2
meter breda) framförallt då de trodde de närmade sig slutet av passagen eller
när de inte hittade motstående pollare, Foto 64 - 71. Det bör dock påpekas att
ett sådant beteende kan innebära fara då testpersonen i vissa fall då står ute i
körbanan för att söka efter pollaren med käppen, vilket observatörerna ser men
testpersonerna själva är inte alltid medvetna om det. Att så var fallet visar
resultaten om hur användbara testpersonerna tyckte att riktningsgivningen och
körbaneinformationen var vid de olika stråken. Observatörerna kunde konstatera
att i vissa fall kunde testpersonerna ange en hög siffra på användbarheten
även om observatörerna tydligt kunnat konstatera att de både gått väldigt snett
och haft ett trafikosäkert beteende i sitt sökande efter pollare.

68

Foto 64 - 71
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Det är sannolikt så att testpersonernas bedömning av användbarheten grundar
sig mera i slutresultatet, nämligen att de faktiskt till slut hittade den rätta
pollaren, än i ”vägen dit”. Även så är det uppenbart att testpersonerna fann att
informationen på pollaren – framförallt hur riktningsgivaren var placerad - hade
betydelse för deras bedömning av användbarheten. Vi kan konstatera att
riktningsgivningen måste ges på toppen av pollaren med en distinkt och tydlig pil.
Enkelheten och tydligheten gör att personen kan inhämta informationen relativt
snabbt utan att känna om och om igen för att försöka förstå mer omfattande
komplicerad information. Att korsandet av en körbana blir mindre ansträngande
verkar vara en betydande faktor i helhetsbedömningen och det som verkar
påverka den subjektiva värderingen av säkerhet och användbarhet då man rör
sig ute i trafikmiljön.
En första viktig slutsats av den genomförda studien är att pollare med
riktningsgivning och körbaneinformation har betydelse för att personer som
är blinda ska kunna korsa en körbana på ett säkrare och tryggare sätt. Vi kan
konstatera:
•

•
•
•
•

Riktningsgivare: viktigt att utformningen är som en tydlig pil – detta
fanns på pollaren av trä som dels kändes bäst med och utan vante, dels
upplevdes som mest användbar. Dock viktigt med placeringen – då tydlig
pil fanns men var placerad på sidan av pollaren (pollaren av plast)
upplevdes den som sämre.
Körbaneinformation: viktigt med enkel illustration av gatuutformningen.
Detta fanns på pollaren av metall som dels upplevdes som mest
användbar, dels kändes bäst både med och utan vante.
Körbanebredden: säkerheten bedömdes högre liksom den upplevda
tryggheten vid kortare passager.
Förekomst av refug: vid bredare körbanor har refug stor betydelse för
den upplevda tryggheten och säkerheten.
Kupolplattor: har betydelse för att på gångbanan markera fara vid början
och vid slutet av en körbana. De ger en tydlig indikation i den vita käppen
vilket gör att man stannar upp och därmed minimerar risken för att av
misstag gå ut i körbanan.

En andra viktig slutsats av de genomförda testerna är att det är viktigt att
studera en företeelse både objektivt och subjektivt särskilt när det gäller
personer med funktionsnedsättningar. Det finns företeelser som objektivt sett
kan förefalla förhållandevis enkla att utföra men som subjektivt kan upplevas
som mycket ansträngande eller otrygga. Likaså kan det vara tvärtom dvs att den
subjektiva upplevelsen av att korsa en körbana känns säker men en objektiv
registrering av samma händelse gör en annorlunda bedömning. Vi kan sålunda
konstatera att:
•

Den subjektiva användbarheten är en grundläggande faktor att ta
hänsyn till. Det är endast personen själv som kan bedöma vilken
ansträngning som krävs för att utföra en uppgift. Detta har en bedömare
inte möjlighet att göra.

•

En objektiv bedömning krävs för att uttala sig om säkerheten.
Testpersonerna i allmänhet upplevde passagerna som säkrare än vad
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observatörerna gjorde – observatörerna såg att testpersonerna hade farliga
beteenden t.ex att de i många fall gick mycket snett eller att de stannade
upp under passagen, dvs på körbanan – beteenden som testpersonerna
inte själva hade möjlighet att registrera men som i en verklig situation
kunnat innebära stor fara.
Utifrån resultaten i den genomförda studien kan följande rekommendationer
ges:
• Pollare har en viktig funktion att fylla i gatuutformningen för att personer
med synnedsättningar ska kunna hålla riktningen när de korsar en
körbana.
• Pollare ska placeras på ömse sidor av en körbana mitt emot varandra (ej
diagonalt).
• Då refug förekommer ska det finnas pollare, en i början och en i slutet av
refugen, och vara försedda med en pil som pekar i den riktning där den
närmaste körbanan är.
• Då kant saknas skall bredden på ytan med kupolplattor vara minst 2
meter på vardera sidan om pollaren eftersom personer med
synnedsättningar ofta går snett.
• Riktningsgivare ska utformas som en tydlig pil.
• Riktningsgivare ska ha en upphöjd struktur – ca 5 mm – så att den även
kan känns med vante på.
• Riktningsgivare ska placeras horisontellt ovanpå pollaren.
• Toppen på pollaren ska ha en sådan utformning att riktningsgivaren kan
placeras i horisontellt läge.
• Information om körfält på pollare ska vara stilrent utformad och fri från
onödig, förvillande information och vara placerad på toppen av pollaren.
• Informationen ska illustrera antal körfält och i förekommande fall refug.
• Kupolplattor har en viktig funktion för att på gångbanan markera början
och slut av en körbana liksom för att markera refug, då trottoarkant inte
förekommer.
• Eventuellt kan tilläggsinformation förekomma i form av punktskrift och
upphöjd relief som talar om huruvida det är ett övergångsställe man ska
passera.
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BILAGOR

BILAGA 1

Pollareprojekt September 2011

Bedömare:____

Frågeformulär VANTE
Namn:
_________________________
Datum:
_________________________
Veckodag:_________________________
Typ av pollare:
metall 
gummi 

trä 

plast 

Tolka informationen på pollare med vante
Startpunkt
relevant 

JA 

NEJ 

Riktning

JA 

NEJ 

Antal körfält

JA rätt  JA fel 

NEJ 

Refug
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Slutpunkt
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Vilken sida Ö-gångsställe
relevant 

JA  JA fel 

NEJ 

Ej

Upphöjd relief/punktskrift
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Hur kändes riktningsvisaren på pollaren?
tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

 (värde 6-9)
 (värde 5)
 (värde 1-4)

Hur kändes gatuinformationen på pollaren?
tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

 (värde 6-9)
 (värde 5)
 (värde 1-4)
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Ej

Hur kändes materialet i pollaren då Du tolkade informationen med
handen?
tydlig
 (värde 6-9)
varken tydlig eller otydlig
 (värde 5)
otydlig
 (värde 1-4)
Hur kändes materialet i pollaren då Du träffade den med teknikkäppen?
tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

 (värde 6-9)
 (värde 5)
 (värde 1-4)

Tolka informationen på pollare med bar hand
Startpunkt
relevant 

JA 

NEJ 

Riktning

JA 

NEJ 

Antal körfält

JA rätt  JA fel 

NEJ 

Refug
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Slutpunkt
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Vilken sida Ö-gångsställe
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Upphöjd relief/punktskrift
relevant 

JA 

NEJ 

Ej

Hur kändes riktningsvisaren på pollaren?
tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

 (värde 6-9)
 (värde 5)
 (värde 1-4)

Hur kändes gatuinformationen på pollaren?
tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

 (värde 6-9)
 (värde 5)
 (värde 1-4)

75

Ej

Hur kändes materialet i pollaren då Du tolkade informationen med
handen?
tydlig
 (värde 6-9)
varken tydlig eller otydlig
 (värde 5)
otydlig
 (värde 1-4)
Hur kändes materialet i pollaren då Du träffade den med teknikkäppen?
tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

 (värde 6-9)
 (värde 5)
 (värde 1-4)
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BILAGA 2

Pollareprojekt September 2011
Bedömare:___________
Bedömningsformulär

Namn:
Datum:
Väder:

____________________________

Stråk nr________
P Vänster 
Ordningsnummer:_____
Vilken hand håller käppen
Käppteknik

P Höger 

höger

pendel  glid 

”Avvikelse i sidled”:

vänster
båda 

JA 

NEJ 
höger_______

-

avvikelse antal plattor

vänster_______

-

bredd på utslag
varierande


smala 

normala  breda 

Vid refug – hittar
NEJ 

Pollare 2 JA  NEJ 

Identifierar slut:

NEJ går förbi 
JA via pollare 
JA via kupol därefter pollare 
JA via kupol men ej pollare 

-

bredd på käpputslag

Stannar upp
om ja, hur många gånger

smala 

normala  breda 

JA 
_____________

NEJ 

Objektiv bedömning efter varje passage:
- att hitta pollare
lätt
varken lätt eller svårt
svårt

 (värde 6-9) _______
 (värde 5)
_______
 (värde 1-4) _______
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Pollare 3 JA 

- att gå passagen?
lätt
varken lätt eller svårt
svårt

 (värde 6-9) _______
 (värde 5)
_______
 (värde 1-4) _______

- att gå passagen?
säkert
varken säkert eller osäkert
osäkert

 (värde 6-9) _______
 (värde 5)
_______
 (värde 1-4) _______
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BILAGA 3
Pollareprojekt September 2011

Intervjuare: ____

_____________________
Namn:
Datum:
_____________________
Stråk nr: __________________
Subjektiv bedömning:
- hur var det att hitta pollaren
då Du passerat gatan?
lätt
varken lätt eller svår
svår

Ord nr:____

Ord nr:____

Pollare t Vänster Pollare t Höger
 (värde 6-9)____  (värde 6-9)____
 (värde 5)
 (värde 5)
 (värde 1-4)____  (värde 1-4)____

- hur kändes passagen över gatan?
(i termer lätt/svårt)?
Pollare t Vänster Pollare t Höger
lätt
 (värde 6-9)____  (värde 6-9)____
varken lätt eller svår
 (värde 5)
 (värde 5)
svår
 (värde 1-4)____  (värde 1-4)____
- hur kändes passagen över gatan?
(i termer trygghet/otrygghet)? Pollare t Vänster Pollare t Höger
trygg
 (värde 6-9)____  (värde 6-9)____
varken trygg eller otrygg
 (värde 5)
 (värde 5)
otrygg
 (värde 1-4)____  (värde 1-4)____
- hur kändes passagen över gatan?
(i termer säkerhet/osäkerhet)? Pollare t Vänster Pollare t Höger
säker
 (värde 6-9)____  (värde 6-9)____
varken säker eller osäker
 (värde 5)
 (värde 5)
osäker
 (värde 1-4)____  (värde 1-4)____
- hittade Du utan hjälp pollaren
efter passagen över gatan?

Pollare t Vänster Pollare t Höger
JA  NEJ 
JA  NEJ 

- hur var det att tolka informationen på pollaren före passagen över gatan?
Pollare t Vänster
 (värde 6-9)____
 (värde 5)
 (värde 1-4)____

tydlig
varken tydlig eller otydlig
otydlig

79

Pollare t Höger
 (värde 6-9)____
 (värde 5)
 (värde 1-4)____

Dessa frågor ställs då personen gått både höger och vänster
- hur användbar/bra tycker Du denna pollare skulle vara om du tänker Dig att
Du skulle ta ut riktning från den innan Du går över en gata
bra (användbar)
varken eller
dålig (oanvändbar)

 (värde 6-9) _______
 (värde 5)
_______
 (värde 1-4) _______

- hur användbar/bra tycker Du denna pollare skulle vara om du tänker Dig att
Du skulle tolka var Du har trafiken innan Du går över en gatan
bra (användbar)
varken eller
dålig (oanvändbar)

 (värde 6-9) _______
 (värde 5)
_______
 (värde 1-4) _______

- tyckte Du det var någon skillnad att ha pollaren till vänster respektive till
höger om Dig då Du skulle ta ut riktningen och få annan information
Ja, till vänster om mig var lättast
Ja, till höger om mig var lättast
Nej, det var ingen skillnad





Avslutande kommentar____________________________________
____________________________________________________
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BILAGA 4

Pollareprojekt September 2011
Intervju (under vilostunden)
Namn:
Datum

______________________________
______________________________

Uppgifter om personen:
-

ålder

___________________

-

kön

___________________

-

hörsel

___________________

-

typ av rörelsehinder

___________________

-

diabetiker

___________________

-

känsel under fötterna

___________________

-

typ av skor

___________________

-

hur länge man varit helt blind

___________________

-

erfarenheter ute

___________________

-

erfarenhet av pollare med taktil karta ______________

-

erfarenhet av taktil karta på tryckknappslåda________

-

fått rehabilitering utomhus

-

vanligaste teknik utomhus___________________

-

kan läsa punktskrift

-

är man uppvuxen i annat land med andra vanor__________

___________________

___________________

___________________________________________________
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