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Abstract 

More than half a million people in Sweden are affected by some sort of disability. 
During recreational activities in nature areas, these people might encounter difficulties 
such as inadequate accessibility. The Swedish society requires that all citizens should 
have the same possibilities. The purpose of this thesis is to improve the accessibility 
for people with disabilities. The aim is to examine occurring flaws in accessible 
nature reserves and suggest possible improvements.  

The questions that will be answered are as follows: 

• What flaws do accessible nature reserves have, and how do they affect the 
visitors? 

• What improvements can be made in nature reserves to increase accessibility? 

To answer the questions, a case study was done, where five different nature areas 
were visited. During the case study, various flaws in the accessibility were observed 
and analysed. Prior to the case study, requirements and scientific research regarding 
accessibility was studied. Using this, suggestions for improving the accessibility were 
made. . Most of the improvements that could be made in the studied nature reserves 
were presumed to be applicable in other nature reserves in Sweden. 

With the case study in mind, the accessibility was considered in need of various 
improvements. The accessibility was studied from three out of four of the Swedish 
disability association’s categories; physical, communicative, and informative 
accessibility. The flaws that were encountered in the studied areas were due to 
incorrect design, or insufficient maintenance. Most of the flaws could be corrected in 
simple ways, but the flaws that were due to incorrect design or planning would require 
more work. After the case study it was discovered that supposedly “accessible” trails, 
according to different websites, had varying levels of accessibility. An accessible 
recreational area will benefit all types of visitors, not only people with disabilities. It 
will be more convenient and enables visits with strollers. An area cannot be made 
accessible for all types of visitors, but can be made accessible for as many visitors as 
possible. 
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Sammanfattning 

Över en halv miljon människor i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning. Vid 
vistelse i naturen blir det besvärligt för människor med funktionshinder att ta sig fram. 
Vårt samhälle ställer krav på att alla människor ska kunna leva med samma 
förutsättningar. Syftet med detta arbete är att förbättra tillgängligheten för människor 
med funktionshinder. Målet är att undersöka vilka brister som finns i 
tillgänglighetsanpassade naturreservat och ge förslag på förbättringar.  

Frågorna som besvaras i rapporten är följande: 

• Vilka brister finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat, och hur påverkar 
de besökarna? 

• Vilka förbättringar kan göras för ökad tillgänglighet i naturreservat? 

För att besvara frågorna genomfördes en fallstudie i form av platsbesök, där fem olika 
naturområden undersöktes. Under fallstudien observerades och analyserades brister i 
tillgängligheten. Som grund till fallstudien studerades krav på tillgänglighet och 
forskning inom området. Med kunskapen från litteraturstudien föreslogs förbättringar 
som hade kunnat göras för att öka tillgängligheten. Förbättringarna som kunde göras i 
de undersökta naturreservaten förmodades generellt kunna appliceras i andra 
tillgänglighetsanpassade naturreservat runtom i landet. 

Efter fallstudien bedömdes tillgängligheten kunna förbättras inom flera områden. 
Tillgängligheten undersöktes utifrån tre av handikappförbundens fyra perspektiv på 
tillgänglighet; fysisk, kommunikativ, och informativ. Bristerna som hittades i 
reservaten fanns på grund av felaktig utformning eller dåligt underhåll. De flesta av 
bristerna kunde avhjälpas med enklare lösningar, men det som var felaktigt planerat 
eller utformat skulle vara svårt att åtgärda i efterhand. Från undersökningen av 
naturreservaten upptäcktes även att leder som enligt webbsidor skulle vara 
rullstolsanpassade hade varierande nivå av tillgänglighet. Ett tillgänglighetsanpassat 
naturreservat gynnar alla besökare, inte bara personer med funktionsnedsättning. Det 
blir bekvämare att vistas i och möjliggör exempelvis vistelse med barnvagn. Ett 
område kan inte göras tillgängligt för alla, men kan alltid göras tillgängligt för fler 
besökare. 

Nyckelord 

• Tillgänglighet 

• Naturreservat 

• Funktionsnedsättning 

• Rörelseförmåga
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts som en del av utbildningen på Jönköpings Tekniska 
Högskola. Arbetet är utfört i samarbete med Jönköpings länsstyrelse som ansvarar för 
tillgängligheten i skyddade naturområden. I arbetet kommer olika 
tillgänglighetsanpassade naturområden inventeras för att undersöka vad som kan 
förbättras. 

Över en halv miljon människor i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning, 
vilket ställer höga krav på tillgänglighet. Vid vistelse i naturen blir det besvärligt för 
människor med funktionshinder att ta sig fram. 

Arbetet med tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete. Det finns alltid brister som 
måste åtgärdas samt möjlighet till förbättringar. Alla områden är inte lämpliga för 
tillgänglighetsanpassning med hänsyn till de lokala förutsättningarna. 

1.1 Problembeskrivning 
Vårt samhälle ställer krav på att alla människor ska kunna leva med samma 
förutsättningar. Samhället ska vara tillgängligt för alla, personer med 
funktionsnedsättning ska i så stor utsträckning som möjligt kunna klara sig på egen 
hand. 

Ansvaret för att kraven uppfylls ligger hos de statliga myndigheterna. Vid 
nybyggnation och ombyggnation är det viktigt att ha tillgänglighet i åtanke.1 
Bristande tillgänglighet kommer att införas som en ny form av diskriminering i 
diskrimineringslagen från och med januari 2015.2 

Naturvårdsverket har utformat en handbok för planering och genomförande av 
tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Den är uppdelad i två delar, där 
del ett består av planering, samverkan, och lagstiftning. Del två består av utformning, 
mått, och funktion. Handboken används bland annat av länsstyrelser som vägledning i 
arbetet med tillgänglighet i utomhusmiljöer.  

I de flesta kommunerna runtom i Sverige finns ett antal anpassade naturreservat. 
Tillgängligheten ska helst hålla en så god nivå att personer med 
funktionsnedsättningar kan röra sig säkert och självständigt. Brister kan dock 
förekomma på grund av olika anledningar. De kan åtgärdas i efterhand, men i bästa 
fall ska de inte uppstå överhuvudtaget.  

Ett tillgänglighetsanpassat naturreservat gynnar alla besökare, inte bara 
funktionsnedsatta. Det blir bekvämare och möjliggör exempelvis vistelse med 
                                                 
1 S2012.028. En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. 
2 Proposition 2013/14:198. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 
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barnvagn. Ett område kan inte göras tillgängligt för alla besökare, men kan alltid 
göras tillgängligt för fler besökare.3 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 
Här beskrivs syfte, mål, och frågeställningar. 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder. 

1.2.2 Mål 

Målet är att undersöka vilka brister som finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat 
och ge förslag på förbättringar. 

1.2.3 Frågeställningar 

• Vilka brister finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat, och hur påverkar 
de besökarna? 

• Vilka förbättringar kan göras för ökad tillgänglighet i naturreservat? 

1.3 Metod 
Här anges de metoder som använts för att svara på frågeställningarna. 

1.3.1 Vilka brister finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat, och 
hur påverkar de besökarna? 

Först utfördes en litteraturstudie där relevant forskning inom området studerades. 
Sedan studerades regler och rekommendationer för tillgänglighetsarbete. Sedan 
genomfördes en fallstudie i form av platsbesök i tillgänglighetsanpassade 
naturreservat. Fallstudien skulle ge svar på frågan om några brister fanns i de 
tillgänglighetsanpassade naturreservaten. 

Följande områden undersöktes. 

• Skurugata naturreservat 
• Store mosse nationalpark (Svartgölsleden) 
• Illharjens naturreservat 
• Store mosse nationalpark (gångvägarna till Naturum och Stora fågeltornet) 
• Ryfors naturreservat 

                                                 
3 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
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1.3.2 Vilka förbättringar kan göras för ökad tillgänglighet i 
naturreservat? 

Med hjälp av litteraturstudien och fallstudien gjordes förslag på åtgärder som skulle 
kunna öka tillgängligheten. 

1.4 Avgränsningar 
Endast ett antal tillgänglighetsanpassade naturreservat inom Jönköpings län kommer 
att inventeras. Arbetet kommer främst behandla nedsatt rörelseförmåga. Resultatet 
analyseras utifrån tre av handikappsförbundens fyra perspektiv på tillgänglighet; 
fysisk, kommunikativ, och informativ tillgänglighet. Det fjärde perspektivet, social 
tillgänglighet uteblir. 

1.5 Disposition 
Inledningsvis berör rapporten bakgrund och förutsättningar kring ämnet. Denna del 
innehåller begrepp och litteratur som studerats inför fallstudien. Därefter följer 
genomförandet, samt resultat och analys för litteraturstudien och fallstudien. I de två 
sista avsnitten diskuteras först resultat och vald metod, som sedan rundas av med 
slutsatser och rekommendationer. 
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2  Bakgrund och förutsättningar 
I detta avsnitt introduceras bakgrunden och förutsättningarna för arbetet med 
tillgänglighet. Den första delen beskriver viktiga begrepp som är ofta förekommande 
när man talar om tillgänglighet. 

Andra delen tar upp bakgrund och förutsättningar för arbetet med tillgänglighet.  Det 
motiveras även hur pass aktuell tillgänglighetsfrågan är i dagens samhälle. 

Sista delen behandlar olika lagar och förordningar. 

2.1 Begrepp 
I detta avsnitt beskrivs viktiga begrepp som använts i rapporten. 

2.1.1 Socialstyrelsens definitioner av funktionsnedsättning, 
funktionshinder och handikapp 

Funktionsnedsättning 
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 
funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd 
eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, 
tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.4 

Funktionshinder 
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 
till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig 
själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala 
relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska 
processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i 
omgivningen.5 

Handikapp 
Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl 
funktionsnedsättning som funktionshinder.6 

2.1.2 Handikappförbundens fyra perspektiv på tillgänglighet 

De fyra perspektiven är fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, informativ 
tillgänglighet och social tillgänglighet.7 

                                                 
4 http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665 (Hämtad 2015-01-14) 
5 http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=669 (Hämtad 2015-01-14) 
6 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio (Hämtad 2015-01-14) 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=669
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio
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Fysisk tillgänglighet 
Inom- och utomhusmiljöer måste vara tillgängliga för funktionshindrade. 
Alla måste till exempel kunna ta sig fram i byggnader, ta sig till och från 
arbetet och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vid byggnationer, 
reparationer och städning måste allergiframkallade ämnen undvikas. Det 
måste alltid finnas alternativ kost för personer som har särskilda behov 
när det gäller mat. 

Kommunikativ tillgänglighet 
Ibland kan det behövas hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera 
människor emellan. Därför måste det finnas tolkar, fungerade teleslingor, 
god akustik och belysning när så behövs. Webbsajter på Internet måste 
vara utformade så att de är tillgängliga även för personer med 
funktionsnedsättning. 

Informativ tillgänglighet 
Alla medborgare måste kunna ta del av information av olika slag. Därför 
måste tryckt och digital information vara tydligt utformad och vid behov 
gå att få på punktskrift, lättläst, kassett eller diskett. I vissa sammanhang 
måste talad information kompletteras av visuell. 

Social tillgänglighet 
Negativa attityder och dåligt bemötande kan vara ett stort hinder i 
kontakten med olika människor. Därför måste politiker, tjänstemän och 
allmänhet få kunskap om vad det innebär att leva med en 
funktionsnedsättning. 

2.2 Litteratur 
All litteratur som har använts i rapporten beskrivs i detta kapitel. 

2.2.1 FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

FN:s konvention innehåller internationella regler om rätt till delaktighet och jämlikhet 
för människor med funktionsnedsättning. Det finns 22 standardregler gällande 
rättigheter, möjligheter och ansvar inom olika områden. Utöver detta finns även 
konkreta förslag på hur ett land ska undanröja hinder för människor med 
funktionsnedsättning och öka tillgängligheten i samhället. Sverige är ett av flera 

                                                                                                                                            
7Handikapprörelsens syn på tillgänglighet 
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länder som undertecknat konventionen som har legat som grund för det politiska 
tillgänglighetsarbetet.8 

Resonemanget kring tillgänglighet är att möjliggöra ett självständigt levnadssätt och 
deltagande inom alla livets områden för personer med funktionsnedsättning. Man ska 
genomföra åtgärder för att säkerställa att funktionsnedsatta på samma villkor som alla 
andra, har tillgång till följande områden: 

• Fysiska miljön 
• Transporter 
• Information och kommunikation, innefattande information- och 

kommunikationsteknik (IT) 
• Anläggningar och tjänster som allmänheten erbjuds 

Åtgärderna ska bestå av identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot 
tillgänglighet och gäller inom följande områden:  

• Byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, 
däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser 

• Information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service 
och service i nödsituationer. 

2.2.2 Naturvårdsverket, Tillgängliga natur- och kulturområden 

Naturvårdsverkets tillgängliga natur- och kulturområden är en handbok för planering 
och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Handboken 
används främst av länsstyrelser och statliga myndigheter som handledning i 
tillgänglighetsarbetet. Fokus ligger på skyddade områden i naturmiljöer men kan 
också användas inom andra områden. Första delen beskriver bakgrunden till varför 
arbetet med ökad tillgänglighet är viktigt i dagens samhälle. Andra delen innehåller 
konkreta exempel på åtgärder som ökar tillgängligheten.9 

2.2.3 Riv Hindren 

Är en handbok som innehåller lagar och regler om tillgänglighet. Boken beskriver 
bland annat vad en funktionsnedsättning är och ger riktlinjer för arbetet med ökad 
tillgänglighet.10 

                                                 
8 Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stockholm: 
Regeringskansliet, Socialdepartementet. 
9 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
10 Handisam. Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. Enligt förordning 2001:526 om statliga 
myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. 2012 
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2.2.4 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader 

Innehåller föreskrifter och allmänna råd till kravet från plan- och bygglagen,11 att 
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska kunna 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.12 

2.2.5 Samråd med berörda parter 

Genom att samarbeta med funktionshinderorganisationer kan myndigheter och 
förvaltare få insyn i vilka områden som bör prioriteras. Samtidigt minskar risken att 
onödiga resurser läggs på naturområden som inte är efterfrågade. Organisationerna 
har en bättre insikt i vilka hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta 
vid vistelse i naturområden.13 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionssättning framhåller vikten 
av att samråda med berörda parter så att personer med funktionsnedsättning 
involveras. För ytterligare hjälp kan särskild expertis anlitas, exempelvis i form av 
arkitekter med dokumenterade kunskaper inom tillgänglighet, 
tillgänglighetskonsulter, eller andra sakkunniga inom området. 14 

2.2.6 Krav på tillgänglighet 

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga ställer olika krav på miljön 
som de ska vistas i. Det man strävar efter är att dessa personer ska kunna röra sig 
säkert och självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Det som anpassas utformas 
så att alla svåra moment för personer med nedsatt rörelseförmåga undviks. 15 

Lutningar och nivåskillnader 
Lutningen för gångytor ska vara så liten som möjligt i färdriktningen och bör inte vara 
över 1:50 (1 m höjdskillnad på 50 m sträcka). På kortare sträckor (max 10 m) är en 
lutning på 1:20 acceptabel. I fall topografin eller andra förhållanden inte gör detta 

                                                 
11 SFS 2010:900. Plan- och bygglagen 
12 Boverket. Boverkets författningssamling BFS 2011:5. ALM 2 
13 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
14 Ds 2008:23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
15 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
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möjligt kan lutningen 1:12 på en sträcka av max 6 m accepteras.16 I sidled bör 
lutningen inte överstiga 1:50.17 

Stigar och leder 
För att underlätta vistelsen i naturreservat måste det finnas möjlighet att enkelt kunna 
förflytta sig i området. Att ta sig fram på mjukt eller ojämnt underlag med exempelvis 
rullstol eller rullator kan vara svårt. Genom att anlägga hårdgjorda ytor ökar stigar och 
leders tillgänglighet avsevärt för alla besökare. Tydliga stigar och leder underlättar 
framkomligheten, orienterbarheten och trygghetsupplevelsen.18 

Stigar och leder bör utformas med bredden 1,8 - 2 meter.19 Denna bredd möjliggör 
möte av två eldrivna uthomhusrullstolar eller för en person med nedsatt syn och 
ledsagare ska kunna möta en gående. För att en person i rullstol och en gående ska 
kunna förflytta sig bredvid varandra krävs minst 1,5 meter. Det man bör tänka på när 
man anlägger en stig med bredden 1,5 meter är att den med jämna mellanrum måste 
breddas till 2 meter för att underlätta möten med större rullstolar.20 När släta gångytor 
övergår till annan beläggning som inte är iordninggjord så bör den släta gångytan ha 
en bredd på minst 0.9 meter. I anslutning till övergången ska det även finnas en 
vändzon eller mötesplats så personer med nedsatt rörelseförmåga kan vända.21 

Vid planeringen av stigar och leder utgår man från markens beskaffenhet och de 
hydrologiska förhållandena. Ytorna ska oavsett väderlek behålla sina egenskaper. För 
fast mark med god dränering räcker det att jämna ut och täcka med ett ytmaterial. Om 
marken är mjuk eller har låg permeabilitet behöver jorden schaktas bort och ersättas 
med ett bättre material. Ibland kan täckdiken behövas längs stigarna för att leda bort 
regn- och ytvatten.22 

Underlagsmaterial 
Några underlagsmaterial som kan användas är: stenmjöl, trä, och i vissa fall asfalt 
eller betong. Anledningen till varför materialen är lämpliga kopplas till kraven som 
ställs på underlagen. Ytorna ska vara jämna, fasta, halkfria och passa in i naturmiljön. 
Asfalt och betong används sällan i naturreservat då man strävar efter att bevara den 
ursprungliga miljön.23 

                                                 
16 Handisam. Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. 2012 
17 Boverket. Boverkets författningssamling BFS 2011:5. ALM 2 
18 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
19 Boverket. Boverkets författningssamling BFS 2011:5. ALM 2 
20 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
21 Boverket. Boverkets författningssamling BFS 2011:5. ALM 2 
22 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
23 Ibid 
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När trä används som underlagsmaterial konstrueras någon typ av spång. Spången 
underlättar framkomligheten i fuktiga, blöta, och svårframkomliga marker. En spång 
kan även användas för att minska slitaget i naturen. 

När träkonstruktioner blötläggs ökar halkrisken, speciellt i lutande partier. Man kan 
delvis minska risken för halka genom att använda ohyvlat trä. Plankorna kan sedan 
spåras för att ytterligare minska halkrisken. Några andra vanliga halkåtgärder kan vara 
sandblandad färg/lack/lim eller putsnät som märlas fast. Planken kan målas med olja 
för att motverka algpåväxt som annars kan utgöra en stor halkrisk.24 

Den vanligaste typen av spänger består av 2 till 3 längsgående träplank som är något 
upphöjda från marken. Däckspänger är en bredare variant, vilket passar bättre för 
personer med rullstol och rullator. Planken placeras vinkelrätt mot gångriktningen 
med ett mellanrum på cirka 5 millimeter. 

Avståndet mellan planken kan variera efterson trä kan svälla eller krympa. Plank som 
är placerade i längsgående riktning är olämpligt för rullstolar och rullatorer då det kan 
försvåra manövreringen. Däckspänger bör utformas utan lutningar i så stor 
utsträckning som möjligt, och eventuella nivåskillnader utjämnas med ramper. Längre 
däckspänger bör även förses med rast- och mötesplatser där sittmöjlighet ska finnas.25 

Ramper 
Ramper är en typ av konstruktion som används för att utjämna nivåskillnader utan att 
hjälp av trappsteg. Konstruktionen kan antingen vara kort, lång eller flyttbar. Ramper 
bör inte ha lutning över 1:20. Viloplan bör finnas på vart femte meter i längdled och 
vart 0,5 meter höjdled.26 

Rastplatser 
Det är bra om utsiktsplatser och andra målpunkter förses med sittplatser. Rygg- och 
armstöd underlättar för alla grupper, det är även viktigt med utrymme för rullstol och 
barnvagn utan att stigar och leder blockeras för förbipasserande.27 

Skyddsräcken och ledstänger 
Vid däckspänger, ramper, broar, stigar och leder med mera, där risk för fall 
förekommer, ska skyddsräcken och ledstänger användas. Det minskar risken för 
olyckor och ökar trygghetsupplevelsen vilket är viktigt för personer med nedsatt syn, 
rörelseförmåga, eller balans. 

                                                 
24 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
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Räcken och ledstänger ger besökarna stöd och ledning och markerar samtidigt farliga 
höjder. Trä och metall är de vanligaste materialvalen för skyddsräcken.  Utformningen 
ska främja god genomsiktlighet för barn, kortvuxna, och sittande personer. Barn ska 
inte kunna klättra på räcket, fastna eller ramla ut genom öppningar. Räcken bör vara 
minst 1,1 meter höga om fallhöjden är mer än 3 meter. Öppningar rekommenderas 
vara mellan 11-23 centimeter så att barn inte kan fastna med huvudet. I samband med 
bänkar och bord bör räcket höjas på grund av att barn lätt kan klättra på dessa 
platser.28 

Stödräcken och avåkningsskydd 
Ramper och däckspänger bör kompletteras med avåkningsskydd eller stödräcken på 
sidorna. Avåkningsskydd ska vara minst 40 mm högt om det finns höjdskillnader mot 
omgivningen.29 De bör löpa oavbrutet och utformas ergonomiskt. Ledstänger bör 
placeras på ca 0.9 meters höjd och kompletteras med ledstång på 0,7 meter. 
Ledstänger på 0,7 meters höjd ska lämpas för rullstolsburna, barn och kortvuxna. För 
en vuxen person i rullstol är ansiktshöjden vid cirka 110-125 centimeters höjd. Det är 
då viktigt att räcken och stänger inte skymmer utsikten.30 

Broar 
Denna typ av konstruktion kan se ut på många olika sätt. Broar används främst för att 
passera olika typer hinder, men i störst utsträckning för att passera diken och 
vattendrag.  Konstruktionstypen avgörs främst av material och spännvidd. För broar 
tillämpas oftast samma regler och riktlinjer som för däckspång, ramper när det gäller 
bredder, lutning, räcken, avåkningsskydd, underlag med mera.31 

Parkering 
Det krävs ofta bil eller liknande för att ta sig ut till skyddade naturområden. Därför 
behöver parkeringsmöjligheter finnas vid områdena. Om området eller någon del av 
området är anpassat för personer med funktionsnedsättning bör minst en 
parkeringsplats vara avsedd för detta. Parkeringsplatser avsedda för personer med 
funktionsnedsättning ska skyltas och bör ligga i direkt anslutning eller så nära entrén 
som möjligt.32 Bredden på parkeringsplatsen bör vara tillräcklig för att en rullstol ska 
kunna tas in från sidan av ett fordon med hjälp av ramp eller lift, vilket är fem meter 
vid anslutning till en vanlig parkeringsplats. Markbeläggningen ska vara fast, jämn, 
och halkfri.33 

                                                 
28 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
29 Boverket. Boverkets författningssamling BFS 2011:5. ALM 2 
30 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
31 Ibid 
32 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
33 Boverket. Boverkets författningssamling BFS 2011:5. ALM 2 
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Skyltning 
Skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa vilket enkelt kan uppnås genom 
användning av symboler. De bör placeras i lämplig höjd så att de kan läsas av både 
personer i rullstol och stående personer med nedsatt syn. Skyltarna ska vara lätta att 
komma åt, och textstorleken bör utformas efter läsavståndet.34 På orienteringsskyltar 
bör delarna av området som går att nå vara tydliga, och eventuella hinder bör också 
framgå. Ledernas längd bör också anges så att det går att planera turen i förväg.35 

Toalett 
Tillgång till toalett är ofta viktigt för personer med funktionsnedsättningar. Det kan 
avgöra om besöket överhuvudtaget blir av eller inte. Förekomsten av toaletter i 
skyddade områden kan väsentligt öka tillgängligheten för flera besökare. En regel är 
att där det finns en toalett för allmänheten ska minst en toalett kunna användas av 
personer med rullstol. Antalet toaletter som bör finnas avgörs oftast av antalet 
besökare för ett område. En tillgänglig toalett kan användas av alla, och bör väljas om 
man inte planerar att bygga flera toaletter.36 

2.2.7 Underhåll 

Besökare med funktionsnedsättning måste kunna lita på nivån av tillgängliget som 
utlovats. Därför är det viktigt att säkerställa tillgängligheten med regelbundna 
kontroller och underhåll. Om förvaltaren är medveten om att brister finns måste 
informationen nå ut till besökarna. Brister som påträffats vid kontroller bör åtgärdas 
snarast. 

Olika faktorer som besökstryck och material påverkar hur ofta anordningarna behöver 
kontrolleras. För vissa naturreservat kan årliga kontroller vara tillräckliga för andra 
krävs tillsyn veckovis eller dagligen. Kontrollanten behöver varierande kompetenser 
beroende på typen av anläggning.37 

2.2.8 Vetenskaplig metod 

Denna bok används som handledning genom hela examensarbetet. Här beskrivs 
vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker som kommer att 
användas i arbetet. I högskolelagen är det fastställt att all universitetsverksamhet ska 
bygga på vetenskaplig grund.38 

                                                 
34 Handisam. Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. 2012 
35 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod. 2009 
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3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs litteraturstudien och fallstudien som genomförts. Från 
litteraturstudien har olika krav för rullstolsanpassade naturreservat sammanställts. 
Kraven har sedan använts som referens i fallstudien vid undersökning av brister i de 
valda naturreservaten. 

Fallstudien bestod av platsbesök utförda i fem olika naturreservat. Länsstyrelsen i 
Jönköpings Län ansvarar för tillgängligheten i samtliga fem naturreservat. Vid 
platsbesöken undersöktes eventuella brister i de rullstolsanpassade lederna. Bristerna 
som uppdagades återfinns i fallstudien med bild och beskrivande text. 

3.1 Litteraturstudie 
Här sammanfattas delar av litteratur som använts för genomförandet. 

3.1.1 Effects of Perceived Neighborhood Characteristics and Use of 
Community Facilities on Physical Activity of Adults With and Without 
Disabilities 

Studien gjordes i USA där fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättningar 
undersöktes. I USA har cirka 15 % av befolkningen någon typ av 
funktionsnedsättning. Målet var att komma fram till om det fanns något förhållande 
mellan uppfattning av den bebyggda miljön och deras motionsvanor hos personer med 
funktionsnedsättningar, och om förhållandet skiljer sig hos personer utan 
funktionsnedsättningar. 

Enligt rapporten fanns endast begränsad forskning om bebyggda miljöns inverkan på 
fysisk aktivitet. Få studier har fastställt hur den bebyggda miljön inverkar på det 
fysiska beteende hos personer med funktionsnedsättning. Hypotesen var att det fanns 
barriärer i den bebyggda miljön som bidrog till att personer med funktionsnedsättning 
i sämre grad engagerar sig i fysisk aktivitet än personer utan funktionsnedsättning. 

Det finns mycket forskning inom epidemiologi (läran om sjukdomsförlopps 
demografi), som visar tydliga kopplingar mellan motion och hälsa. Motion minskar 
risken för flera av de vanligaste sjukdomarna i USA, som är hjärtsjukdomar, högt 
blodtryck, fetma, och depression. Det finns även många studier som har kommit fram 
till att fysisk aktivitet bland individer påverkas av hur väl utformade gång- och 
cykelbanor är, samt avståndet till friluftsområden. Andra faktorer som inverkar är 
utformning av området, gatutyp, hur tätbebyggt det är, andelen grönområden, och hur 
pass aktivitetsvänlig omgivningen är. 

Man kom fram till att personer med funktionsnedsättningar var mindre benägna att 
motionera på fritiden än personer utan funktionsnedsättningar. Det fanns en tydlig 
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koppling mellan hur ofta personer motionerade och deras uppfattning av den 
bebyggda miljön, för både personer med och utan funktionsnedsättningar.39 

3.1.2 Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of 
outdoor leisure 

Denna studie genomfördes i sju olika områden i Wales, Storbritannien, och Skottland. 
41 personer med olika typer av funktionshinder besökte tillgänglighetsanpassade 
friluftsområden. Innan platsbesöken tog man reda på vad de deltagande hade för 
åsikter och erfarenheter av friluftsmiljöer, och eventuella bekymmer de hade. Man 
intervjuade även personer som ansvarade för reglering av skogs- och friluftsområden. 

Artikeln fokuserar på viljan att delta i utomhusaktiviteter hos personer med 
funktionsnedsättningar. Fritidsaktiviteter och potentiella risker undersöktes. Man 
anser att utomhusmiljöer främjar välmående och spänstighet. Rapporten beskriver 
frivilligt risktagande, även kallat “edgework”, som är sätt att möjliggöra 
självförbättring, stärkt självkänsla och självkontroll. Utöver risk handlar det även om 
att väga upp risk, utveckla och tillämpa tekniska kunskaper och färdigheter. Edgework 
är något som används för att uttrycka identitet och tillhörighet. Vidare nämns flera 
positiva aspekter av risktagande och ovisshet för individer, det argumenteras för att 
aktiviteter av denna typ är en viktig del i våra liv. Det kan ses som alternativ att fly 
undan vardagslivet från dess regler och rutiner. 

För personer med funktionsnedsättningar har vistelse i utomhusmiljöer tidigare 
förknippats med rehabilitering istället för något man njuter av på fritiden. Vistelse i 
utomhusmiljöer anses riskabelt, vilket har varit en av anledningarna till att neka dem 
denna möjlighet. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättningar inte har 
möjligheten att vara den de vill vara, vilket är ett socialt funktionshinder.  

Resultatet från studien visar att många personer med funktionshinder är medvetna om 
vilka risker utomhusmiljöer kan innebära. Riskmedvetenheten minskar möjligheterna 
till spontana besök av naturområden. I de flesta fall krävs någon typ av planering 
innan personer med funktionsnedsättning vågar ta sig ut i reservaten. En grupp 
rullstolsburna ville till exempel inte delta i aktiviteter om det inte fanns en eller två 
assistenter som kunde hjälpa till. En del av deltagarna förlitade sig på assistenter som 
undersökte stigarnas tillgänglighet i förväg. I områden som de är vana att vistas i har 
de ofta någon att kontakta i fall de skulle fastna eller ha tekniska problem med 
rullstolen. 

Det deltagarna oroade sig mest över vid utomhusvistelse var olyckor, tekniska fel och 
säkerheten. De var medvetna om deras begränsningar, och betonade att de kände sig 

                                                 
39 Christensen, KM. Effects of perceived neighborhood characteristics and use of community facilities 
on physical activity of adults with and without disabilities. 2010 
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mer utsatta för risker än personer utan funktionshinder. Andra upplevde att samhällets 
förväntningar av vad de klarar eller inte klarar begränsade dem. Många, speciellt de 
som arbetar i denna sektorn anser att utomhusmiljöer är riskfyllda för personer med 
funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättningar anses inte kunna 
bedöma eller klara av riskerna de kan utsättas för, och avråds på grund av detta.  

Man diskuterade även tillgången till toaletter. Om toaletter inte fanns eller inte var 
tillgänglighetsanpassade kunde detta vara ett problem, särskilt vid längre utflykter. 
Personer med nedsatt syn påpekade hur enkelt det var att tappa bort sig, samt hur svårt 
det kunde vara att hitta tillbaka eller orientera sig.  

Rullstolsburna upplevde att det ibland kändes jobbigt att färdas längs trånga stigar 
eftersom de behöver mycket utrymme. De oroade sig för att vara i vägen för andra 
besökare, vilket kunde medföra att de inte ville göra utflykter. 40 

3.1.3 Promoting physical activity for people with neurological 
disability: Perspectives and experiences of physiotherapists 

I en studie utförd i Sverige och Nya Zeeland utforskades sjukgymnasters erfarenheter 
och perspektiv kring främjandet av fysisk aktivitet hos människor med neurologiska 
sjukdomar. Nio sjukgymnaster verksamma inom området för neurologiska sjukdomar 
intervjuades och informationen analyserades 

I både Sverige och Nya Zeeland har regeringen som mål att öka fysisk aktivitet på 
fritiden för personer med funktionsnedsättningar. Trots detta är nivåerna av fysisk 
aktivitet i länderna relativt låga. Detta i sin tur ökar risken för att drabbas av 
sjukdomar kopplade till inaktivitet. Barriärerna som hindrar dessa människor från 
aktivitet kan vara personliga men också miljömässiga. 

Genomgående upplever deltagarna att friskvårdsanläggningarna i Sverige och Nya 
Zeeland är svårtillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Problemet 
ligger i bristen på förståelse hos de som arbetar med tillgänglighet.41 

3.2 Fallstudie 
En lista på lämpliga platser att undersöka erhölls av länsstyrelsen i Jönköping. 
Platserna som rekommenderades var: 

1. Skurugata naturreservat (Skuruhatt) 
2. Store Mosse nationalpark (Svartgölsleden) 
3. Illharjens naturreservat 

                                                 
40 Burns, N. Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of outdoor leisure. 2013 
41 Mulligan, H. Promoting physical activity for people with neurological disability: Perspectives and 
experiences of physiotherapists. 2011 
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4. Store Mosse nationalpark (Gångvägarna till naturum och Stora Fågeltornet) 
5. Ryfors naturreservat 

En karta med reservatens lokalisering i Jönköpings län finns i under bilagor. 

3.2.1 Skurugata Naturreservat 

Skurugata naturreservat ligger utanför Eksjö. Omgivningen består av skog och 
bergbranter. Det fanns en rullstolsanpassad led upp till utsiktspunkten Skuruhatt. Vid 
entrén fanns även en parkering och toalett som var tillgänglighetsanpassade. 

Ett platsbesök gjordes 2014-10-23. Bilder togs på saker som ansågs vara felaktiga. 

 
Figur 1 

Vid toaletten avsedd för personer med funktionshinder som kan ses på Figur 1, fanns 
en brant sluttning som kan utgöra en säkerhetsrisk i samband med entré till toaletten. 
Själva toaletten var rymlig med en lättöppnad dörr, men handtaget satt en aning högt 
vilket kan försvåra dörröppning för personer i rullstol. 

 
Figur 2  

Det fanns informationstavlor med beskrivning av området. På en av skyltarna fanns en 
karta där den rullstolsanpassade leden fanns utsatt, men däremot ingen annan 
information om att naturreservatet var tillgänglighetsanpassat. Den högra skylten var 
konstigt vinklad och låg i en brant lutning som kan ses i Figur 2. 
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.  
Figur 3 

Nedanför toppen fanns en förgrening som kan ses på Figur 3, där leden delas upp i 
två. Det vore lämpligt med skyltning här för att klargöra vad som är vad. Båda 
stigarna leder upp till toppen. På den vänstra stigen, som syns, gick det endast att ta 
sig upp till fots. Stigen till höger med mindre lutning var avsedd för rullstolar.  

 
Figur 4 

Förgreningen kan ses från en annan vinkel på Figur 4, som visar stigen avsedd för 
rullstolar. Det syns att underlaget skiljer sig från den övriga leden. Underlaget för 
stigen avsedd för rullstolar var mjukt och hade sämre framkomlighet. 

3.2.2 Store Mosse Nationalpark (Svartgölsleden) 

Store Mosse ligger i Värnamo och är det största myrområdet söder om Lappland. Det 
fanns flera olika vandringsleder och spänger som gjorde platser som annars hade varit 
omöjliga att besöka tillgängliga. Svartgölsleden är en rullstolsanpassad led som är 
något kortare än övriga vandringsleder. Leden är 3,7 km lång varav de sista 500 m är 
spångade ut till Svartgölen. Vid gölen fanns bänkar, bord och ett avskärmningsplank. 

Ett platsbesök gjordes 2014-10-29. 
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Figur 5 

På Svartgölsleden låg vissa av broarna inte jämnt med marken, utan hade en hög kant, 
vilket kan ses på Figur 5. På bilden syns även att avåkningsskyddet var trasigt vid den 
blåa markeringen. Avåkningsskydden var även lösa på en del ställen. 

 
Figur 6 

Ett avåkningsskydd vid en bro på Svartgölsleden som lossnat. 

3.2.3 Illharjens Naturreservat 

Illharjen naturreservat ligger i Vetlanda. Naturreservatet ligger intill Emån i ett 
kvillområde med bäckar och sumpskog. I området fanns en rullstolsanpassad led som 
var delvis spångad.  

Ett platsbesök gjordes 2014-10-29. 

Vid entrén till Illharjens naturreservat fanns allmän information om området, men 
ingen information om att någon led var rullstolsanpassad.  
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Figur 7 

Ett trasigt avåkningsskydd i nedförsbacke i Illharjen. 

 
Figur 8 

Det fanns trasiga avåkningsskydd på flera ställen längs leden. På den spångade delen 
fanns det en del ojämnheter som Figur 8 visar. 

 
Figur 9.  

Ett avåkningsskydd som lossnat i Illharjen 
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Figur 10 

En del av den spångade leden där planken var längsgående som syns på Figur 10. 
Längsgående plank är inte bra eftersom styrningen med rullstolar och liknande kan 
försvåras. Det fanns även stora mellanrum mellan planken på vissa ställen. Där de 
längsgående planken började blev även spången smalare. Uppskattningsvis var 
bredden runt 1 m. 

 
Figur 11 

 
Figur 12 

Den rullstolsanpassade leden tog plötsligt slut på två ställen vilket kan ses på Figur 
11, och Figur 12. Den smala spången gör det svårt att vända med en rullstol, vilket 
skulle tvinga besökaren ut på icke iordningställt underlag för att kunna vända. Det 
fanns inte någon vändzon och inte heller någon information om att den 
rullstolsanpassade leden skulle ta slut. 
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Figur 13. Hög kant vid en bro i Illharjen. 

Det fanns en bro med en hög kant på ena sidan. Från ena hållet går det antagligen att 
ta sig över, men från andra hållet kan det bli svårt. 

3.2.4 Store Mosse Nationalpark (Gångvägarna till Naturum och Stora 
Fågeltornet) 

Naturum i Store Mosse har information om naturen i nationalparken. Det fanns 
rullstolsanpassade leder som var belysta från parkeringen till naturum och fågeltornet. 
Fågeltornet hade även en hiss. 

Ett platsbesök gjordes 2014-10-29. Vid besöket hittades inga nämnvärda brister. 

3.2.5 Ryfors Naturreservat 

Ryfors naturreservat ligger i Ryfors utanför Mullsjö. Reservatet ligger vid en 
gammelskog bestående av barrträd. I reservatet fanns en rullstolsanpassad led. 

Ett platsbesök gjordes 2014-12-09. 

 
Figur 14 

Leden hade en del branta och långa backar.  
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Figur 15 

 
Figur 16 

Leden hade börjat växa igen på olika platser som Figur 15 och Figur 16 visar. 

 
Figur 17 

 
Figur 18 

Leden delades upp i två vid två olika platser som man kan se på Figur 17 och Figur 
18. Vägledning saknades vilket var förvirrande eftersom skyltning fanns med jämna 
mellanrum i övriga leden. 

 
Figur 19 

Det fanns en bro som gick över ett vattendrag som syns på Figur 19, där 
konstruktionen bestod av tvärgående rälsar. Mellanrummen mellan rälsarna var stora. 
På ena sidan fanns även en större höjdskillnad som går att missa om man sitter i en 
rullstol och kommer från andra sidan. 
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Figur 20 

På Figur 20 syns en del av leden gick intill ett vattendrag vid en sluttning. Vatten 
hade runnit genom stigen förstört underlaget. 

 

 
Figur 21 

En skylt som hade vält. 
 

 
Figur 22 

En del av den rullstolsanpassade leden gick på en landsväg vilket är en säkerhetsrisk. 
Det var även oklart åt vilket håll leden gick eftersom skyltning saknades. 
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4 Resultat och analys 
Här redovisas resultatet från genomförandet. 

4.1 Vilka brister finns i tillgänglighetsanpassade 
naturreservat, och hur påverkar de besökarna? 
Många av bristerna som hittats finns troligen också i andra reservat runtom i landet. 
De flesta felaktigheterna kan avhjälpas med enkla lösningar, men om området är 
felaktigt planerat eller utformat är det ofta svårt att åtgärda i efterhand. Här redovisas 
bristerna som hittades i fallstudien och de kategoriserades enligt handikappförbundens 
perspektiv på tillgänglighet. 

4.1.1 Fysisk tillgänglighet 

Skurugata Natureservat ligger väldigt avlägset. För personer med 
funktionsnedsättning fanns en tillgänglighetsanpassad stig som ledde upp till en 
utsiktsplats. Utsiktsplatsen var dock ännu inte tillgänglig, vilket gjorde att stigen mer 
eller mindre förlorade sitt syfte. Informationstavlan och toaletten hade positionerats 
intill branta sluttningar. Det fanns inga skyddsräcken, vilket ska finnas om det finns 
risk för fall från hög höjd.42 

I Illharjens Naturresvat hade delar av den spångade leden längsgående plank med 
stora mellanrum mellan planken där rullstolar kunde fastna. Det är känt att 
längsgående plank försvårar styrningen med rullstol.43 Det fanns platser där den 
spångade leden plötsligt tog slut. Eftersom spången var smal och inte hade några 
vändplatser skulle besökaren vara tvungen att antingen backa eller vända på mark som 
inte var anpassad. 

Leden i Ryfors naturreservat hade flera väldigt långa och branta lutningar. En del av 
leden gick nära ett vattendrag där stigen på flera ställen blivit förstörd av vatten. En 
stig ska oavsett väderlek behålla sina egenskaper. När en stig planeras bör man ta 
hänsyn till de hydrologiska förhållandena. Om marken är dålig behöver jorden 
schaktas bort och ersättas.44 Det fanns även broar där konstruktionerna bestod av 
tvärgående rälsar, och de kan vara svåra att passera med rullstolar. En del av leden 
gick på en landsväg som var trafikerad, vilket är olämpligt. 

I både Illharjen och Ryfors hade delar av stigarna begränsat utrymme. Smala stigar 
och leder skapar problem vid möten. Några rullstolsburna personer upplevde att de 
ibland kunde vara i vägen för andra besökare eftersom rullstolarna tar upp mycket 
                                                 
42 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
43 Ibid 
44 Ibid 
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plats på stigar och leder. Detta kan ha en negativ inverkan på intresset för framtida 
besök.45 Gemensamt för de två reservaten är också att de inte hade en avsedd 
parkering för personer med funktionsnedsättning. Om området är anpassat för 
personer med funktionsnedsättning, bör minst en parkeringsplats vara avsedd för 
detta. Parkeringsplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning ska skyltas 
och bör ligga i direkt anslutning eller så nära entrén som möjligt.46 Reservaten 
saknade även toaletter, vilket kan vara avgörande i fall ett besök blir av eller inte.47 

Det är viktigt att det som görs tillgängligt utformas på ett bra sätt. Faktorer som hur 
välutformade gångbanor är, och avstånd till friluftsområden har inverkan på fysisk 
aktivitet bland individer. Numera är det välkänt att regelbunden motion har en positiv 
inverkan på hälsan. Personer med funktionsnedsättningar är även överlag mindre 
benägna att motionera än personer utan funktionsnedsättningar.48Eftersom personer 
med vissa typer av funktionsnedsättningar redan har begränsade möjligheter till 
motion, är det viktigt att den bebyggda miljön inte kommer utgöra några hinder. 

Personer med funktionsnedsättningar oroar sig ibland över olyckor, tekniska fel, och 
säkerhet vid utomhusvistelse. De kan känna sig mer utsatta för risker än personer utan 
funktionshinder på grund av deras begränsningar.49 I vissa av naturreservaten som 
undersöktes påträffades flera brister som tyder på dåligt underhåll. Några exempel var 
skadade spänger och avåkningsskydd, igenväxta stigar, och ojämnheter i lederna. 
Dåligt underhållna leder påverkar säkerheten och ökar risken för olyckor. Underhållet 
påverkar direkt tillgängligheten eftersom olika hinder kan uppstå till följd av 
otillräckligt underhåll. 

4.1.2 Kommunikativ och informativ tillgänglighet 

Informationen kring reservaten på olika webbsidor var bristfällig. Den enda 
informationen som fanns tillgänglig var att lederna var rullstolsanpassade. Vid 
platsbesöken upplevdes tillgängligheten i de rullstolsanpassade lederna variera en hel 
del. Det fanns inte någon information om eventuella hinder eller det aktuella skicket 
på de olika lederna. Personer med funktionsnedsättning kan i vissa fall förlita sig på 
assistenter som undersöker leden i förväg.50 Att detta förekommer är antagligen en 
konsekvens av att informationen om lederna inte är tillräcklig och inte hålls 
uppdaterad. 

                                                 
45 Burns, N. Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of outdoor leisure. 2013 
46 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
47 Burns, N. Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of outdoor leisure. 2013 
48 Christensen, KM. Effects of perceived neighborhood characteristics and use of community facilities 
on physical activity of adults with and without disabilities. 2010 
49 Burns, N. Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of outdoor leisure. 2013 
50 Ibid 
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Skyltningen var bristfällig i alla naturreservat som undersöktes. Personer med nedsatt 
syn påpekade hur enkelt det var att tappa bort sig i utomhusmiljöer, samt hur svårt det 
kunde vara att hitta tillbaka eller orientera sig.51 Ledernas längder bör även anges, 
vilket saknades i alla undersökta leder förutom Svartgölsleden.52  

4.2 Vilka förbättringar kan göras för ökad 
tillgänglighet i naturreservat? 
Detta avsnitt kommer behandla förbättringar som kan göras i naturreservat för ökad 
tillgänglighet. Här kommer förslag ges på övergripande förbättringar som anses 
lämpliga. Förbättringar som kan göras i de undersökta naturreservaten förmodas 
generellt kunna appliceras i andra tillgänglighetsanpassade naturreservat runtom i 
landet. Förslagen på förbättringar kategoriseras som i förgående kapitel. 

4.2.1 Fysisk tillgänglighet 

För att förbättra den fysiska tillgängligheten måste planering och utformning 
genomföras utförligt, så att onödiga åtgärder undviks i framtiden. Det går i större 
utsträckning att samarbeta med olika handikapporganisationer och konsulter som 
innehar bättre kunskaper. Genom samarbete med olika handikapporganisationer 
involveras personer med funktionsnedssättningar i tillgänglighetsarbetet.53 På så sätt 
får man även insyn i vilka områden som borde prioriteras, och undviker områden som 
inte har någon efterfrågan.54 

Enligt skötselplanerna för de undersökta naturreservaten görs årliga besiktningar på 
vissa av lederna. Med tanke på resultatet från fallstudierna har det mer eller mindre 
bekräftas att detta antingen inte är tillräckligt, eller att problemen som hittats inte 
åtgärdats. För att tillgängligheten ska hållas på en god nivå bör de anpassade lederna 
besiktas oftare. Detta skulle stärka trygghetsupplevelsen och på sikt kunna öka antalet 
besökare med funktionsnedsättning. För det mesta är problemen som uppkommit på 
grund av otillräckligt underhåll lätta att åtgärda. 

Ett annat förslag kan vara att besökare har möjligheten att betygsätta nivån av 
tillgänglighet i naturreservaten efter ett besök. Med hjälp av recensionerna skulle det 
vara enkelt för förvaltaren att få aktuell information om var brister och hinder finns. 
På så sätt kan det åtgärdas snabbare. Man skulle även kunna få tips på eventuella 
förbättringar som kan göras. 

                                                 
51 Burns, N. Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of outdoor leisure. 2013 
52 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
53 Ds 2008:23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
54 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
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4.2.2 Kommunikativ och informativ tillgänglighet 

Skyltningen bör förbättras i alla naturreservat som undersökts. I korsningar bör det 
framgå vart de rullstolsanpassade lederna går och var de upphör.55 Det kan även vara 
bra att sätta upp kartor längs lederna så att besökarna vet vart i reservatet man 
befinner sig, och hur långt det är i vardera riktning. God skyltning underlättar även 
orienteringen för samtliga besökare. 

Från fallstudien upptäcktes att den fysiska tillgängligheten var sämre än vad som hade 
väntats. Informationen som fanns angående reservaten var enbart att lederna var 
rullstolsanpassade. Nivån av tillgänglighet varierade dock mellan reservaten. Många 
personer med funktionsnedsättning är medvetna om detta och håller sig därför till 
områden som de vet har god tillgänglighet. På så sätt minskar möjligheterna till 
spontana besök av nya områden. I de flesta fall krävs någon typ av typ av planering 
innan nya områden ska besökas.56 Därför är det viktigt med mer specifik och 
uppdaterad information om tillgängligheten i naturreservaten. 

Information om hur pass tillgänglig en led är och vilka eventuella hinder som 
besökaren kan utsättas för borde framgå på Länsstyrelsens eller 
handikapporganisationers webbsidor. Med möjlighet för besökarna att recensera 
lederna på webbsidorna skulle den aktuella tillgänglighetsnivån, eventuella hinder och 
brister hållas uppdaterad. Detta skulle hjälpa andra som planerar att besöka en led. 

I andra länder hade rullstolsburna ibland någon att kontakta i fall de skulle fastna eller 
ha tekniska problem med rullstolen.57 Man skulle kunna införa något liknande i 
naturreservaten i Sverige, vilket skulle stärka trygghetsupplevelsen. Kontaktuppgifter 
kan exempelvis finnas på informationstavlorna så man kan ringa vid problem. 

Ett annat förslag skulle kunna vara att utveckla olika typer av digitala hjälpmedel. 
Exempelvis mobilapplikationer som skulle kunna vägleda personer med svårigheter 
att orientera sig. 

 

                                                 
55 Mebus, F. Tillgängliga natur- och kulturområden. 2013 
56 Burns, N. Risky bodies in risky spaces: disabled people’s pursuit of outdoor leisure. 2013 
57 Ibid 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras svaren på frågeställningarna. Resultaten utvärderas utifrån 
rapportens syfte och mål. Här reflekteras resultatet samt hur det förhåller sig till vad 
andra kommit fram till. 

5.1 Resultatdiskussion 
I detta examensarbete var syftet att förbättra tillgängligheten för personer med 
funktionshinder. Målet var att undersöka vilka brister som fanns i 
tillgänglighetsanpassade naturreservat och ge förslag på förbättringar 

5.1.1 Vilka brister finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat, och 
hur påverkar de besökarna? 

Fallstudien visade att det fanns en tydlig skillnad i nivån av tillgänglighet i anpassade 
reservat. En del reservat var bättre än andra, vilket kan bero på olika faktorer. Det som 
kan ha haft inverkan är vilket år de anpassats, vilka som arbetat med det, och 
omgivningens karaktär. Året då reservaten utformades har betydelse eftersom nya 
krav på tillgänglighet kan ha tillkommit sedan de senast anpassades. Vilka som arbetat 
med reservatet kan ha betydelse eftersom kunskapen kan variera hos de verksamma 
inom området. Omgivningens karaktär har en avgörande roll eftersom olika typer av 
miljöer ställer olika krav på utformningen. Platser som gjorts tillgängliga bör dock 
inte ha några stora skillnader i tillgänglighet. Fallstudiens resultat kan även ha 
påverkats av när den genomfördes, då tillgängligheten kan variera beroende på väder 
och när senaste underhåll gjorts.  

De vetenskapliga artiklarna nämner mycket om att personer med funktionsnedsättning 
upplever att tillgängligheten är bristfällig i utomhusmiljöer. Resultatet från fallstudien 
bekräftar att det finns brister i tillgängligheten. Detta kan resultera i att reservaten inte 
används i så stor utsträckning. Det finns uppgifter på antalet besökare i de olika 
reservaten, men inte hur stor andel som har någon typ av funktionsnedsättning. 
Andelen besökare med funktionsnedsättningar hade varit intressant att undersöka, för 
att få reda på hur mycket naturreservaten nyttjas av just den här gruppen.  

5.1.2  Vilka förbättringar kan göras för ökad tillgänglighet i 
naturreservat? 

Fallstudien och litteraturstudien bekräftar att tillgängligheten måste förbättras. 
Förbättringar kan göras inom samtliga områden. De förslag som ges i resultatet kan 
förbättra tillgängligheten i de undersökta reservaten, men även i andra naturreservat. 
Det tidiga skedet planering och utformning är viktigt. För om planering och 
utformning är bristande så kommer skyltning, information och underhåll inte kunna 
lyfta tillgängligheten till den rätta nivån. 
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Det är även viktigt att besökare ställer krav på tillgängligheten. Genom att ge 
konstruktiv kritik och förslag på förbättringar kan myndigheter och allmänheten ta 
hänsyn till nya aspekter som de kanske inte tidigare tänkt på. Eftersom 
tillgänglighetsarbetet ständigt utvecklas måste personer med funktionsnedsättning 
vara delaktiga i utvecklingen. På så vis kan man öka förståelsen för personer med 
funktionsnedsättning och lättare uppnå en hög nivå av tillgänglighet. 

Något annat som kan utvecklas mer är olika typer av digitala hjälpmedel. Med hjälp 
av olika applikationer och tekniska hjälpmedel kan man underlätta vistelsen i 
naturmiljöer för olika grupper. 

5.2 Metoddiskussion 
Endast fem tillgänglighetsanpassade leder inom naturreservat i Jönköpings län 
undersöktes. Det fanns ytterligare anpassade leder som i länet som inte undersöktes. 
Trots att endast få naturreservat undersöktes så hittades liknande brister i 
naturreservaten. Det hade även varit intressant att studera naturreservat i olika län. 
Eftersom Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarade för tillgängligheten i samtliga av 
de undersökta reservaten hade resultatet kanske sett annorlunda ut i ett annat län. 

Försök med rullstol hade kunnat göras för att se hur pass lätt man tar sig runt i 
lederna. Resultat hade troligen liknat det som är skrivet nu men hade gett oss en bättre 
förståelse för hur personer i rullstol upplever lederna i lutningar och underlag. Detta 
hade även kunnat användas vid besiktning eller tester av lederna. 

En intressant aspekt hade varit att komma i kontakt med någon lokal 
funktionshindersorganisation och få deras syn på tillgängligheten i de undersökta 
naturreservaten. Även för att få en inblick i hur de upplever att arbetet med 
tillgängligheten fungerar överlag. 

Vi hade kunnat utveckla en inventeringsmall för att få en mer homogen fallstudie, då 
undersökningen endast bestod av okulär besiktning. Bilderna och beskrivningarna 
hjälpte oss öka validiteten och reliabiliteten i fallstudien. Bristerna som upptäcktes i 
reservaten hade tydliga kopplingar till det som nämns i litteraturstudien. 

Det fanns få studier gjorda för tillgänglighet i naturreservat. De vetenskapliga 
artiklarna som valts anses vara relevanta för detta arbetet. De stärker syftet med 
arbetet och framhäver vikten av god tillgänglighet i samhället. Naturvårdsverkets 
handbok låg som grund för fallstudien. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med denna rapport var att öka tillgängligheten i naturreservat. För att besvara 
frågeställningarna genomfördes litteraturstudier för att få kunskap om vilka krav som 
ställdes på tillgänglighet. Sedan gjordes fallstudier i form av platsbesök, där fem olika 
naturområden undersöktes. Under fallstudierna observerades och analyserades brister 
av olika slag. Med kunskapen från litteraturstudien föreslogs förbättringar som hade 
kunnat göras för att öka tillgängligheten. Förbättringarna som kunde göras i de 
undersökta naturreservaten förmodades generellt kunna appliceras i andra 
tillgänglighetsanpassade naturreservat runtom i landet. 

Under genomförandet av fallstudien hittades flera brister som påverkade 
tillgängligheten. Mycket av det som påträffades kunde avhjälpas med lättare åtgärder. 
Vissa delar krävde mer omfattande arbete. Några brister var av återkommande slag, 
och andra unika för respektive naturreservat. De brister som hade koppling till felaktig 
planering eller utformning är svåra att åtgärda i efterhand. Därför är det viktigt att 
man beaktar detta noggrant i ett tidigt skede och ser till att det blir rätt från början. 

Anledningen till att brister finns kan bero på flera olika faktorer. Förvaltaren kanske 
inte är medveten om att brister förekommer, vilket i sig innebär att lederna inte 
kontrolleras tillräckligt ofta. Förvaltaren kan också vara medveten om att fel 
förekommer men anser kanske inte att de påverkar tillgängligheten avsevärt. Det kan 
även vara så att bristerna inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Lederna som undersöktes 
anpassades för flera år sedan, vilket innebär att kraven som ställdes då kanske inte är 
de samma som idag. 

De förbättringar som föreslagits i rapporten är tänkta kunna hjälpa verksamma inom 
området för framtida projekt inom tillgänglighet. Det är viktigt att tänka tillgänglighet 
“hela vägen” och inte lägga all fokus på den fysiska tillgängligheten. Detta innebär att 
den informativa och kommunikativa tillgängligheten också bör hålla en god nivå. 

I undersökningen av naturreservaten upptäcktes även att leder som enligt 
Länsstyrelsen i Jönköpings län var rullstolsanpassade hade varierade nivå av 
tillgänglighet. Besökare med funktionsnedsättning måste helt enkelt kunna förlita sig 
på nivån av tillgänglighet som utlovats. Om naturreservatens tillgänglighet varierar 
måste besökarna informeras om detta, vilket skulle kunna göras genom att dela in 
rullstolsanpassade leder i olika klasser. Det är viktigt att rullstolanpassade leder 
uppfyller kraven på tillgänglighet med så små variationer i tillgängligheten som 
möjligt. Ett förslag är att besökare efter ett besök ska kunna betygsätta nivån av 
tillgänglighet i naturreservaten. Detta skulle kunna göras via olika 
handikaporganisationer eller att Länsstyrelser möjliggör recensering av lederna via 
webben. Det skulle bidra till att information som den aktuella tillgänglighetsnivån, 
eventuella hinder och brister hålls uppdaterad. 
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Tillgänglighet i naturreservat är ett relativt nytt verksamhetsområde som kräver tid för 
utveckling, ökad kunskap och erfarenhet hos de som är involverade i arbetet. För att 
förbättra denna process är det viktigt att samarbetet mellan handikapporganisationer 
och yrkesverksamma fungerar. Detta för att ge bästa möjliga resultat vid åtgärder och 
insatser, samtidigt som framtida besökare blir informerade via organisationerna.  

Det finns statistik för hur många besökare naturreservaten har, men andelen av 
besökarna som har nedsatt funktionsförmåga är okänd. Antagligen har många 
personer med funktionsnedsättning personlig assistens när de ska ta sig runt i 
naturmiljöer. Dock ska besökare med funktionsnedsättning kunna röra sig 
självständigt i lederna i så stor utsträckning som möjligt.   

Arbetet med tillgänglighet har inget bestämt slut, det finns alltid åtgärder som kan öka 
tillgängligheten ytterligare för olika grupper. Krav på tillgänglighet som efterfrågas av 
några gynnar oftast flera besöksgrupper, oavsett om man har en funktionsnedsättning 
eller inte. Arbetet hade kunnat utvecklas ytterligare genom att undersöka fler reservat 
i landet, eller i andra länder, samt göra en studie på antalet besökare med 
funktionsnedsättning i naturreservat. 
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