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Förord 
Den här studien är en del av en forskningsserie som undersöker hur Sveriges kommuner ska kunna 

arbeta med tillgänglighet i den byggda miljön, för att möta behovet av bostäder för framtidens äldre. 

Forskningen är finansierad som en industridoktorandtjänst i samarbete mellan Haninge kommun och 

Centrum för Hälsa och Byggande på KTH. Studien är genomförd under ledning av huvudhandledare 

Tore J. Larsson och bihandledare Eva-Lotta Thunqvist.  

I studien har tio kommuner deltagit och ytterligare ett antal har ställt upp på telefonintervjuer. 

Boverket har bistått med mycket information. 

Tack allihop för er medverkan och hjälp! 
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Sammanfattning  
Tillgänglighet i den byggda miljön har aktualiserats de senaste åren, mycket på grund av uppdaterade 

regler inom området. Andelen äldre kommer fortsätta öka snabbt de kommande åren. Till det 

naturliga åldrandet hör en degenererande fysik och vissa personer drabbas av 

kognitionsnedsättningar. Det finns studier som visar att 80 % av de äldres hem har åtminstone en 

riskfaktor som skulle kunna leda till fall. Till kommunens ansvarsområden hör att se till att invånarna i 

kommunen har möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv. Det innebär till exempel att kunna ta 

sig in och ut ur sin bostad samt att kunna tillgodose sina dagliga behov i hemmet, laga mat, tvätta sig 

och gå på toaletten.  

Syftet med den här studien var att ta reda på hur kommuner i Sverige arbetar med tillgänglighet i den 

byggda miljön, samt undersöka hur olika faktorer i organisation och arbetssätt påverkar hur arbetet 

utförs. Syftet var också att utforska vilka övriga förutsättningar som inverkat på slutresultatet; en 

tillgängligare miljö för kommunens invånare. 

I studien undersöktes hur kostnaderna för tillgänglighetsarbete och bostadsanpassning förhåller sig till 

andelen äldre i befolkningen, bostadsbeståndets sammansättning, kommunens ekonomiska 

förutsättningar, kommunens storlek i area och befolkningstäthet och kommunens geografiska läge. 

Även variabler som arbetsprocesser (kring inköp, handläggning, genomförandestrategi med mera) och 

kulturella skillnader som kan påverka arbetet med tillgänglighet eller bostadsanpassning undersöktes. 

Exempel på bostadsanpassningsärenden i kommunerna valdes som insamlingsvariabel. 100 ärenden 

samlades in från tio olika kommuner och analyserades. Förutom insamlade ärenden gjordes intervjuer 

med nyckelpersoner inom kommunerna. Sammanlagt intervjuades 46 personer vid 36 intervjutillfällen. 

Utifrån intervjuerna som genomfördes med handläggarna för bostadsanpassningsbidrag i undersökta 

kommuner kunde arbetsprocessen runt bostadsanpassning i varje kommun illustreras.  

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med vissa kvantitativa inslag (insamlad statistik 

bland annat). Intervjuerna hade ett semistrukturerat upplägg och de spelades in med hjälp av en 

diktafon. Därefter skrevs de ut och intervjupersonerna fick möjlighet att kommentera, komplettera 

och korrigera om något missförståtts eller kunde tolkas felaktigt. Förutom intervjuer samlades statistik 

in. I varje kommun handlade det om tio bostadsanpassningsärenden från 2008 med tillhörande 

dokumentation samt statistik och ekonomiskt underlag för åren 2004-2008. För studien beslutades att 

kommunerna skulle väljas ut genom stratifierat urval. Av Sveriges 290 kommuner lottades tio fram att 

delta i undersökningen. De lottades från fem storlekskategorier och maximalt en kommun 

representerar varje län. 

Bland de tio undersökta kommunerna hade kommuner med hög inflyttning både en mindre andel 

äldre, högre skattekraft och de byggde nya bostäder. Dessa kommuner hade en relativt hög andel 

boende per kvadratkilometer och var lokaliserade i den södra halvan av landet. För 

glesbygdskommunerna gällde det omvända; en relativt hög andel äldre, mindre skattekraft, ingen 

nybyggnation alternativt att man rev bostäder, samt ofta en kraftigt minskad befolkningsutveckling. De 

mindre kommunerna hade oftare problem med resurser, både i form av pengar och personal, som 

påverkar arbetet med tillgänglighet generellt. Prisutvecklingen på bostäder hade stor betydelse för hur 

mycket kommunen kunde satsa på renoveringar och nybyggnation. Även typen av hus hade inverkan 
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på enskilda kostnader för anpassningarna. Kostnadsspridningen var större i de mindre kommunerna. I 

de stora, tätbefolkade kommunerna låg man generellt lägre i kostnad. Detta tyder på att en eller flera 

faktorer som kan kopplas till tätbebyggda kommuner även kan kopplas till lägre kostnader för 

bostadsanpassning. Men det framgår inte klart om det handlar om en enskild faktor eller flera 

samverkande. I studien framgick att det inte var en åldrande befolkning eller många småhus som ledde 

till höga kostnader för bostadsanpassning. Det fanns indikationer på att det snarare kunde ha att göra 

med brist på tillgängliga bostäder, särskilda boenden eller övergångsbostäder.  

En del förändringar kan göras som gör bostäderna mer tillgängliga i samband med större renoveringar. 

De intervjuade kommunerna hade mycket olika strategier för detta. Flertalet tog inte hänsyn till att 

tillgängligheten kan förbättras vid större renoveringar. 

Processen kring dokumentationen för bostadsanpassningsbidraget var väldigt olika i de olika 

kommunerna. När man jämförde med hur Boverket rekommenderar att processen kring 

bostadsanpassning ska se ut kunde det konstateras att samtliga tio kommuner förenklat och anpassat 

arbetsgången efter sina egna förutsättningar eller önskemål. Flera kommuner följde varken Boverkets 

rekommenderade process eller hade med alla de lagstadgade dokumenten som ska följa med 

ansökningen. Det framgick relativt tydligt vid intervjuerna att anledningen till att man inte följde 

Boverkets process var att man anser att den tar allt för lång tid och att allt för mycket ansvar läggs på 

de sökande.  

 Boverkets statistik gällande bostadsanpassning baseras på data som handläggarna av bidraget skickar 

in en gång om året. Det visade sig att handläggarna hanterade uppgifterna kring bidraget väldigt olika, 

vilket borde ha inverkan på hur de rapporterar in uppgifterna och vad de i slutändan uppger sig ha för 

kostnader för bostadsanpassning. Det är viktigt med bättre rutiner kring hur 

bostadsanpassningsbidraget rapporteras in till Boverket, samt eventuellt uppdatera vilka faktorer som 

bör inkluderas i rapporteringen.  

Författningen rörande enkelt avhjälpta hinder var högaktuell vid studiens genomförande. Eftersom 

författningen gäller tillgänglighet påverkade den resultatinsamlingen när det kom till att undersöka 

arbetet i offentliga miljöer. Det varierade hur långt undersökta kommuner kommit med åtgärderna, 

hur mycket pengar och resurser som satsats, hur man valt att angripa problemet och om man trodde 

sig klara målet att hinna avsluta projektet innan slutet på 2010. Det framkom att de mindre 

kommunerna halkat efter i arbetet med tillgänglighet och att det i stort berodde på bristande resurser. 

Få personer i kommunen leder till lägre skattekraft och att det finns ett mindre antal anställda inom 

kommunen som ska täcka upp för ett mycket brett spektrum av uppgifter. Detta gör att varje anställd 

har ett antal frågor på sitt bord och beroende på intresse, kunskap och bakgrund blir de olika frågorna 

mycket olika prioriterade i dessa kommuner.   
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Summary 
Accessibility in the built environment has been a hot topic in recent years, mainly because of updates 

in the regulations covering this area. The proportion of older people will continue to increase rapidly in 

the coming years. The natural aging process includes a degenerating physical status and some people 

come to suffer from cognitive impairments. Studies show that 80% of the homes of the elder have at 

least one risk factor that could lead to falls. The municipality has to ensure that its residents are able to 

live independent and dignified lives. This means, for example, that its residents have to be able to get 

in and out of their homes and be able to satisfy their daily needs such as cooking, washing and going to 

the toilet.  

The purpose of this study was to find out how local authorities in Sweden are working on accessibility 

in the built environment, and examine how different factors in the organization and operation affect 

the way the work is performed. The aim also was to explore possible other conditions that greatly 

affect the final result; a more accessible environment for local residents  

The study examined how the cost of accessibility work and home modifications was linked to the 

proportion of elderly in the population, housing stock composition, the local economic conditions, the 

size of the municipality, population density and the municipality's geographical position. Variables such 

as work processes (regarding purchase, management, implementation strategy, etc.) and cultural 

differences that may affect accessibility work or home modifications were also included.  

Examples of home adaptation-errands in the municipalities were chosen as the study variable. 100 

cases were collected from ten different municipalities and were then analyzed. Apart from this 

interviews with key persons in the municipalities were performed. A total of 46 people were 

interviewed during 36 sessions. The process concerning home modifications in the municipalities was 

illustrated and evaluated based on information from the interviews conducted with administrators of 

home modification-errands.  

The study was conducted as a qualitative interview study with some quantitative elements. The 

interviews had a semi-structured approach and they were recorded using a dictaphone. The interviews 

were typed out and interview subjects were given the opportunity to comment, add to and correct if 

something could be misunderstood or interpreted incorrectly. In addition to the interviews statistics 

were collected. In each municipality, ten housing adaptation-errands from 2008 and documentation 

related to them were gathered along with statistical and financial data for the years 2004-2008. It was 

decided that the municipalities would be selected through a stratified sample. Of Sweden's 290 

municipalities, ten were randomly assigned to participate in the survey, divided into five size 

categories (two in each category). A maximum of one municipality from each county was accepted.  

Among the ten surveyed municipalities the ones with high occupancy had a smaller proportion of 

older, higher tax capacity and were building new houses. These municipalities had a relatively high 

proportion of residents per square kilometer and they were localized in the southern half of the 

country. Rural municipalities had a relatively high proportion of older, less tax capacity, no new 

construction going on or they were demolishing houses. They had often suffered a sharp drop in 

population growth. The smaller municipalities had more problems with resources, both concerning 

money and personnel, which could affect work with accessibility in general. Increases in housing prices 
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were of great importance for how the municipality could invest in renovations and new construction. 

Also the type of house would have an impact on the individual costs of the adaptations. It seems that 

the cost spread was greater in the smaller municipalities. Some had very high costs while others had 

less. In the large, densely populated municipalities the costs were more generally lower. This suggests 

that one or more factors that may be linked to urban municipalities also may be linked to lower costs 

for home modifications. But it is not clear whether this is connected to a single factor or several ones 

collaborating. The study showed that it was not primarily an aging population and many single 

household houses that led to high costs for home modifications. The indications rather pointed 

towards the lack of accessible housing, special housing or transitional housing.  

Some changes to improve accessibility in housing can be easily done during renovations. The 

municipalities that were interviewed had very different approaches to this, and the majority did not 

take into account the accessibility when renovating.  

The process surrounding documentation for home adaptation grant varied a lot between the 

municipalities. When comparing to Boverket1 defined process for housing adaptation grants it could be 

noted that all ten municipalities had simplified and aligned the work processes on their own depending 

on their specific circumstances or needs. Several municipalities did neither follow Boverkets 

recommended process nor included all the legal documents that must accompany the application. It 

became quite clear during the interviews that the reason for not following Boverkets process was that 

the interviewed persons felt that it took too long and too much responsibility was put upon the 

applicant.  

Boverkets statistics related to home modifications are based on data that administrators of the grant 

are to submit on an annual basis. During the course of the study it was revealed that the officers 

handled the data very differently, which most likely have an impact on how they report the data. This 

will ultimately affect their reported costs for home modifications. It is important to develop better 

practices around the home adaptation grant and how it is reported to Boverket, and if necessary 

update the factors that should be included in reporting.  

The constitution regarding easily remedied obstacles (Författningen, BFS 2003:19, om Enkelt avhjälpta 

hinder) were highly topical during the execution of the study. Since the constitution regards availability 

it affected the result regarding collection of projects for improvements on accessibility in public places. 

It varied how far investigated municipalities had come with the accessibility projects, how much 

money and resources they had invested, how they had chosen to tackle this problem and if they 

thought they would be able to finish the project before the end of 2010. It appeared that the smaller 

municipalities had lagged behind in the process of availability and the reason could be lack of 

resources. Fewer inhabitants in the municipality lead to lower tax capacity which results in a smaller 

number of employees in the municipality. These people will have to cover a very wide range of tasks 

and responsibilities. This means that each employee has a number of issues on his or her table and 

depending on the interest, knowledge and background of the employee the various matters are given 

very different priorities.   

                                                           
1
 Boverket monitors the function of the legislative system under the Planning and Building act and related 

legislation. They propose regulatory changes if necessary. 
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1 Inledning 
Tillgänglighet i den byggda miljön har aktualiserats de senaste åren, mycket på grund av tillkommen 

lagstiftning inom området. Tillgänglighet som begrepp är inte klart definierat men Elisabet Svensson 

skriver i boken Bygg ikapp (1): 

”Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt som möjligt kan delta i samhällslivet. Detta 

förutsätter i sin tur att den byggda miljön är utformad så att så många som överhuvudtaget är möjligt 

kan använda den.”2 

Det finns många funktionshinder som kan göra det svårt att navigera i den byggda miljön, till exempel 

synnedsättningar, kognitionssvårigheter, balansproblem, nedsatt hörsel och allergier. Sedan är det inte 

nödvändigtvis så att man måste ha en uttalad funktionsnedsättning för att ha svårt att ta sig fram, man 

kanske har en barnvagn, tunga kassar, är höggravid eller har brutit benet. Det som diskuterats mycket 

på senare tid är att andelen äldre kommer fortsätta öka snabbt de kommande åren. Till det naturliga 

åldrandet hör degenererad fysik, man tappar muskelmassa, får sämre balans, syn, hörsel och 

greppstyrka (2) (3). Vissa drabbas av kognitionsnedsättningar och många faller och skadar sig. Varje år 

vårdas 70 000 personer på sjukhus till följd av fallolyckor i Sverige, två tredjedelar av dem är 65 år eller 

äldre (4). Det finns studier som visar att 80 % av de äldres hem har åtminstone en riskfaktor som skulle 

kunna leda till fall (5). Till kommunens ansvarsområden hör att se till att invånarna i kommunen har 

möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv. Det kan innebära att sköta sin hygien, kunna ta sig in 

och ut ur sin bostad och ta sig till mataffären för att handla. Det är dyrt för samhället att anställa 

personal som ska hjälpa alla behövande att utföra dessa basala sysslor. Och ju fler äldre det blir i 

förhållande till den yngre, arbetsföra, befolkningen desto mer kommer det kosta och fler personer 

kommer behövas för att utföra sysslorna åt dem som behöver hjälp.  

Eftersom Sverige (och de övriga skandinaviska länderna) valt att lägga ansvaret för social service på 

den minsta enheten av styret, kommunerna, och de har relativt stor möjlighet att styra över 

omfattning och kvalitet på sina tjänster varierar tjänstedistributionen dem emellan ganska mycket (6). 

Har detta konsekvenser för ekonomi och slutresultat för tillgänglighetsarbetet?  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur kommuner i Sverige arbetar med tillgänglighet i den 

byggda miljön. Samt undersöka hur olika faktorer i organisation och arbetssätt påverkar hur arbetet 

utförs och vilka eventuellt övriga förutsättningar som har stor inverkan på slutresultatet; en 

tillgängligare miljö för kommunens invånare. Fungerar lagstiftningen och hittar kommunerna 

tillräckligt med stöd i föreskrifter och råd för att tillämpa den? Skiljer sig de ekonomiska 

förutsättningarna mellan kommunerna åt? Fungerar olika arbetssätt olika bra och vilka faktorer 

påverkar detta? Resultatredovisningen är indelad i två delar, den första delen behandlar ”hårda” 

faktorer, som till exempel går att mäta eller på annat sätt definiera tydligt. Som kostnaderna kopplade 

till tillgänglighetsarbete och bostadsanpassning, andel äldre i befolkningen, bostadsbeståndets 

sammansättning, kommunens ekonomiska förutsättningar, kommunens storlek i area och 

befolkningstäthet och kommunens geografiska läge. Den andra delen rör ”mjukare” faktorer som är 

svårare att mäta som arbetsprocesser (kring inköp, handläggning, genomförandestrategi med mera) 

eller kulturella skillnader som kan påverka arbetet med tillgänglighet eller bostadsanpassning. 

                                                           
2
 Sidan 3, Bygg ikapp. Fjärde utgåvan, andra tryckningen. 2009 
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1.1 Bakgrund 
Ett av kommunens stora ansvarsområden att tillgodose sina medborgares rätt till ett självständigt och 

värdigt liv. I paragraf 2 i socialtjänstlagen står;  

”Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter och 

särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden 

skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt 

tillgängliga för alla.”  

1.2 Lagar, regler och råd 
För att möjliggöra tillgänglighetsarbetet finns till exempel lagen om bostadsanpassningsbidrag och 

andra lagar rörande tillgänglighet. Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor 

med långvarig eller permanent funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget 

boende genom insatser i form av ombyggnationer eller andra åtgärder i den sökandes hem. (7) 

Ansökan bedöms av en handläggare på kommunen utifrån uppgifter som exempelvis ett utlåtande från 

en arbetsterapeut eller läkare.  

Tillgänglighet i den byggda miljön regleras bland annat i Plan- och Bygglagen (1987:10)3, Lagen 

(1994:847)4 om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk samt Förordningen (1994:1215)5 om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk. En författning som utgår från tillgänglighetskraven i plan- och 

bygglagen är HIN 1 (BFS 2003:19) som behandlar ”enkelt avhjälpta hinder”. Denna författning gäller 

retroaktivt och ålägger kommunerna att göra lokaler och platser dit allmänheten har tillträde mer 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillsammans 

med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har regeringen tagit fram en strategi (8) som behandlar 

detta, strategin sträcker sig till slutet på 2010 (9) och var därför högaktuell vid studiens genomförande 

(våren 2010).  

I Boverkets författningssamling, BFS, finns också ALM 1 (BFS 2004:15) som är föreskrifter och allmänna 

råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 

allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. (10) Bostadsanpassning 

regleras i lag 1992:1574 och Boverket fungerar som remissinstans samt utövar tillsyn kring 

kommunernas arbete med bidraget.  

Från och med den 2 maj 2011 kommer en ny Plan- och Bygglag ("En enklare plan- och bygglag"6) träda 

i kraft. Från årsskiftet 2010/2011 planeras det nationella konstruktionsregelverket, Boverkets 

konstruktionsregler, BKR, att helt ersättas av det idag parallella regelverket Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Detta ger att 

även Boverkets byggregler (BBR) kommer justeras något. För den här rapportens vidkommande är det 

framför allt förändringar kring bygglovet och HIN som är av intresse. Tillgänglighet ska vara en 

bedömningspunkt vid bygglov, och lagen om enkelt avhjälpta hinder blir förlängd vidare efter 31 

december 2010. Men även vissa ändringar och förtydliganden har föreslagits i kapitel 3 och 8 i BBR 

                                                           
3
 2 kap. 4 §, 3 kap. 15, 17, 18 §§, 17 kap. 21a § 

4
 2 § 

5
 12 § 

6
 Baseras på betänkande 2009/10:CU25 i Sveriges Riksdag 
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som inkluderar Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga (kap. 3) och Säkerhet vid användning (Kap. 8).  

Som arbete med tillgänglighet utöver bostadsanpassning räknades, i denna rapport, allt arbete som 

görs för att möta de lagar och regler kring tillgänglighet som finns för den byggda miljön i svensk 

lagstiftning. 

1.3 Demografi 
Även om alla människor som bor i Sverige har rättigheterna som nämns ovan, aktualiseras de främst 

när en person, av någon anledning, drabbas av en skada eller sjukdom som bidrar till nedsatt 

funktionsförmåga inom något område. Förutom medfödda eller, genom olyckor, förvärvade skador 

leder det naturliga åldrandet även till vissa funktionsnedsättningar som kan vara av sådan art att 

personen i fråga behöver stöd från samhället för att klara sitt dagliga liv. Antalet personer med behov 

av insatser ökar kraftigt med ökande ålder och det gäller både män och kvinnor (11). 

Under de närmaste åren kommer antalet personer över 65 år öka märkbart, fram till år 2050 med 

ungefär 40 %. Kvoten mellan andelen äldre och andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar (12). 

Ålderssammansättning kommer att ha effekter på arbetsmarknaden, ekonomin och kostnader för 

vården och omsorgen av äldre. (13) 

Den genomsnittliga kostnaden för särskilt boende/vård- och omsorgsboende 2008 (i Sverige) var 

583 0007 kronor per år och person som utnyttjade servicen. Gör man en liknande uppskattning för 

hemtjänstkostnader (14) och bostadsanpassningsbidrag får man ett diagram enligt Figur 1.  

 

  

                                                           
7
 Antal personer i särskilt boende under 2008 var 95 573 stycken (14). Kostnaden för detta var totalt 55 733 

miljoner kronor (12). Med ett förenklat antagande ger det 55 733 000 000/95 573 ≈ 583 000 
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Figur 1 Kostnad per person som nyttjat olika former av hjälp under 2008 (överst) samt total  kostnad för 

Sveriges kommuner i miljoner kronor, 2009 (nederst) 

Tar man hänsyn till kostnaderna för omsorg och den demografiska utvecklingen, samt det ökade 

omsorgsbehovet som följer med stigande ålder, står Sveriges kommuner inför en utmaning de 

kommande åren. Att erbjuda sina invånare adekvat vård och omsorg samtidigt som utgifterna måste 

hållas inom rimliga gränser.  

Utbudet av forskning kring hur Sveriges 290 kommuner arbetar övergripande med tillgänglighet är idag 

relativt begränsat. Framför allt gäller det vetenskapligt utförda studier och publicerade vetenskapliga 

rapporter och artiklar. Det finns däremot en stor mängd studier, artiklar och rapporter rörande 

bostadsanpassning och andra insatser i hemmet, både nationellt och internationellt. Enligt Boverket är 

bostadsanpassning ett sätt att underlätta kvarboende i det egna hemmet samt ge möjlighet till ökad 

självständighet för personer med funktionsnedsättning.  

1.4 Forskningsresultat kring bostadsanpassning och andra insatser i 

hemmet 
De studier som genomförts inom området bostadsanpassning är inte entydiga men visar på vissa 

tendenser. Mycket av forskningen är så kallade multicomponent home interventions. Det betyder att 

man gör studien genom att dela upp testpersonerna i två grupper där den ena får ett batteri av 

insatser, som hembesök, sjukgymnastik, bostadsanpassningar, hjälpmedel med mera, medan den 

andra gruppen lever vidare som vanligt. De två grupperna jämförs sedan utifrån olika aspekter som 

antal sjukhusbesök, flytt till särskilt boende, möjlighet att klara aktiviteter i det dagliga livet och så 

vidare. Tyvärr är antalet studier med bara bostadsanpassning som insats ovanliga, så det är svårt att 

med säkerhet säga hur stor inverkan själva bostadsanpassningarna haft i de mer komplexa studierna. 

Endast forskning riktad emot äldre har behandlats för denna studie. 

Den forskning som gjorts visar på viss förbättrande eller stabiliserande effekt på aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL8), personlig ADL9 (PADL/IADL) samt upplevd hälsa och känsla av säkerhet vid insatser 

                                                           
8 Aktiviteter i det dagliga livet är exempelvis att äta, klä sig, ta sig i och ur sängen och sköta sin hygien.  
9 Personlig ADL är aktiviteter kopplade till det dagliga livet, som att laga mat, ta hand om sin ekonomi, handla och 

kommunicera. 
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i form av bostadsanpassning, hembesök eller hjälpmedel, ofta i kombination med varandra. Två 

svenska studier ( (15), (16)) tyder på att bostadsanpassningar leder till förbättrade möjligheter att klara 

personlig hygien (framför allt bada/duscha) men att det i övrigt inte gick att bevisa större förbättringar 

i ADL eller PADL. Liknande resultat gav en amerikansk studie från 2006 (17). En annan amerikansk 

studie visade att både testgruppen och kontrollgruppen försämrades motoriskt och psykiskt under 

testperioden, men att testgruppens framskridande ohälsa bromsades i jämförelse med 

kontrollgruppens. Speciellt gällde det parametrarna fysisk mobilitet och smärta. (18) I en studie 

rörande hälsoutvecklingen bland äldre i USA presenteras hypotesen om att den förbättrade hälsa 

bland äldre, som kunnat ses i statistik från the National Long-Term Care Survey (NLTCS), inte enbart 

beror på allmänt bättre hälsa bland äldre utan även har grund i förbättringar i livsmiljön. Som exempel 

ges bostadsanpassningar i form av stödhandtag och förhöjda toalettsittsar (19). Det går alltså att se 

tendenser till förbättrad hälsa och känsla av trygghet hos äldre personer som får hjälp med 

bostadsanpassning, hembesök och hjälpmedel.  

I en studie (20) som genomförde på 90-talet undersöktes effekterna av förebyggande hembesök hos 

äldre10, liknande de som nämnts i ovanstående undersökningar. Där visade man på att det var möjligt 

att undvika i snitt 692 dagar (totalt för deltagarna) i särskilt boende per år studien fortgick. Detta gav 

en kostnad på 35 $11 per dag man undvek i särskilt boende. Detta skulle per år ge en kostnad 

motsvarande lite drygt 125 000 svenska kronor (i september 2010), att jämföra med den årliga 

kostnaden för särskilt boende som tidigare beräknats till ca 580 000 kronor. Nu ska man vara 

medveten om att denna studie, och flera andra som refereras i denna text, är 

kombinationsinterventioner där många fler åtgärder än bostadsanpassningar och hjälpmedel används. 

De kan därför bara användas som en fingervisning eller antydan till möjliga besparingar för hjälpmedel 

i bostaden eller bostadsanpassning. En amerikansk studie (18) visar att skillnaden i medelkostnad för 

hospitalisering skiljde markant mellan interventionsgruppen (medel 4 997 $) och kontrollgruppen 

(medel 20 826 $) under den 18-månadersperiod som studien varade. En liknande studie (21) visar på 

snarlikt resultat. Författarna till denna studie anser att tesen om att liknande interventioner kan 

fördröja, men inte förhindra, flytt till särskilt boende stöds av resultaten. 

Det finns även beskrivet att anpassningar lönar sig mest för yngre och funktionshindrade. Hos äldre 

kan man se kostnadsbesparingar, framför allt, i form av förebyggande av fall och kostnader relaterade 

till detta, samt möjlighet till tidigare hemgång från sjukhus efter olycksfall eller skada. Resultaten 

baseras på en omfattande litteraturstudie (22). Författarna till denna skriver också att insatser för 

äldre i form av bostadsanpassningar inte nödvändigtvis minskar behovet av professionell hjälp i 

hemmet men att det finns undersökningar som tyder på att möjligheten för anhöriga att vårda 

personen själva ökar och på så vis kan kostnaderna för hemtjänst och dylikt minskas.  

Trots ett relativt begränsat utbud har två studier (23) (24) hittats som specifikt rör bostadsanpassning. 

Den ena beskriver vilka faktorer som inverkar på om en bostadsanpassning blir lyckad eller, som 

                                                           
10

 Hembesöken gjordes av en geriatriksjuksköterska och innefattade bland annat provtagning och uppföljande 
medicinska råd, utvärdering av mental och fysisk hälsa, förslag på förbättrande åtgärder i hemmet (hjälpmedel, 
säkerhet och liknande), läkemedelsrådgivning med mera.  
11

 1995, vilket skulle motsvara ca 50$, 2010, http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl. Consumer Price Index Inflation 
Calculator, Bureau of labor statistics, United States department of labor. 
 

http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl
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författaren kallar det, ett slöseri med pengar. Dåligt genomförda utvärderingar och implementeringar 

av åtgärderna kan ofta kopplas till nationella eller lokala myndighetspolicys. En annan orsak till att en 

bostadsanpassning blir ineffektiv eller mindre funktionell är specifikationen inte mött de faktiska 

behoven hos den sökande (23). Författarna till den andra studien tyckte sig kunna påvisa att det inte 

finns några oväntade eller oroande kostnadskonsekvenser i en policy som tillåter mer omfattande 

möjligheter till anpassning och hjälpmedel. Författarna menar att de kan visa på kostnadsbesparingar i 

nästan samtliga undersökta fall i sin studie. Pay back-tiden var längre för hus som var svåra att 

anpassa, som till exempel fastigheter utan hiss eller med nivåskillnader i bostaden. Detsamma gäller 

de fall där vårdtagaren har väldigt omfattande behov av vård och stöd.  

1.5 Information och forskning kring tillgänglighet 
Information om övrig tillgänglighet, alltså i meningen tillgänglighet i offentliga byggnader, nybyggda 

bostäder, yttermiljö och andra offentliga platser finns beskrivet i en del rapporter och böcker. Mycket 

är inriktat på hur man ska bygga och utforma miljöer för bästa möjliga tillgänglighet och det finns en 

del utvärderingsrapporter kring olika tillgänglighetsprojekt som genomförts i kommuner eller städer.  

När det kommer till utomhusmiljö finns en del rapporter och handböcker. Bygg ikapp har redan 

nämnts, sedan finns en rad planer och handböcker på kommunnivå som exempelvis 

Tillgänglighetshandbok från Tyresö kommun, Handbok för en tillgängligare utemiljö från Helsingborgs 

kommun eller Tillgänglighetsplan ”Allmän platsmark” från Söderhamns kommun. Dessa är oftast 

framtagna av kommunerna själva för att antingen fungera som riktlinjer vid nybyggnation eller som 

måldokument för utvecklingsarbete i redan etablerad bebyggelse. De innehåller ofta handfasta råd om 

hur man utformar exempelvis ramper, trappor, gångstråk, parkmiljö, busshållplatser och 

övergångsställen. FoU Väst har gett ut rapporten Färd med förbehåll (25), i den menar man att 

möjligheten att röra sig i samhället har betydelse för hur aktiv och delaktig man blir som medborgare. I 

mötet mellan människa och miljö uppstår dock ofta hinder. Man påpekar att det inte enbart handlar 

om fysiska hinder utan också hur information förmedlas. Rapporten beskriver utvärderingen av ett 

projekt i Göteborg kallat KOLLA-projektet. Det startades för att skapa en kollektivtrafik för alla, genom 

att minska särlösningar för funktionshindrade med mer allmänt funktionella lösningar. Man har bland 

annat satsat på ombyggnation av hållplatser, inköp av låggolvsbussar och spårvagnar och utbyggnad av 

så kallade flexlinjer med mer kundstyrda tidtabeller och tillgängligare fordon. Man har även arbetat 

med information genom att införa utrop och visuell information i fordon och vid hållplatser. Projektet 

har gett resultat även om resultatet inte blivit som man förväntade sig när man startade det12. Bland 

annat har antalet resor med färdtjänst minskat från 717 000 till 571 000 mellan åren 2004 och 2009. 

Under samma period har antalet resor med så kallad Flextrafik ökat från 93 000 till 144 000. En studie 

visar också att personer med minst en funktionell begränsning som påverkade mobiliteten var mer än 

fem gånger så angelägna att resa mer än de gjorde för tillfället. Studien rörde personer 75 år eller 

äldre. Anledningen till att de inte reste så mycket som de önskade var främst försämrad hälsa men 

också de upplevde kollektivtrafiksystemet som komplicerat. (26) 

 

                                                           
12

 Förhoppningen var att antalet resor med färdtjänst skulle minska från 716 000 till 428 000 stycken mellan åren 
2004-2009 och att antalet resor med Flextrafik skulle öka från 93 000 till 240 000 stycken. 
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Företaget Humana som är ett privat vårdbolag gjorde under början av 2010 en undersökning kring hur 

långt arbetet med det de klassade som tillgänglighet kommit i kommunerna. De fick svar från 207 

kommuner och resultatet finns presenterat i rapporten Humanas tillgänglighetsbarometer 2010 (27). 

Från rapporten går att utläsa att två av tre kommuner saknar tillgänglighet i översiktsplanen, deras 

översiktsplan innehåller inga mätbara mål eller angivna förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet. 

Ungefär hälften av kommunerna har en tjänsteman eller förtroendevald som har en definierad del av 

sin tjänst avsatt för att rapportera till kommunstyrelsen rörande tillgänglighets- och 

användbarhetsfrågor.   

I rapporten ”Räkna med kvarboende – en handledning” (28) som givits ut av SABO (Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag) finns en kortare sammanställning på de fördelar och nackdelar som 

förekommer i den byggda miljön från olika tidsperioder mellan 1940 och fram till idag. I 40–60-

talsbebyggelsen är de största problemen halvtrappor upp till första våningsplanen, avsaknad av hiss i 

hus med tre våningar eller färre, smala dörröppningar i lägenheterna och små badrum med höga 

trösklar. I hus byggda mellan 1960-75 är situationen bättre. Mindre än 30 % av beståndet från denna 

period har en halvtrappa upp till första våningsplanet. Badrummen är större även om toalettstolen i 

många fall kan var felplacerad ur tillgänglighetssynpunkt. Däremot saknas fortfarande hiss i många hus 

med två eller tre våningar. Ett annat problem i dessa områden är att gårdar och hus är placerad i 

symmetriska, icke varierande mönster. Det kan leda till att det är svårt att orientera sig för synsvaga 

eller personer med kognitiva problem. Från 1975 och framåt har det hänt en del, hiss finns i så gott 

som alla hus med tre våningar eller fler, lägenheterna är mer anpassade och det är ofta nära till 

kommersiell service. Däremot är knappar och dörröppnare till hissar och entréer ofta felplacerade och 

utemiljöerna kan innehålla branta lutningar och ha grus eller gatsten som underlag, vilket gör det svårt 

för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram. I rapporten finns förslag på inventeringsprotokoll 

och kalkyler för anpassningsåtgärder av olika slag. I rapporten står att förutsättningarna varierar 

kraftigt mellan olika bostadsområden och att äldre bebyggelse ofta är dyrare att anpassa om man 

jämför med nyare.  

I skriften, Räkna med kvarboende (28) påpekar författarna att många bostadsområden står inför 

omfattande renoveringar de kommande tio åren. De menar att många förbättringar av tillgängligheten 

kan samordnas med dessa renoveringar. Det gäller till exempel badrumsanpassningar eller att sänka 

trösklar och bredda dörrar. De anser att kostnaderna för anpassningarna då kan reduceras i och med 

att ombyggnationer ändå hade genomförts. Liknande slutsatser har Handisam dragit i Riv hindren – 

Riktlinjer för tillgänglighet (29) liksom Äldredelegationen i sin SOU-rapport, Bo för att leva (30). I den 

senare menar man att hiss är av avgörande betydelse för tillgängligheten i flerbostadshus och att en 

mycket effektiv åtgärd för att förbättra tillgängligheten i bostadsområden är att installera hiss i 

flervåningshus som saknar sådan. De ger exempel på statistik från Boverket som pekar på att 320 000 

lägenheter på tredje våningen eller högre saknade hiss år 2000. Sedan 1977 reglerar lagstiftningen 

kravet på hiss i hus med tre våningar eller fler. Vidare skrivs att utemiljön och möjligheten att utan 

hjälp kunna ta sig in och ut ur byggnaden är av stor betydelse för att kunna leva ett självständigt liv. 

Det är därför viktigt att se över olämpliga markbeläggningar och nivåskillnader. I rapporten Upprusta 

miljonprogrammet för de äldre - En studie av tillgängligheten i Järva (31) presenteras en lista med 

punkter som framkommit som hinder i boendemiljön. Bland annat rapporteras tillgänglighetsproblem i 

trapphusentréer, trapphus, hiss, källare och förråd, tvättstugan och kring hanteringen av sopor och 

avfall. 
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En relativt vanlig åsikt är att det är dyrt att bygga tillgängligt och att man helst inte gör det såvida inte 

tvingande lagstiftning implementeras. Men är det så mycket dyrare att bygga tillgängligt och finns det 

pengar att tjäna? En undersökning från 2002 (32) visade att efter att ha givits information kring vilka 

hinder som undanröjs i tillgängliga13 bostäder kunde undersökningsgruppen14 tänka sig att betala 

ungefär 12 % mer för ett tillgängligare hus om de skulle köpa ett nytt. I samma artikel refereras till 

Dunns studie, ”The impact of Housing upon the Independent Living Outcomes of Individuals with 

Disabilities” (1988) som visar på att så kallad ”barrier-free construction”, eller hindersfritt byggande, 

kostar i snitt mellan 0,25 och 4,2 procent mer än ett vanligt bygge beroende på hur många och vilken 

typ av byggnader det handlar om samt om det är nybyggnation eller ombyggnation det gäller. 

Författarna till en amerikansk studie (33) skriver att sannolikheten för att det i ett fristående 

enfamiljshus byggt 2000 ska bo en person med funktionsnedsättning någon gång under husets 

brukstid är ungefär 60 % 15 . Lägger man där till att huset någon gång kommer besökas av någon med 

samma funktionsnedsättning är sannolikheten totalt ca 91 %.  

SIS, Svenska Industrins Standardiseringskommission, är en del av det europeiska och globala nätverk 

som utarbetar internationella standarder. De har standarder som täcker in bostadens utformning, 

bland annat SS 91 42 22:2006, Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering och SS 91 42 

21:2006, Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått. Måtten är indelade i tre nivåer; sänkt, 

normal och höjd nivå. Standarden uppdaterades 2006 och anledningen var att man ville visa att den 

normala standarden inte alltid räckte till ur tillgänglighetssynpunkt. Nivåerna refererar till 

tillgänglighet, en höjd nivå innebär en bättre tillgänglighet än normalnivån. Den sänkta nivån få bara 

användas där krav på tillgänglighet inte är aktuellt. En handbok som är väl känd bland dem som 

arbetar med tillgänglighet i Sverige är Bygg ikapp (1) som ges ut av Svensk Byggtjänst. Den beskriver 

olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för att röra sig i den byggda miljön. Den ger också 

handfasta råd och mått för utformning av utemiljö och byggnader. Det har också genom olika 

samarbetsorganisationer utvecklats verktyg för att förbättra tillgängligheten runt om i kommunerna. 

Bland annat finns Tillgänglighetsdatabasen16 som är en databas där funktionshindrade kan gå in och se 

hur tillgängliga olika platser är. Till exempel kommunhus, bibliotek, gallerior eller liknande. Den 

fungerar genom frivilliga inventeringar enligt fastställda protokoll och sökningarna presenteras med 

text och eventuellt bilder. I dagsläget finns något färre än 30 kommuner anslutna till databasen. 

  

                                                           
13

 I detta fall så kallade ”accessible homes” och ”adaptable homes” 
14

 1007 slumpmässigt utvalda hushåll i Madrid och Barcelona samt omkringliggande områden 
15

 Som funktionsnedsättning i detta fall räknas att någon person i hushållet har en långvarig nedsättning som 
väsentligt påverkar personens förmåga att utföra en eller flera fysiska aktiviteter såsom att gå, gå i trappor eller 
sträcka sig, lyfta, eller bära saker. 
16

 Framtagen av Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade 
handikapprörelsen i Västsverige samt företag och kommuner i Västra Götaland. 
http://www.vastsverige.com/tillganglighetsdatabasen  

http://www.vastsverige.com/tillganglighetsdatabasen
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2 Metod 
Följande kapitel beskriver vilka metoder och arbetssätt som använts för genomförandet av studien. 

2.1 Informationsinsamling 
För att få en så representativ bild som möjligt av hur kommunerna arbetar med bostadsanpassning 

och tillgänglighetsskapande åtgärder valdes i första hand bostadsanpassningsärenden som 

insamlingsvariabel. Anledningen till detta val var att alla kommuner är skyldiga att dokumentera de 

ärenden som de handlägger och materialet bör följa ett mönster enligt Boverkets rekommendationer. 

Det gör att ärendena borde vara jämförbara kommunerna emellan.  Vid insamlandet av exempel på 

andra tillgänglighetsskapande åtgärder gjordes antagandet att detta skulle vara svårare. Anledningen 

är att det inte finns något samlat regelverk kring hur kommunerna ska arbeta med dessa frågor.  Men 

målet var att hitta exempel på åtminstone ett projekt i varje kommun, men gärna fler, framför allt i 

större kommuner. Förutom insamlade data gjordes intervjuer med nyckelpersoner inom kommunerna 

när det kom till tillgänglighetsarbete. Sammanlagt intervjuades 46 personer vid 36 intervjutillfällen, vid 

vissa intervjuer var fler än en person närvarande (vid ett av intervjutillfällena närvarade en student 

som, trots att hon inte var anställd av kommunen, räknas med bland de intervjuade). 

Utifrån intervjuer genomförda med handläggarna för bostadsanpassningsbidrag i undersökta 

kommuner kunde arbetsprocessen runt bostadsanpassning i varje kommun illustreras enligt bilaga 1. 

Totalt handlade det om tio intervjuer med handläggare, sammanlagt 15 personer (varav en student). 

Två av kommunerna (en från spannet >100 000 invånare, den andra från 50 000-100 000 invånare) 

hade själva en nedskriven eller illustrerad process som de kunde ge mig. När det gäller 

utbildningsbakgrund och tjänstefördelning bland handläggarna i berörda kommuner17 var fördelningen 

relativt jämn mellan tekniker och arbetsterapeuter med åtta tekniker och nio arbetsterapeuter. Två av 

tjänsterna var tillsatta av, i det ena fallet, en undersköterska och i det andra fallet en assistent. 

Kommuner med mindre än 50 000 invånare hade en deltidstjänst tillsatt, i kommuner större än 50 000 

invånare varierade antalet. Kommunerna i spannet 50 000 – 100 000 invånare hade i ena fallet 3,25 

tjänster (tillsatta av fyra personer) och det andra fallet två heltidstjänster. I kommunerna med fler än 

100 000 invånare hade den ena två heltidstjänster och den andra fem personer på 4,75 tjänster. 

Fastighetsbeståndet, utemiljö, tillgänglighetsarbete och rutiner kring detta har undersökts med hjälp 

av information från intervjuer med personer på de kommunala bostadsbolagen (7 kommuner, 7 

intervjuer, totalt 8 personer), chefer för förvaltningar som är berörda av dessa frågor (3 kommuner, 3 

intervjuer, totalt 4 personer) och anställda inom stadsbyggnad eller liknande, alternativt med ansvar 

för kommunala byggnader (9 kommuner, 9 intervjuer, 9 personer). Även anställda inom trafik, mark, 

exploatering och park har intervjuats (4 kommuner, 4 intervjuer, 4 personer). Även 

tillgänglighetssamordnare (3 kommuner, 3 intervjuer, 3 personer) samt övriga, sjukgymnaster och 

personer från intresseföreningar (2 kommuner, 2 intervjuer, totalt 3 personer) deltog. I ett fall var 

både en person från stadsbyggnad och en från gata/park med på samma intervju och i ett fall en chef 

tillsammans med en handläggare. En person från stadsbyggnad ville inte genomföra en intervju utan 

lämnade svar per mail, denne finns inte redovisad bland intervjuerna.  

                                                           
17

 I två av kommunerna skulle överlämnande mellan nuvarande handläggare till nyanställd ske vid studiens 
genomförande, siffrorna baseras på fördelningen efter överlämnandet 
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Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med vissa kvantitativa inslag (insamlad statistik 

bland annat). Intervjuerna hade ett semistrukturerat upplägg och de spelades in med hjälp av en 

diktafon. Därefter skrevs intervjuerna ut och intervjupersonerna fick möjlighet att kommentera, 

komplettera och korrigera om något missförståtts eller kunde tolkas felaktigt. Personerna 

informerades om att de skulle vara anonyma i rapporten och om de blev citerade skulle tillstånd 

inhämtas av dem först. 

Förutom intervjuer samlades annan data in. I varje kommun handlade det om tio 

bostadsanpassningsärenden från 2008 med tillhörande dokumentation. Detta skulle ge hundra 

bostadsanpassningsärenden. Handläggarna ombads välja ut ärenden som representerad hela spannet 

från de dyraste till de billigaste. 

Statistik och ekonomiskt underlag för åren 2004-2008 inhämtades för att bedöma kostnader, 

ekonomiska variationer och demografisk utveckling i undersökta kommuner. Anledningen till att år 

2008 valdes som undersökningsår var att studien genomfördes under våren 2010.  Mest aktuellt, 

korrekt och godkänt ekonomiskt underlag och statistik är då från år 2008. Genom Boverkets statistiska 

rapporter kunde data även insamlas kring bostadsanpassningsbidraget. Eftersom utgifter för bidraget 

kan variera kraftigt från år till år på grund av en mängd omständigheter valdes en femårsperiod, åren 

2004-2008, som grund för analys. 

Det var från början tänkt att ett till tre exempel18 på tillgänglighetsprojekt utförda under 2008 skulle 

samlas in i varje kommun vilket skulle ge sammanlagt 10-30 exempel på tillgänglighetsskapande 

projekt.  Insamlandet av tillgänglighetsprojekt visade sig inte var möjligt i den omfattning som 

behövdes för att de skulle kunna användas i studien. Istället användes och bearbetades information 

från intervjuerna med de personer inom kommunen som hanterade enkelt avhjälpta hinder eller 

liknande. 

Kostnaderna för olika typer av bostadsanpassningar var svårt att få en klar bild av. Framför allt därför 

att många av kommunerna inte hade som rutin att lägga med fakturor i ärendemapparna. Troligen 

hade det funnits möjlighet att få tag i dem om behovet av fakturaspecifikationer hade 

uppmärksammats tidigare. Nu framkom det hur viktiga de var först vid sammanställningen och då var 

det för sent att samla in dem. Ett annat problem var att fakturorna inte specificerade vilka åtgärder 

som kostat vad om flera åtgärder genomförts vid samma tillfälle och av samma hantverkare. Detta 

gjorde det svårt att bedöma kostnader för enskilda insatser som enbart trösklar, stödhandtag eller 

ramper till exempel. Om en liknande eller jämförande studie någon gång skall genomföras bör detta 

vara något man är noggrannare med att klarlägga.  

När informationen kring de hundra bostadsanpassningsärenden som samlades in sammanställdes, 

skilde sig andelen dyra och billiga ärenden åt mellan de insamlade och Boverkets. Detta har sannolikt 

att göra med formuleringen som valdes när handläggarna ombads plocka fram representativa 

ärenden. Då hela spannet från de dyraste till de billigaste efterfrågades valde handläggarna att göra 

precis så. Med vikt på att få så brett spektrum av ärenden som möjligt snarare än att spegla den 

                                                           
18

 Eftersom kommunerna kommit så olika långt stod det snart klart att flera av dem inte skulle kunna bidra med 
något tillgänglighetsprojekt till insamlingen. Därför togs denna undersökningsvariabel bort. 
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verkliga fördelningen. Det gav troligen att de dyrare ärendena är överrepresenterade och de lite 

billigare är underrepresenterade. 

För att söka artiklar, rapporter och annan forskning användes till största delen databasen Scopus och 

Google Scholar. Sökord som användes var bland annat; elderly, home modification, housing, 

accessibility, municipality, inclusive design, inclusive housing och visitability. Orden användes även på 

svenska för att söka efter rapporter och forskningsresultat inom Sverige. Många av artiklarna hittades 

genom att söka i referenslistor på de artiklar och rapporter som hittades i databassökningarna.  

2.2 Urval 
För studien beslutades att kommunerna skulle väljas ut genom stratifierat urval. Av Sveriges 290 

kommuner lottades tio fram att delta. Detta skulle, som tidigare nämnts ge 100 exempel av den 

huvudsakliga insamlingsvariabeln, bostadsanpassningsärenden. En hypotes som ställdes upp var att 

arbetet och kostnaderna kring bostadsanpassning och tillgänglighet berodde på kommunens storlek 

och geografiska placering. Detta antagande grundade sig på att Sverige under senare årtionden gått 

mot en avfolkad glesbyggd (inland och norrland) och en ökad population i storstadsregionerna. Detta 

har bland annat lett till olika ekonomiska förutsättningar i olika landsändar och för större och mindre 

kommuner. För att få en väl representerad bild av kommunernas olika förutsättningar, delades de upp 

i fem storlekskategorier (Tabell 1): 

Antal invånare Antal kommuner 

< 10 000 74 

10 000 – 20 000 96 

20 000 – 50 000 74 

50 000 – 100 000 33 

> 100 000 13 

Tabell 1 Antal kommuner i varje storlekskategori, i Sverige 

Ur varje storlekskategori lottades sedan två kommuner fram. För att få en relativt jämn, geografisk 

spridning kunde endast en kommun från varje län komma ifråga och om dubbletter förekom 

diskvalificerades de och en ny kommun drogs (inga dubbletter förekom, alltså inga omdragningar). 

Efter en första kontakt med ansvariga på kommunerna föll två bort. Båda valde att inte delta på grund 

av hög arbetsbelastning, de kände att det inte fanns tid att delta i en studie av detta slag vid den 

aktuella tidpunkten, två nya kommuner drogs då enligt ovan och fogades till studien. Inte heller denna 

gång förekom dubbletter och inga omdragningar gjordes. 

För att begränsa insamlandet av faktorer som kan påverka kommunernas arbete, enligt tidigare 

presenterat syfte, ställdes att antal hypoteser upp. Dessa var, att följande faktorer har inverkan på 

kostnader och utveckling av arbetet kring tillgänglighet: 

- Arbetet med tillgänglighet och kostnaderna kring detta beror på en eller flera mätbara faktorer, 

som andel äldre i befolkningen, bostadsbeståndets sammansättning, kommunens ekonomiska 

förutsättningar, kommunens storlek i area och befolkningstäthet, kommunens geografiska läge. 

- Arbetet med tillgänglighet och kostnaderna kring detta beror på en eller flera icke mätbara 

faktorer, som arbetsprocesser (kring inköp, handläggning, genomförandestrategi med mera) eller 

kulturella skillnader. 
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Dessa delades in under de två kategorierna specificerade under syfte i rapporten; mätbara faktorer 

och icke mätbara faktorer. 
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3 Resultat 
I följande kapitel presenteras de faktorer som i rapporten klassas som mätbara. Som statistik, 

byggnation och ekonomiska underlag. 

3.1 Statistik från Boverket för samtliga Sveriges kommuner 
Boverket ger varje år ut en rapport med en sammanställning av samtliga kommuners kostnader för 

bostadsanpassningsbidrag. De presenterar sin statistik under följande rubriker; län, kommun, 

befolkning (antal), antal äldre + 80 år per tusen invånare, andel småhus av totala beståndet småhus 

och flerbostadshus, kostnad per invånare och antal bidrag per tusen invånare. Anledningen till att man 

tar upp andelen småhus är att anpassning av småhus i snitt är dyrare än bostäder i flerbostadshus. 

Boverket skriver i sin rapport från 2008: 

”Vissa av dessa skillnader19 kan ha att göra med befolkningssammansättning och bostadsbestånd. En 

del av kommunerna har t.ex. en högre andel äldre i befolkningen och en stor del av 

bostadsanpassningarna görs hos just äldre människor. Det är också så att anpassningar i småhus ofta 

är dyrare än i flerbostadshus.”20 

Undersöker man om det finns ett samband mellan kostnaden för bostadsanpassningsbidrag och en 

högre andel äldre eller stor andel småhus så ser punktdiagrammen ut som nedan (Figur 2). 

 

Figur 2 Sambandet mellan andel småhus respektive antal äldre och kostnaderna kring bostadsanpassning 

                                                           
19

 Skillnaderna Boverket hänvisar till är skillnaderna i kostnad för bostadsanpassningsbidragen mellan Sveriges 
kommuner. 
20

 Sid 14, Bostadsanpassningsbidragen 2008, Boverket 
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Det verkar alltså som att dessa faktorer var för sig har mycket marginell inverkan på kostnaderna för 

bostadsanpassning. Undersöks sambandet mellan befolkningstäthet och kostnaden för bidraget 

framkommer att i kommuner med fler än 400 personer per kvadratkilometer (tätbefolkade) har 15 av 

totalt 19 stycken lägre kostnad för bostadsanpassningsbidraget än medlet21 bland Sveriges kommuner 

2008. Samma gäller om man räknar på ett medelvärde för de fem undersökta åren. I de glesbefolkade 

kommunerna (med mindre än tio invånare per kvadratkilometer) ligger 29 under och 39 över 

medelkostnaden 2008, en relativt jämn fördelning med viss förskjutning mot dyrare kostnader.  

3.2 Kommuner i Sverige som sticker ut i Boverkets statistik 
I Boverkets statistik över samtliga kommuner i Sverige sticker åtta kommuner ut om man ser till 

kostnaderna kopplade till bostadsanpassning åren 2004-2008 (detta har inget samband med de tio 

undersökta kommunerna). Tre har genomsnittligt låga kostnader och fem kommuner har under 

samma år genomsnittligt höga kostnader. Snittet för Sveriges kommuner under dessa år varierade, 

kostnaden per invånare från 96-108 kronor och antalet bidrag låg i genomsnitt stadigt på 7 stycken per 

1000 invånare. Kommuner som räknades ha låga kostnader (gröna i figuren) låg alla fem åren under 50 

kronor per invånare och under 3 bidrag per 1000 invånare, de som räknades ha höga kostnader (röda i 

figuren) låg alla fem åren över 150 kronor per invånare och över 10 bidrag per 1000 invånare. Den 

geografiska spridningen är tydlig.  

De tre kommuner som hade låga kostnader kontaktades per 

telefon för att undersöka om de själva utvärderat varför de hade 

så låga kostnader. I en av kommunerna hade man, enligt 

intervjupersonen, ingen aning. Men hon gissade att det kanske 

berodde på att de var en liten kommun med få invånare. I en 

annan av kommunerna hade man en annorlunda organisation 

kring bostadsanpassning där det kommunala bostadsbolaget tog 

hand om, och betalade, alla bostadsanpassningar i det egna 

beståndet. Det gav att ungefär 50 % av anpassningarna inte 

registrerades i Boverkets statistik, eftersom inget bidrag betalats 

ut. Man har också särskilda boenden i kommunens alla tätorter 

med anslutande vanliga, men tillgängliga, hyreslägenheter i 

markplan som man kan ansöka om att få flytta in i via en särskild 

kö. I den sista av de tre kommunerna hade handläggaren själv 

reflekterat över de låga kostnaderna och menade att det 

berodde på en rad åtgärder som genomförts i kommunen. 

Kommunen har byggt mycket nytt de senaste åren då 

inflyttningen varit stor och något byggande att tala om har inte 

skett på väldigt många år innan dess. Kommunen har också ett 

så kallat ”basanpassningsprogram” som innebär att man kompletterat upp byggreglerna med hårdare 

tillgänglighetskrav för nya byggnader. Det kommunala bostadsbolaget har dessutom renoverat det 

gamla beståndet och då i samråd med, bland annat, bostadsanpassningshandläggarna tagit ut badkar 

och ersatt dem med duschar utan nivåskillnader och även installerat hissar i flervåningshus som saknat 

sådana. 2003 startade ett ”Hemrehab”, ett program där man börjar med att försöka rehabilitera i 

                                                           
21

 Medelkostnad 2008 var 107 kronor/per kommuninvånare 
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hemmet innan man gör mer omfattande bostadsanpassningar. Kommunen har även ovanligt mycket 

vårdboenden som man kan flytta till om det krävs eller patienten vill. Handläggaren drog också 

paralleller till en grannkommun där hon haft en kollega. Tydligen skiljer sig kostnaderna och antalet 

utbetalade bidrag väldigt mycket åt mellan de två kommunerna trots att storleken inte skiljer så 

mycket. I det fallet kom de fram till att grannkommunen hade en väldigt annorlunda bebyggelse med 

mycket gamla och svåranpassade hus. De kunde heller inte i samma utsträckning erbjuda 

boendeplatser när så önskades. Även de kommuner som hade höga kostnader kontaktades. Det visar 

sig att dessa kommuner har åtskilliga faktorer gemensamt. Bland annat nämner flera av dem att de har 

väldigt ”aktiva”, ”duktiga” och ”proffsiga” arbetsterapeuter som är noga med att alla som behöver 

bostadsanpassning ska ha möjlighet att söka. Det framgår även i flera av kommunerna att man på olika 

sätt anser att man är generös med bidraget, att det är en rättighet att få om man behöver. En av 

handläggarna berättade att han måste ha mycket starka skäl för att neka någon och att han tyckte att 

många kommuner är allt för hårda i sina bedömningar. En annan handläggare hade själv reflekterat 

över att de hade dyra kostnader och kanske varit lite för generösa med bidraget tidigare, men det var 

svårt att styra om eftersom bygden var så liten. ”Alla vet allt om alla” och ifrågasätter om någon får en 

sak men inte någon annan. Flera av handläggarna nämner också att det finns få boenden för äldre. Att 

många bor hemma fast de är väldigt sköra. En av intervjupersonerna berättar att i kommunen finns 

egentligen bara platser i särskilda boenden för personer med demens. De flesta nämnde även att de 

hade mycket småhus som var dyra att anpassa och en äldre befolkning. En av de intervjuade tog upp 

att eftersom det inte fanns så många företag som utförde bostadsanpassningsuppdrag så var inte 

konkurrenssituationen optimal.  

Räknar man ut medelvärdet för kostnaden för bostadsanpassning 

per invånare, i alla Sveriges 290 kommuner, under åren 2004-2008 

ligger medelvärde på 102,8 kronor och standardavvikelsen är 47,1 

kronor. Då kan man dela upp kommunerna i tre kategorier; 

kommuner med högre kostnad än genomsnittet (över medelvärde 

plus standardavvikelsen), kommuner med lägre kostnad än 

genomsnittet (under medelvärde minus standardavvikelsen) samt 

de kommuner som ligger inom intervallet medelvärdet plus/minus 

standardavvikelsen. I bilden är de kommuner som har höga 

kostnader markerade med rött och de med låga kostnader med 

grönt. Man ser då en tydlig geografisk spridning.  

24,5 % av kommunerna låg antingen över eller under 

normalkostnaden enligt denna definition. Av de tio kommuner som 

var med i studien låg två (20 %) utanför standardområdet när det 

kom till kostnader kopplade till bostadsanpassning, båda låg i det 

övre spannet och båda ligger norr om Gävle. 
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3.3 De tio undersökta kommunerna 
För att få en bild av de tio undersökta kommunernas utgångspunkt gjordes en sammanställning av 

grundläggande fakta. Dessa är presenterade för att ge en bild av de olika förutsättningar som 

kommunerna har (Figur 3). 

 

Figur 3 Kommunfakta insamlat från SCB. Medelkostnaden per år, per kommuninvånare för bostadsanpassning, 

åren 2004 – 2008. Källa Boverket. 

Siffrorna är tagna från SCB för deltagande kommuner. Man kan tydligt se att kommuner med hög 

inflyttning har både en mindre andel äldre och högre skattekraft. Det är också i dessa kommuner man, 

av naturliga skäl, bygger mycket nya bostäder. Dessa kommuner kan också räknas som tätbebyggda 

med relativt hög andel boende per kvadratkilometer och är lokaliserade i den södra halvan av landet. 

För glesbygdskommunerna gäller det omvända. Relativt hög andel äldre, mindre skattekraft, ingen 

nybyggnation alternativt att man river bostäder samt ofta en kraftigt minskad befolkningsutveckling. 

Kostnaden per kommuninvånare för bostadsanpassning är enligt stapeldiagrammet i samma figur. 

Kostnaden är snittkostnaden per år för åren 2004-2008. 

När intervjupersonerna tillfrågades om de trodde att storleken på kommunen (befolkningsmässigt) 

hade någon inverkan på arbetet med tillgänglighet svarade framför allt de mindre kommunerna 

(mindre än 20 000 invånare) att en liten kommun ofta har problem med resurser, både i form av 

pengar och personal. Två av intervjupersonerna från två olika kommuner i den storleksklassen 

påpekade att de tyckte att regeringsstöd borde inrättas för att hjälpa små glesbygdskommuner att 
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möjliggöra en upprustning av bostadsbeståndet. En av personerna påpekade att även om storleken på 

kommunen kanske inte hade inverkan på sättet eller möjligheten att jobba så hade prisutvecklingen på 

bostäder stor betydelse. Han menar att i en storstad så betalar det sig att göra tillgänglighetsskapande 

åtgärder och renoveringar, men så är inte fallet på små orter. I en annan av de mindre kommunerna 

berättade intervjupersonen att de hade problem att rekrytera kvalificerad personal i den utsträckning 

som de önskade men att en liten kommun och andra sidan kunde ställa om verksamheten snabbare 

om det krävdes. I tre andra kommuner påpekade man att i en liten kommun är fastighetsbeståndet 

mindre och det är oftast en person som har ansvar för samtliga byggnader. Detta möjliggör en bättre 

koll på vad som behövs i beståndet. Två av de mindre kommunerna påpekade att det kunde vara en 

nackdel att man inte kunde ägna sig till hundra procent åt en uppgift (till exempel tillgänglighet) utan 

att man ständigt hade flera roller i kommunen. Samtidigt tog en av de större kommunerna upp samma 

sak fast ur perspektivet att de tyckte det var mycket bra att de kunde ägna sig helhjärtat åt en uppgift 

(i detta fall bostadsanpassning).  

Fastighetsbeståndets karaktär skiljer sig åt mellan kommunerna liksom hur utveckling på 

fastighetssidan ser ut. Kortfattat kan sägas att man kan dela in de tio undersökta kommunerna efter 

kategorierna minskad befolkningsmängd, stabil befolkningsmängd och ökad befolkningsmängd. Fyra 

kommuner har minskat sin befolkning sedan 1960-talet22 med mellan ca 20-50%, två kommuner har 

haft ett relativt stabilt antal invånare (mindre än ±10%) och fyra kommuner har haft en ökande 

befolkningsutveckling, mellan ca 50-200%.  Det här har haft inverkan på antalet bostäder som byggts. 

Tittar man på SCB:s statistik23 ser man att bebyggelsen de senaste 14 åren relativt väl speglar 

befolkningstrenderna (se Figur 4), detta trots att statistiken för byggandet enbart kan fås på länsnivå 

och därför inte direkt kan kopplas till de berörda kommunerna utan bara ge en genomsnittlig bild av 

området där kommunen ligger. Men generellt gäller att de kommuner som har en kraftig 

befolkningsökning antingen är storstäder eller ligger i nära anslutning till en storstad medan de som 

minskat sin befolkning mest är glesbygdskommuner eller mindre städer en bit utanför 

storstadsregionerna. I inflyttningskommunerna byggs det kontinuerligt och bebyggelsen blandas upp 

med nya och moderna bostadshus. I tre av fyra av de undersökta utflyttningskommunerna river man 

idag bostadshus på grund av ett allt för stort överskott. I de båda minsta av de undersökta 

utflyttningskommunerna står byggande av fritidshus för större del än byggandet av flerbostadshus 

respektive småhus. Fritidshus täcks inte av kraven på tillgänglighet utan det är i så fall frivilligt att 

bygga efter de krav som är aktuella för bostadshus. I en av kommunerna med stor andel fritidshus 

påpekade en anställd som arbetade med bygglov att hon försökte övertyga dem som sökte bygglov för 

fritidshus att ändå följa reglementet kring tillgänglighet. Hon försöker motivera dem genom att påpeka 

värdet att anpassa för äldre släktingar eller som en förebyggande åtgärd för att de själva skall kunna 

använda huset på ålderns höst. 

 

                                                           
22

 Statistik från SCB, Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2009 
23

 Statistik från SCB, Bygglov för nybyggnad, lägenheter efter region, hustyp och tid 
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Figur 4 Överst, befolkningsutvecklingen i de tio undersökta kommunerna sedan 60-talet. Nederst, 

motsvarande antal nybyggnationer för varje kommuns län sedan 1996. 

En av bostadsanpassningshandläggarna hade tidigare arbetat med motsvarande uppgifter i en annan 

kommun än den hon nu tillhör. Där hade de en helt annan byggtradition med höga granitsocklar på 

husen. Hon gjorde en jämförelse med en grannkommun i samma storlek med annan bebyggelse och 

berättade att hennes tidigare kommun hade ungefär fyra gånger så många hissanpassningar på samma 

antal invånare. Med detta påpekande ville hon klargöra att typen av hus har inverkan på kostnaderna 

för anpassningarna. En anställd på ett av de kommunala bostadsbolagen (kommun med mer än 

100 000 invånare) påpekar att de inte har så mycket problem med tillgängligheten i nyare bebyggelse 

men att 40-talshusen är besvärliga.  

År 1990 gjordes den senaste bostadsräkningen i Sverige, efter det har SCB uppskattat den årliga 

ökningen av bostäder med hjälp av inrapporterade siffror kring nybyggnation, ombyggnation och 

rivning. Enligt Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010 (34) har ca 9 % av det totala 

bostadsbeståndet byggts sedan 1990, alltså de senaste 20 åren. Åren 2006-2008 byggdes drygt 30 000 

bostäder per år. En engelsk studie (35) beskriver problematiken med otillgänglig bebyggelse i 

Storbritannien. De menar att problemet bland annat består av att det inte byggs tillräckligt med 

bostäder. Nybyggnationen av så kallade life time homes24 och bostäder med flexibla byggsystem utgör 

så liten del av beståndet att det bara kan göra en väldigt liten skillnad för framtidens åldrande 

befolkning. En annan del av problemet är byggarnas ovillighet att jobba med innovativa lösningar. 

Enligt studiens författare kan det bero på en rad omständigheter inom branschen, som tidigare 

misslyckade innovationer samt strukturer som gör att monopolställning är svårt att uppnå såvida man 

inte äger mark. Byggföretagen lägger tiden på att arbeta med markutveckling snarare än att utveckla 

processer eller produkter. Författarna tror att det är nödvändigt med reglementen och 

                                                           
24

 http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-criteria.html, 2011-01-13 

http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-criteria.html
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incitamentsstyrning för att byggföretagen ska höja standarden till den nivå som framtidens åldrande 

befolkning kräver. Liknande slutsatser har man dragit i en studie rörande möjligheten till 

tillgänglighetsskapande åtgärder i det byggda beståndet (36). Författarna till denna studie har i sin 

undersökning kommit fram till att få av de byggbolag de undersökte skulle arbeta med att utveckla hus 

som var mer anpassade till en framtida äldre befolkning. Företagen berättade att hus byggda med 

bättre tillgänglighet måste bli lagstadgat innan man kunde tänka sig att bygga så. Argumenten var 

mest grundade i ekonomiska resonemang, som exempelvis att det inte är kostnadseffektivt att bygga 

utöver minimistandard.  

En av intervjupersonerna berättar att han några år tidigare slutade att dra av momsen på åtgärder 

kopplade till bostadsanpassning. Detta gjorde att handläggarna plötsligt fick 20 % mindre att röra sig 

med enligt honom. Avdragsrätt25 på moms är något som inte kan tillämpas av privatpersoner. Boverket 

skriver att moms inte ska dras på åtgärder berörda av bostadsanpassningsbidraget eftersom det är ett 

bidrag som betalas ut till en privatperson. Det verkar finnas vissa oklarheter kring detta och i en av de i 

studien deltagande kommuner ser det enligt insamlat material ut som att moms dras trots att det 

enligt Boverket inte ska vara så. 

3.4 Renoveringar och tillgänglighet 
Som tidigare nämnts kan en del förändringar göras som gör bostäderna mer tillgängliga i samband 

med större renoveringar. I de sju kommuner där de kommunala bostadsbolagen intervjuades svarade 

dock två nej på frågan om man tänkte på att göra anpassningar vid större renoveringar. Tre stycken 

svarade att de försökte tänka på det men det var inget man gjorde konsekvent eller planerade för, två 

kommuner försökte alltid förbättra tillgängligheten genom att göra anpassningar vid större 

renoveringar. Dock gick åsikterna ifråga isär i en av kommunerna, det kommunala bostadsbolaget 

menade att man försökte tänka på det men inte gjorde det konsekvent medan handläggaren för 

bygglov menade att man alltid krävde tillgänglighetsåtgärder vid stora ingrepp i bostaden, framför allt i 

badrum. I de kommuner som inte konsekvent utförde åtgärder brukade de åtgärder som gjordes 

innefatta borttagning av badkar. I en av kommunerna berättade stadsarkitekten att man numer har 

som krav att handfat ska förses med så kallat 100-avlopp. Alltså ett avlopp med dimensionen 100 mm, 

vilket är samma mått som toalettstolen har. Detta gör att man kan byta plats på toalett och handfat 

om det skulle behövas av tillgänglighetsskäl. 

3.5 Bostadsanpassningsbidrag, 100 exempel 
I den här delen av rapporten kommer insamlade ärenden analyseras med avseende på kostnader, 

vilken teknik som använts och hur de insamlade ärendena svarar mot Boverkets statistik i ämnet (37).  

I varje kommun som besöktes samlades tio exempel på bostadsanpassningsärenden in. Handläggarna i 

varje kommun ombads plocka fram ärenden som speglade hela spannet av ärenden som kunde 

förekomma. Som tidigare nämnts var processen kring dokumentationen väldigt olika i de olika 

kommunerna. I tre av de fyra minsta kommunerna (mindre än 20 000 invånare) hade man inte som 
                                                           
25

 Avdragsrätt: 
För dig som ska ta ut moms av dina kunder är momsen inte någon kostnad, eftersom du som regel har rätt att 
göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen för din verksamhet. Du betalar in skillnaden mellan den 
moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms). 
Du får bara dra av moms som avser din momspliktiga verksamhet. 
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rutin att lägga med specificerade fakturor i ärendemapparna. Detta gjorde det svårt att använda 

ärendena i dessa kommuner för bedömning av kostnaderna. I alla kommuner med fler än 20 000 

invånare var rutinen att specificerade fakturor fanns. Däremot var många anpassningar 

kombinationsanpassningar med flera åtgärder utförda av samma hantverkare vid samma tillfälle och 

särredovisning för de olika momenten saknades.  

De flesta av anpassningarna som ges är relativt billiga, under 5 000 kronor. I Boverkets statistik 

motsvarar det ca 60 %, se tabell nedan (Tabell 2). Dock var fördelningen på de ärenden som samlades 

in inte riktigt överensstämmande med Boverket med en övervikt åt de som var lite dyrare.  

Belopp Insamlade % Boverket 

<5 000 kronor 34/99 34 % 61 % 

Därav mindre än 1 000 kronor 6/99 6 % 17 % 

5 000-19 999 kronor 28/99 28 % 23 % 

20 000-49 999 kronor 17/99 17 % 10 % 

50 000-99 999 Kronor 15/99 15 % 4 % 

100 000 kronor eller mer 5/99 5 % 2 % 

 Tabell 2 Kostnadsfördelning, bostadsanpassningsbidragen 2008 

Typen av ärenden var ungefär desamma även om spridningen inte heller här var överensstämmande 

med Boverkets statistik. Boverket delar upp åtgärderna i följande kategorier (Tabell 3): 

 Insamlade % Boverket 

justering av trösklar 26 19 % 32 % 

Stödhandtag 20 15 % 15 % 

anpassning dörrar 16 12 % 13 % 

anpassning badrum 27 20 % 11 % 

Spisvakt/timer 6 4 % 10 % 

montering av ramper 11 8 % 10 % 

Övriga åtgärder 29 21 % 9 % 

 135   

Tabell 3 Typer av anpassningar 

Under kategorin övriga åtgärder hör åtgärder i kök, installation eller reparation av hissar, förbättrad 

belysning eller åtgärder utanför/runt huset med mera.  

Trösklar och stödhandtag är relativt billiga åtgärder och, som kan ses i ovanstående tabell, bland de 

vanligaste enligt Boverkets statistik. Bland de insamlade åtgärderna kostade alla de 18 som kunde 

räknas till dessa kategorier under 5 000 kronor.  

Många av handläggarna valde att presentera åtgärder som inkluderade hissar och 

badrumsanpassningar av olika slag. Hissar är den enskilda åtgärd som är dyrast, bland de insamlade 

ärendena låg priserna på mellan ca 40 000 – 145 000 kronor. Ett mindre antal av de dyra ärendena var 

ovanliga åtgärder som exempelvis hårdgöring av mark för utbyggnad. 
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Nedan ses en tabell över kostnader för enskilda åtgärder bland de insamlade ärendena (Tabell 4). Då 

flera av kommunerna inte har som rutin att lägga med fakturor och specifikationer i ärendemapparna 

så användes bara exempel där det klart och tydligt framgick att det var kostnader kopplade till en 

enskild typ av åtgärd, därför svarar inte antalet redovisade ärenden mot antalet insamlade. 

Kostnaderna är inklusive arbetskostnad. 

Ärendetyp Antal 
ärenden 

Kostnadsspann Medelkostnad 

Trösklar 8 583 - 3000 1612 

Stödhandtag/räcke 11 795 - 4383 2210 

Spisvakt 6 4625 - 17625 7544 

Ramp 3 910 - 21211 14178 

Dörröppnare 6 5500 - 65600 19872 

Duschrum/badrumsanpassning 11 5042 - 33125 22602 

Spoltoalett/toalettanpassning 4 4431 - 36775 25163 

Hiss 7 38000 - 145454 81732 

Tabell 4 kostnader för enskilda åtgärder bland de insamlade ärendena 

Boverket tar i sin rapport (37) upp kostnader för två specifika anpassningar, hissar och dörröppnare. 

De skriver att den genomsnittliga kostnaden för en handikapphiss för ett våningsplan är 55 000 kronor 

och för hiss i flera plan 112 000 kronor. Det ger en genomsnittskostnad på ungefär 83 500 kronor, 

vilket stämmer relativt bra med genomsnittskostnaden bland de insamlade åtgärderna. För 

dörröppnare är genomsnittskostnaden ca 17 000 kronor, vilket är ungefär samma som för de 

insamlade ärendena. Kostnaderna för handikapphissar motsvarar ca 11 % av kommunernas totala 

kostnader för bostadsanpassningsbidrag men utgör endast två procent av ärendena. 

Arbetskostnader kan beskrivas för de kommuner som valt ha specificerade fakturor redovisade. Här 

varierade kostnaden i de flesta fall (48/50) mellan 224 – 415 kronor per timme med en total 

medelkostnad (50/50 fall) på 316 kronor per timme. Det fanns två fall som kostade betydligt mer eller 

mindre, 45 kronor per timme och 636 kronor per timme. I det första fallet handlade det om en 

anpassning som tog över 300 timmar. Transportkostnader för hantverkarna debiterades enligt fyra 

olika modeller. Antingen pris per kilometer, pris per timme, pris per tillfälle eller så ingick 

transportkostnader i hantverkarens timpris. Detta gör det svårt att jämföra kostnaderna för detta. 

3.6 Processen för handläggning av bostadsanpassningsärenden 
Processen för handläggning av bostadsanpassningsärenden jämförs utifrån de intervjuer och det 

material som insamlats. 

När man jämför med hur Boverket rekommenderar att processen kring bostadsanpassning ska se ut 

kan det konstateras att samtliga tio kommuner förenklat och anpassat arbetsgången efter sina egna 

förutsättningar eller önskemål, se Bilaga 1. Gemensamt för de, i studien, deltagande kommunerna är 

att de har med följande steg någonstans i sin process 

- Ansökan 

- Intyg 

- Bedömning av åtgärder 
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- Fastighetsägarens medgivande (inhämtas formellt eller informellt) 

- Kommunicering (till den sökande) 

- Överklagande var alltid möjligt även om det inte var en uttalad del i processen 

- Beslut, togs alltid och meddelades den sökande men det fanns inte alltid dokumenterat och 

strukturen på beslutet var väldigt olika. 

- I de flesta kommuner gjordes också en inspektion om åtgärden hade varit större/dyrare. 

 

Boverket skriver i sina föreskrifter (BFS 1992:46, BAB 13) till lagen om Bostadsanpassningsbidrag att 

följande ska bifogas ansökan: 

1. Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är 
nödvändiga med hänsyn till handikappet. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart, 
kan kommunen dock efterge kravet på intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras 
med ett åtgärdsprogram. 

2. Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning. 

3. Plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten. 

4. Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning. 

5. Intyg från fastighetsägare 

– att åtgärder får vidtas 

– att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall. 

6. Uppgift om bidrag enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention eller 
motsvarande äldre bestämmelser sökts eller kommer att sökas för ombyggnadsåtgärder som ingår i 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 

Från Boverkets sida rekommenderar man att den sökande i så stor mån som möjligt styr processen 

kring ansökan men vid behov skall kommunen vara behjälplig26. (7) Ansökan skall distribueras av 

kommunen vid efterfrågan. 

Sveriges kommuner har stor autonomi gällande hanteringen av frågor kring frågor rörande bland annat 

service och stöd. De har alltså stor möjlighet att själva utforma sin verksamhet och sina 

arbetsprocesser. 

Man kan konstatera att kommunerna i flera fall varken följer Boverkets rekommenderade process eller 

har med alla de lagstadgade dokumenten som ska följa med ansökningen. Tillvägagångssättet kring 

processen skilde sig åt mellan kommunerna i flera av processtegen. 

                                                           
26

 ”Av förvaltningslagen framgår bland annat att kommunen vid behov är skyldig att lämna enskilda 
upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp (4 §). Det kan till exempel vara fråga om att hjälpa till med 
att fylla i ansökningsblanketten och att ge råd om vilka handlingar som bör bifogas ansökan (prop. 1985/86:80 s. 
59.)” 
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3.6.1 Ansökan 

I sex av kommunerna hjälper distriktets arbetsterapeuter till med distribution av ansökningarna och i 

vissa fall även med att fylla i blanketten. I tre kommuner är tanken att de sökande själva skall 

efterfråga blanketterna och fylla i dem (i ett fall berättade handläggaren att arbetsterapeuterna kunde 

hjälpa till om den sökande hade svårt att få tag på blanketten), i en kommun åkte handläggaren själv 

ut och hjälpte den sökande fylla i ansökan. 

I en av kommunerna påpekade handläggarna att arbetsterapeuternas hjälpsamhet inte var odelat 

positiv och menade att det kunde leda till att den sökande i alla fall inte var riktigt medveten om vad 

den ansökt om. I en annan, där arbetsterapeuterna inte längre fick dela ut blanketterna, berättade 

handläggaren att det var bättre när arbetsterapeuterna fick göra det på grund av det ofta var de som 

var på hembesök först. 

3.6.2 Intyg 

Alla kommuner arbetar med intyg från arbetsterapeuter eller läkare för att fastslå att åtgärderna är 

nödvändiga med avseende på handikappet. Det som skiljer sig åt mellan dem är ordningen när intyget 

begärs in, oftast direkt före, efter eller i anknytning till ansökan. 

3.6.3 Bedömning av åtgärder 

Bedömning av åtgärder var en punkt som återkom under liknande former i alla deltagande kommuner. 

Bedömning om hembesök är nödvändigt görs utifrån intyg och ansökan. Är hembesök nödvändigt 

genomförs detta av handläggaren. I hälften av intervjuerna berättar handläggaren att man inte åker på 

hembesök vid mindre åtgärder, som exempel nämns stödhandtag, tröskelborttagning och spisvakter. I 

övriga fem fall är det inte helt tydligt vad som gäller men i tre av dem nämner man att man inte 

inspekterar resultatet vid mindre åtgärder och nämner samma som ovan. Av de fem kommuner som 

inte genomförde hembesök vid enklare åtgärder använder sig fyra av hantverkarnas kompetens och 

litar på att de kan utföra beställningarna tillfredsställande på egen hand. I ett fall har 

arbetsterapeuterna delegation på att beställa de enklare jobben utan att handläggaren behöver göra 

en bedömning först. Enligt Boverket så utgjorde stödhandtag, tröskelåtgärder och spisvakter/timers 

57 % av det totala antalet åtgärder genomförda 2008. (37) Antalet enklare åtgärder återspeglas också i 

intervjuerna. 

3.6.4 Fastighetsägarens medgivande 

Boverkets föreskrifter anger att om man inte själv äger sin bostad så måste fastighetsägarens 

medgivande inhämtas innan några anpassningsåtgärder genomförs. I intyget måste anges att 

åtgärderna får genomföras samt att hyresgästen inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt 

skick när han eller hon flyttar eller liknande. (7)  

Detta processteg är ett av de mest diversifierade av de gemensamma stegen. I hälften av kommunerna 

jobbar man mer eller mindre såsom Boverket föreskriver, i två kommuner har man överenskommelser 

med det kommunala bostadsbolaget att man får gå in och göra anpassningar utan att behöva tillfråga 

dem först, i den ena kommunen måste större åtgärder rapporteras i förhand. Vid samtal med de 

aktuella bostadsbolagen håller man med, men i ett av fallen vill bolaget omförhandla detta inom en 

snar framtid. I de övriga tre kommunerna påtalar man att man har problem. I två fall handlar det om 

privata fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar som antingen inte godkänner anpassningen alls, 

eller godkänner med villkoret att hyresgästen ska återställa lägenheten när de brukat den klart vilket 
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inte är en tillåten formulering och därför leder till att handläggarna måste ge avslag på ansökan. I en 

kommun har villkorandet lett till att förhandlingarna mellan handläggaren och det kommunala 

bostadsbolaget brutit samman och inga anpassningar görs i fastighetsbolagets lägenheter vid 

tidpunkten för studiens genomförande. 

3.6.5 Kommunicering med den sökande 

Kommunikationen med de sökande är något som alla intervjupersoner uttrycker fungerar bra i de allra 

flesta fall. Kontakten sköts via telefon, mail, brev och besök. Dokumentationen av denna kontakt 

varierar dock mellan kommunerna. Från ingen alls till noggranna anteckningar för varje kontakttillfälle. 

JO har uttalat att: ”Det är från rättsäkerhetssynpunkt är viktigt att alla för ärendets bedömning 

behövliga uppgifter redovisas i akten. Även uppgifter som inte direkt tillför ärendet sakuppgifter, utan 

enbart rör ärendets yttre gång, måste i stor utsträckning dokumenteras”27.  

Flera av handläggarna upp svårigheter som kan uppstå vid bedömning och kommunikation. En av 

intervjupersonerna berättar att det ofta är mycket mer bråttom med anpassningarna nu för tiden. Ofta 

beror det på att de sökande skall hem från sjukhus och platsbrist och kostnader leder till att det måste 

gå fortare än förr. En annan handläggare betonar vikten av vara tydlig i sin kommunikation med den 

sökande, otydligheter har tidigare lett till att den sökande känner sig missnöjd trots att man trott att 

man varit överens.  

3.6.6 Beslut 

Alla kommuner utom en har skriftliga beslut. I den kommun där skriftliga beslut inte togs regelbundet 

förklarade handläggaren att det i praktiken inte behövs såvida inte någon vill överklaga. Om så är fallet 

skrivs ett beslut i efterhand. I övrigt har kommunerna lite olika tillvägagångssätt. Flera menar att 

eftersom det är svårt att uppskatta kostnaderna tidigt i processen och för att den sökande skall få 

besked så skrivs antingen ett beslut utan summa (i tre fall av tio) eller så kommuniceras beslutet 

muntligen (i fem fall av tio). I dessa fall skrivs sedan ett beslut med summa när processen är avslutad. I 

ett fall skrivs beslutet med slutsumma och kommuniceras till kunden först efter att beställningen lagts, 

enligt beskriven process. 

I övriga gemensamma delar var processen likvärdig Boverkets riktlinjer. Förutom att kartlägga 

processen intervjuades handläggarna om svårigheter med arbetet, saker som fungerade bra, vilka 

administrativa system som användes med mera. 

3.6.7 Övrigt gällande handläggningen av bidragen 

I de kommuner som uppgav hur mycket handläggarna har delegation på att ge i bidrag utan att vända 

sig till högre instans varierade summan mycket, mellan 45 000 och 300 000 kronor. 

Det kommunerna tycker fungerar bra är i första hand samarbetet med hantverkare och entreprenörer 

och andra instanser inom kommunen i fem av fallen och samarbetet inom personalgruppen i två fall. 

Vad gäller sådant som inte fungerar bra skiljer det sig åt mellan kommunerna. Fem av kommunerna 

berättar att det är svårt att veta att man fattar rätt beslut, lagen är svår att tolka i vissa fall och det är 

svårt att veta hur mycket som skall göras. Två kommuner nämner att de har problem med 

nybyggnationer där man direkt måste göra anpassningar innan de boende ens flyttat in. Två 

kommuner nämner att processen de har idag gör att många sökande tror att det är kommunen som 
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äger anpassningarna och de tar inte tillräckligt stort ansvar, vare sig för ansökningen eller för 

anpassningen. Fyra kommuner påtalar att processen tar för lång tid, ännu mer så om man följer 

processen enligt Boverkets handbok. 

Fullmaktsförfarandet när det kommer till upphandling av utförandet av anpassningarna skiljer sig åt 

mellan kommunerna. Boverket skriver i sin handbok att: ”Fullmakten bör vara skriftlig. Detta för att 

minska riskerna för missförstånd och framtida tvister.”28 Ingen av de undersökta kommunerna har, 

utifrån dokumentationen kring de insamlade ärendena, en separat, skriftlig fullmakt. De flesta av 

kommunerna använder sig av muntliga överenskommelser men det finns sällan noterat någonstans. I 

två av kommunerna ger den sökande automatiskt kommunen fullmakt genom att skriva under 

ansökan enligt formulering i ansökningsblanketten.  

3.7 Process för återanvändande av anpassade lägenheter 
Sex kommuner nämnde frågan kring återanvändning av lägenheter inom det kommunala 

bostadsbolaget. Vid intervjutillfället hade bara en av dem en utarbetad rutin för att återanvända 

anpassade lägenheter när den som fått anpassningen inte längre behövde den. I två av kommunerna 

gjordes inte några direkta försöka till återanvändning och i de övriga tre försökte man i största möjliga 

mån göra det men hade ingen utarbetat process att använda. 

3.8 Lagen om Enkelt avhjälpta hinder och dess konsekvenser för 

tillgänglighetsarbetet 
Förordningen gällande Enkelt avhjälpta hinder var högaktuell vid studiens genomförande. Eftersom 

föreskriften gäller tillgänglighet påverkar den resultatinsamlingen för arbetet i offentliga miljöer. Alla 

kommuner som deltog i studien hade kännedom om EAH (Enkelt avhjälpta hinder), däremot varierade 

det kraftigt hur långt man kommit med åtgärderna, hur mycket pengar och resurser som satsats, hur 

man valt att angripa problemet och om man trodde sig klara målet att hinna avsluta projektet innan 

slutet på 2010. De båda minsta kommunerna (mindre än 10 000 invånare) hade, i ena fallet, en bygg- 

och miljöinspektör som ansvarig för projektet, i det andra, en ställföreträdande fastighetschef 

(ordinarie fastighetschef fanns inte vid intervjutillfället, skulle rekryteras). Båda kommunerna hade 

satsat relativt lite på aktiviteter kring Enkelt avhjälpta hinder.  

I de fyra kommuner som var i storleksordningen 10 000 – 50 000 invånare hade samtliga påbörjat 

arbetet med enkelt avhjälpta hinder. Två av kommunerna har satsat lite hårdare varav den ena har en 

kulturminnesmärkt stadskärna samt en relativt välmående turistnäring. Där beslutades att man i 

samband med avhjälpandet av enkla hinder skulle satsa på en försköning av staden. Man har avsatt 

mycket pengar i budgeten, ca 5,5 miljoner kronor mellan åren 2009-2012 för åtgärderna. Däremot 

berättar man att det har varit, och är, svårt att få tillräckligt med personal och tid för att genomföra 

det som skall göras. Man funderar på att ta in konsulter. Kommunen har två ansvariga för EAH, en som 

har hand om fastigheter och en som har hand om yttermiljön. De påpekar att de har haft en del 

problem att veta hur de ska göra avvägningen mellan enkelt avhjälpta hinder och vikten av att bevara 

kulturella värden i city. De tycker inte att de har fått någon hjälp med att tolka lagstiftningen av 

Boverket. De efterlyser tydligare riktlinjer och bättre stöd från myndigheter i svåra frågor. Att ha 

svårigheter med att tolka lagstiftningen var de inte ensamma om. Två andra kommuner påpekade 
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samma sak i olika sammanhang. Man tycker att det finns för få riktlinjer och att tolkningen är väldigt 

godtycklig. Det beror, enligt flera av de intervjuade, på vem som sitter på posten som ansvarig för EAH 

hur tolkningen sker. En av de intervjuade var övertygad om att inställningen till arbetet med enkelt 

avhjälpta hinder berodde väldigt mycket på vilka som var ansvariga politiker i kommunen.  

Den andra kommunen som satsat lite mer på tillgänglighetsarbetet (i storleken 10 000 – 50 000 

invånare) hade även den två ansvariga för EAH, en för kommunala fastigheter och den andra för 

yttermiljö. Man har bland annat tagit fram en skrift för tillgängligare yttermiljö och satte 2008 av 

2 miljoner kronor för att arbeta med tillgängliga lekplatser och man har för 2009 och 2010 budgeterat 

750 000 per år för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. De övriga två kommunerna i 

storleksklassen har båda påbörjat inventeringsfasen och hoppas hinna med att åtgärda de brister man 

hittar innan utgången av 2010. En av dem är knuten till den så kallad Tillgänglighetsdatabasen, denna 

kommun hade även en så kallad tillgänglighetssamordnare för att driva arbetet med tillgänglighet 

framåt men har ingen definierad budget för åtgärder. Det ska ingå i den vanliga underhållsbudgeten.  

De större kommunerna (alltså med fler än 50 000 invånare, fyra stycken i studien) har arbetat 

strukturerat med tillgänglighet i några år, i en av dem sedan 2001. Två av kommunerna har en 

Tillgänglighetssamordnare tillsatt. Alla fyra har kommit relativt lång i arbetet med enkelt avhjälpta 

hinder, i åtminstone tre arbetar man med tillgänglighet inom flera områden, bland annat kollektivtrafik 

lokaler och parkmiljöer. Samtliga kommuner har de senaste åren haft miljonbudgetar för arbetet med 

tillgänglighet. Dock ser arbetsprocessen lite olika ut. En kommun har arbetat i nästan tio år med 

tillgänglighet och har som arbetsmetod att inventera ett område i taget i staden för att sedan åtgärda 

bristerna i det området. Kommunen avsätter 2 miljoner kronor om året för det. En annan av 

kommunerna har valt att mer generellt inventera hela staden. Man har även utlyst att allmänheten ska 

skicka in hinder de hittat. Man har hittills fått in cirka 900 anmälningar som betas av allt eftersom. En 

av de ansvariga för tillgänglighet berättar att kommunen även har ett antal personer som fungerar 

som inspektörer av tillgänglighet vid ny- och ombyggnad. I en tredje kommun har man på 

fastighetssidan valt att inte arbeta med generella inventeringar alls. Man har istället vänt sig till det 

lokala handikapprådet för att tillsammans med dem välja ut ett antal objekt som är extra viktiga att 

åtgärda för att sedan lägga extra krut på dessa. På vägsidan i samma kommun har man istället jobbat 

mer likt de övriga kommunerna med inventeringar och åtgärdsplaner allt eftersom, även här har man 

ett samarbete med lokala handikapporganisationer. I den sista av de fyra största kommunerna 

förklarar man att man inte tycker att det är så mycket problem med att åtgärda brister inomhus, 

däremot har man problem med utomhusmiljön då kommunen ligger långt norrut och har mycket snö 

stora delar av året. Man arbetar på att hitta lösningar som ska fungera även vintertid men tycker att 

det är svårt. Majoriteten av de tillfrågade kommunerna (8 av 10) uttrycker på olika sätt att arbetet 

med tillgänglighet kommer att fortsätta även efter det att (första delen av) Enkelt avhjälpta hinder är 

officiellt avslutat kring årsskiftet 2010/2011. Dock påpekar en intervjuperson att arbetet kan sakta ner 

om det bli svårare att söka pengar för att åtgärda brister. 

3.9 Övrigt kring arbetet med tillgänglighet 
Det finns många aspekter att täcka in kring arbetet med tillgänglighet. Nedan presenteras några 

faktorer som framkom som viktiga under intervjuerna. 
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3.9.1 Samarbete med handikapporganisationer 

Fem av kommunerna har ett nära samarbete med lokala handikapporganisationer i olika former. 

Oftast som samverkansråd eller liknande. En kommun har som mål att starta upp ett samarbete och i 

en kommun har samarbetet runnit ut i sanden, enligt intervjupersonen berodde det på att det inte 

fanns någon samordnare som hade ansvar för frågan och kunde driva på. I de kommuner där 

samordnare fanns (3 stycken) var alla nöjda med detta och i två av dem menade intervjupersonerna 

att samordnartjänsten var grundläggande för att arbetet fungerade så bra. Kommunerna med en 

sådan tjänst var i storlekarna 20 000- 50 000 invånare (1), 50 000 – 100 000 (1) och > 100 000 (1).  

3.9.2 Nybyggnation 

Det fanns många åsikter kring nivån på tillgängligheten i nybyggnation. Sex av kommunerna tog upp 

att de tycker att man inte är tillräckligt noga med tillgängligheten i nybyggnation. De menade att man 

får gå in och åtgärda felaktigheter direkt efter att husen är klara. En intervjuperson anser att det inte 

går att få ett bygge 100 % rätt från början och att mycket går att fixa till i efterhand, som 

kontrastmarkeringar och dörröppnare. Men han är noggrann med att påpeka att ytor i badrum, 

dörröppningar och liknande måste bli tillräckliga från början för det är oerhört dyrt att ordna i 

efterhand. Intervjupersoner i två kommuner finner det problematiskt att möta alla regler vid 

nybyggnation, de menar att det lätt blir väldigt dyra bostäder, som folk i slutändan har svårt att ha råd 

med. Flera av de intervjuade personerna beskriver att de som bygger nya hus idag inte är tillräckligt 

kunniga eller noggranna när det kommer till tillgänglighet. I en av de intervjuade kommunerna har 

man sedan flera år hårdare regler kring tillgänglighet vid nybyggnation på kommunens mark. Detta 

regleras i en särskild skrift som utvecklas och uppdateras med jämna mellanrum. Åsikterna kring hur 

det fungerade med dessa hårdare regler skiljer sig åt beroende på vem man talar med. Personer som 

arbetade med tillgänglighet i kommunen, till exempel handläggare eller samordnare tyckte skriften var 

bra och att den fungerade bra. Representanter för ett av bostadsbolagen ansåg att reglerna var för 

hårda och i många fall kunde leda till onödigt dyra byggkostnader. De menade också att det skulle vara 

bättre om reglerna, även om de är hårdare, är samma i hela landet. Anledningen är att det i dagsläget 

var svårt för byggföretag med modulhus eller standardhus att bygga dessa i kommunen eftersom de 

inte möter de hårdare krav som gäller lokalt. Två intervjupersoner föreslog att det borde gå att lösa en 

hel del av svårigheterna genom att flytta runt hyresgäster när det krävdes. Att inte alla lägenheter 

måste vara fullt ut tillgängliga utan att det finns möjlighet för dem som behöver tillgängliga lägenheter 

att få dem. En av intervjupersonerna var kritisk till att studentbostäder måste byggas 100 % tillgängliga 

och menar att det borde räcka med att bygga 25 % tillgängliga och flytta runt bland studenterna vid 

behov. En annan av de intervjuade personerna påpekade att man i debatten ofta säger att det inte 

kostade något extra att bygga tillgängligt om man bara gör det från början. Han menade istället att det 

ofta kräver större lägenheter och varje extra kvadratmeter kostar, de är inte billigare än de andra. 

Flera av de anställda på motsvarande Stadsbyggnad eller liknande funktion i kommunerna menade att 

tillgänglighetsfrågan kommer in för sent i handläggningsprocessen, kring bygglovet, och detta ofta 

leder till att det blir svårt att få till stånd ändringar när bristerna upptäcks. I åtminstone tre av 

intervjuerna tyckte intervjupersonerna att lagen var alldeles för luddig och det var för mycket som 

hängde på vem det var som gjorde bedömningen.  
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4 Diskussion 
Så, är de tio kommuner som valdes ut för studien representativa för Sveriges 290 kommuner? Rent 

geografiskt och storleksmässigt gav urvalet en relativt jämn geografisk spridning och representanter 

från de minsta till de största kommunerna befolkningsmässigt. Arean varierar bland de Svenska 

kommunerna från drygt åtta kvadratkilometer till 20 000 kvadratkilometer, även här finns hela 

spannet med bland de undersökta kommunerna. Andelen äldre, alltså antal personer över 80 år per 

1000 kommuninvånare, varierar i landet från 20 till drygt 100 stycken per tusen invånare, bland 

undersökta kommuner varierade antalet från 40 till drygt 80 stycken. Den varierande mängden 

småhus var väl representerad. Även om dessa faktorer var och en för sig är relativt väl representerade 

är det svårt att uttala sig om kombinationer av de olika variablerna i varje kommun är representativa. 

Det kan bara antas att de studerade kommunerna till viss del representerar Sveriges kommuner i stort. 

Man ska dock vara medveten om att urvalet av praktiska skäl är litet och att det därmed finns skäl för 

ytterligare forskning i ämnet. Detta bottnar även i att det finns relativt få studier som jämför hur 

kommunernas förutsättningar påverkar arbetet inom offentlig sektor. Så möjligheten att verifiera 

slutsatserna i rapporten mot liknande studier är idag svårt. Detta i sig leder till att läsaren ska ha en 

relativt öppen attityd till de slutsatser och resultat som presenteras, fram till dess fler liknande studier 

gjorts som kan verifiera eller motbevisa denna. 

4.1.1 Generellt bland Sveriges kommuner 

Sambanden mellan enskilda mätbara faktorer och, framför allt, kostnaderna för bostadsanpassning är 

oklara. Som visats tidigare fanns praktiskt taget inget samband mellan kostnaderna för 

bostadsanpassning och antalet äldre eller andelen småhus enligt Boverkets definition. Bland de tio 

undersökta kommunerna kunde man se att ökat bostadsbyggande, hög inflyttning, en liten andel äldre 

och hög skattekraft såg ut att leda till lägre kostnader för bostadsanpassning. Något samband åt andra 

hållet fanns dock inte bland de tio. Låg skattekraft, hög andel äldre eller en stor andel småhus verkade 

inte ha betydelse för kostnaden. Liknande tendenser går att utläsa om man tittar till invånarantalet per 

kvadratkilometer ställt mot kostnaderna. Det verkar som att spridningen är större i de glesbefolkade 

kommunerna, vissa har väldigt höga kostnader medan andra har lägre. I de stora, tätbefolkade 

kommunerna ligger man mer generellt lägre i kostnad. Detta tyder på att en eller flera faktorer som 

kan kopplas till tätbebyggda kommuner kan kopplas till lägre kostnader för bostadsanpassning. Men 

det framgår inte klart om det handlar om en enskild faktor eller flera samverkande.  

4.1.2 Kommuner med höga och låga kostnader 

Det var mycket intressant att prata med handläggarna i de åtta kommunerna med de högsta eller 

lägsta kostnaderna. Framför allt i de kommuner som har höga kostnader för anpassning. De var väldigt 

samstämmiga när de reflekterade över varför de hade så höga kostnader. Det framgick att problemet 

kanske inte var en åldrande befolkning eller många småhus, utan en åldrande befolkning som när den 

blir gammal och i behov av omvårdnad inte har någonstans att ta vägen. Det finns ingenstans att flytta 

om man känner att man inte klarar av villan mera. De få hyreshus som fortfarande finns kvar är sällan 

tillgängliga, utan saknar hiss och har till exempel små badrum. Äldreboenden har avvecklats i dessa 

kommuner på senare år och det är svårt att få plats innan man är väldigt sjuk. Att villorna är många 

kanske inte spelar lika stor roll som att de är gamla, och byggda enligt gammal byggtradition med höga 

grundmurar där det inte fungerar med ramp utan hissar måste installeras nästan jämt. Badrum och 

sovrum ligger enligt tradition på ovanvåningen och anpassningarna blir väldigt dyra. Flera av 
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handläggarna nämner ju också att de är ”snälla” med bidragen och att de har engagerade och aktiva 

arbetsterapeuter som ser till att folk söker bidrag. Om detta beror på kultur, alltså kan härledas till en 

traditionellt, kulturbunden människosyn eller om det beror på rådande omständigheter är svårt att 

säga.  

I en av de billigaste kommunerna fanns en helt logisk förklaring till de låga kostnaderna, att 

bostadsbolaget stod för ungefär hälften av kostnaderna. I en annan av de billigaste kunde 

handläggaren inte ge någon direkt förklaring. Men i den tredje tog handläggaren upp ett antal faktorer 

som, så att säga, var tvärt om mot de dyraste kommunernas. Att de byggts mycket nytt och att 

kommunen renoverat det gamla beståndet med mycket fokus på tillgänglighet. Detta har varit möjligt 

då kommunen har haft hög inflyttning de senaste åren. De har även många icke biståndsprövade 

”övergångsbostäder” och flera särskilda boenden med relativt goda möjligheter att få en plats om man 

så önskar. Det här skulle kunna indikera på att satsningar på icke biståndsprövade boenden, som 

exempelvis trygghetsboende, satsningar på generella tillgänglighetsskapande program och 

nybyggnation kan leda till lägre kostnader för bostadsanpassning. Men problemet kvarstår, att 

kommunerna som redan har en dålig ekonomi och vikande befolkningsunderlag inte har råd att göra 

dessa investeringar. 

4.1.3 Boverkets statistik rörande bostadsanpassningsbidraget 

Boverkets statistik gällande bostadsanpassning baseras på data som handläggarna av bidraget skickar 

in en gång om året. Under studiens gång har det framkommit att handläggarna hanterar uppgifterna 

kring bidraget väldigt olika, vilket borde ha inverkan på hur de rapporterar in uppgifterna och vad de i 

slutändan uppger sig ha för kostnader för bostadsanpassning. Detta baseras på en mängd 

observationer. För det första de olika kommunernas varierande sätt att hantera dokumentationen 

kring ärendena på. Det finns kommuner som skapar ett helt nytt ärende när produkter som givits via 

bidraget tidigare måste servas eller lagas. Det finns de som lägger alla serviceärenden i ett 

övergripande ”service”-ärende (som då blir mycket omfattande) eller uppdaterar originalärendet med 

de nya uppgifterna. Detta kan leda till ett mycket varierande antal ärenden som rapporteras till 

Boverket. Det finns tydligen en del osäkerhet kring momsförfaranden, baserat på uppgifter som 

framkommit vid insamling av bostadsanpassningsärenden och intervjuer med handläggarna. Även det 

skulle i så fall ge ordentliga variationer i kostnaderna. Det verkar heller inte som att man mäter de 

faktorer som faktiskt har betydelse för kostnaderna. Som hur fastighetsbeståndet ser ut, till exempel 

andel flerbostadshus med hiss. Det verkar även som om vissa kommuner väljer att lösa 

bostadsanpassningen på annorlunda sätt som gör att de har helt andra siffror för antal bidrag om man 

jämför med andra kommuner. Som exempel kan tas den kommun där det kommunala bostadsbolaget 

stod för ungefär hälften av ärendena. Dessutom ska man ha i åtanke att endast tio av landets 

kommuner studerats mer ingående och ytterligare åtta kommuners handläggare har intervjuats kort 

via telefon. Sammantaget finns alltså underlag för hur lite drygt sex procent av kommunerna arbetar. 

Är variationen så stor i detta lilla urval så kan man anta att det finns en mängd andra lösningar och 

tolkningar runt om bland landets handläggare och kommuner.  

För att kommunerna ska veta om de har höga eller låga kostnader för bostadsanpassning och hur de 

ska agera utifrån dessa uppgifter måste de veta hur de verkligen ligger i förhållande till landets övriga 

kommuner. Detta får antas vara en av anledningarna till att Boverket idag samlar in statistik. Alltså är 

det viktigt att arbeta fram bättre rutiner kring hur bostadsanpassningsbidraget rapporteras in till 
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Boverket, samt eventuellt uppdatera vilka faktorer som bör inkluderas i rapporteringen 

(byggnadstyper, andel hissar, anpassade eller tillgängliga bostäder med mera). För att handläggarna 

eller deras överordnade själva ska kunna reflektera över hur de ligger till och varför, samt möjliggöra 

framtida strategier kring tillgänglighet, måste de kunna jämföra sig under rimliga premisser. Då måste 

statistiken vara tillförlitlig. 

4.1.4 De tio studerade kommunerna; bostadsbestånd 

Bostadsbeståndets utformning, i meningen arkitektur och byggnadsstil, och effekter av detta på 

kostnaderna för anpassningar tas upp av flera intervjupersoner. De ger exempel på när de själva gjort 

jämförelser med exempelvis grannkommuner och kunnat se skillnad i kostnader för bostadsanpassning 

beroende på vilken byggnadstradition som varit dominerande i området. Det är naturligtvis svårt att 

göra något åt de byggnader som redan uppförts, där får man göra så lämpliga och kostnadseffektiva 

lösningar som möjligt med rådande förutsättningar. Därför skulle det vara bra om kommunerna 

inventerade sin bebyggelse, framför allt den som ägs eller förvaltas av kommunen. Samarbeten med 

lokala bostadsbolag är fördelaktigt. Vet man förutsättningar för bostadsbeståndet är det enklare att 

göra lämpliga val vid upphandlingar, enskilda anpassningar, återanvändande eller mer omfattande 

åtgärdsprogram. Det gäller naturligtvis inte bara ur tillgänglighetssynpunkt utan är aktuellt vid 

energieffektivisering, underhåll och liknande åtgärder. Sannolikt finns enbart fördelar med att 

kombinera dessa åtgärder med varandra. Dock kvarstår problemet som flera av intervjupersonerna i 

utflyttningskommunerna påpekade, att det är svårt att få någon ekonomi i renovering eller 

nybyggnation när fastighetspriserna inte går upp med motsvarande värde, eller, att byggnaderna 

redan vid färdigställandet är värda mindre än vad de kostade att bygga. Det problemet ligger dock på 

ett mer politiskt plan och har troligen att göra med hur Sverige väljer att arbeta med frågor kring 

avfolkningen av landsbygden. Den diskussionen ligger utanför den här studiens ramar och diskuteras 

därför inte vidare här. Problemen som kan ligga till grund för svårigheter med att erbjuda tillgängliga 

bostäder varierar beroende på var i landet man befinner sig. I storstäderna byggs det för lite utifrån 

antalet bostäder som behövs, medan glesbygden inte bygger alls på grund av vikande 

befolkningsunderlag. Slutresultatet i båda fallen är för lite tillgängliga bostäder. Sverige måste komma 

fram till rimliga lösningar när det gäller det befintliga beståndet också, inte enbart försöka lösa 

problemen genom målsättningen att bygga nytt. 

Sverige har relativt strikta regler kring tillgänglighet i byggande nu för tiden, problemet verkar, i 

intervjuerna som genomfördes, vara att undermåliga kontroller under projekterings- och byggskedet i 

ny- och ombyggnationer. Detta leder till att vissa färdigställda byggnader inte når upp till de 

tillgänglighetskrav som finns. Detta kommer förhoppningsvis bli bättre i och med de nya byggreglerna 

och beslutet att tillgänglighet ska vara en bedömningspunkt redan vid bygglovet.   

Hur ska man använda befintlig bebyggelse på ett så bra sätt som möjligt? Flera av intervjupersonerna, 

framför allt från bostadsbolagen, tyckte att människor borde vara mer öppna för att anpassa sitt 

boende efter sina aktuella behov. Alternativt att det borde finnas möjlighet att (tvångs)flytta personer 

till mer lämpliga bostäder inom det egna beståndet. De här frågorna öppnar upp för en intressant 

diskussion. Hur långt ska kommunen sträcka sig för att personer ska få bo kvar i sin bostad om det 

finns likvärdiga bostäder, som fungerar bättre, till förfogande? När blir det orimligt att låta en person 

få sin vilja eller önskan tillgodosedd? I dagsläget finns ingen möjlighet att tvinga någon att flytta om 

funktionsnedsättningen inträffat under tiden personen bor i bostaden. Däremot kan kommunen ställa 
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krav gällande bostadsanpassningsbidrag vid flytt till nytt boende, detta regleras i paragraf 8 och 9 i lag 

(1992:1574)29 om bostadsanpassningsbidrag. 

En debatt rörande möjligheten till förflyttning av personer inom beståndet har naturligtvis många 

dilemman, rent etiska frågor som rätten till självbestämmande och integritet, samhällsekonomiska 

konsekvenser, konsekvenser för personer som eventuellt kan påverkas av anpassningsåtgärderna med 

mera. Paralleller skulle kunna dras till diskussionen kring arbetslösas skyldighet att ta jobb där lämpligt 

sådant finns. Kraven kring att flytta för ett jobb kan innebära betydligt mer omfattande förändringar 

(till exempel flytta till annat län eller landsdel) än vad intervjupersonerna föreslår i denna studie (flytt 

inom bostadsområdet). Så rent politiskt skulle det eventuellt kunna vara möjligt. Frågan är hur mycket 

ansvar som kan läggas på enskilda att de ska planera för sin ålderdom. Demografiutvecklingen och 

ekonomin kommer troligen leda till att Sveriges kommuner inte kommer att klara av att ta hand om 

alla äldre på samma sätt som idag. Personligt ansvar är viktigt, både ur det mänskliga perspektivet och 

personliga integriteten, men samhället bör naturligtvis gå in och underlätta möjligheterna att kunna 

planera på ett bra sätt. Detta består bland annat i att erbjuda en tillgänglig miljö, bra, tillgängliga 

bostäder och möjlighet att få hjälp i hemmet om detta behövs. 

4.1.5 Lagen om Enkelt avhjälpta hinder och dess konsekvenser för tillgänglighetsarbetet 

Som framgick i resultatdelen så pågår arbetet med att möta kraven i Enkelt avhjälpta hinder över hela 

Sverige, även om det sker i större eller mindre utsträckning. Eftersom det nu ligger förslag om en 

förlängning i HIN 2 kommer det troligen fortsätta påverka kommunernas arbete med tillgänglighet i 

offentliga rum. 

4.1.6 Återanvändning av anpassade lägenheter 

Återanvändandet av anpassade lägenheter är förvånansvärt ovanligt. Det kan till viss del bero på att 

många lägenheter som anpassas inte är kommunala hyresrätter och att kommunen inte har någon 

möjlighet att styra över vem som ska bo i dem. Men i de kommuner där det finns ett kommunalt 

bostadsbolag borde det finnas relativt stora möjligheter att utveckla processen för återanvändning. 

Speciellt för lägenheter eller bostäder där man har gjort större anpassningar. Nu ska man vara 

medveten om att många handikapp är unika och kan kräva unika lösningar och naturligtvis är det 

svårare att hitta relevanta hyresgäster för dessa lägenheter i en liten kommun. Sannolikheten att det 

ska finnas en person med samma eller liknande handikapp minskar med minskande 

befolkningsunderlag. I flera av kommunerna påpekade man att de anpassade lägenheterna var svåra 

att hyra ut då det satts upp ”fula” handtag eller att andra mindre attraktiva förändringar gjorts. Man 

har då fått gå in och göra återställningar. Det kan därför vara av vikt att börja ställa krav vid 

upphandlingen av de produkter man sätter in i lägenheterna. Framför allt sätta lite press på industrin 

som utvecklar dem. I åtminstone en kommun påpekar man att priset på handikapphjälpmedel ofta är 

orimligt högt jämfört med liknande ”vanliga” konsumentprodukter. Det kan vara en god idé att börja 

anamma ett vidare perspektiv i sina upphandlingar. Varför inte vända sig till vanliga inredningsföretag 

                                                           
29

  
8 § Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att välja en 
utformning av bostaden som kräver anpassning. Lag (2000:527). 
 
9 § Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det 
finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Lag (2000:527). 
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eller exempelvis företag inom båtbranschen som är duktiga på vattentåliga material och lösningar för 

trånga utrymmen? Om man kan anpassa sina lägenheter utan att det ser institutionaliserat ut kanske 

fler skulle kunna tänka sig att bo i anpassade lägenheter. Flera kommuner medger att man inte är 

tillräckligt duktig på tillgänglig upphandling . En aspekt som skulle vara intressant att undersöka i 

framtida forskningsstudier skulle vara mer övergripande, genomförda anpassningsåtgärder i hela 

bestånd. Går det att få ekonomi i att ta bort trösklar och sätta upp (diskreta och vackra) stödhandtag 

exempelvis? En av de intervjuade kommunerna påpekade vid ett flertal tillfällen att de har kunnat få 

bra priser på anpassningsutrustning när de upphandlat stora volymer vid ett tillfälle. 

4.1.7 Bostadsanpassningsbidraget och processen kring detta 

Som nämnts ser ingen av kommunernas processer ut som den Boverket rekommenderar. Det framgår 

relativt tydligt vid intervjuerna att anledningen till att man inte följer Boverkets process är att man 

anser att den tar allt för lång tid och att allt för mycket ansvar läggs på de sökande. Det är ofta bråttom 

med anpassningarna. Man försöker anpassa sig efter rådande omständigheter, sedan är det beroende 

på personen som sitter som handläggare hur förenklingarna sker. Framför allt har de undersökta 

kommunerna svårt att få ihop processen kring beslutet. Handläggarna kan inte skriva ett slutgiltigt 

beslut med summa därför att man inte har kostnadsunderlaget i det skede då beslutet ska delges de 

sökande . I de fall där sådana dokument fanns med i ärendedokumentationen är dessa troligen 

framtagna av handläggaren eller annan person på kommunen i ett senare skede av 

handläggningsprocessen. Handläggarna förklarar detta med att det är ett väldigt stort ansvar för den 

enskilde att sköta inhämtningen av detta material och att de sökande i nästan alla fall vill att 

handläggaren ska hantera det åt dem. Men det leder ofrånkomligen till risken att personer som får 

anpassningarna inte tar ansvar för dem eftersom de tror att det är kommunen som äger dem. Så 

svårigheterna bottnar egentligen i hur mycket ansvar den sökande bör ta och hur mycket ansvar man 

kan vänta sig att de klarar av att ta. 

Man ska även ha i åtanke att detta förfarningssätt, att allt ansvar för beställningen landar på 

handläggaren, kan ge upphov till situationer som kan leda till favorisering av vissa leverantörer eller 

hantverkare. I vanliga fall omfattas praktiskt taget all upphandling från kommunens sida av lagen om 

offentlig upphandling (LOU), men så är inte fallet vid upphandling av bostadsanpassningsåtgärder. 

Anledningen till detta är att bidraget rent teoretiskt utbetalas till en privatperson och att det är 

privatpersonen som beställer arbetet som ska utföras. Men i praktiken är det, som påpekats tidigare, 

nästan aldrig privatpersonen själv som köper in tjänsterna, utan handläggaren på kommunen med 

hjälp av en muntligt eller skriftlig fullmakt. Flera av handläggarna påtalar det goda samarbetet med 

hantverkare och menar att det fungerar väldigt bra. Frågan är dock om konkurrenssituationen är 

optimal eller om det material som köps in är det mest prisvärda. Det är möjligt att arbetet blir prisvärt 

eftersom handläggaren vet att hantverkaren har gjort det här förut och vet vad som gäller men det går 

egentligen inte att fastställa. När dyrare produkter ska köpas in tar de flesta handläggarna in offerter. 

Det handlar ofta om hissinstallationer. I vissa kommuner kan det vara svårt att ta in offerter från flera 

leverantörer om det finns väldigt begränsat med företag på orten som kan utföra arbetet. Det är också 

så att vid vissa typer av anpassningar, till exempel mobila rullatorgarage eller rullstolsgarage så finns 

endast ett fåtal företag i Sverige idag, vilket leder till att konkurrensen på området är i det närmaste 

obefintlig. Detta kan leda till dyrare produkter än nödvändigt. 
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4.1.8 Upphandling 

Flera av de intervjuade personerna tar upp aspekter kring upphandling vid övrigt tillgänglighetsarbete. 

Det handlar inte bara om att få de bästa priserna utan även om kvaliteten på tjänsterna och 

produkterna som upphandlas. I intervjuerna har det framkommit att kommunen sällan ser till 

kostnaden för en produkts hela livscykel utan stirrar sig blinda på ett högt inköpspris. Det kan i 

slutänden leda till totalt sett dyrare produkter eftersom dålig kvalitet eller funktion kan leda till kortare 

livslängd och att man måste köpa in nya med kortare intervall än om man köpt en produkt av hög 

kvalitet från början. Det är dessutom många som ska vara med och ”tycka” i 

upphandlingssituationerna. Det kan leda till att besluten tar lång tid. En intervjuad person inom 

stadsbyggnad tyckte att kommunen var för dålig på kravställning i upphandlingsprocessen. En annan 

påpekar fördelarna med att upphandla större mängder av varor och på så sätt kunna pressa priserna. 

Det här är vardagsmat i andra upphandlingssammanhang men kring tillgänglighet i kommunal 

verksamhet verkar det som det finns utvecklingsmöjligheter. Utbildning och fortbildning inom 

tillgänglig upphandling kan vara ett sätt att få högre kvalitet och lägre kostnader för de investeringar 

inom tillgänglighet som kan bli nödvändiga. 

4.1.9 Teknik i bostadsanpassning 

Variationerna i kommunernas hantering av dokumentationen i bostadsanpassningsärendena tyder på 

att Boverket inte får exakta uppgifter. Bara i det urval som varit med i denna studie finns exempel på 

kommuner som hanterar frågorna kring bostadsanpassnings på ett sådant sätt att det blir missvisande 

i statistiken. Med en mer korrekt bild av till exempel kostnaderna i olika kommuner och underbyggda 

samband kring vilka faktorer som påverkar dessa kostnader har kommunerna bättre underlag för att 

mer aktivt arbeta för att få ner sina kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 

Dock tyder Boverkets material på att större delen av de bostadsanpassningar som genomförs rör 

enklare åtgärder, detta speglades också i de intervjuer som genomfördes med handläggarna för 

bidraget. Eftersom större delen är billiga och att bostadsanpassning är en relativt billig åtgärd jämfört 

med många andra åtgärder som riktas emot äldre (hemtjänst, särskilda boenden mm) kan man anta 

att bidraget är en väl underbyggd och bra investering. Detta antagande får stöd i tidigare genomförda 

studier kring bostadsanpassning (23) (22). Boverket har en viktig uppgift i att möjliggöra för 

kommunerna att kunna ha tillgång till uppdaterad och jämförbar data. Kommunerna och sin sida 

behöver arbeta på att bli duktigare på att kartlägga sitt bestånd och de åtgärder som genomförs. Vet 

man var man befinner sig och vilket utgångsläge man har är det lättare att arbeta strategiskt och 

effektivt emot de eventuella mål kring tillgänglighet man satt upp. 

4.1.10 Nya Plan- och bygglagen 

De flesta av nyheterna i Plan- och bygglagen är bra ur tillgänglighetsperspektiv. Om allt som föreslagits 

går igenom kommer bland annat HIN 1 förlängas i och med HIN 2. Dessutom är det tänkt att 

tillgänglighet ska bli en bedömningspunkt vid bygglovet. Bedömer man då att det finns risk att 

tillgängligheten inte blir god kan bygglovsgivaren ställa krav på att en certifierad sakkunnig kontrollant 

av tillgänglighet ska finnas kopplad till bygget för att fastställa att inget glöms bort eller görs på fel sätt. 

Det är bra att man reglerar tillgängligheten generellt hårdare. Det kan eventuellt även råda bot på de 

problem som några av intervjupersonerna tog upp runt att regionalt hårdare regler leder till att vissa 

byggbolag inte kan bygga sina prefabricerade hus i vissa kommuner. 
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4.1.11 Framtiden, kostnader och demografi 

De flesta som arbetar med äldre eller med kommunal ekonomi har klart för sig att de kommer ske 

stora förändringar i befolkningssammansättningen de kommande 20 åren, om inget drastiskt händer. 

Det står klart att samhället inte kommer att kunna erbjuda platser i särskilda boenden i samma 

utsträckning som vi kunde för tio eller tjugo år sedan, eller ens idag. Enligt tidigare presenterad 

statistik, i Figur 1, så står hemtjänst och bostadsanpassning för en relativt liten del av den totala 

kostnaden av insatserna till framför allt äldre. I framtiden kommer alltså fler behöva bo kvar hemma 

längre än vad de gör idag och hemmet måste fungera även om man har funktionsnedsättningar. Men 

det handlar inte bara om brukarna av dessa tjänster, det handlar också om den personal som har dessa 

bostäder som sina arbetsplatser. Sveriges kommuner och byggbolag måste bli duktigare på att ta de 

tillfällen som kommer att göra våra bostäder mer tillgängliga! Det måste dessutom göras på ett så bra 

och snyggt sätt att det blir attraktivt att ha en tillgänglig lägenhet. Vid mer omfattande renoveringar 

behöver det finnas tillgänglighetskunnig personal på bygglovsavdelningarna som kan se till att lagarna 

kring tillgänglighet följs. Vid nybyggnation och ombyggnation måste det ställas krav på byggbolagen i 

de fall kommunen kan påverka. Bostadsbolag, byggbolag och kommuner behöver bli bättre på att 

samarbeta för att lösa tillgänglighetsproblemen på ett så ekonomiskt, funktionellt och vackert sätt som 

det bara är möjligt. Och det finns exempel på hur det här ska lösas, det finns kommuner ute i landet 

som löst problem kring dessa frågor på ett bra sätt. Den kunskapen måste samlas i ett tillgängligt och 

attraktivt forum som möjliggör att fler kan ta del av lösningarna. Det pågår arbete från olika 

organisationer och intresseföreningar för att komma dit, men arbetet behöver prioriteras och det 

måste avsättas medel för processutveckling och uppbyggnad av nätverk. De politiska representanterna 

måste förstå vikten av dessa frågor, för det är lätt att de drunknar i alla andra problem som måste 

lösas och då kokar det återigen ner till den ytterst ”opålitliga” faktumet att det måste finnas eldsjälar 

för att driva på. För Sveriges framtida ekonomi, de äldres möjlighet till en värdig ålderdom och vård- 

och omsorgspersonalens skull måste vi arbeta fram processer och verktyg som gör det möjligt att driva 

arbetet med tillgänglighet oavsett om det råkar finnas en eldsjäl på plats vid varje nödvändigt tillfälle! 

4.2 Slutsatser 
 Kostnaderna kring bostadsanpassning handlar om mer komplexa omständigheter, som 

byggnadstradition och kommunens möjlighet att erbjuda alternativ till de svårttillgängliga 

bostäderna, än antalet äldre och andelen småhus Anledningen till att kommunerna kan ha 

svårt att erbjuda alternativ kan vara: 

o Dålig ekonomi på grund av vikande skatteunderlag och avfolkning. 

o Bristande kunskap och samordning eller underbemanning.  

 Kontrollen vid nybyggnation behöver bli bättre vad gäller tillgänglighet. 

 Studier visar att undersökningsgrupper i snitt kan tänka sig att betala 12 % mer för en 

tillgängligare bostad om de informeras kring vilka hinder som undanröjs. Andra studier visar 

att det kostar mellan 0,25 och 4 % mer att bygga enligt tillgänglighetskonceptet ”barrier-free 

construction”. Byggbolagen behöver bli mer medvetna om denna ekvation. 
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 Informationsutbyte kring lyckade eller mindre lyckade projekt som rör tillgänglighetsarbete i 

bebyggelsen är viktigt för att ta vara på de bostäder man har och undvika att göra om misstag 

(som att bygga otillgängligt) igen.  

 Kommunerna bör informera sina medborgare om vikten av att planera sitt boende mer 

långsiktigt. 

 Kommunerna bör förbereda sig på befolkningsutvecklingen genom att inventera sitt 

bostadsbestånd och så långt det är möjligt hitta kostnadseffektiva lösningar som leder till 

förbättrad tillgänglighet. Sannolikheten för att det ska bo någon med ett funktionshinder i ett 

fristående enfamiljshus under husets livslängd är 60 %! 

 Kommunerna behöver bättre systematisk kunskap om de resurser man har, som redan 

anpassade lägenheter, samt arbeta med lösningar som gör tillgängliga lägenheter attraktiva för 

alla. 

 Kommunerna och Boverket bör samarbeta kring att utveckla rutiner kring bostadsanpassning 

och inrapporteringen kring bidraget för att få hållbara arbetsprocesser och korrekt statistik. 

 Kommunerna behöver rutiner kring tillgänglighetsarbetet som leder till att man inte är 

beroende av särskilt engagerade eller eldsjälar inom organisationen. 
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Bilaga1 
De tio kommunernas processer, illustrerade.  
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