
DAGS ATT TRAPPA UPP 
TILLGÄNGLIGHETEN 
FÖR ÄLDRE
En analys och ett förslag till 
förbättringar av Galgamarken

Kandidatarbete
Fysiskplanering

BTH, 15 hp 
Anders Årman

Handledare: Rolf Möller

2012-05-21





SAMMANFATTNING

3

Uppsatsen riktar sig till att öka tillgängligheten 
för äldre i Galgamarken, ett område som 

pekas ut som ett typisk exempel för problemet. 

Problemet är mycket aktuellt med en befolkning 
vars andel äldre ökar. Enligt regler fastslagna av 
Förenta nationerna, regler som Sverige beslutat 
att följa, så ska svenska myndigheter planera 
för samhällets svagaste grupper. Teori av goda 
lösningar som möjliggör god tillgänglighet gås 
igenom och olika forskares synpunkter ger en 
bred bild på hur lösningarna kan utformas.

Genom användning av stråkstrategi så  
identifieras stråk med särskilt behov av  
åtgärder. Åtgärdas de utvalda stråken så kommer  
den generella tillgängligheten öka på 
Galgamarken. Situationen mellan teori och 
praktiskt utförande analyseras. De olika utvalda 
platsernas inventerade problem redogörs och 
argumenteras de varför några av platserna inte 
åtgärdas. 

Sedan görs ett förslag på åtgärder för de 
valda platsernas tillgänglighetsproblem. Detta 
görs genom först beskriva den övergripande 
planeringen om hur stråk kommer bindas 

samman och vilka effekter detta kan ge. Sedan gås 
generella lösningar igenom, lösningar som inte 
behöver vara platsbundna. Tillslut gås de olika 
platsernas lösningar igenom, var plats för sig. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om 
uppsatsens syfte, frågor och hur dessa besvarats. 
Kritik riktas mot metoderna och resultaten  som 
beskrivs och utformas i uppsatsen. 
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BAKGRUND
Som student vid Blekinge tekniska högskola 

så går jag i Galgamarkens backar varje dag. 
Återkommande är tankarna om hur obekväma 
backarna är att gå i och hur backarna är livsfarliga 
under vintertid. Min åsikt kan läggas på högen 
av liknande åsikter från andra studenter vid 
BTH. Jag ser ofta äldre människor i området och 
undrade om de kunnat röra sig i backarna. Det 
får mig att fundera kring hur det kan komma sig 
att detta nästan smärtsamt synliga problem inte 
har åtgärdats. Det borde finnas en lösning. 

I dagens samhälle blir gruppen äldre, sextiofem 
år och uppåt , allt fler. Vilket betyder att deras 
behov som grupp blir allt större. En växande 
grupp vars problem inte åtgärdas. Samhället ger 
inte äldre möjligheten till god tillgänglighet och 
livskvalitet.

Generellt sett så är äldre idag friskare än äldre 
var förr. Dagens äldre har möjlighet till god 
självständighet och livskvalitet längre utan 
några större insatser från samhället.  Samhället 
behöver endast göra mindre förändringar för 
att förbättra en så viktig del av äldres liv. En 

äldre människa behöver kunna röra sig för att hålla 
sig frisk och bibehålla god livskvalitet. Samhällets 
olika funktioner måste finnas inom räckhåll utan 
utomstående hjälp. 

Möts äldres krav på god utformning så ökar 
samhället antalet år för de äldre då de kan njuta 
av god självständighet, livskvalitet och självkänsla. 
Det betyder mycket för en vuxen människa att 
kunna ta hand om sig själv, inte minst på ålderns 
höst.

Äldres utformningskrav är också ett bra 
minimummått enligt forskare. Områden 
som utformas för äldre täcker nästan alla 
samhällsgruppers utformningskrav för god 
tillgänglighet.  Konkret så går det att skriva 
att om en äldre människa med diverse olika  
syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar kan nyttja 
platsen så kan nästan alla grupper med diverse 
funktionsnedsättningar använda platsen (Ståhl, 
Iwarsson, 2007).

En av backarna på Galgamarken. Här visas hur marken har sprängts 
upp av rötter och markförflyttningar.
Bild: Anders Årman, 2012
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PROBLEM OCH  
MÖJLIGHETER

Tillgänglighet är ett centralt begrepp inom fysisk 
planering och samhällsplanering. Tillgänglighet 
till samhällets allmänna platser och stråk är ett 
grundkrav för att kunna leva ett självständigt liv. 
Städers huvud- och lokalstråk är det som binder 
ihop stadens olika funktioner som rekreation, 
utbildning, handel, service osv.

När det finns miljöhinder, dvs. hinder i miljön som 
beror på syn, balans eller motorik nedsättningar, 
som hindrar äldre från att använda stadens stråk 
så skapas barriärer. Barriärerna gör att äldres 
hälsa försämras eftersom deras självständighet 
och rörelsemöjligheter begränsas (Küller, 1994). 

Galgamarken i Karlskrona är ett exempel på 
en otillgänglig plats. Otillgängligheten beror 
på att området ligger på en höjd vilket gör 
området svårt att nå. Miljöhinder som påverkar 
tillgängligheten finns även inom området. 

Vad som bland annat gör problemet intressant är 
motsättningarna mellan forskning, föreskrifter 
och vad som görs i praktiken.

Genom att finna goda lösningar till miljöhindrena 
så tror jag att äldres hälsa och livskvalitet kan 
ökas samtidigt som samhällskostnaderna blir 
lägre. Forskning  utifrån den slumpmässiga 
informationssökningen menar att lösningarna för 
äldre oftast är billigare än vad politiker tror (Ståhl, 
Iwarsson, 2007).  

På vintern är det svårt att röra sig i backarna även för yngre människor. 
Bild: Anders Årman, 2012
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SYFTE
 Att belysa behovet av tillgänglighet för äldre och belysa samspelet mellan forskning, föreskrifter och 

de åtgärder som görs i praktiken.

 

FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Hur kan stråk med särskilt behov av åtgärder identifieras inom Galgamarksområdet?

2. Vilka problem kan identifieras som hindrar praktiskt utformande av åtgärder?

3. Hur kan Galgamarkens stråk utformas för att uppfylla äldres krav av tillgänglighet?

och
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PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

Galgamarkens utmärkande drag är att området 
är beläget på en höjd. Galgamarken är ett äldre 
bostadsområde från början av 1940-talet och 
markbeläggningen i området är allmänt sliten 
och har fläckvis ojämnheter. Galgamarken ligger 
norr om Karlskrona centrum. På Galgamarken 
finns en mindre matbutik med ytterst begränsat 
utbud. Området har flera mindre gröna vilorum. 

De går två vägar igenom området, horisontellt i 
södra delen ligger Gyllenstjärnas väg och i mitten 
går Utridarevägen vertikalt genom området. Det 
ligger två busshållplatser med ett antal busslinjer 
norr respektive söder om området. Det ligger 
en busshållplats centralt i området som endast 
trafikeras av halvtimmestrafik. Den centrala 
bussen har en anställd stödperson ombord för att 
hjälpa äldre och är en del av färdtjänsten. Väster 
om området finns i skriven ordning en remsa av 
bostadshus med en husdjursaffär i botten, väg, 
bostadshus, strandpromenad och vattenområde. 
Det går en väg längs med områdets östra kant. 
Bakom vägen blockeras östra sidan av tågspår 
med stängsel. Endast en gångbro vid södra 

busshållplatsen bryter barriären 
av tågräls. Gångbron leder till 
en grundskola på andra sidan 
spåret. Norr om området så ligger 
Blekinge tekniska högskola, en 
pizzeria och lite längre bort på en 
annan höjd ett kontorsområde.  
400 meter nordöst om området 
ligger Bergåsa. Vid Bergåsa  
finns tågstation, postservice, 
kafé, mataffär, pingstkyrkans 
secondhand affär och en mindre 
snabbmatsresturang. Direkt 
söder om området ligger en 
förskola och en bilaffär.  Mot 
Karlskrona centrum cirka två 
kilometer söderut så ligger en 
stor mataffär och äldreboende. 
Sydöst om området ligger ett 
gym. Funktionerna som ligger 
runt området nås genom att korsa 
minst en backe av något slag. Endast de två stora 
vägarna ut från området i norr och sydväst samt 
nedgången till busshållplatsen söder om området 
har i dagsläget en utformning som i någon grad 
möjliggör tillgänglighet för äldre. Galgamarken 
rörs inte av Karlskronas nya “Översiktsplan 

2030” eller av andra visionsdokument. Vid 
samtal med plankontoret så framkom det att 
kommunen funderade på att kanske skapa fler 
studentlägenheter i området. 

Bild: Anders Årman  Bildunderlag: Google maps

Galgamarken
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Breda vägar, odefinierade gång- och cykelvägar  och inga 
övergångssställen är ett återkommande tema på Galgamarken.
Bild: Anders Årman

Galgamarken är ett klassiskt lamellhus område från 1940-talet. 
Galgamarken har gröna små rum och god utsikt eftersom området ligger 
på en höjd. Bild: Anders Årman

Galgamarken är upphöjt från omringande områden på alla sidor, bilden 
visar ett exempel från Galgamarken på hur de kan se ut.
Bild: Anders Årman
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GEOGRAFISK 
AVGRÄNSNING

Det geografiska området som arbetet kommer 
hantera är Galgamarksområdet och dess direkta 
närhet. Exakt vilka platser på Galgamarken 
som arbetet kommer hantera väljs ut senare i 
arbetet (se avsnitt Valda områden). Förslagen 
kommer att begränsa sig till de utvalda 
platserna. Jag gör denna avgränsning för att 
jag inte kan hantera alla tillgänglighetsproblem 
inom Galgamarksområdet inom ramen för en 
C-uppsats.

Karlskrona Sverige

Bilder: Anders Årman
Bildunderlag: Google maps
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TEORETISK  
AVGRÄNSNING

Begreppet ”tillgänglighet” är ett stort och vagt 
begrepp. Begreppet rör allt som kan påverka 
människors möjlighet till att använda platser 
och platsers funktioner. Detta innefattar såväl 
”hårda” som ”mjuka” värden, med andra ord 
fysiska och psykologiska hinder. 

Fysiska hinder är direkta hinder som hindrar 
personer från att använda platser och dess 
funktioner som t.ex. för höga trappsteg, hög 
lutning, halkrisk, kontrastlös omgivning, 
otillgängligt för rullator, ingen bänk för vila osv. 

Psykologiska hinder hindrar indirekt personer 
från att använda en plats. Psykologiska faktorer 
kan vara rädsla, att inte känna tillhörighet eller 
uppfattad fientlighet m.m. Exempel: Greta 
vågar inte gå till busshållplatsen efter klockan 
sju pga. att vägen dit är dåligt belyst. Det gör 
att vägen känns farlig och skrämmande. Hon 
känner att hon kanske kommer bli påhoppad 
av rånare. Rädslan stoppar henne från att kunna 
använda platsen.

Fysiska och psykologiska faktorer är ett stort 
ämne var för sig. Därför så begränsar jag mig till 
att endast hantera de fysiska faktorerna. Detta 
för att begränsa problem som måste hanteras och 
begränsa litteraturmängden till en nivå som är 
hanterbar för en C-uppsats.

Hädanefter när begreppet ”tillgänglighet” används 
så syftar det på de fysiska faktorerna som påverkar 
tillgängligheten.

Men det finns även frågan ”vem är det 
tillgängligt för?”. Inom det svenska samhället 
finns många grupper med olika fysiska problem 
och nedsättningar. Det gör att begränsningen 
”tillgänglighet” kan vara för  bred för en C-uppsats. 
Uppsatsen begränsar sig därför till gruppen 
”äldre”, dvs. personer vid 65 års ålder eller högre, 
av flera anledningar. ”Äldre” är en växande grupp 
inom det svenska samhället och som utvecklingen 
ser ut nu så kommer fler att vara äldre längre (SCB, 
2003). Utveckling skapar ett växande behov av att 
tillgodose denna grupps krav, både av livskvalitets 
och ekonomiska skäl.

Några av skrifterna som uppsatsen refererar 
till använder ytterligare ett begrepp.

Begreppet bör hanteras jämsides med  
tillgänglighet. Begreppet är användbarhet. 
Användbarhet är den subjektiva sidan av det 
objektiva begreppet tillgänglighet. Användbarhet 
är ett mått för att mäta enskilda personers 
tillgänglighet. Användbarhet mäter det individuella 
fallet mellan personens kapacitet och miljöns 
krav. Att mäta användbarhet är väldigt svårt och 
tidskrävande eftersom det är ett subjektivt begrepp. 
Grunden för att mäta användbarhet är att besvara 
frågan som ”vem är det tillgängligt för?”. Jag 
väljer att förbise begreppet användbarhet då jag 
redan lagt uppsatsens mätnivå på gruppen äldres 
krav. Valet motiveras med begränsningsskäl. Att 
mäta användbarhet kräver mer tid och resurser än 
vad en C-uppsats har möjlighet till.
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FORSKNINGSÖVERSIKT
I detta kapitel introduceras personer 

och organisationer som utgör uppsatsens 
centrala informationskällor. Deras åsikter eller 
forskningsresultat presenteras senare i uppsatsen  
(se kapitel Teoretiska utgångspunkter). Ämnet 
”Tillgänglighet” är brett så det finns mycket 
litteratur kring ämnet. Jag väljer att fokusera 
på svensk forskning eftersom god förankring i 
svenska villkor och lagar är viktigt för att kunna 
uppfylla uppsatsens syfte. Svensk forskning  
kring ämnet är också så omfattande att jag anser 
att den är tillräcklig. För det andra så måste jag 
begränsa för att inte få för mycket teoretisk 
bakgrund att hantera. 

AGNETA STÅHL 

Ståhl, som är professor och tekn. dr vid Lunds 
tekniska högskola, är en aktiv forskare sedan 
mitten av 1970-talet vid Trafikteknik, numera 
Teknik och Samhälle, där hennes forskning har 
fokuserats på äldre och deras förutsättningar 
i trafiken. Hon blev forskningsledare på 
1980-talet och 1996 då vikten av forskningen 

underströks så beviljades resurser av Vägverket 
och kommunikationsforskningsberedningen för 
att skapa ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum 
inom området trafikmiljö för äldre. Forskning 
där Ståhl valdes som forskningsledare. Ståhl 
har publicerat flera vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar inom ämnet hur äldre med 
funktionsnedsättningar påverkas i trafiken  
(www.tft.lth.se, 2012-05-13).

BOVERKET

Boverket, tidigare byggforskningsrådet, är 
en förvaltningsmyndighet för frågor som rör 
byggdmiljö, fysisk planering och förvaltning 
av bebyggelse och boendefrågor. Boverket 
ansvarar  också för statliga stöd inom sitt  
verksamhetsområdet (www.boverket.se, 2012-05-
13).

MARIA NORDSTRÖM OCH  
MONIKA GORA

Nordström är docent vid Stockholms universitet. 
Hennes forsknings fokus ligger på miljöpsykologi 

tillämpad på samhällsplaneringsfrågor. Efter 
sin avhandling ”Barns boendeföreställningar 
i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv” 
1990 så har Nordström fokuserat på  
utvecklingspsykologiska perspektivet på 
relationen individ och fysisk omgivning, kön och 
kulturella skillnader i förhållningssätt till fysisk 
omgivning.(people.su.se, 2012-05-13).

Gora är en utbildad landskapsarkitekt, LAR/MSA, 
med en master från Sveriges lantbruksuniversitet. 
Hon driver ett eget företag “Gora, art & 
landscape” och har vunnit ett antal olika priser 
under åren för hennes arbete (www.gora.se, 2012-
05-13).

MARIA VALDERMANSSON

Maria Valdermansson, numera Maria Haak, är 
dr i medicinsk vetenskap och en legitimerad 
arbetsterapeut. Hon har forskat aktivt sedan 
2007 vid Lunds universitet. Haaks forskning 
fokuserar på äldres möjlighet till delaktighet 
och självständighet i samhället genom åtgärder 
i hemmiljö och den närmsta omgivningen 
till hemmet. Hon har redan skrivit ett antal 



INLEDNING

15

vetenskapliga arbeten som publicerats (www.tft.
lth.se, 2012-05-17).

RIKARD KÜLLER

Küller, docent i arkitektur och dr i psykologi, 
har lett mer än fyrtio stora forskningsprojekt 
som forskningsledare. Projekt som finansierats 
av flera olika svenska myndigheter, tex. 
Trafikverket och  Boverket. Küller har varit 
föreläsare världen över och 1979 var han 
vetenskaplig konsult för UNESCO. Han har 
presenterat sin egna forskning vid mer än 
femtio internationella konferanser. År 2010 lyfte 
“International association people- enviroment 
studies” hans namn in i “Hall of  fame” i Leipzig 
för bedrifter inom hans fält. (mpe.arkitektur.lth.
se, 2012-05-13).

SUSANNE IWARRSON

Iwarsson är professor och dr i medicinsk  
vetenskap vid LTH samt är en legitimerad 
arbetsterapeut. Hon leder en av fem 
forskningsgrupper inom “Centre for ageing 

and supportive enviorments” vid LTH. Hennes 
forskningsgrupp ägnar sig åt forskning inom 
gerontologi och äldrevård samt arbetsterapi.
Gerontologi forskning har fokus på äldres boende, 
utemiljö, offentliga inrättningar och kollektivtrafik 
som stödjer äldres aktivitet och hälsa.  Flera 
av Iwarssons pågående forskningsprojekt rör 
frågeställningar kring äldres boende, aktivitet, 
delaktighet och hälsa, såväl i Sverige som i andra 
länder i Europa. Iwarsson har medverkat och 
skrivit flera vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
kring äldres funktionnedsättningar och hälsa   
(www.tft.lth.se, 2012-05-13). 

SVERIGES KOMMUNER OCH  
LANDSTING

SKL, tidigare svenska kommunförbundet, är 
en arbetsgivar- och intresseorganisation vars 
medlemmar består av de flesta av Sveriges 
landsting och kommuner. SKL är politiskt styrd 
och styrs av dess kongress. Organisationen arbetar 
med att stödja och ge service till sina medlemmar 
samt att driva deras intressen. SKL har gett ut 
många skrifter som har hanterar fysisk planering, 
skrifter som används aktivt på utbildningen fysisk 

planering på Blekinge tekniska högskola. SKL har 
även samarbetat med Boverket i många skrifter 
som hanterar fysisk planering, bland annat 
skriften “Enkelt avhjälpta hinder” (www.skl.se, 
2012-05-13; www.boverket.se, 2012-05-13).

WEL HOPS

Wel Hops är en europisk intresseorganisation 
och är ett projekt som riktar sig till att öka 
medventenheten hos politiker och planerare om 
vad som är god planering för äldre. Projektet 
finansierardes av EU, nationella myndigheter 
och privata- och offentliga institutioner. 
Arbetsgruppen för projektet bestod av ett 
samarbete mellan Emilia-romagna territorial 
economic development (Italien), Blekinge 
tekniska högskola (Sverige), Brighton and Hove 
city town council (Storbritannien), Federazione 
aragonese di municipalità comarcas e province 
(Spanien) och Györ city hall (Ungern) (Hellström, 
Sjögren, 2007).
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METOD

Under detta kapitel tar jag  upp de 
metoder som  använts för att undersöka 

Galgamarken och finna en lösning till områdets 
tillgänglighets problem. Metoderna introduceras, 
motviveras och metodernas tillvägagångssätt 
beskrivs kortfattat. Resultat och analyser gås 
igenom senare (se kapitel Analyser).

FALLSTUDIE
En kvalitativ fallstudie genomfördes för att 

få en vidgad förståelse för problemställningen. 
Fallstudie lämpar sig väl eftersom Galgamarken 
har såväl unika som specifika problem.

Fallstudier lämpar sig väl till att studera det 
enstaka fallet och få en djupare förståelse av 
situationen. Genom att studera det enskilda 
så belyser studierna det generella om det 
studerade objektet kan anses vara representativt 
för problemet (Denscombe, 1998). Jag valde 
Galgamarken, bland annat, för dess naturligt 
okonstlade miljö som väl representerar  det 
generella problemet.

En fallstudie tillåter, och uppmuntrar, flera källor 

och metoder. Vilket skapar en holistiskt istället för 
en isolerad syn av situationen. En holistisk syn 
passar väl eftersom uppsatsens problemställning 
söker vidgad förståelse.  

Användandet av flera källor  skapar ett flertal 
olika trianguleringar. Triangulering innebär att 
flera teorier, forskare eller metoder används 
för att stärka uppsatsens validitet på olika sätt. 
Jag använder metologisk triangulering mellan 
metoderna och forskartriangulering.  Metologisk 
triangulering betyder att flera olika metoder 
används. Bruket av alternativa metoder gör att det 
går att jämföra fynden mellan de olika metoderna. 
Fördelarna är att data från metoderna kan 
bekräftas eller ifrågasättas  av  de andra använda 
metoderna. Metodernas kan också användas för att 
komplettera varandra och på så sätt ge en vidgad 
bild av situationen. Forskartriangulering    betyder 
att flera forskare används och jämförs. Fördelarna 
med forskartriangulering är att inviduella forskares 
synsätts snedvridningar kan förhindras i uppsatsens 
slutgiltiga resultat. (Denscombe, 1998).

Fallstudier kan används i flera syften, vissa mer 
passande än andra. Jag använder fallstudien i 
utforskande och illustrerande syfte. Utforskande, 

eller upptäcksstyrd som det också kan kallas, 
används för att utforska nyckelfrågor som rör 
personer i fallstudie området, tex. problem och 
möjligheter. Illustrerande, eller teoristyrd som 
det också kan kallas, används för att illustrerande 
hur en eller flera teorier kan tillämpas i verkliga 
inramningar. Metoderna kan kombineras utan 
problem (Denscombe, 1998). Motivet bakom 
utforskandet är att jag söker förståelse bakom 
vilka problem som finnas i Galgamarken genom 
intervjuer och observation och på så sätt identifiera 
möjligheter till förbättring. Illustrerande  används 
för att tillämpa presenterad teori på problemen 
för att föreslå lösningar. 

Objektet som fallstudien ska tillämpas på 
kan väljas utifrån ett antal olika faktorer. Jag 
valde Galgamarken primärt utifrån områdets 
typiska kännetecken för problemet vilket gör 
att resultaten kan till viss mån generaliseras 
och sannolikt tillämpas på andra fall. Sekundärt 
valdes Galgamarken utifrån bekvämlighets- och 
intresseväckanskäl. Eftersom en nackdel till 
fallstudier kan vara problemet att få tillträde till 
området så valde jag Galgamarken eftersom jag 
bor i området och har goda möjligheter till att 
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observera och fotografera området. Många andra 
studenter vid Blekinge tekniska högskola känner 
till Galgamarken och dess problem. Därför 
valde jag Galgamarken av intresseväckandeskäl 
(Denscombe, 1998).

Fallstudiens generaliserbarhet bygger på hur 
typiskt fallet är utifrån fallets, bland annat, 
fysisk och social lokalisering (Denscombe, 
1998). Galgamarken är, som tidigare beskrivits 
(se avsnitt Planeringsförutsättningar), ett äldre 
område beläget på en höjd. Vilket betyder att det 
finns många höjdskillnader i området som kan 
skapa problem, något som är vanligt i många 
områden, dvs. typiskt i den fysiska lokaliseringen. 
På grund av att det är ett äldre område och 
därmed generellt sett billigare bostäder så bor 
det många äldre i området (Intervju 2, 2012). 
Att äldre bor i billigare områden identifierar jag 
som social lokalisering. Därmed är Galgamarken 
typiskt ur social lokaliserings synpunkt. 

Fallstudie området måste vara väl avgränsat och 
en självständig enhet. Forskaren måste kunna 
identifiera vad som är innanför och utanför 
studieområdet. En nackdel med fallstudier är 
det kan vara svårt att definiera fallets gränser 

(Denscombe, 1998). Galgamarken är ett väl 
avgränsat område eftersom områdets gränser 
markeras av naturliga höjdskillnader.

En nackdel vid användningen av fallstudie är 
observatöreffekten. Observatöreffekten är när 
människor märker att de blir observerade och då 
förändrar deras agerade. För att motverka effekten 
rekommenderar Denscombe (1998) att forskaren 
tillbringar tid på platsen för att bli en naturlig del 
av miljön och ha minsta möjliga interaktion med 
dem som studeras. I min fallstudie så interagerar 
jag endast med människor i mina intervjuer. I 
mina andra metoder för insamling av data så kan 
inte datan påverkas av observatöreffekten då 
människor inte är en del av det som studeras. Hur 
personer som blir intervjuade kan påverkas och 
hur jag försöker undvika effekten beskrivs senare 
(se avsnitt Intervjuer).

LITTERATUR
Litteratur som studerats och senare används 

i uppsatsens olika avsnitt och kapitel fann jag 
genom användandet av två sökmetoder och hos 
Karlskrona kommun. De två sökmetoderna var 
slumpmässig sökning och kedjesökning.

Min litteratursökning började med så kallad 
slumpmässig sökning. Slumpmässig sökning  
utgår från att litteratur söks på måfå med 
utgångspunkter ur minnet eller helt godtyckligt 
(Reinecker, Jorgenssen, 2011). Vid min 
slumpmässiga sökning utgick jag från att 
söka på ordet “äldre” och “planering” i 
sökmotorerna “Libris med förval BTH” och 
“Bibliotekskatalogen” vid Blekinge tekniska 
högskolas biblioteks hemsida. Senare i den 
slumpmässiga sökning en influerades jag att 
inkludera ordet “miljöhinder” och “hälsa”. Jag 
hittade väldigt mycket litteratur vars författare jag 
godtyckligt sökte vidare på. Jag identifierade Ståhl 
och Iwarsson som centrala personer i svensk 
forskning och fann deras rapport “Kom så går 
vi”.

Utifrån Ståhl och Iwarssons rapport så använde 
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jag kedjesökning. Vid kedjesökning sökes 
information från referenslistan av böcker som 
redan används i uppsatsen.  Sedan görs samma 
sak på den nyfunna litteraturen tills en rundgång 
av rekommendationer påbörjas. På så sätt fås 
en väldigt täckande bild av aktuell forskning av 
området. När forskare rekommenderar varandra 
så garanterar de också varandras validitet 
(Reinecker, Jorgenssen, 2011).

De kommunala handlingar dvs. visionsdokument 
och fastighetsplaner som används som underlag 
i uppsatsen införskaffades på Karlskronas 
kommuns hemsida och genom telefonkontakt 
med kommunens plankontor.

OBSERVATION
Vid observation är det viktigt att det är 

en naturlig miljö som observeras (Denscombe, 
1998).  De miljöer som observeras i Galgamarken 
är naturliga miljöer som inte kommer att 
påverkas på något sätt av mina observationer.

Det finns ett antal problem vid observation 
som uppkommer på grund av att forskaren 

inte är en maskin utan en människa bestående av 
erfarenheter och känslor. Forskaren har en tendes 
att se vad forskaren har som vana att se och tolka 
situationer utifrån sina egna tidigare erfarenheter. 
Även sinnestillstånd kan påverka hur forskaren 
uppfattar sin omgivning. Alla dessa faktorer kan 
påverka reliabiliteten hos datan som fås genom 
observationen.

Genom att använda ett observationsschema, 
vid annat namn systematisk observation, så kan 
ovanstående faktorer elimineras. Schemat ökar 
precisionen och ger observatören direktiv om vad  
och hur objekt ska observeras. Men låg kvalitet 
av data kan uppstå om observationsschemat inte 
passar området som observeras. Det positiva i 
observationsscheman är att datan som produceras 
är tillförlitlig, noggrann och färdigkodad redo 
för analys. De negativa faktorerna rör forskare 
som observerar människor och redovisas därför 
inte här (Denscombe, 1998). Jag använder ett 
observationsschema från skriften “Tillgänglig stad” 
från Sveriges kommuner och landsting. Eftersom 
schemat är mycket omfattande så redovisas 
inte  detaljer här (för detaljer se kapitel Bifogat). 
Observationsschemat är detaljerat och observerar 

endast fysiska faktorer som tex. utformningen 
på trappor eller hur hög lutningen är i en backe. 
Schemat passade Galgamarken eftersom schemat 
observerar problem som finns i Galgamarken.

INTERVJUER
För att kontrollera validiteten av den systematiska 

observationen och stråkstrategin så utförde jag 
fem semistrukturerade intervjuer. Jag ville få reda 
på vad äldre boendes i Galgamarken anser om 
områdets tillgänglighet och deras tankar om vad 
som behövs åtgärdas. 

Intervjuer är antagligen den lämpligaste metoden 
att använda när intervjuaren söker åsikter och 
värderingar av komplexa situationer. Viktigt 
är att intervjuaren har möjlighet till direkt 
kontakt med intervjuobjekten. Det finns tre 
former av forskningsintervjuer, strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade. Formerna 
är olika strikta i deras strukture och svarsalternativ.  
(Denscombe, 1998). Intervjuer passar uppsatsens 
syfte väl eftersom jag söker en vidgad förståelse 
och det kräver boendes åsikter av situationen på 
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Galgamarken. Jag använder också informationen 
från intervjuerna för att kontrollera data som jag 
fått från andra metoder. Som tidigare påpekat 
så använder jag semistrukturerade intervjuer 
som tillåter mig att leda in diskussionen på 
ämnena jag vill utforska men sedan låter den 
intervjuade berätta fritt utifrån egna åsikter och 
tankar. Semistrukturerade intervjuer är effektiva 
eftersom det är svårt för intervjuaren att 
utforma frågor innan problemen och åsikterna 
är identifierade (Denscombe, 1998).

Urvalsprocessen för intervjuerna bestod av att 
vänta vid Galgamarkens centrala busshållplats 
(se avsnitt Planeringsförutsättningar) och 
slumpmässigt frågade äldre personer om de vill 
ställa upp på en intervju. Det inte finns några 
strikta regler och direktiv kring hur en god 
urvalsprocess ser ut. Så urvalsmetod går att 
använda utan problem (Denscombe, 1998).

Svaren från intervjun kan påverkas av 
“intervjuareffekten”. Intervjueffekten gör 
att den intervjuade kan svara annorlunda 
beroende på intervjuaren. Effekten är synligast 
vid ställandet av känsliga frågor kring privatliv, 
religion, inkomster etc. Åtgärder mot effekten 

är begränsade för småskaliga forskningsprojekt 
(Denscombe, 1998). Många av intervjufrågorna 
angår den intervjuades fysiska förmåga. Min ålder 
kan då vara ett problem. Jag vara så neutralt och 
propert klädd som möjligt och gå fram till de äldre 
framifrån för att motverka effekten.

STRÅKSTRATEGI
Metoden identifierar viktiga start- och 

målpunkter, funktioner och kedjeresors möjlighet. 
SKL använder metoden för att inventera och 
analysera hela städer. Jag använde metoden för 
att inventera ett område eftersom jag anser att 
samma abstrakta idéer kring målpunkter och 
kedjeresor går att använda på ett mindre område. 
Mitt påstående stärker jag genom att argumentera 
att Lynch (1960) använder en liknande metod av 
abstrahering och analyserade både stora områden, 
som städer, och små områden, som stadsdelar.

Stråkstrategi är en form av nätanalys. Nätanalyser 
rekommenderas när större områden ska åtgärdas 
för att finna var investerade resurser gör mest 
nytta (Hydén, 2008).

Stråkstrategi identifierar startpunkter, målpunkter 
och kedjeresor. Sedan identifieras stråken som 
leder till flest av ovanstående begrepp. På så 
sätt identifieras de mest centrala stråken. De 
identifierade centrala stråken väljs sedan ut för 
att inventeras och analyseras. Till slut så görs 
nödvändiga åtgärder på de centrala stråken. 
Metoden gör att åtgärderna når flest trafikanters 

INTERVJUFRÅGOR

 Man eller Kvinna?

 Bor du i Galgamarken?

 Är du under eller över 65 år gammal?

 Störs du av någon nedsättning?

 Hur ofta i veckan är du utomhus?

 Har du några problem med Galgamarkens 
tillgänglighet? Beskriv möjliga problem.

 Hur tycker du att kollektivtrafiken till och från 
Galgamarken fungerar?

 När du rör dig utomhus, vilka är dina viktigaste 
målpunkter?

 Vilka fysiska åtgärder tycker du skulle förbättra 
tillgängligheten i Galgamarken?
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viktiga resor. Vad som är viktigt kan anses 
subjektivt. Men de startpunkter, målpunkter och 
kedjeresor som klassas viktiga är grundläggande 
service, handel, rekreation och nöje. En god 
indikator är data på hur många som trafikerar 
stråken. Tyvärr finns sällan nödvändig data 
och SKL (2005) menar att datan inte heller 
är nödvändig. SKL anser att de stråk som går 
mellan högst rangordnade start- och målpunkter 
kan antas ha flest resor (Sveriges kommuner och 
landsting, 2005).

STARTPUNKTER

Startpunkter viktas efter antal boende. Fler 
boende ger större vikt. Större hus med fler 
boende ger därmed större vikt. Tillgänglig 
stad (2005) använder hela bostadsområde som 
startpunkt. Simplifieringen av bostadsområden 
fungerar inte för min fallstudie. Istället så 
identifierar jag antalet bostadshus som använder 
närliggande stråk. Stråken blir då startpunkter 
som rangordnas.

MÅLPUNKTER

Målpunkter vägs efter besöksfrekvens och hur 
viktiga de anses vara för boende. Eftersom 
uppsatsen riktar sig mot äldre så används deras 
preferenser vid val av målpunkter. Enligt en studie 
av Valdermansson, Jernryd och Iwarsson (2004) är 
de fem viktigaste målpunkterna i ordning för äldre:

1. Livsmedelsaffären 
2. Apoteket 
3. Sjukhuset 
4. Banken 
5. Parken eller torget

Ståhl och Iwarsson (2007) har liknande resultat 
kring vilka platser som äldre tycker är viktigast. 
Deras resultat bygger på vilka platser äldre besöker 
mest. De platser äldre besöker mest enligt Ståhl 
och Iwarsson är:

- Livsmedelsaffären 
- Grönområden, parker och torg 
- Apoteket 
- Sjukhuset 
- Bibliotek 
- Museum 

- Omsorgsförvaltningshuset med 
restauranger och lokaler

Küller (1994) tar upp Berglund och Jergeby 
(1988) studie ”Promenera till nytta och nöje” 
där Berglund och Jergeby fann att äldre inte 
tillbringade nämnvärd tid i stadsparkerna. Küller 
tror att skillnaden i resultaten kan bero på städers 
olika egenskaper samt stadens invånares vanor 
och attityder.

KEDJERESOR

För att få en övergripande bild på trafikanters 
tillgänglighets möjligheter så identifieras 
möjligheten till kedjeresor. Kedjeresor innehåller 
flera resemoment. Resemomenten kan vara 
delresor till fots eller resor inom lokaltrafiken 
osv. Viktiga ”kedjelänkar” får därmed extra vikt 
i rangordningen av målpunkter. Ett exempel är 
busshållplatser som är en central del i många 
kedjeresor (SKL, 2005).
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Förenta Nationerna antog 1993 regler 
om medborgares rätt till delaktighet och 

jämlikhet. En av reglerna understyrker vikten 
av tillgänglighet. Utan tillgänglighet så finns inte 
möjligheten till delaktighet och jämlikhet. Äldres 
hälsa kan vara hinder för deras tillgänglighet i 
samhället (Boverket, 2005).

FLER ÄLDRE BLIR ÄLDRE
Västvärlden har på senare år sett en ökning av 

andelen äldre i samhället. Utvecklingen av bättre 
medicin, läkarvård och arbetsvillkor har lett till 
att fler äldre blir äldre än förr. Även fast äldre 
lever längre så betyder det inte att de automatiskt 
mår bättre högre upp i åldrarna. I hög ålder så 
ökas risken för isolation och osjälvständighet 
(Nordström, Gora, 1995; Küller, 1994; SCB, 
2003).

Att äldre blir äldre är positivt. Men för att kunna 
fortsätta vara medborgare och inte bli patienter 
så behövs en förändring i kommuners planering. 
Äldre vill bo hemma och vara självständiga så 
länge som möjligt. Äldres kvarboende beror på 

kvalitén av den fysiska utformningen kring bostaden. 
Studier har visat att äldre vill engagera sig i fler 
aktiviteter men hindras av funktionsnedsättningar. 
Äldres funktionsnedsättningar hindrar framförallt 
utomhus aktiviteter. Hindrena gör att äldre 
tillbringar mer och mer tid stillasittandes inomhus 
vilket leder till ohälsa (Valdermansson et al, 2004; 
Hydén, 2008; Küller, 1994; Ståhl, Iwarsson, 2007).

Kostnaden för service till äldre har nära fördubblats 
på senaste år. Utvecklingen är förväntad då 
gruppen äldre, som ovan beskrivet, har växt. 
Behovet av särlösningar, färdtjänst osv. har ökat. 
Särlösningarna är ofta samhällets lösning för äldre 
och deras tillgänglighets problem (Nordström, 
Gora, 1995).

Äldre är en resurs om chansen möjliggörs. Idag så 
arbetar alltfler äldre efter 65 års ålder (SCB, 2006).

Med en befolkning som blir allt äldre så är ovanstånde trappa inte en 
långsiktig lösning. Bilden är på en trappa i Galgamarken.
Bild: Anders Årman
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BEHOVET AV RÖRELSE 
FÖR GOD HÄLSA

Forskning visar att människor behöver röra sig 
för att hålla sig friska. Rörelse är extra viktigt 
för äldres hälsa. När människan blir äldre blir 
kroppen skörare och svagare. Det är viktigt 
att få äldre att röra sig varje dag. Stillasittande 
leder ofta till att äldre blir svagare vilket leder till 
mer stillasittande. Idag så rör sig 50% till 60% 
av befolkningen för lite (Küller, 1994; Ståhl, 
Iwarsson, 2007; Hydén, 2008). 

Att komma ut och gå har ett antal olika positiva 
effekter. Küller (1994) skriver att solljus gör att 
äldres avkalkning minskar. Küller tar stöd i en 
äldre rapport från World health organisation 
(1979) och andra forskare i ämnet som Neer 
m.fl. (1971) och Reid m.fl. (1986). En halvtimme 
utomhus i solljuset gav en avsevärd positiv 
effekt för äldres kalkförsörjning. Vikten av att få 
solljus är extra viktigt i Sverige då vi har mindre 
solljus här än i länder närmare ekvatorn (Küller, 
1994).

Küller (1994) skriver om ett projekt (1981) i 
Årsta, ett område i Stockholm. Projektet riktade 

sig till att få äldre att engagera sig i fler aktiviteter 
i området. Resultatet var positivt och visade 
dessutom att behovet av särlösningar i området 
hade minskat. Forskare identifierade minskat 
behov av hemtjänst, specialboende och vård. Ståhl 
och Iwarsson (2007) visar i deras rapport liknande 
resultat. Åtgärder som ofta kostar mindre än vad 
kommunala politiker tror ger avsevärda positiva 
effekter. Ståhl och Iwarsson (2007) menar att 
effekterna är bland annat ett minskat behov av 
särlösningar och ökad självständighet bland äldre 
(Küller, 1994; Ståhl, Iwarsson, 2007).

Möjligheten att röra sig i naturen är extra viktigt 
för äldre. Generellt sett så värdesätter äldre natur 
i deras närmiljö. I ett samhälle som utvecklas fort 
tekniskt så finner äldre ett lugn i naturen. Naturen 
påminner äldre om deras ungdom. Nordström 
och Gora (1995) skriver att natur blir viktigare ju 
äldre människor blir (Küller, 1994; Nordström, 
Gora, 1995; Byggforskningsrådet, 1995). Ståhl 
och Iwarsson (2007) visar i deras rapport att natur 
ligger högt på listan av platser äldre besöker. 

Küller (1994) menar att utomhusvistelse har direkt 
positiva psykologiska effekter. Küllers resultat 
talar för att äldre får bättre sömnkvalité. Küllers 

Äldre boendes på Galgamarken använder ofta den centrala 
busshållplatsen. Färdtjänsten hjälper äldre att gå på och av bussen.
Bild: Anders Årman
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studie fann ett klart samband mellan tiden 
tillbringad utomhus och sömnkvalité. Küllers 
resultat visar att äldre som är ute mer känner 
sig piggare, mer intresserade, gladare och 
tryggare, hade större självförtroende och blir 
mer oberoende. Allt detta sammanfattar Küller 
som att utomhusvistelse motverkar depression. 
Nordström och Gora ifrågasätter Küllers 
resultat och bygger sina resonemang på Küllers 
egna forskning. Nordström och Gora tar upp 
frågan om det är att äldre är ”friska för att man 
är ute” eller ”ute för att de är friska”. Küller 
menar att det är svårt att svara på frågan. Men 
enligt Küllers forskning går det att påvisa ett 
samband mellan utomhusvistelse och god hälsa 
(Küller, 1994; Nordström, Gora, 1995). Ståhl 
och Iwarsson (2007) visar, i en färskare skrift, 
siffror på att äldre ansåg att sin självuppfattade 
hälsa förbättrats av utomhusvistelse. 
Byggforskningsrådet (1995) menar också att 
studier visar på att utomhusvistelse skapar ett 
snabbare tillfrisknande och ett mindre behov av 
smärtstillande.

Küller (1994) skriver att god utformning av 
miljön inte automatiskt ökar utomhusvistelsen. 

Attityder och vanor är viktiga. Küller menar att 
genom rörelse och utevistelse så:

- Stärktes skelettet och motverkar benskörhet 
- Muskulatur och rörlighet bibehålls 
- Övervikt motverkas 
- Sömnkvaliteten förbättrades 
- Depression och ångest motverkades 
- Motståndskraften mot infektioner ökades 
- Stresstoleransen höjs 
- Akut hjärtåkomma motverkas 
- Socialt liv främjas och ensamhet motverkas 
Küller, 1994, s.10

Som listan ovan visar så är rörelse en viktig del för 
att hålla äldre friska. Boverket (2005) anser också 
att socialt liv främjas genom rörelse och utevistelse. 
Ståhl och Iwarsson (2007) visar att socialt liv inte 
direkt främjas av rörelse och utomhusvistelse. Ståhl 
och Iwarsson skriver istället att det är aktiviteter i 
närområdet som avgör äldres sociala liv. 

På senare år har rullatorer blivit viktigare som 
stöd för äldre eftersom med rullator så ökas äldres  
möjlighet till rörelse. Till skillnad från resterande 
Europa så kan en ökning ses i Sverige av 
användandet av rullatorer bland äldre (Ståhl, 

Iwarsson, 2007). Rullatorns positiva effekt för 
äldres rörlighet och dess ökande användning gör 
att planerare måste planera för rullatorns villkor. 

Almén och Ståhl visar ett antal generella problem 
som rullatorer användare har i ”Tillgänglig stad” 
(2005), utgiven av Svenska kommunförbundet. 
Rullator användare har problem med: 

- att lyfta fötterna 
- gå på ojämna underlag 
- orkar endast gå korta sträckor utan vila 
- har problem med sidolutningar i underlaget 
- klarar oftast inte ens små stegvisa nivåskillnader 
- kan inte bära 
- har svårt att sträcka sig för att nå saker 
Svenska Kommunförbundet, 2005, s.13

Behovet av att planera för rullator tas upp av ett  
flertal svenska forskare. Rullatorn anses vara en 
god lösning på att öka äldres möjlighet till rörelse. 
Forskare som tas upp i denna uppsats pekar alla på 
samma möjligheter och problem kring rullatorn 
(Küller, 1994; Ståhl, Iwarsson, 2007; Nordström, 
Gora, 1995; Hydén , 2008).
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MÖJLIGGÖR  
SJÄLVSTÄNDIGHET

God tillgänglighet är grundläggande för att 
kunna leva ett självständigt liv (Valdermansson 
et al 2004; Ståhl, Iwarsson, 2007; Küller, 1994; 
Regerings proposition 1999/2000:79, 2000, 
Nordström, Gora, 1995; Hydén, 2008). God 
tillgänglighet definieras som att ha möjligheten 
att nå alla målpunkter från sin startpunkt. 
Enligt den svenska regeringen skall kommuner 
planera utifrån svaga gruppernas behov 
(Regeringspropositionen 1999/2000:79). Det 
är viktigt att miljöns kravbild och personens 
förmåga matchar varandra annars skapas 
barriärer som förstärker handikapp och skapar 
osjälvständighet (Svenska kommunförbundet, 
2005; Hydén, 2008). 

Äldres krav för god tillgänglighet skiljer sig 
från friska yngre människors krav på ett antal 
punkter. Äldre kan inte röra sig lika långt som 
yngre friska människor. Det är mer ansträngande 
för äldre att röra sig. Äldre behöver också 
viloplatser kontinuerligt längst stråk där de kan 
vila sig (Hydén C, 2008; Küller, 1994).

Ovanstående punkter skapar barriärer för äldre om 
de inte hanteras i planeringen. Barriärerna minskar 
eller skapar en frånvaro av tillgänglighet i området. 
Eftersom äldre rör sig långsammare så betyder 
omvägar ofta betyder avsevärd extra tidåtgång. 
Tidspåslaget leder i sin tur till ett behov av extra 
ansträngning. Som påpekat ovan så orkar inte 
äldre gå lika långt som yngre friskare människor. 
Så i praktiken kan ett miljöhinder som skapar en 
omväg på 400 meter skapa en barriär för äldre 
(Valdermansson et al, 2004). Valdermassons, 
Jernryd och Iwarssons resultat visar på hur viktigt 
god genhet är för äldres tillgänglighet. Kriteriet 
för god genhet är att färdvägen inte kräver mer 
än 25% extra färdväg jämfört mot samma färd via 
fågelvägen (Hydén, 2008). Även litet miljöhinder 
kan skapa en oöverstiglig barriär för äldre. Därför 
är inget hinder för litet eller obetydligt för att 
åtgärdas (Ståhl, Iwarsson, 2007).

En hinderfri närmiljö är viktigt för äldres möjlighet 
att leva ett självständigt liv (Valdermansson et al, 
2004). Hinder skapar mer än barriärer för äldre, 
det är också en hälsorisk för äldre. Enligt Ståhl och 
Iwarsson (2007) så är 75% av olyckor utomhus 
gång- och cyklistolyckor. 60% av de olyckorna 

Medelsnittskvinnan på 80 år går i  
ca 1,8 – 3,6 km/tim. Gångmedelhastigheten 
för en medelåldersmänniska är 4-5 km/tim. 
I snitt, enligt “Zahavis lag”, så använder sig 
människor 70-80 minuter per dygn till förflyttelse 
vilket då kan betyda att en kvinna i 80 år 
gammal endast går cirka 2,4 km på ett dygn. 
- Hydén, 2008, s. 215-216

är ensamma fallolyckor. Äldre står för 90% av 
fallolyckorna. Statestik från följande år är snarlik, 
80% av gång- och cykelolyckorna är singelolyckor. 
Äldre stod för 50% av singelolyckorna. 75% 
av de äldre ansåg att deras olycka berodde på 
ojämnt underlag (Hydén, 2008). Äldres val att 
bo kvar hemma beror till stor del på närmiljöns 
kvalitet, speciellt efter en olycka (Küller, 1994; 
Ståhl, Iwarsson, 2007). Så även olyckor påverkar 
indirekt äldres möjlighet till självständighet 
och livskvalitet. Fallolyckor skapar också höga 
kostnader för samhället i form av extra färdtjänst 
och vård (Ståhl, Iwarsson, 2007).

Aktivering är också en viktig del av ett självständigt 
liv (Küller, 1994). Aktivering är att kunna röra sig 
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och aktivera sig i aktiviteter efter eget behov och 
tycke. För att äldre ska aktivera sig så måste ett 
par villkor uppfyllas. Äldre behöver känna att 
de har kontroll över situationen. För att känna 
kontroll så behövs en överblickbarhet över 
färdvägen. Äldre måste känna igen färdvägen, 
kunna påverka och välja deras färdväg (Küller, 
1994; Lynch, 1960). Nordström och Gora (1995) 
har likande åsikt även fast de inte använder 
begreppet kontroll. De beskriver äldres behov 
vilket liknar delvillkoren för kontroll. Enligt 
Nordström och Gora behövs olika långa slingor 
som äldre kan gå och att det är viktigt för äldre 
att det är lätt att orientera sig (Nordström, Gora, 
1995). 

Som beskrivet i förra avsnittet så blir rullatorer 
allt viktigare för Sveriges äldre (Küller, 1994; 
Ståhl, Iwarsson, 2007; Nordström, Gora, 1995; 
Hydén C, 2008). En rullator ökar en äldre 
människas möjlighet till tillgänglighet. Många 
äldre uttrycker att tillgänglighet för rullatorn är 
deras högsta prioritet (Ståhl, Iwarsson, 2007). 
Användningen av rullatorer påverkar hur 
planerare bör utforma platser. Valdermassons, 
Jernryd och Iwarssons (2004) visar att 60% av 

äldre ansåg att skarvarna mellan stenbeläggning 
var ett problem. Rullatorn kunde fastna och det 
kunde resultera i att föraren föll omkull.

Küller (1994) visar i en studie de gjort i Lund att 25% 
av de tillfrågade äldre ansåg att det var besvärligt 
att gå ut pga. miljöhinder. Detta stärker flera 
forskares resultat som visar att god gångmiljö och 
kollektivtrafik är viktigt för äldres självständighet 
(Ståhl, Iwarsson, 2007; Valdermansson et al, 2004; 
Küller, 1994; Nordström, Gora, 1995).

Högskolebacken kan jämföras med ett mindre berg för personer med 
motoriska nedsättningar.
Bild: Anders Årman
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ÖVERVINNA 
MILJÖHINDER

När vi förflyttar oss så möter vi på olika 
faktorer som påverkar vår färd. För äldre med 
olika nedsättningar kan varje faktor vara ett 
miljöhinder. En plats som är dåligt utformad 
eller har en frånvaro av goda lösningar blir en 
barriär. En trappa som inte har tillräckligt med 
viloplatser kan vara en barriär. Äldre kanske inte 
orkar hela trappan och utan möjlighet till vila 
så blir trappan en oövervinnlig barriär (Ståhl, 
Iwarsson, 2007).

Nedan gås åtgärder kategoriskt igenom som 
kan öka tillgängligheten på allmänna platser. 
Boverket, Sveriges kommuner och landsting, 
forskning och intressegruppers åsikter gås 
igenom bredvid varandra för att ge en täckande 
bild av hur goda lösningar kan utformas.

STRÅK OCH GÅNGVÄGAR

Gångvägar är det som skapar stråk för 
gångtrafikanter vare sig det är en gångväg som 
går igenom skogen eller en gångväg bredvid 

en väg. Gångvägens centrala roll för äldres 
tillgänglighet gör att åtgärder här ofta har stor 
effekt. Åtgärder som inte alltid är självklara för 
yngre människor. Samtidigt som gångvägen bör 
vara säker så bör stråk ta äldre till en varierad 
utemiljö för bästa stimulans (Nordström, Gora, 
1995). Men gångvägar påverkas av många olika 
faktorer som tex. lutning, hinder, kontraster etc. 
Faktorerna beskrivs enskilt i egna avsnitt senare i 
kapitlet.

TRAFIKSEPARERA

Ett problem som äldre ofta tar upp är behovet av att 
trafikseparera gång- och cykelvägarna. Äldre rör sig 
långsammare än de flesta trafikanter på gångvägen.  
Äldre anser att cyklister ofta cyklar för nära gående 
och när cyklisterna åker förbi äldre i högfart så 
blir äldre skrämda och kan då tappa balansen 
och ramla. Därför föreslår de flesta forskare att 
gång- och cykelbanan separeras (Hydén, 2008; 
Nordström, Gora, 1995; Ståhl, Iwarsson, 2007; 
Valdermansson et al, 2004). Tyvärr menar Ståhl 
och Iwarsson (2007) att detta miljöhinder kan vara 
svårt att bygga bort då cyklister ibland struntar i 

trafikreglerna. Även Boverkets allmänna råd anser 
också att gång- och cykelväg bör separeras (BFS 
2011:5, 2011). 

En intresseorganisationen för äldre vid namn 
”Wel hops” påpekar också vikten av att separera 
gång- och cykelbanor. Eftersom Wel hops skrift 
inriktar sig på att vara simpel att följa ges ingen 
vidare förklaring utan endast exempel, råd och 
bilder. 

 

GÅNGVÄGSBREDD

Gångvägsbredden kan vara ett miljöhinder för 
äldre om bredden är för smal. Ett problem är att 
vända med en rullator på gångvägen, något som 
tar plats. Boverket menar att gångbredden bör 
minst vara 180 cm men helst 200 cm (Boverket, 
2011, BFS 2011:5). Äldre uttrycker deras behov 
av bredare gångvägar i flera studier. Det är 
svårt för äldre att möta cyklister med rullator 
(Ståhl, Iwarsson, 2007). Intresseorganisationen 
Wel hops uttrycker också behovet av att bredda 
gångvägarna. Enligt Wel hops så är minimum 
måttet 120 cm och det rekommenderade måttet 
är 180 cm (Wel hops, 2007).
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SIDOLUTNINGAR OCH  
OJÄMNHETER

Sidolutningar på gångvägar är ett miljöhinder 
genom att det skapar obalans för äldre gåendes 
på gångvägen (Ståhl, Iwarsson, 2007). Men 
lutning på gångvägen behövs för vattenavrinning 
så för att möta båda kraven så menar Boverkat 
att sidolutningen bör vara 1:50 (Boverket, 2005).

Ett annat vanligt problem för äldre är ojämnheter 
på gångvägen (Nordström, Gora, 1995; Ståhl, 
Iwarsson, 2007). Ojämnheter uppkommer av 
att marken rör sig med tiden. Rötter kan också 
spränga upp markbeläggningen.  Ojämnheter 
skapar obalans vilket kan göra att äldre kan 
ramla. Markbeläggning som blivit ojämn bör 
bytas ut (Boverket, 2005). Det är viktigt att 
kontinuerligt underhålla gångvägar för att 
behålla god tillgänglighet (Küller, 1994; Ståhl, 
Iwarsson, 2007).

TRAFIKKORSNINGAR

Trafikkorsningar kan vara ett miljöhinder för 
äldre om de är dåligt utformade. En studie från 

Göteborg visade att ingen som var över 79 år hann 
över gatan vid grön gubbe i vanlig promenadtakt 
(Byggforskningsrådet, 1995). Äldre uttrycker deras 
behov av trafikljus eftersom de rör sig långsamt 
över vägar (Valdermansson et al, 2004). Svenska 
Kommunförbundets skrift ”Lugna gatan” tar 
upp ett par olika alternativ på vad de anser är god 
utformning. Uppsatsen fokuserar på lösningar 
som riktar sig till vägar med hastighetsgräns på 
30km/tim. Lugna gatan menar att trafikkorsningar 
har flera funktioner. En trafikkorsning bör 
uppmärksamma trafikanterna om mötet, sänka 
hastigheter, minskar konfliktzonerna (Svenska 
kommunförbundet, 1998). Nedan listas förslag till 
trafikkorsningslösningar som Lugna gatan tar upp 
som exempel:

 Refuganvändning för att minska farten och 
uppmärksamma om korsning

 Upphöjd gångbana eller korsning över vägen 
Signalreglerade trafikkorsningar

 Cirkulationsplats

Vilken lösning som används och hur styrd 
trafikkorsningen behöver vara beror på aktiviteten 
av gående samt biltrafik i området (Svenska 

kommunförbundet, 1998). Forskning menar att 
upphöjning av trafikkorsningen inte ger någon 
dokumenterad minskning av olyckor. De tror 
att detta beror på att upphöjningen är ett för 
stort gupp. Det gör att bilar inte behöver sakta 
in lika mycket som vid normalt gupp. Gupp 
däremot minskar skador. Mittrefug och upphöjd 
gångpassage uppskattas också ha skademinskade 
effekt (Hydén, 2008).

Intresse gruppen Wel hops uttrycker också 
vikten av att utforma säkra och markerade 
övergångsställen (Wel hops, 2007).

BELYSNING

Boverket menar att stråk bör belysas men en jämn 
belysning. Belysningen bör inte vara bländande 
och ljuskällan bör vara skärmad. Extra viktigt är 
det att belysa övergångsställen, busshållplatser 
och entréer. Synligheten bör vara tillräcklig för att 
synskadade personer ska kunna använda platsen 
(Boverket, 2011, BFS 2011:5). Även forskare 
understryker vikten av att belysa gångvägen för att 
skapa goda förutsättningar för äldre (Nordström, 
Gora, 1995; Küller, 1994; Ståhl, Iwarsson, 2007).
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VILOPLATSER

För att utemiljöer ska vara tillgängliga så behöver 
äldre människor viloplatser kontinuerligt 
längst stråk. Flera studier har kommit fram till 
att äldre ofta efterfrågar fler viloplatser och 
bänkar (Küller, 1994; Ståhl, Iwarsson, 2007; 
Nordström, Gora, 1995). Nordström och Gora 
(1995) menar att äldre vill ha valmöjligheter när 
det kommer till viloplatser. Äldre vill kunna 
välja om de ska sitta i solen eller i skuggan osv. 
Byggforskningsrådet (1995) skriver också att 
äldre vill ha valmöjligheter när det kommer till 
deras viloplatser. 

För äldre betyder viloplatser ofta mer än en 
plats att vila på. För äldre kan en viloplats vara 
en plats att observera samhället ifrån. Äldre vill 
känna att de möter samhället på deras villkor. 
Äldre vill gärna vara avskilda från aktiviteten 
de observerar och på så sätt känna att de har 
kontroll över situationen (Nordström, Gora, 
1995; Küller, 1995; Byggforskningsrådet, 1995).

Viloplatsen får gärna ha utsikt över mänsklig 
aktivitet och natur. Äldre tycker om att 
observera mänsklig aktivitet och på så sätt känna 

en tillhörighet till andra människor. Innergårdar 
är oftast utformade för barns aktivitet och är för 
stökiga för äldre. Därför uppskattar äldre deras 
balkong med utsikt eller en avskild bänk som ser 
ut över mänsklig aktivitet (Byggforskningsrådet, 
1995; Nordström, Gora, 1995; Ståhl, Iwarsson, 
2007; Valdermansson et al, 2004; Gehl, 2010).

Viloplatsernas bänkar behöver mått som riktar 
sig till äldre. Äldre behöver ofta stöd för hela 
kroppen när de sätter sig ner. Enligt Boverkets 
(2011) så ska bänkarna vara 45-50 cm höga med 
arm- och ryggstöd. (Nordström, Gora, 1995; Ståhl, 
Iwarsson, 2007; Valdermansson et al, 2004; BFS 
2011:5 ALM2, 2011). 

Intresseorganisationen Wel hops (2007) menar 
att bänkar bör vara 40-45 cm höga med arm- och 
ryggstöd. Stödet är viktigt för att underlätta för 
äldre när de ska sätta sig och resa sig upp.

En bänk som ser ut över en lekplats vid Bergåsa. Här kanske äldre 
gillar att sitta och titta. Tyvärr har bänken inte en god utformning. 
Bild: Anders Årman
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TRAPPOR OCH RAMPER

Trappor kan vara ett hinder för äldre. Generellt 
sett bör nivåskillnader undvikas men det är ofta 
svårt då terrängen utomhus ofta varierar i höjd. 
Men vid nivåskillnader så behövs både trappor 
och kompletterande ramper menar Nordström 
och Gora (1995). De anser också att ramper och 
trappor behöver utrustas med ledstänger.

Boverkets allmänna råd kring hur tillgänglighet 
skapas för äldre är utförliga på området trappor 
och ramper. Enligt Boverket ska trappor 
undvikas. Om det inte går att undvika trappor 
så skall trappan kompletteras med en ramp. 
Trappor och ramper ska båda ha ledstänger som 
börjar och slutar 30 cm före och efter trappan 
eller rampen. Höjden på ledstången ska vara 90 
cm. Vid ramp skall även en andra ledstång finnas 
med en höjd på 70 cm. Trappstegens djup bör 
vara minst 30 cm. Lutningen på trappan bör 
hållas jämn utmed trappan för att förhindra 
obalans och riskera fallolyckor. Ramper bör luta 
högst 1:20 och ha minst 2 meter långa viloplan. 
Boverket menar att det bör vara max 50 cm 
höjdskillnad mellan viloplanen. Rampen bör ha 
en fri bredd på 150 cm och en avåknings skydd 

på 4 cm om det är en höjdskillnad till omgivning 
(BFS 2011:5, 2011).

Enligt Arkitektens handbok är den 
klassiska formeln för goda trappor är  
”2 x höjden + basen = 60 – 63 cm”. Detta anser 
Arkitektens handbok en vedertagen formel. 
Arkitektens handbok menar att måtten ”basen 
minus höjden = 13 cm” ger en bekväm trappa. 
Handboken ger exempel på en bekväm trappa med 
måtten basen 29 cm och höjden 17 cm. Ramper 
bör ha viloplan varje 6 meter vid 1:12 lutning. Vid 
1:20 lutning så bör det finnas ett viloplan varje 10 
meter. Rampen utomhus bör ha en 40 mm hög 
sarg och en ledstång. Ledstänger utomhus bör vara 
på en höjd av 90 cm (Bodin et al, 2011).

Wel hops menar att trappors bredd inte bör 
understiga 100 cm. Varje steg bör vara jämnt och ha 
lika mått. Viloplan med sittmöjlighet är viktigt. Det 
bör vara maximalt 12 trappsteg emellan viloplanen. 
Wel hops anser att det bör finnas ledstänger på 
båda sidorna av trappan. Ledstängerna bör placeras 
90 cm över trappan. Trappstegen bör belysas 
för att underlätta översynen av nivåskillnaderna  
(Wel hops, 2007).

En trappa i Galgamarksområdet med god utformning. Trappan går 
ner från Galgamarkens södra sida.
Bild: Anders Årman
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KONTRASTER OCH LEDYTOR

Äldre lider ofta av någon form av synnedsättning. 
Nedsättningen kan göra det svårt att se 
skillnaden mellan olika färgkontraster och 
mindre nivåskillnader. Bristen av god översyn 
kan leda till att äldre ramlar (Nordström, Gora, 
1995; Ståhl, Iwarsson, 2007). Två sätt att höja 
översynen för äldre är att markera genom att 
kontrastera med färg eller utforma med ledytor. 
Kontrastera med färger betyder att kanter emot 
nivåskillnader utformas så de bryter i färg 
mot resterande material. Kontrasten behöver 
minst vara en skillnad på 40 enligt ”Natural 
Color System” dvs. NCS. På så sätt markeras 
nivåskillnaden eller annan viktig information 
som t.ex. busshållplats eller stråk. Äldre 
uppskattar när det finns visuella hjälpmedel 
(Ståhl, Iwarsson, 2007; Valdermansson et al, 
2004). Enligt Ståhls och Iwarssons (2007) studie 
så uppskattar äldre färgkontrastering högre än 
ledytor.

Boverket anser också att det är viktigt att 
markera och kontrastera för att underlätta för 
äldre. Boverket tar upp en studie av Almén, Ståhl 
och Wemme (2004) som visar att det tar lång 

tid för blinda människor att upptäcka en skillnad 
mellan ledytor och varningsytor. Vilket betyder 
att blinda personer stod långt ute i gatan när de 
upptäckte skillnaden. Boverket skriver att det är 
viktigt att välja rätt taktilplattor när man skapar 
ledytor. Taktilplattor med grov ytstruktur som kan 
göra strukturen lättare att uppfatta kan samtidigt 
skapa risk för halka och ökar chansen att snubbla 
(Boverket, 2005). 

Enligt Boverkets allmänna råd så måste planerare 
utforma viktiga platser och funktioner så de blir 
synliga för personer med nedsättningar. Hinder 
och höjdskillnader ska kontrasteras. Kontrasterna 
måste ha en skillnad på minst 40 enligt NCS 
systemet (BFS 2011:5, 2011).

VISUELL INFORMATION

Äldre kan ha svårt att orientera sig därför är det 
viktigt för dem att kunna känna igen sig för att känna 
en kontroll över situationen (Küller, 1995; Lynch 
1960). Därför menar forskare att det är viktigt att 
utforma närmiljön så den blir unik, identifierbar 
och har god översynthet. Dessa egenskaparna 
går att nå genom utformning, estetik och skriftlig 

Ett typiskt kontrastlöst stråk. Stråket på bilden är det centrala stråket 
i Galgamarken.
Bild: Anders Årman
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information (Küller, 1994; Nordström, Gora, 
1995; Lynch, 1960). Utformning och estetik är 
effektiva på att skapa en orienterbarhet menar 
Lynch (1960). 

Områden är två dimensionella områden som 
människor anser att de är inuti. Bostadsområden, 
centrum, parker osv. 

Gränser är det som ligger mellan områden. 
Människor identifierar abstrakt en gräns. Gränser 
kan vara barriärer men behöver inte vara det. 
Stängsel, natur, tågräls, bostadstyps skillnad osv. 
kan alla vara indikatorer på gränser.

Lynch skriver att människor orienterar sig på olika 
sätt beroende på hur länge de bott i området. 
Nyinflyttade orienterar sig utifrån topografi, 
generella karaktärsdrag och stora vägrelationer. 
Ju längre en människa bott i området desto mer 
orienterar personen utifrån mindre riktmärken. De 
mindre riktmärkena är oftast olika små landmärken. 
Långtidsboende orienterar sig inte så mycket 
utifrån områden och stråk (Lynch, 1960).

Boverket tar upp vikten av att öka områdets 
orienterbarhet genom att sätta upp 
informationsskyltar. Skyltarna får inte utformas så 
de kan misstolkas som trafikskyltar. Tydliga skyltar 
har stor betydelse för äldre och personer med 
olika funktionsnedsättningar menar Boverket (BFS 
2011:5). Byggforskningsrådet (1995) påpekar att 

karaktäriska drag i närmiljön betyder mycket för 
äldre. Karaktäriska drag att prata och värna om 
samtidigt som äldre kan att orientera sig efter  dem 
och känna en hemkänsla. Att känna sig hemma i 
närmiljön är viktigt (Byggforskningsrådet, 1995).

Wel hops uttrycker behovet av att kontrastera 
närmiljöns färger för att öka orienterbarheten. 
Wel hops menar att starka och kontrasterande 
färger och material på gångväg, trappor och 
ledstänger osv. hjälper äldre att orientera sig. 
Organisationen menar dock att för många olika 
färger och kontraster kan skapa en motsatt 
effekt och bör därför undvikas. Wel hops 
skriver att utsmyckningar, t.ex. Statyer, fungerar 
också som goda igenkänningsmärken som ökar 
orienterbarheten (Wel hops, 2007).

”The world may be organized around a set 
of  focal points or be broken into named 
regions, or linked by remembered routes” 
- Lynch, The image of  the city, 1960, s.7

Lynch (1960) skriver att människor bryter ner 
världen till ett abstrakt mentalt landskap. Lynch 
delar in det mentala landskapet i fem element:

Stråk är olika vägar som människor kan röra sig 
längst. Vägarna kan innefatta alla olika trafiksätt, 
dvs. gång, cykling, bil osv. 

Noder är synonymt med viktiga målpunkter. 
Noder kan vara där flera stråk och trafiksätt 
möts eller funktioner som t.ex. en matbutik.

Landmärken är fysiska objekt med en unik och 
identifierande utformning. Ett landmärke kan 
vara ett vattentorn eller en unik staty.
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HINDER

Även fast de flesta hinder går att åtgärda så 
kommer vissa hinder vara kvar. Därför är det 
viktigt att tydligt markera hinder för att undvika 
olyckor. 

Boverkets råd är att alla hinder ska markeras 
så synskadade och andra funktionsnedsatta 
kan identifierade hindret och undvika det. 
Möbler, t.ex. bänkar och stolpar, bör placeras 
i möbelzoner bredvid gångvägen och markeras 
tydligt med kontrasterande färg och material. 
Även tillfälliga objekt bör placeras i möbelzonen 
(BFS 2011:5). Ett exempel är ränndalar som 
behövs men kan vara ett hinder om de inte 
åtgärdas (Boverket, 2007).

Wel hops uttrycker att alla hinder och faror ska 
markeras med kontrasterande färg och material 
för att undvika olyckor.

En vanlig syn på många av gångvägar i Sverige. Men detta kan vara ett 
hinder om det inte vore så markerat med konstrasterande blå färg.
Bild: Anders Årman



TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

35

PROPOSTIONER OCH 
FÖRESKRIFTER

Efter regeringen har tagit fram en proposition 
så tar myndigheter fram föreskrifter som 
stödjer propositionen. Föreskrifterna är lagligt 
bindande. Nedan beskrivs en proposition som är 
grunden för Sveriges nuvarande riktlinjer kring 
tillgänglighet för funktionsnedsatta personer. 
Boverket har tagit fram två föreskrifter som 
följer de nya riktlinjerna.

PROPOSITION: FRÅN PATIENT 
TILL MEDBORGARE

Förenta Nationerna antog 1993 tjugotvå 
standardregler kring delaktighet och 
jämlikhet. Regeln ”Tillgänglighet” innebär 
att medlemsländerna ska införa ett 
handlingsprogram som gör samhället tillgängligt 
för alla, oavsett funktionsnedsättning. Den 
svenska regeringen antog synsättet 1995. 
Regeringens proposition (1999/2000:79) ”Från 
medborgare till patient” antogs maj 2000. Ett 
av handlingsplanens mål är att samhället skall 

utformas så att alla människor kan vara delaktiga i 
samhället, oavsett ålder eller funktionsnedsättning 
(Boverket, 2005).

Handlingsplanen betonar att svenska kommuner 
ska upprätta en handlingsplan om hur de ska 
jobba med att förbättra tillgängligheten för 
funktionsnedsatta. En viktig del av detta är att 
göra viktiga målpunkter och färdsätt tillgängliga. 
Befintliga förbindelser i kommunen måste ses över 
och nybyggen måste tillämpa tillgänglighetskraven. 
2001 fastställde riksdagens ändringar i plan- och 
bygglagen. Ändringarna skapade två föreskrifter 
från Boverket ”HIN2: Enkelt avhjälpt” och 
” ALM2: Allmänna råd och föreskrifter om 
tillgänglighet” (Boverket, 2005).

FÖRESKRIFT: HIN2 – ENKELT 
AVHJÄLPT

”Flest hinder finns oftast i den yttre miljön. Trottoarkanter, 
trappor, branta lutningar, nivåskillnader, markbeläggningens 
beskaffenhet samt svårigheter för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga att hitta rätt är några av hindren. De 
ofta långa avstånden – bl.a. för att komma förbi hindren – 
medverkar dessutom till att den fysiska ansträngningen blir stor” 
– Regerings proposition 1999/2000:79, 2000, s.40

1§ Denna författning innehåller föreskrifter och 
allmänna råd till 8 kap. 2§ andra stycket och 12§ 
andra stycket plan- och bygglagen (2010:900). 
- Boverket, 2011, BFS 2011:13 HIN2, s.1

Som citatet ovan visar så tar föreskiften ”Enkelt 
avhjälpt” stöd i plan- och bygglagen. Föreskriften 
“Enkelt avhjälpt” påverkar utformningen av 
publika lokaler och allmänna platser. Uppsatsens 
avgränsning gör att endast föreskriftens regler 
kring allmänna platser tas upp.

Enkelt avhjälpt rör allmänna platser som redan 
är byggda. Skriften innehåller föreskrifter som är 
bindande och råd om hur föreskriften kan uppnås. 
Råden är inte bindande. Planerare får använda 
andra metoder så länge man uppnår resultaten 
som föreskrifterna kräver. (Boverket, 2011, BFS 
2011:13 HIN2) 
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Allmänt råd: Frågan om ett hinder är enkelt att 
avhjälpa bör ständigt omprövas. Bedömningen av ett 
och samma hinder kan variera; ett hinder som vid en 
viss tidpunkt inte bedöms som enkelt avhjälpt kan 
senare bedömas vara det om förutsättningarna ändras.  
- Boverket, 2011, BFS 2011:13 HIN2, s.2

Boverket menar att hinder måste kontinuerligt 
prövas. Om ett hinder är enkelt avhjälpt är en 
bedömningsfråga som kommunen får avgöra. 
Vad som är en ekonomiskt och praktiskt 
betungande åtgärd för en ägare behöver inte 
vara betungande för en annan ägare.

Enkelt avhjälpt innehåller olika kategorier av 
utformning som påverkar allmänna platser. 
Bredvid så listas de sju punkter som rör 
utformningen av allmänna platser.

12§ Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, 
ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar 
och trottoarkanter ska avhjälpas. 

13§ Hinder i form av bristande 
kontrastmarkering och varningsmarkering ska 
avhjälpas.

14§ Hinder i form av bristande skyltning ska 
avhjälpas.

15§ Hinder i form av bristande eller bländande 
belysning ska avhjälpas.

16§ Hinder i form av brist på och bristande 
utformning av balansstöd ska avhjälpas.

17§ Hinder i form av bristande utformning av 
biluppställningsplatser för handikappfordon ska 
avhjälpas.

18§ Hinder i form av brister i lekplatsers 
utformning eller utrustning ska avhjälpas. 
-Boverket, 2011, BFS 2011:13 HIN2, s.5-7

5§ Hinder enligt 6–18 §§ ska avhjälpas, så 
snart det inte är orimligt med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna. 
De ekonomiska konsekvenserna får inte 
bli orimligt betungande för fastighetsägaren, 
lokalhållaren eller näringsidkaren. 
- Boverket, 2011, BFS 2011:13 HIN2, s.2
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FÖRESKRIFT: ALM2 - ALLMÄNNA 
RÅD OCH FÖRESKRIFTER OM  
TILLGÄNGLIGHET

ALM2 har ett antal punkter där det uttrycks 
definitiva krav kring utformningen. Beskrivningen 
i ALM2 har större precision än den i Enkelt 
avhjälpt (Boverket, 2011, 2011:5 ALM2). Istället 
för det vaga “avhjälpa” så skrivs kraven ordagrant 
ut i ALM2. Nedan visas ett exempel på skillanden.

12§ första stycket plan- och bygglagen  
(2010:900) … Föreskrifterna och de 
allmänna råden i 6–16 §§ gäller om det 
med hänsyn till terrängen och förhållandena 
i övrigt inte är orimligt.

- Boverket, 2011, 2011:5 ALM2, s.1

2§ Föreskrifterna gäller 
– när en allmän plats nyanläggs, 
– när ett område för andra anläggningar än byggnader 
nyanläggs. 
- Boverket, 2011, 2011:5 ALM2, s.2

ALM2: 7§ Gångytor ska utformas så att personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
ta sig fram och så att personer med rullstol kan 
förflytta sig utan hjälp. Gångytor ska vara jämna, 
fasta och halkfria. På öppna ytor ska särskilda 
ledstråk finnas.

HIN2: 12§ Fysiska hinder såsom mindre 
nivåskillnader, ojämn markbeläggning, 
svårforcerade ränndalar och trottoarkanter ska 
avhjälpas. 

Liknande HIN2 så tar även ALM2 stöd i plan- 
och bygglagen. De två föreskrifter skiljer sig på 
fyra punkter. ALM2 rör nybygge eller renovering. 
ALM2 har även ett starkare stöd när det kommer 
till att genomföra åtgärderna. ALM2 är alltid 
bindande, dvs. byggs det nytt eller renoveras så 
ska det utformas efter ALM2:s krav. Men även 
ALM2 har ett undantag då åtgärder inte krävs. 
Som citaten ovan visar så måste hänsyn tas till 
terrängen (Boverket, 2011, 2011:5 ALM2).

Som ovanstående exempel visar så är ALM2s 
föreskrift mer krävande kring vad som ska göras. 
Alla ALM2s föreskrifter är utförliga kring deras 
beskrivning kring ALM2s krav. Men eftersom 
uppsatsens fallstudie inte innehåller nybyggnation 
eller renovering så gås ALM2 inte igenom mer 
utförligt.




