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Förord 

För studieförfattaren innebar trötthet innan november 2011 något som 
uppstod som en direkt konsekvens av ett, allt som oftast, självförvållat 
underskott av sömn. Det som kom att drastiskt förändra denna definition 
av begreppet ”trötthet” var en encefalit, vars följder kom att vända den 
tidigare tillvaron helt upp och ner. Den nytillkomna mentala tröttheten 
förde med sig en uppbromsning i de nyligen påbörjade studierna och en 
påtaglig begräsning i det sociala livet. Trots allt så förde den med sig en 
nyfikenhet över förekomsten av osynliga rumsliga hinder och hur komplex 
interaktionen med andra människor egentligen är. Det är en nyfikenhet 
som har bestått över tid, vilket i sin tur har resulterat i skrivandet av denna 
uppsats.  

Inledningsvis tackas de respondenter som deltagit i studien och därmed 
möjliggjort att ämnet har kunnat belysas. Vidare utdelas de varmaste 
tacken i dubbel bemärkelse till Håkan Appelblad och Nils Berginström. 
Appelblad tilldelas först och främst ett tack för sin insats som handledare 
för denna uppsats, men framförallt för sitt engagemang som 
studievägledare så att jag har kunnat tillgodogöra mig kursinnehåll vid 
Samhällsplanerarprogrammet under anpassade former. Berginström 
tackas för assistans vid urval av respondenter såväl som sin roll som 
bollplank under studiens gång, men främst för sin roll som neuropsykolog 
medan min hjärnrehabilitering pågick. Deras hjälp under årens gång har 
onekligen bidragit till att denna uppsats överhuvudtaget har kunnat 
författas.  
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Abstract  

Mental fatigue is a complex hidden disability. This study investigates how 
people with mental fatigue assess the accessibility of various typical city 
environments. Specifically if they use spatial strategies to redress their 
disability and how they view interaction with other actors in the same 
space. The study also aims to offer tools for city planners in order to 
facilitate an understanding of how infrastructure can promote accessibility 
in public buildings and spaces. The study at hand is qualitative and was 
conducted as a virtual city tour which allowed the subjects to share their 
experience of accessibility. Labov's theory of narrative structure was used 
to analyse the data. The samples of narrative were collected from people 
who suffer from mental fatigue after a mild traumatic brain injury. The 
results show that stimuli intense environments increase the use of spatial 
strategies and complicate the accessibility as well as the interaction with 
others. The study finds that people with mental fatigue should fall under 
the protection of the availability impact act and therefore have a legal right 
to accessibility promoting actions. 

Keywords: mental fatigue, mild traumatic brain injury, city planning, 
accessibility, sociofugal and sociopetal spaces, accessibility promoting 
actions. 
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1. Inledning 
En stad karakteriseras av ett flertal rum skapat av människan, rum som 
skiftar i både dess attribut och syfte. Vissa rum har skapats med 
vinstdrivande intressen i bakgrunden, medan andra för att fylla en 
samhällelig funktion (Harvey, 1989). Oavsett dess uppkomst så 
uppmuntrar stadens utbud till, inplanerad såväl som spontan, vistelse i 
stadsrummet. Det kan exempelvis handla om ett möte över en kopp kaffe 
med en vän på en cafeteria, en shoppingrunda eller för den delen ett besök 
i parken. Platser där rummets deltagare kan integrera med varandra för 
exempelvis en stunds kallprat om vädret eller en djupare diskussion om 
livets mer svårlösta frågor. Staden Umeå är inget undantag från detta 
utbud av service såväl som interaktionsmöjligheter. Stadskärnan 
inrymmer ett flertal butiker, cafeterior och köpcentrum, varav Utopia som 
slog upp portarna härom året är det senaste köpcentret i raden (Drugge, 
2015). Miljöerna som återfinns i Umeå är således applicerbara på i stort 
sett varje medelstor stad i Sverige. För att invånarna, oavsett 
funktionsförutsättningar, skall kunna ta del av stadsutbudet finns det en 
rad regelverk att tillämpa, varav följande kan nämnas: FN-konventionen, 
plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets 
byggregler (Boverket, 2015). I planeringen synliggörs uttrycket av dessa 
lagar i fysiska former exempelvis av ramper (Svensson, 2015, s. 97) eller 
taktila gångstråk (Boverket, 2005, s. 70).  

I den svenska plan- och bygglagen (2010:900), förkortat PBL, är 
tillgänglighetskraven gällande byggnader och allmänna platser etcetera 
lagstadgad. I PBL 8:1 3 p framgår det att en byggnad skall vara tillgänglig 
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Samma 
tillgänglighetskrav gäller även enligt PBL 8:12 1 st gällande allmänna 
platser. Nedsatt rörelseförmåga kan, enligt Boverkets byggföreskrifter, 
exempelvis innebära dålig balans och försämrad rörelseförmåga i 
kroppens lemmar (Svensson, 2011, s. 13). Nedsatt orienteringsförmåga 
kan exempelvis bero på en syn- eller hörselnedsättning såväl som en 
försämrad kognitiv förmåga (Svensson, 2011, s. 13). Förekommande 
hinder vid platser allmänheten har tillgång till skall avhjälpas enligt PBL 
8:2 3 p, hinder på allmänna platser skall avhjälpas enligt PBL 8:12 2 st, 
detta gäller om åtgärden för förbättrad tillgänglighet är lättgenomförlig 
sett utifrån ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv.  

En naturlig konsekvens av ett populärt stadsrum är att det ansamlas 
människor för att besöka stadens olika miljöer för att ta del av utbudet. 
Förutom att eventuellt spendera pengar genererar dessa besökare ett 
flertal intryck för andra besökare i rummet (Cantor et al., 2013). Att de 
enbart befinner sig i rummet är ett intryck för sig, pratar besökaren 
dessutom med någon annan person så är även detta ett intryck som ska 
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bearbetas i en förbipasserandes hjärna. Listan för liknande potentiella 
intryck i stadens olika rum kan göras väldigt lång. Med en spännvidd från 
exempelvis butikers armaturer i varierande ljusstyrka i kombination med 
strömmande radiomusik från högtalarna. För de flesta människor är 
sådana intrycksrika rum och miljöer inget problem, deras friska hjärnor 
förmår att bearbeta och sortera den inkommande informationen på rätt 
sätt (Johansson et al., 2015). För personer som lider av mental trötthet, 
även kallat hjärntrötthet, är dock situationen en helt annan. Vid vistelse i 
intrycksrika miljöer, exempelvis där ett flertal människor vistas och en hög 
ljudnivå råder, förmår inte den mentalt trötta hjärnan sortera all 
information varpå hjärnenergin dräneras (Johansson och Rönnbäck, 
2014a, s. 491-492). I sådana situationer kan den med mental trötthet ha 
ett behov att använda sig av rumsliga tillgänglighetsfrämjande strategier 
för att minska intrycksflödet till hjärnan i ett försök att hantera 
tillgänglighetshindrena (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Göteborgs Universitet, 2013). 

Personer med mental trötthet kämpar därmed mot former av osynliga 
rumsliga tillgänglighetshinder, dessa hinder är abstrakta till sin natur och 
kan därmed vara svåra att igenkänna för utomstående. Johansson och 
Rönnbäck (2014b) visar på att sådana osynliga hinder kan få graverande 
och långtgående konsekvenser för personer med den här typen av dolda 
funktionsnedsättning. Frågan kvarstår därmed om personer med mental 
trötthet uppfattar stadsrummet som tillgängligt och anpassat för dem. Det 
råder en stor kunskapslucka inom det aktuella ämnesområdet beläget i det 
tvärvetenskapliga området mellan neuropsykologi och kulturgeografi, 
vilket denna studie syftar att belysa. 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att analysera den rumsliga tillgängligheten för 
personer med mental trötthet i följande typmiljöer: lokalbuss, större 
köpcentrum, parkområde, bibliotek och cafeteria.  

Utöver analysen av den rumsliga tillgängligheten skall följande frågor 
undersökas: 

 Erfordrar rummen att personer med mental trötthet använder sig 
utav rumsliga tillgänglighetsfrämjande strategier? 

 Hur uppfattar personer med mental trötthet interaktion med andra 
människor i rummet? 

 Finns det några lämpliga åtgärder som har lagstöd för att förbättra 
tillgängligheten i sådana och liknande rum för denna grupp?  
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning om mental trötthet  
Efter att en individ drabbats av en hjärnpåverkan, antingen via skallskada, 
stroke eller sjukdom i nervsystemet såsom multipel skleros eller 
Parkinsons sjukdom, uppstår ofta mental trötthet som konsekvens 
(Johansson et al., 2010). I Sverige har idag uppskattningsvis 200 000 
personer någon variation av mental trötthet (Johansson och Rönnbäck, 
2014b, s. 35). Mental trötthet karakteriseras bland annat av påtagliga 
svårigheter med att upprätthålla koncentrationen under en längre tid, 
minnessvårigheter och en abnorm återhämtningstid för hjärnan efter att 
en mental ansträngning har ägt rum (Johansson et al., 2009). En sådan 
ansträngning som tar mycket mental energi i anspråk kan exempelvis vara 
att läsa, delta i samtal med andra människor eller vistas i miljöer med 
mycket ljud och ljus etcetera (Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 15). 
Anledningen till att återhämtningstiden är så pass extensiv, där 
exempelvis en utförd aktivitet kan kosta flera återhämtningsdagar, beror 
på att hjärnenergin vid mental aktivitet helt dräneras och därefter måste 
regenereras (Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 21). Variationer under 
dagen gällande den mentala energinivån är även det ett återkommande 
scenario där magnituden av trötthet har visats som starkast efter 
middagstid (Oullet och Morin, 2006). Det är även vanligt att den mentala 
trötthetsnivån varierar mellan olika dagar och att den drabbade ofta kan 
prestera för stunden, för att sedan få ett bakslag när allting har lagt sig 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 18).  

Ett genomgående fenomen är att det, jämfört med en frisk hjärna, tar 
längre tid för en mentalt trött hjärna att processa inkommande 
information (Ashman et al., 2008; Johansson et al., 2009; Ziino och 
Ponsford, 2006). Det är inte ovanligt att denna nedsättning blir långvarig 
och att problemen med en långsammare 
informationsbearbetningshastighet kan bestå i flera år (Bernstein, 2002). 
Vidare är den selektiva uppmärksamheten, vilket är förmågan att mottaga 
relevant information medan irrelevant utesluts, försämrad hos mentalt 
trötta (Ziino och Ponsford, 2006). Med andra ord så kan det förklaras med 
att hjärnans filter, som finns till för att gallra bort onödigt stimuli, är 
kraftigt försämrad hos en person med mental trötthet (Johansson et al., 
2015).  

Ännu är inte de bakomliggande mekanismerna och det fullständiga 
orsakssambandet helt utrett, varför tydliga riktlinjer gällande 
behandlingsmöjligheter mot åkomman saknas (Johansson et al., 2009; 
Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 37). En teori är att mental trötthet 
uppstår som ett resultat av antingen en ineffektiv eller en ökad kognitiv 
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aktivitet i hjärnan, vid exempelvis mottagande av information eller vid 
situationer som till sin natur är uppmärksamhetskrävande av varierande 
art (Oullet och Morin, 2006). Rent praktiskt så innebär det att hjärnan 
inte förmår att sortera de inkommande intrycken på ett adekvat och 
energieffektivt sätt, vilket i sin tur resulterar i en mental trötthet (Azouvi 
et al., 2004; Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 49). Jämfört med en ej 
mentalt trött hjärna medför detta att större hjärnområden aktiveras vilket 
i sin tur kräver energi, se figur 1.  

 

Figur 1. Skillnaden i nervcellshanteringen mellan en ej mentalt trött hjärna och en 
mentalt trött hjärna. 
Källa: Johansson och Rönnbäck (2014c s. 43). Redigerad av författaren. 

Det kan i sin tur bero på att hanteringen av glutamat i hjärnans 
astroligiaceller ej fungerar på ett önskvärt sätt, varpå en minskad andel av 
glutamatet når fram till astrocyterna vilket föranleder att en kemisk 
obalans skapas (Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 48).  Glutamat 
används i astrocyterna dels för att omvandlas till energi och dels för att 
skapa ytterligare glutamin, vilket sin tur via hantering i hjärnans 
nervceller omvandlas till hjärnans energikälla glutamat. I en mentalt trött 
hjärna är det således möjligt att den extensiva återhämtningstiden efter en 
aktivitet härleder från tidsåtgången för hjärnan att återställa den kemiska 
balansen i kombination med att ingen reservenergi finns tillhanda 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 48).  

Ett sätt för personer med mental trötthet att subjektivt mäta sin trötthet 
är att använda sig utav Mental Fatigue Scale, förkortat MFS-skalan 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 52). Skattningen görs genom att 
personen utifrån standardiserade frågor ringar in olika svarsalternativ 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 92-100). En total poängsumma 
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mellan 0-10 visar på en avsaknad av mental trötthet, 10-14,5 poäng 
indikerar på en mild mental trötthet, 15-20 poäng innebär en måttlig 
mental trötthet och en totalsumma över 20 visar på en grav mental trötthet 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 55). 

Något underförstått så är mental trötthet vitt skild från den vanligt 
förekommande tröttheten där gäspningar tas till uttryck (Johansson et al., 
2010). Mental trötthet är till sin natur förlamande och typiska 
rekreationsaktiviteter såsom umgänge med vänner för att återfå energi 
fungerar inte, utan den drabbade är förpassad till en isolerande vila för att 
kunna regenerera den mentala energin (Johansson och Rönnbäck, 2014b, 
s. 22). Konsekvenserna av lång återhämtning mellan olika aktiviteter och 
bristen på mental energi är flera, det är vanligt att livets sociala delar, 
arbete, studiegång såväl som vanliga vardagsaktiviteter påverkas kraftigt 
negativt (Oullet och Morin, 2006; Johansson et al., 2010). 

2.2 Mental trötthet i ett rumsligt sammanhang 
Vid vistelse i olika former av rum leder nämnda nedsättningar och bristen 
på energi till en svårlöst kombination för den mentalt trötte. Matinköp 
eller en fika med vänner kan upplevas som ett tillgänglighetshinder i 
vardagen och behöva planeras in i veckoschemat. En planering som inte 
baseras på i mån av tid, utan snarare i mån av uppskattad 
aktivitetsrelaterad mental energitillgång och predikterad energikostnad 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 23). De rumsliga 
tillgänglighetshindren för den med mental trötthet framkommer i olika 
skepnader och kan vara av både en fixerad såväl som dynamisk art. Ett 
exempel på ett fixerat tillgänglighetshinder är en stark inomhusbelysning 
medan ljud i rörelse är att betrakta som ett dynamiskt hinder (Johansson 
och Rönnbäck, 2014b, s. 24). I dagens samhälle omgärdas vi av sådana 
rumsliga intryck, vare sig det är på köpcentret eller på bussresan, så finns 
stimulusen där i varierande form. Variationen i intrycksrikedomen 
innebär att vissa rum påverkar den mentala energinivån mer än andra, 
något förenklat så kan det sägas att, ju mer stimuli som förekommer i 
rummet desto mer erfordras av den mentalt trötta hjärnan. Det kan 
exempelvis vara mindre krävande att åka bil på landsbygden än i staden, 
detta då förekomsten av uttröttande synintryck är färre (Johansson och 
Rönnbäck, 2014b, s. 70). Är rummet ljudligt så är även det ett uttröttande 
intryck (Johansson et al., 2015).  

Upplevs miljön allt för stimulusrik och en lättfunnen naturlig avskildhet 
saknas kan den mentalt trötte ha ett behov av att rumsstrategiskt söka sig 
till miljöns mer perifera delar, såsom byggnadens toalettrum, för att 
minska hjärnaktiviteten (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Göteborgs Universitet, 2013). Således påverkar olika omständigheter 
nivån av den rumsliga tillgängligheten för den med en 
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funktionsnedsättning. Om miljön är dåligt anpassad till 
funktionsförmågan blir handikappet påtagligt (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2003). För en med mental trötthet innebär det att vissa 
rumsrelaterade tillgänglighetsegenskaper ökar hjärnaktiviteten och 
därmed den mentala energiåtgången mer än andra (Rönnbäck et al., 
2007).  

Det kan vara svårt, ofta helt omöjligt, att i realiteten påverka rådande 
stimulus i rummet för att göra det mer tillgängligt. Att den mentalt trötte 
ska förmå alla besökare i en affär att vara tysta eller be affärsinnehavaren 
att denne ska dämpa belysningen, är som det låter, föga sannolikt. 
Eftersom det ytterst sällan går att påverka rummets inbyggda 
intrycksfaktorer får den mentalt trötte vända sig till en strategisk 
användning av exempelvis öronproppar eller solglasögon, i en strävan att 
begränsa de inkommande intrycken (Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Göteborgs Universitet, 2013). Att sådana hjälpmedel förordas 
tydliggör försämringen i den selektiva uppmärksamheten, det vill säga 
utsorteringen av relevant information, hos gruppen (Ziino och Ponsford, 
2006). Väl satt i ett sammanhang så kan det förslagsvis handla om att 
sortera bort omkringvarande ljud- och ljusintryck då den mentalt trötte 
ska samtala med en bekant i ett stimulusrikt rum. Att hjärnans 
filterfunktion i en mentalt trött hjärna är så pass degenerad föranleder att 
en mängd oväsentliga intryck i en sådan situation, såsom bakgrundsljud 
och ljus, måste behandlas i hjärnan samtidigt som samtalet med den 
bekante pågår (Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 49; Johansson et al., 
2015). Har rumsvistelsen föranlett en alltför hög mental aktivitet 
resulterar det i en extensiv och ospecifik glutamatsignalering, se figur 2.  

 

Figur 2. Den abnorma glutamatsignalering som uppstår hos den mentalt trötte 
efter en alltför krävande mental aktivitet. 
Källa: Johansson och Rönnbäck (2014c, s. 48).   

Den inadekvata signaleringen leder i sin tur till att den mentalt trötte är 
förpassad till hjärnvila för att återställa den kemiska balansen i hjärnan 
och därmed regenerera den mentala energin (Johansson och Rönnbäck, 
2014b, s. 48). Olika rum torde därmed påverka hjärnans kemiska balans 
och således dess återhämtningstid på diversifierande sätt.         
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2.3 Sociofugala och sociopetala interaktionsformer 
Enligt Hall (1963) existerar det en normativ kulturell dimension som styr 
det personliga utrymmet och därmed vad som anses accepterat såväl som 
främmande eller påträngande vid rumslig interaktion mellan människor. 
Det innebär exempelvis att vid ett möte mellan två människor kan den ene 
parten inta ett avstånd och agera på ett visst sätt gentemot den andre som 
i dennes kultur är helt accepterat, men som av kulturella skillnader kan 
uppfattas som alldeles för påträngande såväl som främmande för den 
andre (Hall, 1963). I en sådan typsituation kan den ene parten känna sig 
förolämpad, som en direkt konsekvens av att den normativa rumsliga 
etiketten brutits, orsakat av att dennes personliga utrymme har kränkts 
(Hall, 1968). Hall (1968) refererar till sin tidigare studie ”Proxemics - The 
study of man's spatial relations and boundaries” från år 1963 att även den 
andra parten kan känna sig förolämpad i ett sådant scenario, detta om 
denne förslagsvis har tolkat motparten som kylig eller distanserad. Således 
kan detta fiktiva möte gått från en nära och sociopetal interaktion till att 
den ena parten, på grund av en påträngningskänsla, distanserat sig och 
därmed framkallat en sociofugal interaktion, jämför situation 0 och 8 i 
figur 3. Situation 0 motsvarar den mest nära och sociopetala 
interaktionsformen, situation 4 är varken sociopetal eller sociofugal och 
situation 8 är den mest distanserade och således den maximalt 
sociofugala.  

 

Figur 3. Halls axel över sociopetala och sociofugala interaktionsformer. 
Källa: Hall (1963, s. 1009). 

Begreppen sociofugal och sociopetal har Hall (1963) hämtat från Osmonds 
studie ” Function as the Basis of Psychiatric Ward Design” från år 1957, 
där begreppen först myntades. Sociopetala rum för människor samman 
medan sociofugala rum gör det motsatta, det vill säga, för dem från 
varandra (Hall, 1963). I sociopetala rum uppmuntras således den 
mänskliga interaktionen medan den stävjas i sociofugala miljöer. Sommer 
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(1965) beskriver att en cafeteria är ett exempel på en sociopetal miljö, i ett 
sådant rum uppmuntras den sociala interaktionen och samtal. Det 
motsatta scenariot råder enligt Sommer (1965) i ett bibliotek, där rummets 
interaktionsegenskaper är att beteckna som sociofugala.   

Enligt Hall (1963) så spelar en rad mänskliga egenskaper roll om 
interaktionen blir sociofugal eller sociopetal. Han identifierade sex icke-
verbala koder som styr hur vi människor positioner oss vid interaktion, 
koderna är i sin tur kulturellt betingade men är även beroende av 
relationsförhållandet mellan parterna. Ett exempel på den kulturella 
betydelsen är att nordeuropéer generellt har ett större behov av personligt 
utrymme och därmed en mer sociofugal interaktionspositionering jämfört 
med latinamerikaner (Beaulieu, 2004). Halls (1963) sex icke-verbala 
koder är som följer: kinestetiska, beröring, syn, termiska, lukt och ljud.  

Hall (1963) exemplifierar den kinestetiska med de diversifierande sätt en 
cowboy förhåller sig till en häst, är det hans egenägda häst så inkluderas 
beröring vid interaktionen, är det en främmande häst iakttar cowboyen en 
betydligt mer distanserad utgångspunkt vid interaktionen. Är hästen 
bekant för cowboyen så intar denne en position någonstans mitt emellan 
dessa två ytterligheter (Hall, 1963). Den kinestetiska dimensionen styr 
således hur nära beröring deltagarna är, från ingen beröring alls till 
beröring. Det leder till den andra kategorin, nämligen beröringskoder som 
reglerar hur deltagarna berör varandra, om de exempelvis kramas, stryker, 
omedvetet berör varandra eller om beröring saknas överhuvudtaget (Hall, 
1963). Synkoder som är den tredje kategorin styr omfattningen av 
ögonkontakt, med en spännvidd från full ögonkontakt till ingen alls. 
Termiska koder, som återfinns i kategori fyra, anser Hall (1963) vara 
relevanta då mottagande av kroppsvärme från den andra deltagaren kan 
påverka interaktionssituationen. Luktkoder som är den näst sista av Halls 
(1963) sex icke-verbala koder visar på luktens betydelse vid mänsklig 
interaktion. En doftande kroppslukt eller andedräkt bär acceptans medan 
kroppsliga odörer, allt som oftast, är tabubelagda. Såvida inte en ansenlig 
mängd parfym har tillfogats på kroppen så är tanken att dessa dofter ska 
registreras av motparten först vid en interaktion av en mer intim art. 
Slutligen ljudkoder, dessa styr hur högt vi talar till varandra, med en 
spännvidd från total tystnad till väldigt högt.   

I sociofugala miljöer är en närmare interaktion med andra individer 
oönskad, antingen ofrivilligt beroende på rummets utformning eller 
frivilligt genom att personen har iakttagit vissa åtgärder för att värna om 
sin enskildhet (Sommer, 1967). En sådan åtgärd kan till exempel vara att 
placera sig vid ett tomt bord, även om det finns potentiella bordskamrater 
i samma rum (Sommer, 1965), strategiskt fördela ut sina tillhörigheter för 
att ”försvara” sitt territorium (Sommer, 1967), eller välja att stå på ett 
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kollektivt transportmedel för att undvika att sitta bredvid någon (Evans 
och Wener, 2007). I figur 4 visas exempel på bordsplaceringens betydelse 
om interaktionen blir sociofugal eller sociopetal och spännvidden mellan 
dessa två ytterligheter. Att sitta bredvid varandra eller mittemot varandra 
är ett tecken på en sociopetal interaktion, medan en diagonal placering 
eller en tom stol emellan bordskamraterna visar på en sociofugal 
interaktion (Sommer, 1966). 

 

Figur 4. Sociopetala och sociofugala bordsplaceringar. 
Källa: Sommer (1966, s. 236). Redigerad av författaren. 

Det finns därmed en rad diversifierade faktorer, såsom kulturella 
(Beaulieu, 2004) kroppsliga (Hall, 1963) och rumsliga omständigheter 
(Sommer, 1967), som i sin tur reglerar om interaktionen blir sociopetal 
eller sociofugal. En sådan rumslig omständighet är om rummet besitter 
någon form av tydlig avgränsning, exempelvis en inhägnad park eller 
bussens kaross, vilket i sin tur begränsar deltagarnas sociofugala 
möjligheter (Spennemann et al., 2007). I sådana miljöer kan deltagaren 
ej, något underförstått, bryta sig igenom väggen för att undvika eller fly en 
interaktion. Olika miljöer har således olika interaktionsegenskaper 
(Sommer, 1965).  
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3. Metod 

3.1 Narrativ analys och Labovs strukturmodell 
Inspiration till en arbetsgång med kvalitativ data och metodtraditionen 
narrativ analys i kombination med Labovtabeller har hämtats från 
Sandberg och Tollefsens (2010) studie om rädslan för ”Hagamannen” i 
Umeås offentliga rum. I deras studie analyseras män och kvinnors narrativ 
för att således utröna hur rädslan i Umeås olika rum skiljer sig könen 
emellan. Bedömningen gjordes att metodtraditionen även är fördelaktig 
gällande det som avses att belysas i den aktuella studien. Som Wiles et al. 
(2005) beskriver så skapar narrativ vår verklighet och förståelsen av 
denna, vilket bedömdes lämpligt för att kunna förstå den komplexa 
verklighet mentalt trötta upplever vid vistelse i stadens olika rum. Enligt 
Johansson (2005) är den sociala verkligheten vi erfar skapad genom våra 
narrativ, det i sin tur innebär att den materiella världen saknar ett 
egenvärde i sig, värdet skapas först vid våra berättelser. De erfarenheter vi 
människor har erhållit grupperas således in i narrativ som genom 
berättandet av dessa får en mening och därmed bär en del i skapandet av 
vår verklighet (Smith och Sparkes, 2008).     

Det blir extra tydligt att berättelser från personer med mental trötthet är 
essentiella för att kunna skapa en förståelse över vilka rumsliga hinder 
gruppen upplever, detta i synnerhet då funktionsnedsättningen är dold för 
ögat (Rönnbäck et al., 2007). Även om mental trötthet går att objektivt 
mäta på varierande sätt, exempelvis via olika former av kliniska 
tidsresponstester (Bernstein, 2002), så fångar inte nödvändigtvis sådana 
tester upp nyanserna i den mentalt tröttes tillvaro. I en strävan att kunna 
fånga upp dessa nyanser för vidare utvärdering, valdes användandet av 
Labovs (1972, s. 363) strukturmodell för narrativ. Brukandet av 
Labovtabeller ansågs även vara lämpligt tillvägagångssätt för att banta ner 
narrativen till en form av kärnstruktur. Det bedömdes föreligga en risk att 
narrativen hade kunnat upplevas som ”spretiga” om inte läsaren hade 
erbjudits en mer nedbantat och således en mer koncentrerad redogörelse 
av narrativen. I den här studien används den Labovstruktur som 
presenteras i Wiles et al. (2005) studie, de narrativa beståndsdelarna i 
denna struktur redogörs i tabell 1. 
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Tabell 1. Labovs strukturmodell. 

Abstract (A) 

 
Talar om andemeningen av berättelsen och vad den handlar 
om. 
 

Orientation (O) 

 
Talar om vart händelsen utspelar sig och förklarar när, vem, 
vad och vart. 
 

Complicating Action (CA) 

 
Redogör det kritiska scenariot, vändpunkten och 
problemet/problemen. 
 

Evaluation (E) 

 
Talar om hur berättaren vill att mottagaren skall tolka 
innebörden, betydelsen och huvudpoängen av berättelsen. 
 

Resolution (R) 
 
Vad händelsen resulterade i. 
 

Coda (C) 
 
Berättaren återgår till nuet. 
 

Källa: Wiles et al. (2005, s. 91). Redigerad av författaren.  

Det finns inte bara en form av narrativ teori och analys utan ett flertal olika 
varianter (Johansson, 2005). I den här studien har en narrativ analys med 
Riessmans (2008, s. 53-54) tematiska fördjupning använts. Det innebär 
att fokus ligger på vad som sägs och inte hur det sägs med kroppsspråk, 
tonfall etcetera. Valet gjordes i en strävan att öka studiens validitet, 
eftersom intervjuobjekten med dess dolda funktionsnedsättning inte 
nödvändigtvis hade förtäljt något synbart för intervjuaren. Det vill säga, 
vad respondenterna faktiskt sade var överordnat en eventuell flackande 
blick eller en yvig kroppsrörelse. 

3.2 Urval 
Studien baseras på narrativ från fyra kvinnliga respondenter som är 
drabbade av mental trötthet efter en lätt traumatisk hjärnskada. För att 
besvara syftet om lämpliga åtgärder så ägde även en intervju rum med 
Ann-Margrethe Iseklint som är folkhälso- och tillgänglighetsstrateg vid 
Umeå kommun och Sara Andersson, legitimerad psykolog på 
Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus. Urvalet av personer 
med mental trötthet har skett i samarbete med Nils Berginström, 
neuropsykolog på Neurorehab vid Norrlands Universitetssjukhus och 
doktorand vid Umeå Universitet inom rehabiliteringsmedicin med fokus 
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på mental trötthet efter skallskada. Det hade blivit alldeles för resurs- 
såväl som tidskrävande för studieförfattaren att dels söka etikprövning 
med stöd av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor för att få journaltillgång och dels granska dessa för att finna 
lämpliga respondenter. Risken bedömdes som stor att en sådan 
urvalsprocedur hade kunnat uppta, om inte hela, stora delar av den 
stadgade tidsramen för studien. Det rimliga föll därmed på att 
Berginström vidarebefordrade ett informationsblad om studien författat 
av undertecknad till sina patienter.  

För att bli utvald till medverkan i studien krävdes det att patienten 
uppfyllde följande tre kriterier: en problembild med mental trötthet som 
varat i över ett år, avsaknad av neuropsykiatriska störningar och slutligen 
välbekant med Umeå stad. Att exkludera respondenter som i dagsläget 
haft en kortare problematik motiveras med att en risk föreligger i att dessa 
ännu inte fullt ut har ”lärt känna” sin mentala trötthet och därmed saknar 
viss kännedom om den rumsliga påverkansgraden. I synnerhet då studien 
bygger på en virtuell stadsvandring var det essentiellt att respondenterna 
hade en sådan kunskap att de via bilder kunde skapa narrativ om rummets 
påverkan av den mentala tröttheten. Personer med neuropsykiatriska 
störningar exkluderades i en strävan att undvika ett snedvridet 
datamaterial och därmed ett missvisande resultat, vilket i sin tur hade 
kunnat äventyra studiens validitet (Denscombe, 2009, s. 425). Att det 
erfordrades att respondenten skulle vara välbekant med Umeå stad kan 
tyckas onödigt då det är typmiljöer som studeras, ändock, att 
respondenterna sedan innan var bekanta med miljöerna ansågs öka 
studiens träffsäkerhet.      

Då respondenternas egenskaper, gällande uppfyllandet av nämnda 
kriterier, har haft en betydande roll vid urvalet så är urvalsformen att 
betrakta som ett subjektivt urval (Denscombe, 2009, s. 37). Ett subjektivt 
urval ägde även rum vid kontaktandet av Iseklint och Andersson, eftersom 
deras kunskap inom området ansågs bidra till studien. Urvalsramen för 
personer med mental trötthet var nuvarande såväl som tidigare patienter 
vid Neurorehab på Norrlands Universitetssjukhus, vilket ansågs som den 
mest relevanta urvalsramen gentemot studiesyftet.  

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteraturanvändning 
Den litteratur som används i studien som teoretisk grund inom det 
tvärvetenskapliga området mellan neuropsykologi och kulturgeografi har 
sökts fram via Umeå Universitetsbibliotek söktjänst. Den tillhandahålla 
litteraturen har sedan använts för att finna ett lämpligt tillvägagångssätt 
för att besvara det som avses i studien. För att studera huruvida personer 
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med mental trötthet omfattas av tillgänglighetslagstöd i planeringen har 
plan- och bygglagen (2010:900) tolkats. Eftersom tidigare forskning 
inom det aktuella studieområdet ej hittats har litteratursökningen skett 
parallellt, forskning om mental trötthet och rumslig interaktion har 
således sökts separat. Sedan har dessa två olika ämnesområden vävts 
samman i en strävan för en välbalanserad redogörelse i studiens olika 
delar. Sökorden har främst varit:  

”mental fatigue, mild traumatic brain injury, sociofugal and sociopetal 
spaces, spatial interaction, narrative analysis, information processing 

speed, selective attention deficits” 

3.3.2 Datainsamling och databearbetning 
Intervjuerna kombinerades med en stadsvandring i virtuell form för att 
uppnå studiens syfte. Det innebar att respondenterna inte själva var fysiskt 
på plats i de olika undersökta rummen utan formade sina narrativ efter 
stillbilder och studieförfattarens fältanteckningar om det bilderna inte 
kunde i fånga i respektive miljö, se fältanteckningarna i Bilaga 1. 
Fotografier togs på eftermiddagen den 1/4-2016 vid följande platser i 
Umeå: inne på lokalbuss 8 i riktning mot centrum, Utopia, 
Rådhusparken/Strandpromenaden, Kulturväven och slutligen Nya 
Konditoriet, se ett axplock av bilderna i Bilaga 3. De valda miljöerna 
ansågs som lämpliga typmiljöer gentemot studiens syfte eftersom deras 
egenskaper är att beteckna som generaliserbara för de flesta städer.  

Respondenterna fick till respektive miljö gradera den rumsliga 
tillgängligheten på en femgradig skala. Likaså fick respondenterna skatta 
miljöerna utifrån Sommers (1966, s. 236) sociofugala-sociopetala omfång 
som hade tillfogats en femgradig gradering för att underlätta 
databearbetningen. De tabeller som redovisas i studien över den rumsliga 
tillgängligheten såväl som rummens interaktionsegenskaper har skapats i 
Microsoft Excel 2013. Respondenterna fick även bedöma nivån av 
interaktionsavstånd genom att ringa in någon av 
interaktionssituationerna för respektive miljö på Halls (1963, s. 1009) 
illustration över sociopetala och sociofugala interaktionsformer, som 
sedermera färdigställdes i Adobe Photoshop CS3. Sistnämnda program 
har även används för övriga mindre figurjusteringar. Figur 20 och 21 i 
studiens diskussionsdel har skapats med att kombinera AutoCAD 
Architecture 2016 och Adobe Photoshop CS3.  

Intervjuerna med respondenterna som är drabbade av mental trötthet 
skedde på olika platser. Två av intervjuerna ägde rum i respektive 
respondents hem, en i ett grupprum på Umeå Universitet och en på 
respondentens arbetsplats. Intervjulängden varierade mellan cirka 50 till 
90 minuter och samtliga ljudinspelades för att således möjliggöra en 
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vidare transkription. Eftersom utgångspunkten har varit från Riessmans 
(2008, s. 53-54) tematiska fördjupning i den narrativa analysen där fokus 
föreligger på vad och inte hur det sägs har utfyllnadsord etcetera lyfts bort 
från Labovtabellerna. Narrativen som presenteras i studien är således 
redigerade men ej förvanskade på något sätt. Intervjufrågorna 
konstruerades efter att litteratur inom det aktuella ämnesområdet hade 
inlästs för att styrka dess relevans och kvalité. Frågorna var av en 
semistrukturerad art och relativt öppna till sin natur, det gjordes i en 
strävan för en mer flexibel intervjusituation (Bryman, 2011, s. 415). Att 
använda relativt öppna frågor valdes i en förhoppning om att det skulle 
inbringa mer utförliga svar från respondenterna, vilket var av stort vikt då 
själva narrativen utgör grundstrukturen för resultatet. Intervjufrågorna 
var desamma för respektive virtuellt besökt typmiljö, se frågemanualen i 
Bilaga 2. De narrativ som var relevanta gentemot studiesyftet tolkades 
sedermera utifrån Labovs strukturmodell.  

Samtliga respondenter fick i samband med intervjun fylla i MFS-skalan 
(Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 92-100). Resultatet av denna 
skattning var en poängsumma mellan 19 och 26,5 poäng, vilket visar på 
överkanten av måttlig mental trötthet till högst grav trötthet (Johansson 
och Rönnbäck, 2014b, s. 55). Det styrker respondenternas problematik 
med mental trötthet ytterligare och därmed att urvalet är representativt 
(Bryman, 2011, s. 179). 

3.3.3 Motivering till virtuell stadsvandring 
En virtuell stadsvandring valdes av ett flertal skäl. Det första, likaså det 
viktigaste, var att en övervägande uppskattad risk förelåg i att en sådan 
intrycksrik stadsvandring hade varit alltför mentalt krävande för 
respondenterna. Den risken bedömdes som tudelad, dels sågs en risk i en 
avbruten stadsvandring och dels att det troligtvis hade äventyrat 
respondenternas mentala energinivå på längre sikt. Hade den mentala 
energinivån dränerats av stadsvandringen skulle respondentens arbets- 
såväl som vardagsliv kunnat bli drabbat, detta hade i sin tur onekligen 
stridit mot principen att respondenterna ej ska tillfogas någon form av 
skada vid medverkande (Denscombe, 2009, s. 195). I det här fallet så 
bedömdes skadan kunnat bli monetär såväl som icke-monetär. De 
arbetsföra respondenterna bedömdes kunna drabbas av en monetär skada 
om dessa ej skulle kunnat arbeta de nästkommande dagarna på grund av 
återställandet av den mentala energinivån (Johansson och Rönnbäck, 
2014b, s. 21). Risken för en icke-monetär skada baserades i att 
respondenterna ej skulle förmå att exempelvis sköta familjelivet eller 
andra relationer i önskad utsträckning. En virtuell stadsvandring 
bedömdes även som mer praktiskt genomförbar gentemot studiens 
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omfattning. Det hade främst krävts ökade tidsresurser för att kunna 
samordna och genomföra en reell stadsvandring. 

3.4 Etiska aspekter och forskarrollen 
Författaren informerade inledningsvis respondenterna att denne haft en 
mångårig problematikshistoria med mental trötthet och vid 
intervjutillfället fortfarande var inskriven på Neurorehab vid Norrlands 
Universitetssjukhus dock utan aktiv behandling på senare tid. 
Anledningen till att denna redogörelse gjordes var flera, en av dessa var 
dock att främja tillitsförhållandet mellan intervjuaren och respondenten 
(Denscombe, 2009, s. 243). Om tillitsförhållandet är bristfälligt så riskeras 
hela intervjusituationen (Bryman, 2011, s. 213). Det var också ett val för 
att studieförfattaren själv skulle ges ytterligare en möjlighet till att 
reflektera över hur dennes tidigare erfarenheter kunde tänkas inverka på 
studien, i en strävan mot en reflexiv hållning (Denscombe, 2009 s. 385). 
Om studieförfattaren hade tigit om sina tidigare erfarenheter gällande 
mental trötthet hade det kunnat uppfattas som missledande, i synnerhet 
om respondenten känt igen denne från exempelvis Neurorehabs väntrum. 
Ett sådant scenario hade varit olyckligt, då det är mycket möjligt att 
studieförfattarens reflexivitet såväl som objektivitet hade blivit ifrågasatt 
av respondenten, vilket sin tur hade kunnat påverka intervjusituationen 
negativt. Ytterligare en anledning till att detta gjordes var att en ökad 
transparens har visat sig leda till mer utförliga svar från respondentens 
sida (Klehe et al., 2008). En sådan transparens är även essentiell för 
läsaren, då det främjar att denne kritiskt får bedöma om eller hur 
forskarens värderingar, självidentitet och övertygelser kan ha inverkat på 
resultatet (Denscombe, 2009, s. 385).  

Även om en den yttersta strävan har förelegat i intagandet av en objektiv 
forskarroll, så går det inte att utesluta att datat är helt fritt från 
studieförfattarens inverkan. Det beror på att all kvalitativ data genomgår 
någon form av tolkningsprocess (Denscombe, 2009, s. 383). I det här fallet 
så innebar det således att även om studieförfattaren har strävat mot en 
objektiv och reflexiv ställning, så har dennes tidigare erfarenheter haft en 
betydelse vid tolkningen av datamaterialet.   

Det finns grundläggande etiska principer för att skydda inblandande 
parter i en forskningsprocess (Bryman, 2011, s. 131). I denna studie har de 
fyra principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet hafts i åtanke (Bryman, 2011, 
s. 131-132). Informationskravet värnades genom att respondenterna dels 
tillkännagavs studiens syfte via informationsbladet och dels i starten av 
intervjutillfället så påtalades deras frivilliga medverkan. Samtyckeskravet 
skyddades genom att ingen form av påtryckning gentemot studiens 
inblandade parter har gjorts, utan samtliga medverkande har gjort så på 



16 
 

fri basis. Konfidentialitetskravet värnades genom att uppgifter om 
respondenterna behandlades med sekretess och att de därmed har 
tilldelats ett fiktivt namn i studien. Nyttjandekravet skyddades genom att 
framkomna uppgifter enbart användes inom studiens relevans.  

3.5 Andra metodmöjligheter och metodkritik 
Det hade varit möjligt att med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ 
metodtriangulering studera det som avses i studien. Förslagsvis så hade 
det gjorts via webbaserade enkätundersökningar i kombination med ett 
internetpublicerat bildspel över typmiljöerna, där kompletterande 
djupintervjuer hade gjorts med vissa i urvalet. En fördel med ett sådant 
metodval hade varit möjligheten till ett större urval, nackdelen är dock att 
det hade krävts ökade tidsresurser. 

Det går att rikta kritik mot metodologin och tillvägagångssättet som 
sådant. Enligt Bury (2001) är användandet av metodologin narrativ analys 
vid studiet av personer med långvarig sjukdomsbild, så kallade 
sjukdomsnarrativer, inte helt oproblematiskt. Vid ett sådant förfaringssätt 
föreligger en risk att forskaren behandlar respondentens narrativ som en 
villkorslös sanning utan att kritiskt granska narrativens eventuellt 
bakomliggande motiv och dess sammanhang (Bury, 2001). Risken vid ett 
sådant förfarande är således att forskaren antar en okritisk snarare än en 
kritisk hållning. I en strävan att främja den sistnämnda hållningen har 
överstämningsgraden i de framkomna narrativen stämts av med tidigare 
forskning inom mental trötthet. Det för att styrka om det finns 
forskningsbelägg för de problem respondenterna kan uppfatta i de olika 
typmiljöerna. En välgrundad teoretisk förankring är även essentiell för 
läsaren då denne förmodligen uppfattat resultatet, vid en avsaknad av en 
sådan förankring, som bristfälligt.  

Det går även att ifrågasätta validiteten av en kombination mellan virtuell 
stadsvandring och intervjuer, det vill säga, om ett sådant förfarande är ett 
fullgott sätt att mäta det som avses i studien (Bryman, 2011, s. 163). En 
reell stadsvandring med respondenterna och insamlade av uppgifter på 
plats kan tyckas vara ett bättre sätt att mäta den rumsliga tillgängligheten 
såväl som interaktion med andra människor. Det finns däremot en stor 
svaghet i ett sådant tillvägagångssätt. Som tidigare nämnt är den selektiva 
uppmärksamheten kraftigt försämrad hos mentalt trötta (Ziino och 
Ponsford, 2006). Hade miljöerna besökts på plats i en kronologisk 
ordning, så är det mycket möjligt att begränsningen i den selektiva 
uppmärksamheten hos respondenterna hade föranlett ett missvisande 
resultat. Det eftersom respondenterna i en sådan situation måste ha 
uppmärksamheten riktad åt ett flertal olika håll samtidigt, däribland: 
studieförfattarens frågor, hur de bedömer tillgänglighet såväl som 
interaktion och skatta dessa, medan stimulus omkring förekommer. Det 
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hade i sin tur inneburit att ett flertal andra faktorer, än själva rummet, 
varit uttröttande och därmed haft en inverkan på resultatet. Likaså hade 
den kronologiska följden som sådan riskerat ett missvisande resultat 
eftersom mentalt trötta, som tidigare nämnt, även har problem med att 
upprätthålla koncentrationen under en längre tid (Johansson et al., 2009). 
Satt i ett sammanhang så hade koncentrationen hos respondenterna varit 
bättre i början av kronologin av miljöer än i slutet, vilket i sin tur hade 
kunnat äventyra validiteten. Det eftersom en begränsad förmåga att 
upprätthålla koncentrationen hos respondenterna i de avslutande 
miljöerna bedömdes kunna ha en inverkan på svaren.  Tillvägagångssättet 
med en kombination av en virtuell stadsvandring och intervju bör därför 
betraktas som valid gentemot studiesyftet.  

Invändningar kan göras mot att fotografierna och fältanteckningarna som 
utgjorde själva intervjuunderlaget inhämtades på en eftermiddag innan 
helgdag. Å ena sidan kan det tyckas tvivelaktigt, eftersom det är mycket 
folk i rörelse vid sådana tidpunkter och att det riskerar en lägre redogjord 
rumslig tillgänglighet jämfört med om underlaget erhållits vid en lugnare 
tidpunkt, exempelvis en måndag förmiddag. Å andra sidan kan det tyckas 
lämpligt, med ett resonemang om att mycket folk i omlopp faktiskt 
indikerar på en naturlig tidpunkt för stadsvistelse och att det är vid sådana 
tillfällen tillgänglighetsfrågan blir mest aktuell. Studieförfattaren har haft 
det sistnämnda resonemanget som utgångspunkt, men tidpunkten för 
inhämtning av materialet kan ha haft en inverkan på resultatet.   

Studiens reliabilitet, vilket avser om resultatet blir detsamma om studien 
genomförs på nytt (Bryman, 2011, s. 49), är diskutabel. Att urvalet enbart 
består av kvinnor kan ha en inverkan på reliabiliteten, detta då den 
beskrivna uttröttbarheten kan skilja åt mellan könen (Bensing et al., 
1999). Om studien hade återupprepats med manliga respondenter är ett 
annat resultat således möjligt. Detsamma gäller om underlaget för den 
virtuella stadsvandringen hade erhållits vid en annan tidpunkt. Liknande 
övergripande tendenser torde dock påvisas om studien skulle 
återupprepas av en annan undersökare.   
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4. Resultat 

4.1 Den rumsliga tillgängligheten och strategier 
Nedan presenteras respondenternas tillgänglighetsskattningar såväl deras 
narrativ om den rumsliga tillgängligheten och strategier i de undersökta 
typmiljöerna. 

4.1.1 Lokalbuss 
Genomgående skattade respondenterna lokalbussen som en miljö med en 
dålig tillgänglighet sett utifrån deras mentala trötthet, se figur 5. Samtliga 
beskrev även att miljön dränerade hjärnan på energi. 

 

Figur 5. Tillgänglighetsskattning av en lokalbussresa. 
Källa: Författaren. 

Anna är 50 år och sjukpensionär sedan hon drabbades av mental trötthet 
efter en ridolycka år 2006. Se hennes narrativ i tabell 2 om tillgängligheten 
på en lokalbuss.   
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Tabell 2. Annas narrativ om tillgängligheten på en lokalbuss. 

Abstract (A) 
Tack vare min trötthet så åker… har jag valt att inte åka buss 
överhuvudtaget.  

Complicating Action (CA) 

Eftersom jag har provat och har upplevt att jag blir väldigt 
störd av alla ljud, gnisselljud från bromsar, dörrar som öppnas 
och stängs, barnskrik och framförallt de oförutsedda ljuden 
och händelserna. 

Orientation (O) 

Och… jag har till och med haft pulsmätare på mig när jag har 
åkt buss och konstaterat att jag får väldigt hög puls, utan att 
jag egentligen är berörd av folk säger eller gör. Jag är inte 
irriterad eller något sådant. 

Complicating Action (CA) 
Men… det har påverkat den huvudvärk som jag sen får när jag 
klivit av bussen och kommit hem. 

Evaluation (E) Så det kommer senare, utmattningen. 
Källa: Författaren. 

Susanna är 34 år och heltidssjukskriven för sin mentala trötthet sedan år 
2010 då hon blev påkörd av en bil. Innan hjärnskadan uppskattade hon en 
bussresa, nu är det något annorlunda. Se hennes narrativ i tabell 3 om 
vilka problem hon ser i en sådan miljö.  

Tabell 3. Susannas narrativ om tillgängligheten på en lokalbuss. 

Abstract (A) 
Ja, alltså jag. Jag gillar ju bussar men, men jag tycker inte så 
mycket om och åka buss längre.  

Orientation (O) 
På lokalbussar så tänker jag, eller så brukar vara så är det 
alltid… alltså värre ju fler personer som är där. 

Complicating Action (CA) Men oavsett så är det ju ljuden som stör mig mest. 

Coda (C) Tror jag. 

Complicating Action (CA) 
Det är ju liksom motorljud, vägljud, själva bussen som knakar 
och dörren som pyser och allt. 

Evaluation (E) Det brukar… störa mig jättemycket. Jag har jättesvårt för ljud. 

Resolution (R) 
Så jag brukar alltid ha öronproppar när jag åker buss.  
 

 Complicating Action (CA) Men det hjälper ju liksom ”halvers” på något sätt. 
Källa: Författaren. 

Eva är 31 år och deltidsarbetar på 50 %. Hon har haft problem med mental 
trötthet efter en skidrelaterad olycka år 2014. Även hon berättar om 
behovet av att ha kontroll på sin omgivning för minimera den mentala 
energiåtgången, vilket hon ser som svårt på en buss. Se hennes narrativ 
om tillgängligheten på en lokalbuss i tabell 4. 
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Tabell 4. Evas narrativ om tillgängligheten på en lokalbuss. 

Complicating Action (CA) 
Stökigt, för att det är folk. Alltså typ, mycket surr… mycket ljud 
från själva bussen och trafiken.  

Orientation (O) För det är mer ljud i buss än vad det är i en bil, tycker jag. 

Complicating Action (CA) 
Att det bara skallrar i dem och att det är bullrigt, själva bussen 
är inte så tyst heller. Lukter, väldigt mycket folk som luktar 
väldigt mycket i en buss. 

Abstract (A) 
Och så att man inte riktigt kan styra, jag tror att det är mest 
det. Kör jag bil själv, så kan jag styra om jag blir illamående eller 
någonting eller om jag sitter i en bil med vänner. 

Evaluation (E) 

Då kan jag ju som styra och säga ”nu måste vi stanna” eller att 
när jag blir åk… då har man ju… då kan man ju ta sig av. När det 
passar. Om jag blir yr eller någonting och inte… bommar min 
station och ”tjofaderittan” kan jag hamna vart som helst. Så det 
är väl också det som blir. 

Resolution (R) 
Att om systemet släcks ner, så kan jag hamna på Östra Ersboda 
även fast jag skulle av på Haga liksom.  

Evaluation (E) Och då blir det ju lite mer besvärligt. 

Complicating Action (CA) 
Då ska man åka bussen, alltså då kan man åka sådär… till slut så 
blir det som så här att tunnelbanan att man åker från 
ändstation till ändstation liksom.  

Evaluation (E) 
Så det blir väl att… då känns det som att man inte kan styra 
själv. 

Källa: Författaren. 

Respondenten Lisa är 33 år och deltidsarbetar på 25 %. Hon har sedan år 
2008 efter en spark mot huvudet under en kampsportstävling haft 
problem med mental trötthet. Innan hjärnskadan uppskattade hon att åka 
buss, men idag är det inte längre att bara hoppa på och slappna av. Se 
hennes narrativ om detta i tabell 5. 
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Tabell 5. Lisas narrativ om tillgängligheten på en lokalbuss. 

Complicating Action (CA) 

Det är att man, dels så är det, det är ganska mycket ljud runt 
omkring alltså sådana här biljud och sen är man på en 
begränsad liten yta med många människor. Man kan inte, 
man vet inte när man går på hur många människor som 
kommer att gå på under resan. Så att jag, jag, har svårt att 
kontrollera min omgivning... 

Orientation (O) 
Och alltså om jag promenerar då kan jag ju välja att gå vägar 
där så många inte går och då kan jag påverka hur min 
omgivning blir. Men det kan man ju inte på en buss. 

Complicating Action (CA) 
Och kommer det på fyra barnvagnar eller ett dagislass eller 
något sådant, då är ju den dagen förstörd litegrann.  

Evaluation (E) 

Som till exempel tar jag aldrig bussen när jag ska på jobbet 
och har ett viktigt möte. För att det är för riskabelt att ”ja 
men, då kanske det förstör mitt möte för att jag inte kan 
koncentrera mig när jag kommer fram”.  

Coda (C) 

Och det behöver man inte tänka på om man inte blir trött av 
sådana här saker. Jag hade då aldrig tänkt på det innan. Förut 
så var det när jag åkte buss att ”ja men, gud vad skönt då kan 
man som bara slappa” och som zona bort. 

Evaluation (E) Men jag kan ju inte zona bort.  

Complicating Action (CA) 
Jag har inte den här off-knappen utan jag hör ju och ser 
allting. De här filtren är borta. 

Abstract (A) 

Så att det är… ja… ja.. buss är lite utav en hatkärlek. Väldigt 
skönt när man håller på att krascha och är på väg hem och kan 
gå på den, men det är inte som på samma sätt som det var 
innan.  

Coda (C) Tycker jag. 
Källa: Författaren. 

Narrativen indikerar att miljön på en lokalbuss är präglad av fixerade såväl 
som dynamiska rumsliga tillgänglighetshinder, vilket för en person med 
mental trötthet kräver mycket mental energi (Azouvi et al., 2004). 
Motorljudet är att betrakta som ett fixerat hinder, den har sin specifika 
plats i motorutrymmet där ljudintrycken kommer ifrån. De dynamiska 
hindren är däremot fler, det kan exempelvis vara det dagislass Lisa talar 
om och övriga oförutsägbara händelser som i sin tur blir ett 
tillgänglighetshinder. Just oförutsägbara händelser, som Lisas narrativ 
vittnar om, är också ett hinder som tar mycket energi i anspråk (Johansson 
och Rönnbäck, 2014b, s. 15). För att i möjligaste mån värja sig från 
tillgänglighetshindrena och minimera den mentala energiåtgången hade 
respondenterna olika rumsliga strategier på en lokalbuss. Samtliga 
använde sig utav antingen öronproppar eller hörlurar såväl som en 
strategisk placering i bussen, i en strävan att avskärma sig från 
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omgivningens intryck. Lisa använder dessutom solglasögon då hon åker 
buss, se hennes narrativ om detta i tabell 6.  

Tabell 6. Lisas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier på en lokalbuss. 

Abstract (A) 
Jag brukar stoppa in mina hörlurar så att det ser ut som att jag inte vill 
prata med folk och ha på mig solglasögon så att de har svårt att ta 
ögonkontakt med mig. 

Resolution (R) 
För då blir det en mindre chans att de vill prata med mig, för då får de 
ingen kontakt med mig. 

Orientation (O) 
Och sen så brukar jag sätta mig där jag tror att det är minst sannolikt 
att någon annan vill sätta sig bredvid mig. 

Källa: Författaren. 

Anna anser att problem kan uppstå vid tillämpningen av vissa strategier 
för att minimera den mentala energiåtgången under en bussresa, se 
hennes narrativ i tabell 7.  

Tabell 7. Annas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier på en lokalbuss. 

Abstract (A) 
Då har jag antingen öronproppar eller musik i öronen och så försöker 
jag att… antingen stänga ögonen, jättebra stänga det sinnet. 

Coda (C) Så att jag inte ser allting. 

Evaluation (E) Problemet är ju att veta vart jag ska hoppa av.  

Coda (C) Men det är ju i så fall en, någonting att ta till, så att säga. 

Evaluation (E) Så att jag avskärmar mig så mycket jag kan. 

Källa: Författaren. 

4.1.2 Större köpcentrum 
Samtliga respondenter skattade den rumsliga tillgängligheten på ett större 
köpcentrum, om än med vissa variationer, åt det sämre hållet, se figur 6. 
Vidare så beskrev samtliga att miljön i regel tar på den mentala 
energinivån.  
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Figur 6. Tillgänglighetsskattning av ett större köpcentrum. 

Källa: Författaren. 

Susanna ser ett större köpcentrum som en svårtillgänglig intrycksrik 
labyrint. Innan hjärnskadan hade hon svalt intresse för köpcentrum, det 
har om än blivit ännu svalare efter skadan. Se hennes narrativ i tabell 8. 

Tabell 8. Susannas narrativ om tillgängligheten på ett större köpcentrum. 

Abstract (A) 
Ja, nej, men det är liksom bara ett kluster av olika hemskheter 
med de där affärerna, men eller i köpcentrum. 

Complicating Action (CA) 
Men, men för tröttheten så… så… ja, nej man jag ser liksom 
ingen vinning i att det ska vara nära mellan allting och så kan 
man bara slinka in överallt för att. 

Coda (C) 
Ja alltså hade jag ett intresse av att gå i de där affärerna så 
kanske det skulle vara en annan sak. Det har jag ju aldrig haft. 
Så jag vet inte. 

Orientation (O) 
Men… men… nej men om jag måste in i något köpcenter så är 
det oftast för att jag har någon specifik butik som jag behöver 
gå till. 

Evaluation (E) 

Och då måste jag alltid leta mig igenom alla de andra 1005 
affärerna innan jag hittar vart det ens är. För att det är så 
här… ja... ja men det känns alltid förvirrande att ens bara gå i 
alla de där labyrinterna. 

Resolution (R) 
Och jag blir bara jättetrött och less av det och tappar humöret 
direkt. Särskilt om jag går fel och sådant. 

Evaluation (E) 
Ja, nej det är… det är inget jag gillar. 
 

Källa: Författaren. 
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Eva skattade den rumsliga tillgängligheten som negativ, men inte fullt så 
negativ som Anna eller Susanna. Se Evas narrativ i tabell 9 om 
tillgänglighetsaspekten i ett större köpcentrum. 

Tabell 9. Evas narrativ om tillgängligheten på ett större köpcentrum. 

Abstract (A) 
Man träffar ju folk och man kan ju som, det är ju samtidigt lätt 
att gå därifrån. 

Evaluation (E) 
Jämfört med typ bussen då sitter man, då är man ju där liksom, 
då är det svårt. 

Resolution (R) Ja du ska ju hoppa av vid nästa station i sådana fall. 

Orientation (O) 

Här kan man ju bara ”nu måste jag gå, då går jag”. Alltså på så vis 
blir det väldigt lättillgängligt. Att man kan välja att gå in eller gå 
ut eller. De har ju… de har en väldigt fin sådan här typ 
amning/barn-avdelning. Jag har varit dit med min kompis som 
har barn, där kan man sitta och ta det lugnt ett tag. 

Resolution (R) 
Så jag har… jag har inga barn, men jag smiter in där ändå för det 
är väldigt så här någon soffa och det är som sådant så här där 
det är lite lugn och ro. 

Complicating Action (CA) 
Då om man inte har en massa skrikande barn där inne i och för 
sig. 

Resolution (R) Men då kan man ju gå igen. 

Orientation (O) 
Men det finns ju som lite… på toaletterna är det ju ganska lugnt 
och tyst. 

Resolution (R) 
Så man kan som hitta små ställen där det är liksom lite lugnare 
ett tag. 

Källa: Författaren. 

Respondenterna vittnar om att det är mycket information som ska 
processas vid en vistelse i ett köpcentra, exempelvis för att kunna hitta till 
rätt butik bland alla blinkande skyltar. Det är överensstämmande med 
kännetecknet att det tar längre tid för en mentalt trött hjärna, jämfört med 
en frisk, att processa och sortera inkommande information (Ashman et al., 
2008; Johansson et al., 2009; Ziino och Ponsford, 2006). För att begränsa 
informationsflödet i miljön använde sig respondenterna av diversifierande 
rumsliga strategier såsom öronproppar, solglasögon och en ”in-ut” 
princip. Likt Eva så söker sig Lisa till rummets mer perifera delar i stunder 
då miljön kräver för mycket mental energi. Om Lisa i en sådan situation 
missköter sina rumsliga strategier får hon en extensiv konvalescensperiod 
för att regenerera den mentala energinivån, vilket är något som präglar 
tillvaron med mental trötthet (Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 21). Se 
Lisas narrativ om detta i tabell 10.  
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Tabell 10. Lisas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier på ett större 
köpcentrum. 

Abstract (A) Ja, att jag alltid har en plan innan vad jag ska göra där. 

Complicating Action (CA) 
Jag kan inte bara gå och strosa för det är så mycket intryck 
hela tiden. 

Evaluation (E) 
Det är så mycket syn- och ljudintryck som dränerar en på 
energi. Så jag skriver alltid en lista på vilka affärer jag ska gå in 
i och vad jag ska söka i dessa.  

Resolution (R) 
Och så har jag alltid en sådan här… slut, stopptid, ett alarm 
och vid den här tiden då måste jag gå även om jag inte har 
hittat de här sakerna. 

Complicating Action (CA) 

För att mitt omdöme blir som sämre och sämre, ju tröttare jag 
blir desto sämre beslut tar jag. Så att då vet jag att jag inte kan 
lita på att… ja… ”nej men jag är nästan klar, jag går och gör 
det” och sen blir det att det tippar för mycket. 

Evaluation (E) Och så mår jag dåligt i flera dagar efter. 

Resolution (R) 
Så att då har jag istället att ”ja men okej, den här tiden slutar 
jag oberoende om jag hittat det”. 

Coda (C) 
Och den här bussen, i sådana fall, ska ta hem mig. Alltid om 
jag är sådär, då måste jag ta bussen hem. 

Evaluation (E) 
För att då är jag för trött för att gå. Jag… ibland så glömmer 
jag bort vart jag bor om jag är för trött. 

Resolution (R) Så då brukar jag ta bussen. 
Källa: Författaren.  

Eva berättar att hon drar sig från att använda sig utav en viss rumslig 
strategi, även om hon ser den som effektiv, se hennes narrativ i tabell 11.  

Tabell 11. Evas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier på ett större 
köpcentrum. 

Abstract (A) 
Ja det är ju mina klassiska öronproppar eller, eller, som 
musik… egen musik i öronen. Ett tag hade jag solglasögon på 
mig. 

Evaluation (E) 

Men man känner sig så töntig. Alltså det är ju det. Man känner 
sig så otroligt töntig när man går med solglasögon inomhus. 
Som att man tror att man är någonting, glider runt där ”tjena 
tjena”. 

Resolution (R) 
Men det var ju, det hjälpte faktiskt, då hade jag inte lika 
sprängande huvudvärk när jag kom därifrån. 

Complicating Action (CA) 
För jag får lätt så här ”migrän-huvudvärk” om det är för 
mycket ljus och för mycket sådant... stimuli. 

Coda (C) Så att det, jag borde ju använda solglasögon mer, men… ja. 

Evaluation (E) Man känner sig som en udda fågel.  

Complicating Action (CA) 
Det syns ju så tydligt att det är någon, folk stirrar ju på en om 
man går inne på en butik med solglasögonen på sig. 

Källa: Författaren. 
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4.1.3 Parkområde 
Samtliga respondenter skattade ett parkområde som en miljö med en hög 
rumslig tillgänglighet, se figur 7. Vidare så beskrev samtliga att miljön gav 
mental energi. 

 

Figur 7. Tillgänglighetsskattning av ett parkområde. 
Källa: Författaren.  

Eva gav ett parkområde det högst tänkbara tillgänglighetsbetyget, se 
hennes narrativ om detta i tabell 12. 

Tabell 12. Evas narrativ om tillgängligheten i ett parkområde. 

Abstract (A) Men det är ju så mysigt. 

Orientation (O) 

Man kan sitta där och man kan köpa med en kaffe från staden 
så kan man gå dit och sätta sig istället. Där det är lugnt och tyst 
och man har någonting att titta på. Sen lite finare utsikt att titta 
på. 

Evaluation (E) Frisk luft. Inte så stökigt. 

Complicating Action (CA) 
Även fast folk sitter och pratar så det blir det inte den här 
instängda… att det studsar på samma sätt. 

Resolution (R) 
Utan det försvinner ju liksom. Så det blir ju inte samma… jag vet 
inte… sorl. 

Källa: Författaren. 

Susanna ser parkområden som tillgängliga, men inte fullt så tillgängliga 
som Eva. Se hennes narrativ om problemet med öppna parkområden i 
tabell 13.  
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Tabell 13. Susannas narrativ om tillgängligheten i ett parkområde. 

Abstract (A) 
Jo men för mig så skulle det, är det ju bättre med någonting 
som är mer avskilt. 

Orientation (O) 
Alltså jag tänker på den Strandpromenadsparken som var 
innan så fanns det ju mer avskilda hörn eller liksom att det var 
mer… och det var ju det de ville bygga bort också.  

Coda (C) Så det gjorde de ju. 

Orientation (O) Nu är ju det väldigt öppet. 

Complicating Action (CA) 
Och det tänker jag är öppet både för jamen att ljud kommer 
igenom. Bara alla andra som är i närheten också kommer 
igenom liksom. 

Evaluation (E) 
Så för mig är det ju bättre när det är mer avskilt och uppdelat 
och att det liksom… ja inte är öppet. 

Källa: Författaren. 

Parkområdet var ingen miljö där respondenterna använde sig utav 
långtgående strategier. Det tyder på att rummets egenskaper inte är av en 
sådan art så att det inte erfordras extensiva strategier för att värna om den 
mentala energinivån vid vistelse i rummet, såsom en hög ljudnivå 
(Johansson et al., 2015). Eva ser dessutom att det är mindre 
stigmatiserande med en strategisk användning av solglasögon utomhus, 
se hennes narrativ om detta i tabell 14. 

Tabell 14. Evas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier i ett parkområde. 

Orientation (O) Det är ju solglasögon och öronproppar där också. 

Evaluation (E) 
Men nu är solglasögon… när man är utomhus då får man ha 
dem. Om det är soligt. Även om det är lite dunkel så. 

Coda (C) Annars är det nog inte speciellt. 
Källa: Författaren.  

4.1.4 Bibliotek 
Biblioteket var en miljö som samtliga skattade som tillgänglig, om än med 
vissa variationer, se figur 8. Anna och Susanna ansåg att miljön kunde ge 
energi, Eva och Lisa var dock mer inne på att rummet tog mental energi. 
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Figur 8. Tillgänglighetsskattning av ett bibliotek. 
Källa: Författaren.  

Anna gav biblioteket full pott i tillgänglighet, se hennes narrativ om det 
höga betyget i tabell 15. 

Tabell 15. Annas narrativ om tillgängligheten på ett bibliotek. 

Abstract (A) Akustiken, förutom vad det är för golv. 

Coda (C) Parkettgolv, nej tack. 

Orientation (O) 
Men… akustiken blir ju också lite dämpad eftersom det är mycket 
hyllor med böcker som ljuddämpar. 

Evaluation (E) Och i regel så är ju kutym att man är ganska lågmäld i sina samtal. 

Resolution (R) 
Så definitivt rogivande om syftet är att jag är ute efter någon 
speciell litteratur eller någonting. 

Källa: Författaren. 

Susanna såg även hon en god tillgänglighet på ett bibliotek, se hennes 
narrativ om detta i tabell 16. 

Tabell 16. Susannas narrativ om tillgängligheten på ett bibliotek. 

Abstract (A) 
Men de flesta brukar ju ändå ha… men lite att det, att det är olika 
utrymmen som man kan gå till och så. 

Resolution (R) 
Kan en ju leta sig fram dit det inte är andra. Och så att det finns 
lite små olika rum och lite sådär, så det brukar ju gå att hitta något 
som är ganska avskilt. 

Orientation (O) I de flesta bibliotek tänker jag. 

Evaluation (E) 
Och att det också finns men ganska mycket möbler för det, soffor 
och sådant. Det tycker jag är bra.   

Källa: Författaren. 
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Lisa är av samma uppfattning som Anna att bibliotek i regel har en låg 
ljudnivå, men samtidigt är det inte en miljö hon så ofta söker sig till, se 
hennes narrativ i tabell 17.   

Tabell 17. Lisas narrativ om tillgängligheten på ett bibliotek. 

Orientation (O) Men generellt sätt är bibliotek ganska tysta områden. 

Complicating Action (CA) 
Jag kan inte riktigt, alltså jag har väldigt svårt att läsa efter min 
hjärnskada. 

Resolution (R) Så jag söker mig som inte riktigt ofta till biblioteket. 

Evaluation (E) Vilket är trist. 

Coda (C) Förut gillade jag att läsa mycket. Men… ja, jag vet inte. 

Orientation (O) 
Jag har inte varit där så jätteofta. Jag gillade de där vita 
ställena, som du visade. 

Coda (C) 
Som verkar vara lite mer avskilt. 
 

Källa: Författaren. 

Även fast Lisa anser att bibliotek generellt saknar en magnitud av 
ljudintryck så identifierar hon ett annat rumsligt hinder i miljön som i sin 
tur sänkte tillgänglighetsskattningen för henne, se hennes narrativ om 
detta i tabell 18. 

Tabell 18. Lisas narrativ om tillgängligheten på ett bibliotek. 

Abstract (A) Det är för att det är lite klurigt att hitta. 

Complicating Action (CA) 
Det kräver att man ska, antingen om man ska hitta böcker, så 
måste man antingen gå in via datorn eller massa 
katalogsystem och sådant. 

Evaluation (E) 
Och det kräver ändå kognitiv tankekraft.  
 

Källa: Författaren. 

Likt parkområdet så erfordrade inte miljön särskilt långtgående strategier 
av respondenterna. Lisa och Susanna berättade att de främst söker sig till 
ett avskilt ställe i mer rummets perifera delar, Eva tar med öronpropparna 
och Anna ser till att hon har ackumulerat mental energi innan vistelsen. 
Det indikerar på att förekomsten av rumsliga regler begränsar stimulusen 
i miljön, såsom ansträngande ljud- och synintryck (Johansson och 
Rönnbäck, 2014b, s. 15). Samtliga uppskattade just, sett utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv, de rumsliga reglerna på ett bibliotek. 

”På bibliotek finns ju regler. Där får man inte skrika, gapa och springa 
runt.” (Lisa) 

4.1.5 Cafeteria 
Respondenterna skattade tillgängligheten och energiåtgången på en 
cafeteria tämligen olika, se figur 9. Susanna och Eva bedömde miljön åt 
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det positiva hållet, Lisa som något negativ och Anna bedömde 
tillgängligheten till det maximalt negativa. 

 

Figur 9. Tillgänglighetsskattning av en cafeteria.  
Källa: Författaren.  

Susanna uppskattade att det inte var någon musik i cafeterian, se hennes 
narrativ om detta i tabell 19. 

Tabell 19. Susannas narrativ om tillgängligheten på en cafeteria. 

Abstract (A) 
Ja, men just den där när du sa att det inte var någon musik 
så tänker jag att det är i sådana fall ganska bra för mig. 

Complicating Action (CA) 
Men de flesta caféer har ju någon sorts bakgrundsmusik 
eller sådär. 

Resolution (R) 
Och det är ofta det som jag väljer om jag ska, eller nu är jag 
också vegan, så att fika och restauranger måste alltid väljas 
utifrån det också. 

Evaluation (E) 
Men, men, om det också är ett ställe som inte har någon 
musik på i bakgrunden så är det ju liksom, det är nästan lika 
viktigt som om det finns någon veganmat där. 

Complicating Action (CA) 
Ja och sen, men så klart så där skrammel från köket eller disk 
och sådär. Det påverkar ju… det kan ju påverka mycket 
också. 

Evaluation (E) 
Men att sitta och under en högtalare kan också vara helt 
förödande. 

Källa: Författaren.  

Anna delade inte Susanna och Eva syn på tillgänglighetsnivån vid vistelse 
på en cafeteria, se hennes narrativ i tabell 20 om tillgänglighetshindren i 
denna miljö.   
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Tabell 20. Annas narrativ om tillgängligheten på en cafeteria. 

Abstract (A) Där är det… där är ju liksom alla ljud i kubik. 

Complicating Action (CA) 
Många fler, inte bara bestickskrammel, glasskrammel, 
brickor, det är stolar som dras ut. 

Evaluation (E) 
De där jäkla stolarna, de är i regel… alltså det är som att dra 
frigolit på fönster när de där stolarna dras ut. 

Coda (C) 
I regel taskiga golv och inga tassar på stolarna – varför har de 
inte tassar på stolarna? 

Complicating Action (CA) Naturligtvis människors prat, de är där för att prata. 

Evaluation (E) Nej det är så här maximalt nej! 
Källa: Författaren.  

Lisa delade en liknande uppfattning som Anna om cafeteriamiljön, se 
hennes narrativ i tabell 21. 

Tabell 21. Lisas narrativ om tillgängligheten på en cafeteria. 

Abstract (A) 
Ja, jag kan inte göra det som vila eller att det ska vara något 
som ger mig energi. 

Evaluation (E) 
Utan det är alltid en investering, då måste jag välja bort 
något annat för att jag ska orka med den saken. 

Coda (C) 
Det är ungefär som att för friska människor så är det, jag 
menar ”gå på café och slappa” och sådär, det är något som 
är rekreativt ”där vilar jag”. 

Evaluation (E) 
Men alltså för mig så är det på samma spalt där jag har 
”föreläsningar, presentationer, möten” som att sitta på ett 
café med en kompis. 

Complicating Action (CA) 
För det tar så pass mycket energi av allt stimuli runt 
omkring. 

Källa: Författaren. 

Eva uppskattar i regel den belysning som är på cafeterior och bedömde 
precis som Susanna tillgängligheten på en cafeteria som något positiv. Mer 
där till så försöker Eva genom strategier aktivt att eliminera ett fixerat 
rumsligt tillgänglighetshinder för henne vid vistelse, se hennes narrativ 
om detta i tabell 22.  
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Tabell 22. Evas narrativ om tillgängligheten på en cafeteria. 

Orientation (O) 
Det är ganska… nu har jag varit inne på ljus i dom andra. På en 
cafeteria är det ofta ganska dämpad belysning. 

Evaluation (E) Att det är lite mer ”mysbelysning” eller vad man ska säga. 

Orientation (O) 
Och så brukar det vara, det brukar inte eka så mycket när folk 
går eller rör sig. 

Evaluation (E) 

Utan det brukar vara ganska så här… dämpat liksom och att folk 
som går på café också brukar inte vilja vara så högljudda. För 
att oftast pratar man kanske om… lite mer… personliga, alltså 
man sitter, man vill ha en konversation med den man är där 
med. Då vill man inte att hela cafeterian ska höra det. 

Complicating Action (CA) 
Förutom en del. Som tydligen vill prata väldigt högt i en 
mobiltelefon. Så här att alla ska förstå att de har ett viktigt 
samtal på gång. 

Resolution (R) Men oftast pågår det inte så länge. 

Coda (C) 
Så brukar man oftast kunna snacka och du sa att det inte var 
någon musik där. 

Complicating Action (CA) 
Ibland är det ju musik på café men oftast, om det inte är så 
mycket folk, så kan man som be dem och sänka eller stänga av. 

Resolution (R) 
Det har jag gjort. Nu, sen, sen olyckan har jag ju kunnat som så 
här ”skulle du kunna dämpa musiken?”. 

Coda (C) 
Det skulle jag aldrig ha gjort i vanliga fall. För jag har inte tänkt 
på det. 

Resolution (R) 
Men då brukar de oftast vara ganska så här schyssta och göra 
det. 

Orientation (O) Det känns ganska liksom lite… ja, mysigt med caféer. 

Källa: Författaren. 

Förutom att be personalen stänga av musiken så har Eva rumsliga 
strategier för att begränsa de mer dynamiska tillgänglighetshindrena 
genom att söka sig mot rummets mer perifera delar, se hennes narrativ om 
detta i tabell 23.  
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Tabell 23. Evas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier vid ett 
cafeteriabesök.  

Orientation (O) 
Och så brukar jag sätta mig ett hörn. Antingen vid fönstret så 
att man kan titta ut eller typ så att man inte ser allt. 

Resolution (R) Ja så man inte får så mycket stimuli liksom. 

Orientation (O) 
Och inte så nära typ kassan, för där springs det ju alltid utan 
försöka sätta sig som… nästan i andra änden i hörnet. 

Resolution (R) För då går det inte förbi folk heller. 

Evaluation (E) Så får man vara i fred. 

Källa: Författaren.  

Lisa skattade cafeteriamiljön som något negativ, hon söks inte till de mer 
populära cafeteriorna och har likt Eva utarbetade rumsliga 
tillgänglighetsfrämjande strategier, se hennes narrativ i tabell 24.  

Tabell 24. Lisas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier vid ett 
cafeteriabesök.  

Abstract (A) 
Ja, då väljer jag en tid då jag tror att det är mindre folk och jag 
väljer ett café som är mindre populärt… just då. 

Orientation (O) 
Och jag försöker att hitta något bord som är, där det är någon 
av sidorna som är en vägg i alla fall. 

Resolution (R) Så att det inte blir att jag omringas av ljud. 

Källa: Författaren. 

Susanna förflyttar sig också strategiskt mot rummets periferi vid vistelse, 
se hennes narrativ i tabell 25.  

Tabell 25. Susannas narrativ om rumsliga tillgänglighetsstrategier vid ett 
cafeteriabesök. 

Orientation (O) Mm väldigt mycket utifrån hur jag sätter mig. 

Resolution (R) 
Vars det verkar vara bäst förutsättningar att kunna… ja… och 
inte sitta… ja… 

Complicating Action (CA) … inte sitta bredvid barnfamiljen och inte sitta… 

Coda (C) … ja, men sådär, välja liksom. 

Resolution (R) 
Och om det finns något avskilt… avdelning eller liksom något 
annat lite lugnare så sätter jag mig där. 

Källa: Författaren. 
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Att cafeteriamiljön erfordrade ett flertal strategier vid vistelse indikerar på 
ett stimulusrikt rum. Evas strategi om att be personalen stänga av musiken 
var ett sätt att begränsa de uttröttande intrycken, som ljud är för en 
mentalt trött hjärna (Johansson och Rönnbäck, 2014b, s. 24). Att det 
iakttogs strategiska placeringar i rummets mer perifera delar, i en strävan 
för att kunna kontrollera de inkommande intrycken, visar på 
begränsningen i hjärnans filterfunktion hos gruppen (Johansson et al., 
2015).   

4.2 Interaktion med andra besökare i rummet 
Nedan presenteras respondenternas interaktionsskattningar såväl 
narrativ om rummens interaktionsegenskaper. 

4.2.1 Lokalbuss 
I figur 10 visas att samtliga respondenter bedömde lokalbussen som tydligt 
sociofugal, det vill säga interaktionshämmande (Sommer, 1965).  

 

Figur 10. En lokalbuss interaktionsegenskaper. 
Källa: Författaren. 

Anna skattade en lokalbuss interaktionsegenskaper som maximalt 
sociofugala, se hennes narrativ om varför i tabell 26. 
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Tabell 26. Annas narrativ om en lokalbuss interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) 
Det beror på alla omkringliggande ljud och eftersom jag inte 
kan…  

Complicating Action (CA) … rama in fokus på det personen jag pratar med säger. 

Resolution (R) Utan jag tar in allt det där andra också. 

Evaluation (E) 
Så blir det personen säger, det liksom, det blir en enda röra. 
Tillsammans med de andra intrycken och ljuden. 

Coda (C) 
Så jag har ingen behållning, jag kan mycket väl sitta och prata 
och tycka det är trevligt en stund. 

Evaluation (E) 
Men sannolikheten är stor att jag inte kommer ihåg vad som 
är sagt. 

Källa: Författaren. 

Eva poängterar även hon att ljudmiljön i en buss gör det svårt för henne 
att interagera med andra, se hennes narrativ i tabell 27. 

Tabell 27. Evas narrativ om en lokalbuss interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) Det är ljudnivån mycket. 

Orientation (O) 
Att det är väldigt, alltså det är så många olika konversationer 
som är igång samtidigt i en buss, om det är mycket folk. 

Complicating Action (CA) 
Är det lite folk så går det ju bättre, men om det är mycket folk 
så pratas det bakom en, vid sidan om och framför en. 
Samtidigt som man ska prata till någon också. 

Resolution (R) Så man måste… stänga av, försöka. 

Complicating Action (CA) 
Det tar ganska mycket kapacitet att försöka blåsa bort andras 
konversationer för att höra vad den personen man ska prata 
med då, pratar om. 

Coda (C) Så det är väl mest det som är… störande. 

Källa: Författaren. 

Likt Susanna är Eva inne på hjärnans oförmåga att stänga av 
omkringliggande stimuli och att det i sin tur hämmar interaktionen på en 
lokalbuss, se hennes narrativ i tabell 28.  

Tabell 28. Annas narrativ om en lokalbuss interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) Alla intryck tänker jag. 

Resolution (R) 
Allting som också behöver pressas in och som inte… kan 
stängas av liksom. 

Källa: Författaren. 

Samtliga respondenter bedömde att de vid interaktion på en lokalbussresa 
intog ett sociofugalt förhållningssätt till omgivningen, se figur 11.   
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Figur 11. Avståndsförhållandet till andra människor vid interaktion på en lokalbuss. 
Källa: Författaren efter Hall (1963, s. 1009). 

Lisa skattade en åtta på Halls (1963, s. 1009) axel och därmed en maximal 
sociofugal och avståndstagande positionering vid interaktion på en 
lokalbuss. Se hennes om narrativ om detta i tabell 29. 

Tabell 29. Lisas narrativ om interaktionsavståndet på en lokalbuss. 

Evaluation (E) Ja, alltså jag tycker att det är som att gå in i ett fängelse. 

Complicating Action (CA) Man tar sig inte därifrån. 

Resolution (R) 
Utan jag måste sitta kvar där tills jag ska gå av och ibland så går 
jag av även fast jag inte ska gå av, om det är någon som sätter 
sig som vill prata med mig. 

Källa: Författaren. 

Eva bedömde interaktionsavståndet till det näst mest sociofugala, se 
hennes narrativ om detta i tabell 30. 

Tabell 30. Evas narrativ om interaktionsavståndet på en lokalbuss. 

Abstract (A) 
Alltså jag ju är mer så här att jag ”men då sitter jag och tittar ut 

genom fönstret”. 

Orientation (O) Jag vill ha tyst på bussen. 

Coda (C) 
Men det är ju, alltså typ, det är ju… egentligen så lämpar det sig 

till att sitta och prata med den som sitter bredvid men… ja. 

Complicating Action (CA) 
Nej, men det är så mycket ljud så det blir så jobbigt att försöka 

följa en konversation. 

Källa: Författaren. 

Narrativen visar att ljudnivån och övriga intryck på lokalbussen föranleder 
till att miljön upplevs som sociofugal. Respondenterna vittnar om problem 
med att, i en sådan intrycksrik miljö, behålla fokus under samtalets gång. 
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Det är överensstämmande med tidigare forskning om bristerna i den 
selektiva uppmärksamheten hos gruppen (Ziino och Ponsford, 2006). Eva 
placerar dessutom strategiskt ut sin hund, likt ett territoriellt försvar för 
att undvika interaktion (Sommer, 1967). 

”Och så skulle jag sätta henne närmast för då är det ingen som törs gå 
förbi heller.” (Eva)     

4.2.2 Större köpcentrum 
Samtliga respondenter, förutom Eva, bedömde ett större köpcentrum som 
en sociofugal miljö, se figur 12.  

 

Figur 12. Ett större köpcentrums interaktionsegenskaper. 
Källa: Författaren. 

Anna skattade miljön som kraftigt sociofugal, men inte lika 
interaktionshämmande som lokalbussen, se hennes narrativ om varför i 
tabell 31.  

Tabell 31. Annas narrativ om ett större köpcentrums interaktionsegenskaper. 

Orientation (O) 
Lite bättre än bussen, därför här kan vi ju faktiskt gå undan en 
bit. 

Complicating Action (CA) Det går ju inte på samma vis inne i bussen. 

Coda (C) Så där får det bli en minus fyra, på den. 

Resolution (R) 
Och här kan jag väl ta en… här kan jag ta ett närmare fokus, 
bättre fokus med en person närmare genom att vi kan gå 
undan till något hörn eller någon butik där det är lite folk. 

Coda (C) Så där tar jag väl en femma då. 
Källa: Författaren. 
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Lisa bedömde även hon ett större köpcentrum som sociofugalt, se hennes 
narrativ i tabell 32 om vilka interaktionsproblem hon ser på ett större 
köpcentrum. 

Tabell 32. Lisas narrativ om ett större köpcentrums interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) 
Det är ju framförallt det är samma sak som med bussen. Att 
det är så mycket intryck hela tiden och framförallt tycker jag 
ljudet gör det väldigt svårt. 

Complicating Action (CA) 
För att när man ska interagera med någon då måste man 
koppla på hörseln på ett annat sätt, för att man ska lyssna på 
vad de säger, prata och föra ett vettigt samtal. 

Evaluation (E) 
Och när man inte kan välja vad man ska lyssna på, när alla ljud 
kommer in lika mycket, då blir det som att alla ljud runt 
omkring skruvas upp.  

Complicating Action (CA) Också för att jag skruvar upp ljudet på den jag lyssnar på. 

Evaluation (E) Så att det tycker jag är jobbigt. 
Källa: Författaren. 

Annas och Lisas narrativ indikerar på problem med att utkristallisera vad 
avsändaren säger och att orden flyter ihop med omgivningens stimulus, 
vilket i sin tur begränsar interaktionen. Det är överensstämmande med 
kännetecknet om att hjärnfiltret, vars funktion i en sådan situation är att 
sortera ut den relevanta informationen, är kraftigt nedsatt i en mentalt 
trött hjärna (Johansson et al., 2015). 

Eva var den enda som såg miljön som någorlunda sociopetal, se hennes 
narrativ i tabell 33 om hur hon ser på ett köpcentrums 
interaktionsegenskaper. 

Tabell 33. Evas narrativ om ett större köpcentrums interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) Jag gjorde det förut. Jag gör det lite nu också. 

Orientation (O) 
För jag träffar gärna en kompis och går runt där och shoppar 
lite och går och surrar. 

Coda (C) 
Men förut såg jag det kanske mer som att ja men då tog man 
en fika där också och surra. 

Resolution (R) 
Nu… går vi och shoppar och sen går vi någon annanstans och 
fikar. 

Källa: Författaren. 

Anna bedömde sin interaktionsposition i miljön som tämligen sociofugal 
och avståndstagande, Lisa som något mer distanserad och Susanna som 
den näst mest sociofugala positioneringen, se figur 13. Eva skattade 
däremot att hon kunde ha en relativt nära och sociopetal interaktion med 
andra på ett större köpcentrum.  
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Figur 13. Avståndsförhållandet till andra människor vid interaktion på ett större 
köpcentrum. 
Källa: Författaren efter Hall (1963, s. 1009). 

Susanna vill helst inte stanna upp för möten i miljön vilket återspeglar 
hennes interaktionspositionering.  

”Det är ju som att jag kanske inte helst placerar mig alls eller liksom, tar 
mig dit jag ska så fort jag kan, går därifrån.” (Susanna) 

4.2.3 Parkområde 
I figur 14 visas att samtliga respondenter bedömde parkområdet som 
sociopetalt, det vill säga interaktionsfrämjande (Sommer, 1965). 

 

Figur 14. Ett parkområdes interaktionsegenskaper. 
Källa: Författaren. 
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Susanna bedömde parkområdet som högeligen sociopetalt, se hennes 
narrativ om detta i tabell 34.  

Tabell 34. Susannas narrativ om ett parkområdes interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) 
Jamen för att det är… men eller också lättare att så här söka 
sig till avskildhet. 

Coda (C) På något sätt. 

Evaluation (E) 
Att en kan välja själv att det inte är så här ”ja men det här var 
den enda bänken på den här busshållplatsen eller på den här, 
i det här köpcentret så det bara är här jag kan sitta”. 

Resolution (R) Utan att det går att välja, att sitta nära eller långt ifrån andra. 
Källa: Författaren. 

Lisa uppskattar även hon de interaktionsegenskaper som ett parkområde 
innehar, se hennes narrativ i tabell 35. 

Tabell 35. Lisas narrativ om ett parkområdes interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) Ja, dels att det är nära till… där det finns allting. 

Orientation (O) 
Det finns nära till att man ska köpa med sig mat eller köpa 
glass eller gå på någon affär, alltså närheten till.  

Resolution (R) Det är lätt att träffa folk och det finns bra förbindelser dit. 

Orientation (O) 
Och sen just det här att det finns många valmöjligheter vart 
man ska sitta, jag kan välja, jag har stort inflytande själv till vad 
jag får för omgivning runt omkring mig. 

Evaluation (E) Jag kan påverka min situation i hög utsträckning. 
Källa: Författaren. 

Anna är även hon positiv till de förflyttningsmöjligheter som återfinns i 
park och att det i sin tur förenklar interaktionen, se hennes narrativ i tabell 
36. 

Tabell 36. Annas narrativ om ett parkområdes interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) 
Jag kan ta ett stilla samtal med någon där och det ger mig 
någonting. 

Orientation (O) Eftersom återigen vi kan förflytta oss om det blir för mycket. 

Complicating Action (CA) Om det kommer en barngrupp eller någonting sådant där. 

Coda (C) Så där kan vi väl… sätta en etta. 

Evaluation (E) Utifrån att det finns valmöjligheter att variera sig. 
Källa: Författaren. 

Vidare så ser Anna att parken fyller en viktig strategisk funktion, sett 
utifrån sin mentala trötthet, i staden. Se hennes narrativ om det i tabell 37.  
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Tabell 37. Annas narrativ om betydelsen av ett parkområde. 

Abstract (A) 
Svårt och, svårt och svara på kort, men jag kan tänka mig att 
det också har att göra med mina behov för dagen. 

Orientation (O) 
Så att säga, om jag är på väg någonstans, vi ska på bio snart 
eller någonting. Då kan ju det här vara ett utomordentligt ställe 
i stället för att sitta i foajén på bion. Innan filmen börjar. 

Evaluation (E) Mycket bra helt enkelt. 

Coda (C) 

Å andra sidan, är det mycket trafik och det är något ”jippo” i 
staden. Då beror det ju på om jag är intresserad av det där 
”jippot”, då kanske jag har gjort upp en budget för att ”det här 
får kosta”. Nu ikväll är det någon festival och jag tänker vara 
kvar för jag ska lyssna på det här bandet. 

Complicating Action (CA) 
Men då har jag ju en extrem strategi om… hur… att jag får ta 
det lugnt dagen efter och kanske ibland till och med tre dagar. 

Resolution (R) Så allt utifrån… de behov jag hade för att gå dit från början. 
Källa: Författaren. 

Samtliga respondenter skattade parkmiljön som en plats där de kan ha en 
sociopetal och därmed nära interaktion med annan part, se figur 15. Eva 
och Lisa bedömde att de kunde inta det mest sociopetala 
interaktionsavståndet medan Anna och Susanna skattade det näst 
närmsta. 

 

Figur 15. Avståndsförhållandet till andra människor vid interaktion i ett 
parkområde. 
Källa: Författaren efter Hall (1963, s. 1009). 

Eva ser att parken fyller en viktig social funktion sett utifrån den mentala 
tröttheten, se hennes narrativ i tabell 38. 
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Tabell 38. Evas narrativ om betydelsen av ett parkområde. 

Abstract (A) 

Ja men många gånger så kan man känna att man, om man 
ska träffa folk, så ska man ses som hemma. För att det är 
lugnt, det är skönt och då kan man verkligen prata utan att 
det är bakgrundsljud eller musik eller stök från folk som gör 
att liksom. 

Complicating Action (CA) 
Men då till slut kan det kännas ganska… alltså som att man 
låser in sig. 

Evaluation (E) 
Även fast man är med vänner så är man bara ”hemma” eller 
”hemma hos någon”. 

Coda (C) 
Men nu när det börjar bli sol, vår och man kan vara ute i en 
park då det blir det lite mer… att man, hittar på någonting. 

Orientation (O) 
Även fast man hittar på någonting när man ses hemma så är 
det som en mer… man känner sig mer normal att få gå och 
hänga i parken liksom. 

Källa: Författaren. 

4.2.4 Bibliotek 
Lisa bedömde biblioteket som varken sociofugalt eller sociopetalt, Anna 
och Eva som tämligen sociopetalt och Susanna som ytterst sociopetalt, se 
figur 16.  

 

Figur 16. Ett biblioteks interaktionsegenskaper. 
Källa: Författaren. 

”Prata det går också bra på ett bibliotek, förutom att en inte ska prata på 
ett bibliotek.” (Susanna)  
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Kluvenheten till trots såg Susanna att de rumsliga reglerna och valfriheten 
i ett bibliotek föranledde sociopetala rumsliga egenskaper, se hennes 
narrativ i tabell 39.  

Tabell 39. Susannas narrativ om ett biblioteks interaktionsegenskaper. 

Orientation (O) 
För att det är… en väldigt lugn miljö där det är förutsatt att det 
ska vara lugnt. 

Evaluation (E) Så att andra och att min egen samtalston kan vara ganska låg. 

Resolution (R) 
Och att det ändå går fram liksom. Ingen behöver överösta 
någon och att det går att hitta avskilda platser. 
 

Källa: Författaren. 

Anna insåg att tystnadsnormen på ett bibliotek hade satt sina spår under 
hennes uppväxt, men att rådande rumslig norm idag var till fördel för 
henne, se hennes narrativ om detta i tabell 40. 

Tabell 40. Annas narrativ om ett biblioteks interaktionsegenskaper. 

Orientation (O) 
Så är ju biblioteket behagligt ljudmässigt för att det inte är så 
mycket störande ljud. 

Coda (C) 
Det andra med uppfostran sitter ju mer att helt enkelt inte 
störa andra. Som är fokuserade på sitt. 

Resolution (R) 
Men utifrån mitt fokus på ett samtal så skulle det vara en 
snabbare kanal att ta in vad en annan person säger. 

Complicating Action (CA) Därför att det inte är så mycket störande ljud i ett bibliotek. 

Evaluation (E) Dock så är det ju inte 100 %. 

Coda (C) 
Det här är ju optimalt. Nu är det några bilar som kör där ute 
och jag hör allihop för att jag kan inte stänga av dem men. 

Resolution (R) 
Men det här är ju… det här är ju en plus femma om man jämför 
bibblan som då får en plus tre. 
 

Källa: Författaren. 

Samtliga respondenter kunde ha ett nära och därmed sociopetalt 
förhållningssätt till andra vid interaktion i ett bibliotek, se figur 17.   
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Figur 17. Avståndsförhållandet till andra människor vid interaktion på ett bibliotek. 
Källa: Författaren efter Hall (1963, s. 1009). 

Lisa bedömde miljön som varken sociofugal eller sociopetal, tidigare sett i 
figur 16, då det inte är plats hon aktivt skulle välja för interaktion. Eva ser 
däremot att ett bibliotek är en interaktionsfrämjande miljö där hon kan ha 
ett sociopetalt avståndsförhållande till motparten, men likt Susanna och 
Anna var hon något kluven.   

”Alltså jag har ju lärt mig att man är tyst på biblioteket. Så jag skulle ju 
säga ’ajabaja’.” (Eva) 

Se Evas narrativ om varför, uppfostran till trots, ändå ser ett bibliotek som 
en sociopetal miljö i tabell 41.  

Tabell 41. Evas narrativ om interaktionsavståndet på ett bibliotek.  

Orientation (O) 
Men alltså jag har ju varit på bibliotek och jobbat med en 
kompis. 

Coda (C) 
Som vi brukar som… man är ganska ensam som forskare. 
Alltså, man gör ju sitt. Jag sitter ju med min avhandling och 
hon sitter med sin avhandling. 

Orientation (O) 
Men då ibland har vi farit ner på biblioteket för att jobba 
tillsammans. 

Evaluation (E) 
Fast vi sitter med varsin grej och på så vis är det ju en jättebra 
miljö. 

Resolution (R) 

För att vi sitter ju och sen kan man ju som… prata lite 
försiktigt med varandra emellan. Och sen gå och fika 
någonstans och bara… så på så vis är det ju en väldigt bra 
miljö för mig. 

Evaluation (E) 
För att jag kan umgås med henne, vi kan vara där men det är 
ju mindre jobbigt än om vi skulle sitta… i korridoren här eller i 
typ på ett café eller någonting. Så är det ju en bättre miljö. 

Källa: Författaren. 



45 
 

De rumsliga reglerna och normsättning som återfinns i en biblioteksmiljö 
har som syfte att begränsa stimulusen i rummet. Narrativen vittnar om att 
hjärnans selektiva uppmärksamhetsförmåga, i en jakt på utsorteringen av 
den relevanta informationen för stunden (Ziino och Ponsford, 2006), inte 
går på högvarv vid interaktion på ett bibliotek.  

4.2.5 Cafeteria 
Respondenterna hade vitt skilda åsikter om en cafeterias 
interaktionsegenskaper, se figur 18.   

 

Figur 18. En cafeterias interaktionsegenskaper. 
Källa: Författaren. 

Lisa bedömde en cafeteriamiljö som tämligen sociofugal, se hennes 
narrativ om varför i tabell 42. 

Tabell 42. Lisas narrativ om en cafeterias interaktionsegenskaper. 

Complicating Action (CA) 
För att det är… alla är där för att prata och vi är förpackade på 
en väldigt liten yta, väldigt många som vill prata. 

Evaluation (E) 
Och jag kan inte välja vad jag ska lyssna på och jag hör fjorton 
samtal samtidigt. 

Complicating Action (CA) 
Plus någon som håller på att tappa sina bestick som blir någon 
sådan här ”kajiiing” precis mitt i allt. 

Källa: Författaren. 

Anna skattade miljön som maximalt sociofugal, se hennes narrativ om 
varför i tabell 43.  
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Tabell 43. Annas narrativ om en cafeterias interaktionsegenskaper. 

Evaluation (E) Nej, inte om det ska ge mig någonting. 

Coda (C) Allt kan ju ha olika syften. 

Evaluation (E) 
Om jag bara ska träffa någon för att ”bekanta mig” och hälsa, 
ja visst. Men inte om det ska… avhandlas något som jag 
behöver komma ihåg. 

Källa: Författaren. 

Anna bedömde att hon iakttog den mest sociofugala 
interaktionspositioneringen i en cafeteriamiljö, Lisa som något 
avståndstagande i sin positionering medan både Susanna och Eva kunde 
ha en sociopetal interaktion i rummet, se figur 19. 

 

Figur 19. Avståndsförhållandet till andra människor vid interaktion på en cafeteria. 
Källa: Författaren efter Hall (1963, s. 1009). 

Susanna bedömde en cafeteriamiljö som tämligen sociopetal såväl som en 
plats där hon kunde ha ett nära förhållningssätt vid interaktion, tidigare 
sett i figur 18 och 19. Hon identifierar fördelar i ljudnivån och att det 
generellt finns valmöjligheter gällande placering i rummet, vidare så ser 
hon att en cafeteria saknar en magnitud av dynamiska hinder, se hennes 
narrativ om detta i tabell 44. 
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Tabell 44. Susannas narrativ om en cafeterias interaktionsegenskaper. 

Coda (C) Mm… ja… jag är inte säker. 

Orientation (O) 

Jo men jag tänker ändå att… att det är ju… ja men jämfört med 
många andra platser så är det ju ändå en plats som… som det 
på något sätt går att få ha fokus på att sitta och prata med 
någon. 

Complicating Action (CA) 
Och att det inte är så många andra som eller… ja, det dyker inte 
upp nya… en behöver inte förvänta sig att det kommer någon 
och avbryter eller liksom någon annan som lägger sig i. 

Resolution (R) 
Utan det går ändå att fokusera på den, det sällskapet som jag 
är där med. 

Evaluation (E) 
Eller om jag sitter själv att så här att det är ”okej” att sitta själv 
och inte kommunicera med någon annan.  

Orientation (O) 
För att det liksom är en miljö som ändå är lite så här tänkt för 
att en ska föra samtal med någon. Eller sitta själv. 

Evaluation (E) 
Men… ja och som sagt i vissa fall, om ingen annan är där till 
exempel, så är det ju en jättebra miljö. 

Complicating Action (CA) 

Men… om andra är där så kan det vara svårare men… men det 
är ju ändå en miljö som jag själv ändå fortfarande tänker så här 
att det är någonting, där, dit jag kan gå om jag vill samtala med 
någon. 

Källa: Författaren. 

Eva var den respondent som bedömde cafeteriamiljön som mest 
sociopetal såväl som en plats där hon kunde iaktta det närmaste 
avståndsförhållandet vid interaktion, tidigare sett i figur 18 och 19. Se 
hennes narrativ om vilka interaktionsfrämjande faktorer hon ser på en 
cafeteria i tabell 45. 

Tabell 45. Evas narrativ om en cafeterias interaktionsegenskaper. 

Abstract (A) 
Det är just att de har både… alltså myspys-belysning och att 
det finns… ja men det är ju oftast ganska bra så här avvägt. 

Evaluation (E) Att man får sitta som i fred. 

Resolution (R) 
Alltså de har ju oftast tänkt till liksom i… att man ska kunna 
sitta där och surra. Och ändå få känna liksom att man är… inte 
där med alla på caféet utan det är med den man kom dit med. 

Coda (C) 
Så att säga. Hoppas jag att de har tänkt till med när de har 
byggt. 

Orientation (O) Men det verkar ju som så på många caféer i alla fall. 
Källa: Författaren. 
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Enligt Johansson et al. (2009) är minnesproblem ett kännetecken för 
mental trötthet, vilket Annas narrativ vittnar om i samband med 
interaktion på en intrycksrik cafeteria. Lisas upplevelse om att höra fjorton 
samtal samtidigt vid vistelse på en cafeteria stämmer överens med 
nedsättningen i filterfunktionen i en mentalt trött hjärna (Johansson et 
al., 2015). Susanna och Eva fann dock att de i miljön med strategier kunde 
föra samtal och interagera med andra.  

4.3 Sammanfattning narrativ 
Vilka huvudsakliga tendenser kan man urskilja i de narrativ som 
presenterats för respektive respondent och typmiljö? Här sammanfattas 
kort de flest förekommande narrativa elementen av respondenterna i de 
mest frekventa narrativa beståndsdelarna.  

Complicating Action (CA) förekom i samband med beskrivningen av de 
rumsrelaterade problemen i typmiljöerna, via de narrativa elementen: 
ljud- och ljusstimulus, okontrollerade händelser och svårigheten med att 
ta kontroll över intrycksflödet.  

Den narrativa beståndsdelen Complicating Action (CA) följdes ofta av 
Evaluation (E). I svårtillgängliga miljöer betonades vilka negativa 
konsekvenser vistelsen får för den mentala tröttheten. Evaluation (E) 
förekom även i den narrativa strukturen avseende miljöer med en 
uppfattat god tillgänglighet för att där betona rummets positiva 
egenskaper. Följande element kan urskiljas: minnesproblem, extensiv 
mental återhämtningstid och rumslig valfrihet. 

Resolution (R) förekom i samband med vad vistelsen i typmiljön 
medförde, med element såsom: rumsliga handlingsstrategier och 
typmiljörelaterad problemlösning. 

4.4 Lämpliga lagstödda tillgänglighetsåtgärder 
Respondenterna fann att ett flertal åtgärder skulle kunna göras för att 
förbättra tillgängligheten för dem. I de främsta fallen handlade det om 
materialval såsom ljuddämpning och ej ljusreflekterande golv- och 
väggmaterial för att begränsa uttröttande stimulus i miljön. En konkret 
åtgärd som lyftes var musikförbud på publika lokaler såsom i köpcentrum, 
för att därmed eliminera ett fixerat rumsligt tillgänglighetshinder. Det är 
en åtgärd som både leg. psykolog Andersson och folkhälso- och 
tillgänglighetsstrateg Iseklint förordade som vettig för att således avhjälpa 
ett tillgänglighetshinder för gruppen.  

Det har inte hittats rättspraxis om vilka lagstadgade tillgänglighetsskydd 
personer med mental trötthet har på allmänna platser och lokaler dit 
allmänheten har tillgång till, därmed så utförs en lagtolkning. Läses 8:1 3 
p i den svenska plan- och bygglagen (2010:900) så skall byggnader dit 
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allmänheten har tillträde till, det vill säga publika lokaler, vara tillgängliga 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Personer 
med mental trötthet lider inte av en nedsatt rörelseförmåga, utan det är 
definitionen av rekvisitet orienteringsförmåga som är centralt i det 
aktuella fallet. Enligt Boverkets föreskrifter så kan det innefatta personer 
med kognitiv nedsättning efter en hjärnskada (Svensson, 2011, s. 13). Å 
ena sidan kan det argumenteras att en nedsatt kognitiv 
orienteringsförmåga rent krasst behandlar förmågan att hitta från ”punkt 
A till punkt B”, något som gruppen primärt inte har problem med. Å andra 
sidan kan det argumenteras att rekvisitet orientering även behandlar 
förmågan att orientera sig i ”tid och rum”. Respondenterna vittnar om 
problem med just denna form av orientering och att en form av 
flyendemekanism triggas igång vid vistelse i intrycksrika rum. Det innebär 
således att rumsberoende stimulus och en avsaknad avskildhet är ett 
tillgänglighetshinder för gruppen.  

Görs en ändamålstolkning med tillgänglighetsskydden i plan- och 
bygglagen (2010:900) så förefaller det saknas rimliga argument varför 
personer med mental trötthet skall exkluderas från skydden. Att kognitiv 
nedsättning efter hjärnskada exemplifieras i Boverkets föreskrifter 
(Svensson, 2011, s. 13), styrker detta ännu mer. Likaså i förarbetet till 
plan- och bygglagen (2010:900) betonas vikten av att alla 
samhällsgrupper, såsom de med funktionsnedsättning, ska uppleva 
tillgänglighet och användbarhet i bebyggelsen (Proposition 2009/10:170, 
s. 163). Det argumenteras därmed att personer med mental trötthet 
omfattas av orienteringsrekvisitet och således innehar 
tillgänglighetsskydd på publika lokaler 1 såväl som på allmänna platser 2. 
Ett tillgänglighetshinder såsom musik på en publik lokal bör därmed 
avhjälpas med stöd av PBL 8:2 3 p, då det både är lättgenomförligt sett 
utifrån ett praktiskt såväl som ekonomiskt perspektiv. Likande föreslagna 
åtgärder såsom ljuddämpande dukar på cafeterior, tassar på stolar eller 
gångmattor på bibliotek bör också betraktas som sådana åtgärder som 
enkelt kan avhjälpa tillgänglighetshinder. 

I lokalbussen önskades det en bättre ljudisolering men även möjlighet till 
avskilda platser som ej var belägna i bussens ”dragspelsdel”. Det var en 
åtgärd som Iseklint såg som lämpad och genomförbar. Hon var även inne 
på att försöka implementera rumsliga regler på bussen, likt på ett 
bibliotek, med förmaningar om att hålla ljudnivån nere. Läses 2 § 2 st i lag 
(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik skall kollektiva 
färdmedel i möjligaste mån vara lämpade till dem med funktionshinder. 
Därmed så finns det lagstöd för att rättsligt pröva huruvida sådana 

                                                           
1 Plan- och bygglagen (2010:900) 8:1 3 p 
2 Plan- och bygglagen (2010:900) 8:12 1 st 
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kognitivt tillgänglighetsfrämjande åtgärder på en lokalbuss kan 
genomföras.   

För parkområden, vilket är allmänna platser, önskades det en utökad 
möjlighet till avskildhet för att förbättra tillgängligheten i miljön och 
därmed undfly dynamiska hinder, exempelvis folksamlingar och mobila 
ljudkällor i närområdet. En sådan tillgänglighetsfrämjande åtgärd på 
allmän plats bedöms utifrån PBL 8:12 2 st och att hinder för 
användbarheten skall avhjälpas om tids- och kostnadsaspekten för 
avhjälpningen är rimlig. Ett av åtgärdsförslagen var att skapa en avskild 
berså i parkområdets mer perifera delar, vilket bör betraktas som en rimlig 
åtgärd sett utifrån tids- och kostnadsaspekten. Förutom materialval, så var 
just möjligheten till avskildhet i stadens olika rum ett centralt tema för 
respondenterna. Folkhälso- och tillgänglighetsstrateg Iseklint såg att en 
potentiell risk föreligger i att sådana avskilda platser försvinner allt mer 
då staden förtätas. Om det exempelvis planeringsskedet, i en jakt på 
markanvändningsoptimering, tas parkområden i anspråk för bebyggelse. 
Personer med mental trötthet behöver just en sådan avskildhet för att 
förmå hjärnan att regenerera den mentala energin (Rönnbäck et al., 
2007). Narrativen från Anna, tidigare presenterat i tabell 37, styrker den 
oasliknande såväl som strategiska funktion ett parkområde kan ha för en 
person med åkomman, ett område där det saknas fixerade såväl som 
extensiva dynamiska hinder. Just att förebygga dynamiska hinder i 
planeringen var något som leg. psykolog Andersson argumenterade för. 
Att i planeringsskedet ha kunskap om vad rumsliga intrycksflöden innebär 
för en person med funktionsnedsättningen mental trötthet. Hon såg en 
fördel i att begränsa öppenheten i publika lokaler såväl som på allmänna 
platser och att därmed minska samt sträva mot att kanalisera de 
dynamiska intrycken.  
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5. Diskussion 
I rum med hög stimulus har respondenterna genomgående strävat mot att 
söka sig till miljöns ytterkanter, såsom köpcentrumets toaletter eller 
fönsterplatser på en cafeteria. Svaren visar på att de inte enbart gör det 
strategiskt i en jakt på att förbättra tillgängligheten utan även för att 
rummets mer perifera delar är bättre lämpat sett utifrån 
interaktionsmöjligheterna med andra besökare i miljön. Narrativen om 
interaktion har nästan uteslutande direkt kopplats ihop med 
kognitionsaspekter och inte kulturella normer såsom Halls (1963) sex 
icke-verbala koder. Om än, så torde sådana kroppsliga interaktionsnormer 
ligga latent kvar, men att dessa är underordnad den mentala tröttheten. 
Med andra ord så torde även en person med mental trötthet distansera sig 
och därmed anta en mer avståndstagande interaktionspositionering om en 
icke-verbal kod bryts. Ändock, om interaktionspositioneringen blir 
närgången och sociopetal eller distanserad och sociofugal tycks dock 
främst härröra från faktorer såsom rummets utformning, dess 
stimulusnivå, om det finns en lättfunnen avskildhet eller om det enkelt går 
att ta sig därifrån. Respondenterna vittnade om att en sådan möjlighet till 
avskildhet och rumslig flexibilitet, såsom enkel förflyttning till en 
stimulusfri zon i de mer perifera delarna, är av stor betydelse för att miljön 
ska bedömas som sociopetal.  

Det har framkommit att de rumsliga strategierna har en högst essentiell 
funktion gällande tillgänglighets- och interaktionsaspekterna. I narrativen 
för de olika typmiljöerna har det framkommit ett flertal strategier för att 
dels begränsa intryckskällorna för att värna om den mentala energinivån 
och dels för att begränsa möjligheten till interaktion. Strategier såsom 
territoriella försvar, begränsad möjlighet till ögonkontakt och hörlurar 
användes för att påvisa att interaktion ej är önskvärd men även för att 
begränsa intrycksflödet till hjärnan. Likaså har det i studiens resultatdel 
framkommit rumsliga strategier för att förenkla interaktion, mönstret är 
dock detsamma, att tillgängligheten och möjligheten till interaktion 
främjas mest i rummets mer perifera delar. Ett försök att kontextualisera 
detta dynamiska samband mellan stimulus, tillgänglighet och interaktion 
i ett rumsligt sammanhang för personer med mental trötthet visas i figur 
20 och figur 21. Figurerna visar att avståndet från rummets primära källa 
av stimulus, där det erfordras mest kognitiv arbetsinsats, i sin tur påverkar 
tillgängligheten såväl som interaktionsmöjligheterna i miljön. 
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Tillgänglighetsproblematiken såväl som de bristfälliga 
interaktionsegenskaperna på en lokalbuss kan därmed förklaras av att 
miljön har en total avsaknad av rumslig periferi och övergångszon, 
bussens kaross utgör en sorts inhägnande barriär i ett rum fullt av stimuli. 
Trots att respondenterna vittnade om att de i hjärtat vill kunna föra ett 
samtal med reskamraten så förhindrar hjärnan detta, varpå miljön blir 
sociofugal. Eftersom busskarossen begränsar distanseringsmöjligheterna 
så finns det just inga andra sätt att dra sig undan, när en konversation väl 
har startat, än att lämna bussen. Vid vistelse i ett i större köpcentrum är 
själva entrén till byggnaden även en ingång till epicentrumet, det är här 
besökaren möts av flödet av människor såväl som ljudintrycken inom 
byggnadens väggar. Var övergångszonen och periferin återfinns är helt 
beroende på hur de rumsliga intrycksflödena förhåller sig. 
Respondenterna vittnade om en hög mobilitet som strategi för att 
undkomma hindren och fly undan till rummets mer avskilda delar. I 
parkområdet är däremot den rumsliga periferin lättfunnen och det saknas, 
såvida inte någon spontanföreställning äger rum, ett epicentrum av 
intryck. Kommer det exempelvis krävande intryck från bänkgrannen så 
går det att enkelt via övergångzonen av intryck ta sig till periferin och 
avskildhet igen. Biblioteksmiljön påminner om den i parkområdet, ett 
tydligt epicentrum saknas och de rumsliga reglerna innebär en låg 
stimulusnivå men även att avskilda rum kan hittas. I en cafeteriamiljö 
tycks epicentrumet vara alldeles vid disken och att det i övrigt råder ett 
utspritt intrycksflöde främst från besökarnas prat.  

Bedöms det att personer med mental trötthet har tillgänglighetslagstöd 
förändrar det studiet i planeringsskedet tämligen markant. Planerare bör 

Figur 21. Rummets interaktionsegenskaper 
för personer med mental trötthet.  
Källa: Författaren. 

Figur 20. Rummets tillgänglighetsnivåer  
för personer med mental trötthet.  
Källa: Författaren. 
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då ha såväl rumsliga intrycksflöden, begränsad stimulusnivå och 
möjlighet till lättfunnen avskildhet i åtanke under planeringsskedet. Görs 
det sådana kognitiva tillgänglighetsanpassningar så torde även det 
förändra gruppens rörelsemönster, handlingsstrategier och 
interaktionsmöjligheter vid rumsvistelse. Det bör även ligga i affärsidkares 
och dylika publika lokalinnehavare intresse att främja tillgängligheten för 
personer med mental trötthet, i synnerhet då de föreslagna åtgärderna är 
lättgenomförbara sett utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. Likaså 
skulle sådana åtgärder ge tillträde för ytterligare en konsumentgrupp.   

Något som är intresseväckande är hur pass olika respondenterna bedömde 
tillgängligheten såväl som interaktionsegenskaperna i cafeteriamiljön. Det 
berodde dock inte enbart på rummets inbyggda egenskaper som sådana, 
utan den sociopetala skattningen var föranledd av extensiva rumsliga 
strategier. Genom att använda rumsstrategiska placeringar mot den 
lugnare periferin minskades de intryck som förordas av hjärnan att 
kanalisera. En eliminering av fixerade intryckskällor åstadkoms genom att 
be personalen stänga av musiken och att öronproppar användes för att 
begränsa de kvarvarande ljudintrycken i miljön. Det indikerar på att om 
ett behov finns för rumsvistelse kan den med mental trötthet nästintill 
göra allt i sin makt för att ta kontroll över rummet och dess intryckskällor. 
Troligtvis har själva intresset och den emotionella betydelsen av att 
befinna sig i miljön en del i hur de rumsliga tillgänglighetshindrena 
hanteras. Det är mycket möjligt att denna emotionella rumsliga betydelse 
främst härstammar från det premorbida stadiet, det vill säga, hur 
cafeteriamiljön uppfattades innan hjärnskadan. Betydande i den mening 
att det eventuellt sågs som en rekreativ plats för umgänge med vänner 
likaså som en normativ interaktionsmiljö. Spår från detta premorbida 
stadium kan även ses i narrativen om biblioteksmiljön, där majoriteten av 
respondenterna såg rummet som sociopetalt, om än att uppfostran om 
rumsligt tystnadsbeteende fortfarande är högst reell. Normsättningen i 
biblioteksmiljön har efter hjärnskadan vänts till deras favör och är idag 
något som förbättrar tillgänglighets- såväl som interaktionsaspekterna. 
Ändock, något av en intressekonflikt mellan det premorbida och 
nuvarande stadiet kan urskiljas i narrativen om miljön. Normer från innan 
hjärnskadan tycks påtala att rummet är interaktionsolämpligt, medan 
rumsuppfattningen efter hjärnskadan verkar påtala att miljön är lämplig 
för möten och samtal. Således tycks det finnas en motsägelse om 
rumsuppfattningen mellan dessa två stadier som tas till uttryck i 
narrativen.   

Lyfts perspektivet ytterligare till en makronivå av stadsmiljön så 
identifierade respondenterna den viktiga funktion ett parkområde 
innehar. Narrativ om att det är en plats där de kan känna sig ”normala” 
och åtnjuta stadsvistelse tillsammans med vänner, till exempel köpa fika 
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på ett ställe för att sedan förtära den medköpta matsäcken i parken. Lika 
viktigt som den sociala aspekten är att samtliga beskrev att parkområdet 
var en av få miljöer som gav mental energi. Det tyder på att miljön kan ha 
en funktion att reda upp det kognitiva kaos som uppstår i en mentalt trött 
hjärna efter exempelvis en bussresa. Att värna om sådana oaser där man 
finner avskildhet från stadens intryck, anses som högst viktigt. Det kan 
vara en anledning till att personer med mental trötthet överhuvudtaget 
förmår sig att besöka stadsmiljön, just för att det finns en plats där de kan 
regenerera den mentala energin. Ett parkområde kan fungera som ett 
stillsamt nav för att bespara såväl som att ansamla mental energi till övriga 
önskvärda stadsaktiviteter. Det bedöms som ytterst viktigt, sett utifrån en 
stads makroperspektiv, att sådana områden tillåts vara oexploaterade just 
för att de fyller en sådan essentiell funktion. Att funktionsnedsättningen 
mental trötthet inte syns och till sin natur är svår att mäta ökar enbart 
betydelsen av att i planeringen ha insikt och kunskap om gruppens 
upplevelse av rumsliga hinder; för att därmed kunna skapa en tillgänglig 
miljö. En tydlig riktlinje är att det i planeringsskedet skall utses platser för 
kroppsvila såväl som för hjärnvila och därmed aktivt arbeta för att 
förhindra att stadens intryck blir överväldigande.  

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det tvärvetenskapliga området mellan neuropsykologi och kulturgeografi 
är ett tämligen outforskat vatten, därmed finns ett flertal intressanta 
studier att göra. Ett förslag är att göra en tidsgeografisk studie på personer 
med mental trötthet jämfört med en frisk kontrollgrupp, för att utröna om 
det kan påvisas några skillnader i vardagsmönstret relaterade till den 
mentala energinivån. Det skulle även vara intressant med en studie om 
eller hur mobiliteten förändrats efter att ha drabbats av 
funktionsnedsättningen, med andra ord, om tröttheten påverkar 
mobilitetsaspekten. Ett ytterligare förslag är att utföra en riktad studie 
mot rumsuppfattningen, om det kan påvisas skillnader i det premorbida 
stadiet jämfört med det nuvarande. Ett avslutande förslag är att studera 
vilka miljögestaltningar som fungerar respektive inte fungerar i olika typer 
av stadsmiljöer.  
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6. Sammanfattning 
Studien syftade till att utifrån fem olika typmiljöer i stadsbilden undersöka 
tillgänglighets- och interaktionsaspekten för personer som är drabbade av 
mental trötthet. Typmiljöerna som studerades var: lokalbuss, större 
köpcentrum, parkområde, bibliotek och slutligen en cafeteria. Samtliga 
miljöer hämtades från Umeå stad, men ansågs applicerbara på de flesta 
stadsmiljöer. Vidare så undersöktes om och vilka rumsliga 
tillgänglighetsfrämjande strategier respondenterna använde sig utav i 
dessa typmiljöer. Slutligen studerades om det finns 
tillgänglighetsfrämjande åtgärder som har lagstöd för personer som lider 
av mental trötthet. För att undersöka det valda ämnesområdet valdes en 
kvalitativ intervjustudie med fördjupningen narrativ analys och 
Labovtabeller. Intervjuerna kombinerades med en virtuell stadsvandring 
där ett bildspel över respektive typmiljö visades. Urvalet av respondenter 
bestod av tidigare och nuvarande patienter på Neurorehab vid Norrlands 
Universitetssjukhus, varav samtliga i dagsläget lider av mental trötthet 
efter en lätt traumatisk hjärnskada. För att studera möjligheten om 
lämpliga åtgärder i dylika typmiljöer gjordes kompletterande intervjuer 
med leg. psykolog Sara Andersson på Neurocentrum vid Norrlands 
Universitetssjukhus och Ann-Margrethe Iseklint, folkhälso- och 
tillgänglighetsstrateg vid Umeå Kommun.     

Resultatet visar att rummets nivå av tillgänglighet och 
interaktionsegenskaper varierar kraftigt mellan de olika typmiljöerna. 
Vidare så identifierades ett nära samband mellan tillgänglighet och 
interaktion, en tendens att i miljöer där dålig tillgänglighet råder är även 
rummets interaktionsegenskaper till det sämre. Det innebar att 
respondenterna bedömde platser med hög stimulusnivå och utan 
möjlighet till avskildhet som sociofugala, miljöer med det omvända 
förhållandet ansågs sociopetala. Nivån av interaktionsavstånd tycks 
primärt härröra från vilken interaktionsnivå den mentalt trötta hjärnan 
förmår, men att kulturella interaktionsnormer ändå torde ligga latent 
kvar, dock att normsättningen är underordnad de rumsligt relaterade 
interaktionsaspekterna. De rumsliga tillgänglighetsstrategierna tenderade 
att vara mer extensiva i stimulusrika miljöer och att dessa strategier även 
påverkade interaktionsmöjligheterna. Det hittades ingen rättspraxis om 
personer med mental trötthet omfattades av tillgänglighetslagstöd, därav 
gjordes en lagtolkning. I tolkningsprocessen bedömdes det att personer 
med mental trötthet högst rimligtvis omfattas av rekvisiteten för 
tillgänglighetsanpassning i den svenska plan- och bygglagen (2010:900) 
och därmed är en grupp vars tillgänglighetshinder skall avhjälpas på 
allmänna platser samt lokaler dit allmänheten har tillgång till. Essentiella 
funktioner i stadsmiljön som identifierades för personer med mental 
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trötthet var främst möjligheten till en lättfunnen avskildhet och en 
begränsad stimulusnivå i rummet. Det bedömdes att planerare ska ha 
sådana aspekter i åtanke och värna om att stadsnära grönområden får vara 
avskilda i en strävan för en ökad tillgänglighet i stadsmiljön för gruppen. 
Tolkningen av resultatet föranledde till att en modell skapades som kan 
illustrera förhållandet mellan stimulus, tillgänglighet och interaktion i 
rummet för personer med mental trötthet.   
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Bilaga 1. Fältanteckningar från stadsvandringen  

Lokalbuss 
Lite prat. Halvfull buss. Gnissel i ”dragspelsdelen”. Vägljud.  

Större köpcentrum  
Möts av musik i vindfånget. Olika butiker spelar just sin musik. Högtalare 
i undertak. Stark armatur. Folktätt. Mycket rörelse. Studsande ljud.  

Parkområde 
Något buller från vägen, annars tyst. Småprat hörs av förbipasserande. 
Lite folk. 

Bibliotek 
Småpratigt i låg ton, annars tyst. Några skratt bröt igenom. Vissa besökare 
pratade i mobiltelefon. 

Cafeteria 
Ingen musik. Pratigt. Inte en massa spring utan folk satt ned med sina 
bordskamrater. Skrammel från bestick och glas. Inget studsande ljud. 

  



 

Bilaga 2. Frågemanual 
Rumslig tillgänglighet 

Hur ser du på tillgängligheten i denna miljö sett utifrån din mentala 
trötthet?  

Vad är positivt med den här miljön? 

Vad är negativt med den här miljön? 

Finns det rumsliga hinder i denna miljö? 

Hur får rummet dig att känna, tar eller ger miljön energi? 

Får vistelse i sådan här miljö konsekvenser för dig? 

Strategier 

Med utgångspunkt från att du ska vistas i miljön, antar du då förberedande 
strategier?  

Samma utgångspunkt som ovan, antar du några strategier under själva 
vistelsen? 

Drar du dig från att vistas i en sådan miljö?  

Interaktion 

Ser du rummet som en lämpad plats för dig att möta och samtala med 
andra människor? 

Vilka rumsliga omständigheter påverkar interaktionen för dig? 

Hur placerar du dig i rummet? 

Åtgärder 

Finns det några åtgärder som skulle kunna göras för att förbättra 
tillgängligheten för dig?  

  



 

Bilaga 3. Bilder från stadsvandringen 
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