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Sammanfattning 
 
Förekomsten av skador och olyckor i bostäder är en stor kostnad för samhället och ger upphov 
till mycket lidande. Arbetslivets olyckfalls- och ohälsorisker är ett sedan länge uppmärksam-
mat forskningsområde, medan olycksfall och hälsorisker i anslutning till hemmet undersökts 
betydligt i betydligt mindre utsträckning. Projektets syfte är att göra en kunskapsöversikt över 
dagens och morgondagens olycks- och hälsorisker i boendet, som ett första steg i fortsatt 
forskning på området. Studien behandlar också vilka tendenser inom boende och byggande 
som kan tänkas påverka utvecklingen av olycksfall och hälsorisker. Perspektivet sträcker sig 
mot år 2020. De metoder som använts är en litteraturstudie, för att visa i vilken utsträckning 
olika ämnen har belysts och vilka utvecklingstendenser som kan förväntas, samt halvstruktu-
rerade intervjuer med nyckelpersoner, för att belysa olika aktörers syn på utvecklingen.  

Projektet gäller personrelaterade fysiska olycks- och hälsorisker i boendet. Fyra delteman har 
undersökts; 1) Hur kommer man att bygga i framtiden?, 2) Vad finns i bostaden?- inredning 
och utrustning, 3) De boendes preferenser och aktiviteter i bostaden samt 4) Den politiska 
styrningen av byggandet.  

Beträffande byggandets utveckling är energisparandet, som leder till att vi bygger tätare och 
mer välisolerat, en tydlig trend. Mer eller mindre oprövad teknik påverkar traditionellt bygg-
da, redan befintliga bostäder liksom nyproducerade bostäder. Målet att åstadkomma en hälso-
sam inomhusmiljö har prioriterats ned till förmån för energivinster som uppfyller politiskt och 
ekonomiskt starkt förankrade mål. Mot bakgrund av klimatförändringen mot allt våtare och 
varmare väder är detta ett växande problem.  

Det finns ett mycket stort behov av renoveringar i det befintliga bostadsbeståndet. Lösningar i 
form av industrialiserat och standardiserat byggande är svårare att genomföra här än i nypro-
duktion, vilket gör renovering dyrt. Den ekonomiska och politiska utvecklingen kan leda till 
ett starkt polariserat boende, där vissa områden har betydligt sämre standard än andra.  

Nanoteknologin kan tänkas få ett stort genomslag, om den kommer att användas i många pro-
dukter till konsumenter. Här finns en allmän brist på kunskap om sådana materials miljö- och 
hälsorisker, men man vet att partiklarna kan passera igenom kroppsvävnader.  

Den åldrande befolkningens krav och behov ska tillgodoses i det befintliga bostadsbeståndet. 
Fallolyckor är ett stort hot mot svagare äldre och dessa olyckor orsakas ofta av inredningens 
utformning. Dessutom utgör de äldres bostäder arbetsplats för hemvårdens personal, vilket 
inte reglerats hittills i Boverkets eller Arbetsmiljöverkets anvisningar för utformning för arbe-
te i bostadsmiljö. Utvecklingstendensen mot ökande användning av datorkommunikation i 
äldrevården innehåller en målkonflikt mellan individens integritet kontra övervakning. 

Boendes preferenser och aktiviteter i bostaden omfattar många aspekter av boendet och livet. 
Det strandnära byggandet kommer troligen att ha en stark kundkrets också i framtiden, med 
de problem detta kan innebära i samband med förändringen mot ett våtare klimat. De mindre 
resursstarka på bostadsmarknaden kommer troligen att få ökande svårigheter att hitta en bo-
stad de har råd med, i ett läge de önskar. Växande segregation, både socio- ekonomisk och 
etnisk, är en utvecklingslinje. Hälsoproblem och sociala problem är vanligare i bostadsområ-
den med segregation och trångboddhet. Utvecklingen mot högre alkohol- och narkotikakon-
sumtion förstärker dessa problem, liksom de kan vara en följd av dem. 

Människor kan förväntas tillbringa mer tid i bostaden, de yngre p g a arbete hemifrån och med 
underhållnings- och kontaktbehov tillgodosedda genom Internet, de äldre för att man inte har 
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förmåga eller anledning att ta sig ut. En sådan utveckling kan förstärka ohälsoproblemet över-
vikt, liksom depression p g a ensamhet. Livsstilsproblem är svårare att definiera och åtgärda 
än problem orsakade av fysisk utformning.  

Samhällets lagstiftning och reglerande verksamhet beträffande olyckor och ohälsa i allmänhet 
står inför stora förändringar. Tendenserna internationell anpassning, avreglering och decentra-
lisering är genomgående, med en omfördelning av ansvar från samhället till individerna som 
följd. Det medför att många fler måste nås av säkerhetsinformation för att kunna ta detta an-
svar. Omfördelningen av ansvar kommer att ställa höga krav på myndigheter och organisatio-
ner att samordna sina budskap och kommunicera dem till många.  

Att olika aktörer utan inbördes samordning formulerar och strävar efter mål kan leda till sub-
optimering. Att inträffade olyckor kostar en aktör något är ett starkt incitament för denne att 
förebygga att kostnaderna uppstår. Det förhållandet bör kunna användas i den förändrade an-
svarsstrukturen, för att uppmuntra förebyggande arbete. 

Olyckor och ohälsa knutna till bostaden ses som vardagliga risker, vilket påverkar hur de vär-
deras och behandlas. Både kunskapsöversikt och intervjuer ger ett intryck av att många i bo-
stadsbranschen inte tänker på skaderisker för boende utöver vad som är reglerat i lagar och 
förordningar. Detta gäller också de boende själva. Så länge inget händer tänker man inte på 
vilka olycksrisker som faktiskt finns. Slutsatser; 

• En stor mängd olyckor inträffar i eller i anslutning till bostaden, men hemmet ses som 
en trygg plats 

• Detta blir framför allt tydligt vid jämförelse med de krav som ställs på arbetsmiljöer  

• Ansvaret för olycksfall och ohälsorisker i bostaden är splittrat på många aktörer 

• Säkerheten för de boende ses sällan som en fråga för bostadsbranschens egna initiativ 
eller utvecklingsverksamhet 

• Intervjuade myndigheter och organisationer efterlyser en samordnad riskvärdering på 
politisk nivå, för att höja frågan 

• Det behövs en helhetssyn på faktorer som påverkar olycksfall och ohälsa, samt på in-
satser för att förändra dem 

Kunskapsbehoven är stora när det gäller förebyggande av olyckor i bostaden, liksom beträf-
fande vissa hälsorisker;  

• Hur ska äldres bostäder med små medel anpassas till skiftande behov, hur kan äldre få 
information om skaderisker innan olyckan hänt, hur kan de ansvariga för den dagliga 
vården i hemmet och för sjukvården dra nytta av varandras erfarenheter?  

• Studier av vad informationsinsatser betyder för individers förmåga att själva skydda 
sig mot olycksfall kan ge underlag för bättre kommunikation av viktig information   

• Det saknas kunskap om påverkansfaktorer för olyckor i bostaden. Undersökningar av 
olycksförlopp kan tillföra mycket nyttig kunskap för att förebygga olycka 

• Hur ska byggbranschen påverkas för att ta in kunskap om hälsorisker i boendet och 
omsätta den i mer hälsosamma byggnader? 

• Sambandet mellan berusningsmedel och olyckor i bostaden behöver belysas, liksom 
förgiftningsfallen  

• Jämförande studier av övriga EU-länders strategier för att förebygga skador, särskilt 
ifråga om fallolyckor, blir allt mer aktuella 
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1. Inledning 
1.1 Projektets syfte och avgränsning 
Projektets syfte är att göra en kunskapsöversikt över dagens och morgondagens olycks- och 
hälsorisker i boendet, som ett första steg i fortsatt forskning på området. Detta görs huvudsak-
ligen genom en litteraturöversikt som visar i vilken utsträckning olika ämnen har belysts.  
 
Fyra delteman har undersökts; 1) Hur kommer man att bygga i framtiden?, 2) Vad finns i bo-
staden?- inredning och utrustning, 3) De boendes preferenser och aktiviteter i bostaden samt 
4) Den politiska styrningen av byggandet. Perspektivet sträcker sig mot år 2020. 
 
Generella frågeställningar är dels vilket värde bygg- och boendeaktörer i samhället ger säker-
het i förhållande till andra värden, hur de uppfattar målkonflikter och vilken ställning de tar, 
samt betydelsen av det kommunala planmonopolet med särskild inriktning på detaljplanearbe-
tet.  
 
Projektet gäller personrelaterade fysiska olycks- och hälsorisker i boendet. Det berör indirekt 
miljöskador, driftssäkerhet och sårbarhet, men handlar inte om trygghet, nybyggnads- och 
renoveringsbehov för ett fortsatt urbaniserat och åldrande samhälle eller trender och ideal 
rörande fysisk planering och arkitektur. I kunskapsöversikten tar vi upp trender och tendenser, 
ideal och framtidsbilder i Sverige och i viss mån Europa vad gäller byggkonstruktion, bygg-
material, bostadens inredning och utrustning och de boendes aktiviteter i bostaden.  

1.1.1 Begreppsdefinitioner 
Olycka  = plötslig, oavsiktlig händelse som resulterar i något negativt. Inom folkhälsoveten-
skapen föredras alltmer begreppet skada, dvs en somatisk konsekvens av bl a olyckor – till 
skillnad från olycka lätt att dokumentera och mäta. Men ”skada” mäter bara kroppsliga kon-
sekvenser, inte sjukdom eller själsligt lidande, tex cancer eller posttraumatiska syndrom, och 
säger inget om olyckors effekter på miljö, egendom eller samhällsfunktioner. 
Två viktiga koder inom hälsorelaterad statisktik är skadans natur (diagnos) och dess yttre or-
sak, dvs olycksfall, suicid, våld eller oklar avsikt (Personskador i Sverige, NCO 2005:1, s 17). 
 
Risk  = ett vida använt begrepp som har flera olika betydelser beroende på sammanhang och 
användning. Inom Räddningsverket används den operationella definitionen ’sannolikhet för 
inträffad olycka gånger effekten av det inträffade’. Sammanvägningen av sannolikhet och 
effekt gör definitionen användbar som beslutsunderlag.  
I vetenskapliga sammanhang tas inte effekten med i riskbegreppet. Här följer fem olika ex-
empel på sådana definitioner, enligt Hansson (2000): 

1. en oönskad händelse som kan inträffa eller inte inträffa 
2. orsaken till en oönskad händelse som kan inträffa eller inte inträffa 
3. sannolikheten för en oönskad händelse som kan inträffa eller inte inträffa 
4. ett statistiskt kalkylerat väntevärde för oönskade händelser kan inträffa eller inte in-

träffa 
5. det faktum att ett beslut fattas under villkor av kända sannolikheter (för olika oönskade 

följder, förf. anmärkning) 

I denna kunskapsöversikt kommer begreppen ovan att användas som de används i refererade 
texter, men vid behov med förklarande kommentar. 
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1.2 Läsanvisning 
Efter syfte, avgränsning och en kort beskrivning av dagens situation när det gäller olycks- och 
hälsorisker i boendet i Sverige följer en metodbeskrivning. Sedan redovisas resultaten av litte-
raturöversikt, litteratursökning samt intervjuer. Varje huvudavsnitt har en avslutande summe-
ring - sammanfattning. Den som vill ha en snabb överblick över rapporten rekommenderas att 
läsa kapitel 1, sammanfattningarna och det avslutande kapitlet. 
 
Efter en genomgång av bostadsutvecklingen i Sverige idag och i ett framtidsperspektiv går vi 
igenom de olika riskerna som finns i boendet, dels idag och dels möjliga framtida risker, 
medvetenheten om dem, vad som görs för att minska dem och hur detta prioriteras.  
 
Den politiska styrningen av byggandet med avseende på säkerhet redovisas, med historik och 
trender för framtiden. 
 
Diskussion och slutsatser tar upp eventuella målkonflikter mellan säkerhet och andra värden i 
boendet samt vilka ämnen som enligt litteratursökningar är mer eller mindre belysta. 

1.3 Olyckor och ohälsa i boendet idag 
Här följer en kort översikt över omfattningen av olycksfall och hälsorisker i anknytning till 
hemmiljön, baserad på befintlig statistik. Detta för att ge en bakgrundsbild till uppdraget och 
behovet av mera forskning på området. 

1.3.1 Olyckor 
Den följande översikten är huvudsakligen baserad på Olyckor i boendet: Skadestatistik och 
risker (NCO 2005:8). 
 
Årligen inträffar cirka 120 000 skadefall, som kommer vården till kännedom, inomhus i bo-
städer. Totalt uppskattas antalet personskador i eller vid bostäder uppgå till cirka 210 000 var-
je år (NCO 2004:2). Det sker mer än tre gånger så många olycksfall i bostäder som i vägtrafi-
ken. Av alla olyckor som föranleder ett besök vid en akutmottagning eller jourcentral inträffar 
80 procent inom hem- och fritidsområden. Olycksbilden inom hem- och fritidsområdet domi-
neras av olyckor som inträffar i eller vid bostaden. 
 
Fallolyckor dominerar olycksbilden i bostaden. Det är den vanligaste skademekanismen i 
samtliga åldersgrupper utom i åldrarna 13-44 år, där kläm- eller skärskador är vanligast. I 
fallolyckor är de yngsta och äldsta åldersgrupperna överrepresenterade. Den yngsta ålders-
gruppen har flest skadade. I den äldsta åldersgruppen (80 år eller äldre) orsakas nio av tio 
skador av ett fall. I särskilt boende skadas årligen en av tio patienter och av dessa patienter 
skadas nio av tio till följd av fallolyckor.  
 
För brand genomförde räddningstjänsten under 1998-2003 cirka 38 000 insatser i någon typ 
av bostadshus, dvs 17 utryckningar per dag. Under 1999-2003 omkom totalt 473 personer till 
följd av brand i bostaden, vilket motsvarar ungefär 95 döda per år. De vanligaste startutrym-
mena varierar något mellan de olika bostadsformerna. I flerbostadshus och i rad-/par-
/kedjehus startar den typiska branden i köket på grund av att man glömt stänga av spisen. En 
typisk villabrand uppstår på grund av soteld i rökkanalen och i fritidshus är det värmeanlägg-
ningen som är den vanligast kända brandorsaken. 
 
Närmare 40 000 människor skadar sig varje år vid gör-det-själv- eller trädgårdsarbete så att de 
måste söka läkarvård (BPS, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket). Olyckorna leder till bland 
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annat till ögonskador, främst från sliparbete, skador på foten eller tårna, ofta av spikar eller 
vid gräsklippning, och skador på fingrar och händer, som orsakar 15 000 besök på akuten. 
 
Om man beräknar risken att skadas som antalet skadade i relation till exponeringen är risken 
lägre inomhus i bostaden än i trafiken och på arbetet. Om man i säkerhetsarbetet eftersträvar 
en jämn risknivå med andra sektorer bör fokus vara arbetslivet eller trafiken, men om syftet är 
att reducera antalet personskador, antalet omkomna, antalet vårddagar på sjukhus, antalet be-
sök i sjukvården eller att minska samhällets kostnader för olyckor så är bostaden en intressant 
arena (NCO 2005:8). 
 
Förekomsten av skador och olyckor i bostäder står inte i proportion till forskningsinsatserna 
på detta område, vilket nedanstående figur illustrerar. Den är grundad på förhållandena 1998 
men det finns anledning att anta att proportionerna inte ändrats så mycket. Arbetslivets olyck-
falls- och ohälsorisker är ett sedan länge uppmärksammat forskningsområde, medan resurser 
nedlagda på att undersöka olycksfall och hälsorisker i anslutning till hemmet är betydligt 
mindre. 
 

Figur 1 Jämförelsen gäller antal skador respektive anslagna forskningsmedel inom respektive 
sektorer. Källa: Harms-Ringdahl 1998. 

1.3.2 Ohälsa 
Människor i byggnader med dålig ventilation, fukt- och mögelskador verkar vara mer drabba-
de av vissa hälsobesvär, men trots mycket forskning vet vi mycket lite om vilka enskilda för-
oreningar som har betydelse för hälsan och vilka mekanismer som ligger bakom (Bornehag 
2003). En rad sjukdomar och hälsobesvär kan på mer eller mindre goda grunder kopplas till 
byggnadsfaktorer eller exponeringar inomhus, exempelvis cancer, allergi, ospecifik hyperre-
aktivitet i luftvägarna, allmänsymtom, sensorisk irritation, infektionssjukdomar, bullerstör-
ningar, olyckor, ”sjuka hus”-sjukan, elkänslighet och multipel kemisk överkänslighet.  
 
Radon är en av de vanligaste orsakerna till ohälsosamt boende (Statens Strålskyddsinstitut, 
Socialstyrelsen, Boverket 2005). Radon i bostäder uppskattas kunna ge upphov till mer än 400 
cancerfall per år, varav de flesta är rökare (Bornehag 2003). Kända effekter av flyktiga orga-
niska ämnen, s k VOC-ämnen, är framför allt lukt men även sensorisk irritation, och expone-
ringen kan eventuellt fungera som adjuvans1 för allergi. Oorganiska gaser, till exempel ozon 
och kvävedioxid, är luftvägsirriterande och kan eventuellt fungera som bidragande faktorer 
för utveckling av överkänslighet i luftvägarna. De kan dessutom ge upphov till kemisk om-

                                                 
1 ’Adjuvans’ är medel som förstärker effekten av annat läkemedel eller behandling, särskilt beträffande vacciner. 
Definition enligt FASS ordlista.  



 11

vandling i inomhusluften, då t ex ozon reagerar med terpener och bildar betydligt mer hälsore-
levanta ämnen, som t ex formaldehyd. 
 
Partiklar inomhus kommer från öppen eld, tobaksrökning, uteluften mm och består av en rad 
komponenter som sot, fibrer, smittämnen, mikroorganismer, pollen och bakterier (Bornehag 
2003). Kunskapen om samband mellan partikelexponering inomhus och hälsoeffekter är be-
gränsad. Mycket talar för att partiklar är bärare av en rad andra föroreningar, som eventuellt är 
av större hälsomässig potential än vad partikeln i sig är. De vanligaste allergenen inomhus i 
Sverige härrör från pälsdjur, kvalster, växter (pollen) och i låg grad vissa mögelarter. Expone-
ring för innerelaterade allergen som pälsdjur, kvalster och mögel kan ge upphov till både sen-
sibilisering och allergi. Dålig ventilation, fukt och mögelproblem mm misstänks vara så kal-
lade adjuvansfaktorer, som kan ha stor betydelse både för sensibilisering och utvecklande av 
allergi. Passiv tobaksrök är en känd sådan. Ungefär 40 procent av Sveriges befolkning har 
eller har haft allergiska besvär. Fukt i inomhusluften har betydelse för en rad fenomen och är 
en av de viktigaste riskfaktorerna i våra byggnader. Fynd visar bland annat att barn som bor i 
bostäder med fuktproblem rapporterar fler luftvägsinfektioner. 
 
Nya upptäckter visar att mögel i inomhusmiljö kan vara långt giftigare än man har trott, enligt 
en artikel i Miljöforskning 5-6’07 (Larsson m fl 2007). Mögel som angriper byggnadsmaterial 
kan bilda starka gifter som verkar inflammatoriskt och är cancerframkallande. Gifterna sprids 
med inomhusluften.  
 
Legionella är en form av lunginflammation som sprids via vattendimma från olämpligt utfor-
made vattensystem (Boverket 2000). Varje år insjuknar 500 personer i legionella varav var 
tionde dör. 
 
Kunskapen om vilka hälso- och miljörisker nanotekniken kan medföra är bristfällig (Kemika-
lieinspektionen). Det finns indikationer att vissa nanopartiklar som kan inandas skulle kunna 
skada människor. Väl inne i luftvägarna verkar nanopartiklar kunna spridas till andra delar av 
kroppen. Kemikalieinspektionen anser att Sverige behöver en nationell strategi för forskning 
och utveckling inom nanoteknik. 
 
Buller är ett utbrett miljöproblem och berör många människor. Det kan dels ge upphov till 
koncentrationssvårigheter och försämrad inlärning, sömnproblem, stress, otrivsel mm, men 
kan också leda till allvarliga hälsoproblem. Boende i nyare bostäder har visat sig rapportera 
besvär av buller i ungefär samma eller i större utsträckning än boende i äldre bostäder. Bland 
annat gör ökande trafik att bullret inte minskar i den takt regeringen (Regeringskansliet) hade 
önskat.  
 
Miljömedicin på Karolinska Institutet fann 1998 att 20 000 stockholmare upplevde besvär av 
elektromagnetiska fält (Granö, Nordmark 2000). Bristen på solida vetenskapliga bevis för att 
elektromagnetiska fält framkallar sjukdom hos människan står i stark kontrast till den oro som 
är förknippad med användning av elektrisk apparatur, och antenners och elledningars placer-
ing i människors närmiljö, enligt Vetenskapsrådet (2004).  
 
Trångboddheten är låg i Sverige, men ändå är en halv miljon hushåll trångbodda (Boverket 
2004 b). Det finns stora skillnader mellan olika typer av hushåll, inkomstgrupper, upplåtelse-
former och mellan människor med olika etnisk bakgrund. Trångboddhet kan leda till slitage 
och därmed fuktproblem och mögel, samt stress med oro, försämrad motståndskraft och på-
verkat blodtryck som följd.  
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Forskare har visat samband mellan kvinnors hälsa och deras insatser i bostaden, och att jämlik 
arbetsfördelning ökar kvinnors chans att hålla sig frisk (Staland Nyman 2008).  
 
Ett av folkhälsopolitikens målområden är enligt Statens Folkhälsoinstitut (2005) ökad fysisk 
aktivitet. Vi tillbringar allt mer tid inomhus, stillasittande, och blir allt mer överviktiga. Finns 
det samband mellan boendet och övervikt? 
 
Det finns alltså ett brett spektrum av hälsorisker förknippade med boendet. De som utretts och 
behandlats i litteraturen är sådana risker som har med fysiskt mätbar påverkan att göra, som 
till exempel radonhalt i inomhusluften. Risker som har samband med livsstil, samt sådana 
riskers förhållande till bostaden, tycks vara mindre väl utredda. 

1.4 Metod 
1.4.1 Metodval för kunskapsöversikten 
Projektet omfattar en bred kunskapsöversikt över status quo ifråga om olycks- och hälsorisker 
i boendet. En analys av vilka kunskaper som finns idag ger en uppfattning om vilka kunskaps-
luckor som behöver fyllas genom kommande forskning. Kunskapsöversikten har genomförts 
genom litteratursökningar, som har resulterat dels i en frekvenssammanställning av antal titlar 
som behandlar olika aspekter av säkerhet mot ohälsa och olycksfall i boendet, dels i en littera-
turöversikt med referat. I den senare översikten används också material kring dagsdebatt och 
politiska styrmedel, policydokument och liknande.  
 
Undersökningen syftar till att ge en sammanfattande analys av vilka målkonflikter och utma-
ningar som finns för ett framtida arbete med att förebygga ohälsa och olycksfall i boendet. 
Kunskapsöversikten ska alltså omfatta utvecklingstendenser som kan ha betydelse för säker-
heten i boendet. Intervjuer med nyckelpersoner valdes som en viktig metod för det ändamålet. 
Deras olika bilder av utvecklingstendenser och problem ger underlag för att diskutera vilka 
satsningar som behövs framöver.  

1.4.2 Litteratursökning med frekvensmätning 
Litteraturöversikten ger en bild av hur risker för personolyckor och hälsa i anknytning till boendet 
behandlas i vetenskapliga studier. Frekvensmätningen gjordes för att fånga upp i vilken ut-
sträckning olika problemområden uppmärksammats. Den inledande litteratursökningen gjordes 
med hjälp av Libris sökmotor för svensk och skandinavisk forskningslitteratur på svenska biblio-
tek samt med Google Scholar för internationella artiklar och rapporter. Avsikten var att täcka in 
svenska studier i första hand, men med utblick mot de skandinaviska länderna. Som sökord an-
vändes både generella begrepp som; ’bostad’, ’olycksfall’, ’hälsa’, ’risk’, ’hem’, ’boende’ och 
mer specifika som; ’fallolycka’, ’brand’, ’klämskada’, ’radon’, ’inomhusklimat’. Sökorden har 
använts i olika kombinationer samt med eller utan trunkering2. De sökord som användes redovi-
sas i bilaga 1, i samband med en tabell över antalet träffar på respektive ämne.  
 
Träfflistorna rensades för dubbleringar, eftersom samma titlar annars kan räknas flera gånger 
under olika sökordskombinationer. Information i titlar och bibliografisk ämnesklassificering 
har varit grund för avgöranden om vilken lista en titel slutgiltigt skulle höra till. Frekvenserna 

                                                 
2 Med trunkering menas att stammen av ordet används och att tänkbara ändelser och sammansättningar beteck-
nas med en asterisk. Exempelvis olyck*, betecknar också olycka, olyckor, olycksfall, olycksorsak osv. Sökresul-
tatet blir bredare eftersom sammansättningar av ordet också tas med. 
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sammanställdes i diagram, som gav en översiktlig bild av vilka aspekter forsknings- och ut-
redningsarbetet riktats in på. 

1.4.3 Litteraturöversikt med referat 
Litteraturöversikten över dagens syn på risk- och säkerhetsfrågor inom boendet gjordes dels 
genom den litteratursökning som beskrevs ovan, dels genom ytterligare sökningar på Internet 
genom sökmotorerna Google Scholar samt Google. I den senare uppmärksammades - utöver 
ytterligare vetenskapliga artiklar - policydokument, offentliga utredningar och aktuell debatt i 
media.  
 
Med projektets breda ansats kunde mängden av dokument ha blivit överväldigande. Littera-
turöversikten kan ses som ett stickprov på hur man debatterar och forskar om olycksfall och 
hälsorisker i boendet idag. För att få fram de mest relevanta källorna har två urvalskriterier 
använts. Projektets delteman var grundläggande urvalsinstrument. De sökord som använts har 
anpassats efter dem, så att byggandet, inredning och utrustning i bostaden, boendes preferen-
ser och aktiviteter i bostaden samt den politiska styrningen av byggandet har täckts. Eftersom 
undersökningen siktar på utvecklingen fram mot år 2020 och framtida kunskapsbehov har 
särskilt dokument och studier om utvecklingstendenser och framtida situationer valts ut för 
refererat.  
 
Litteraturreferaten ordnades enligt de nämnda deltemana. Ibland berör samma dokument flera 
teman och referenser till samma källa kan alltså finnas på flera ställen i rapporten. 

1.4.4 Intervjuer  
För att belysa utvecklingstendenser inom deltemana genomfördes intervjuer med nyckelaktö-
rer, dvs. aktörer som har ledande roller i planering, byggande och förvaltning inom bygg- och 
bostadssektorn. De är exempelvis representanter för myndigheter, planerare, byggare, finansi-
ärer, fastighetsägare och intresseorganisationer, se lista i bilaga 2. Intervjupersonerna har i de 
flesta fall valts genom råd från referensgruppen eller på förslag av tillfrågade intervjupersoner 
som ansett sig inte ha rätt överblick, tid eller annat skäl för att inte delta. Urvalet kan beskri-
vas som gjort enligt ’snöbollsmetoden’, där valda intervjupersoner rekommenderar ytterligare 
intervjupersoner ur sitt nätverk. Antalet tänkbara intervjupersoner växer med varje ny inter-
vju.  
 
Intervjupersonerna har valts med avsikten att få fram så mycket intressant och relevant informa-
tion som möjligt. Urvalet är inte ett representativt urval, som gjorts för att få fram en allmän upp-
fattning, representativ för en viss grupp, utan snarare ett riktat urval av personer som är särskilt 
engagerade och kunniga inom sitt område. Sammanlagt gjordes 14 intervjuer med nyckelpersoner.  
 
Det hände att tilltänkta intervjupersoner avböjde intervju eller inte gick att nå för att boka en in-
tervju. Sådant bortfall har en annan betydelse i en kvalitativ undersökning, som denna, än i en 
enkätundersökning i ett slumpmässigt representativt urval. Här innebär det en brist i information, 
att någon aspekt inte beskrivs så nyanserat som den kunnat bli om den belysts av ytterligare inter-
vjuer. Det mest beklagliga bortfallet i intervjuundersökningen var att den stora inredningstillver-
karen IKEA, trots visat intresse, inte kunde utse någon intervjuperson som gick att nå.  
 
Intervjuerna har gjorts som besöksintervjuer eller, när detta inte var praktiskt möjligt, per tele-
fon eller skriftligt. Intervjuerna var halvstrukturerade, så att ett antal frågor skulle besvaras 
under samtalet. Intervjupersonerna fick också utveckla sina tankar fritt kring frågeställningar-
na. Som underlag för intervjuerna användes en intervjuguide med en lista på viktiga fråge-
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ställningar att ta upp, se bilaga 2. Intervjuguiden utformades speciellt för de olika aktörerna, 
men några av frågorna ställdes systematiskt till alla aktörer. De var frågor som berörde fram-
tida utveckling inom intervjupersonens intresseområde samt eventuella konflikter mellan sä-
kerhetssträvan och andra mål. Intervjuerna spelades in, med intervjupersonernas tillåtelse, och 
transkriberades senare till intervjuutskrifter. Utskrifterna skickades till varje intervjuperson 
för godkännande. I de fall intervjupersonerna hade tillrättalägganden har de fått godkänna 
dem också.  
Intervjupersonerna framträder inte med namn i texten, utan beskrivs med uppgift om funktion –
uppgift och vilken organisation man arbetar för.  
 
För deltema 3, de boendes preferenser och aktiviteter i bostaden, gjordes en kompletterande inter-
vjuundersökning för att kartlägga boendes värderingar rörande säkerhet och risk i bostadsmiljön. 
Denna undersökning planerades som fokusgruppintervju. I en fokusgruppintervju är intervjuaren 
också samtalsledare med uppgiften att uppmuntra fri diskussion kring vissa ämnen samtidigt som 
hon fungerar som ordförande och ser till att gruppdiskussionen håller sig till ämnet. Svårigheter 
att samordna lämpliga intervjupersoner till en gruppintervju gjorde att boendeintervjuerna utför-
des som enskilda intervjuer.  
 
De intervjuade boende valdes för att visa en skala av uppfattningar från personer av skiftande 
ålder och etnicitet, från olika hushållstyper och upplåtelseform. Urvalsprincipen var densam-
ma som för intervjuer med nyckelaktörer, alltså engagerade personer med tankar och åsikter 
kring ämnet olycksfall och hälsorisker i bostaden. Sammanlagt gjordes 5 boendeintervjuer. 
Intervjupersonerna kom från barnfamiljer, två ensamstående personer av olika ålder och ett 
samboförhållande. De var boende i eget hus, hyreslägenhet och bostadsrättslägenhet. De in-
tervjuade hade svensk bakgrund utom en av de ensamstående, en äldre kvinna. Intervjuerna 
gjordes också här med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 2. 

1.4.5 Analysmetoder 
Det material som används i undersökningen är övervägande kvalitativt. I studien arbetar vi 
med texter och utsagor av intervjupersoner. Befintlig statistik om olycksfallsfrekvenser och 
ohälsa refereras också, men vidare analys av statistiken ryms inte inom studiens ram. I vissa 
avsnitt används enkla statistiska analyser som frekvenssammanställningar. Detta gäller främst 
i delstudien av hur frekvent olika aspekter av olycksfall i bostaden har behandlats i litteratu-
ren, se avsnittet om litteratursökning. Denna analys ger ett grovt mått på inriktningen av 
forskningsintresset för olika typer av olycksfall i bostaden. Den kvantitativa analysen har inte 
gett utrymme för att studera någon tendens eller utveckling över tiden, utan ger en överblick 
just nu. Resultatet ger en grund för att diskutera vilka olycks- och hälsorisker som f n täcks in 
av forskning och vilka som täcks in i lägre grad eller inte alls.  
 
Det kvalitativa materialet analyseras på flera sätt. I litteraturreferaten sammanställs och synte-
tiseras de viktigaste tendenserna och problembeskrivningarna i redan gjorda studier. Policy-
dokument, lagtext och utredningar har analyserats på liknande sätt. Intervjuutskrifterna har 
först analyserats genom sammanställning av svar/diskussion kring respektive fråga. Jämförel-
ser mellan svaren ger en bild av vilken vikt olika aktörer lägger vid att förebygga olycksfall i 
boendet och av vilka målkonflikter man kan se. Intervjupersonernas uttalanden jämfördes 
också med den bild av situationen som litteraturgenomgången gav. 
 
Analysen av materialet gav grunden för en diskussion om de mest rimliga utvecklingstenden-
serna med betydelse för olycksfall och hälsorisker i boendet. Slutsatserna i diskussionsavsnit-
tet grundas på vad som kommit fram i kunskapsöversikten och intervjuerna. Diskussionerna 
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med styr- och referensgruppen för projektet har också bidragit till att forma slutsatser och 
rekommendationer. Resultatet av studien är i sig ett utgångsläge för vidare diskussion om 
vilka problem som kommande forskningsinsatser bör inriktas mot. 



 16

2.  Hur bor vi idag och imorgon? 
Detta avsnitt redogör för projektets deltema 2 Hur kommer man att bygga i framtiden?; del-
tema 3 Vad finns i bostaden – inredning och utrustning; samt deltema 4 De boendes preferen-
ser och aktiviteter i bostaden. Först redovisas demografisk utveckling och förändringar i bo-
endevärderingar, bostadsefterfrågan och bostadens funktion; därpå utveckling inom byggnär-
ing, bostadsförvaltning, material, konstruktion och energiförsörjning; och till sist hur klimat-
frågan inverkar på boendet.  
Avslutningsvis presenteras intervjumaterial rörande framtidens boende och bostadsbyggande. 

2.1 Demografisk struktur 
Som en bakgrund till diskussionen om ett framtida säkert boende redovisas först hur bostads-
situationen i Sverige ser ut idag, med utblickar mot framtida utvecklingstrender. 
Litteraturen ger en översikt över svensk forskning och utredningsverksamhet.  

2.1.1 Sveriges hushåll i siffror 
Följande avsnitt är baserat på en analys av Anna-Lisa Lindén (Lindén, 2007). 

 
 
Figur 2 Hushåll och boende under 1980-talet. Källa: Lindén,1991 i Lindén 2007. 
 
År 2006 hade Sverige 4,46 miljoner hushåll (s k kosthushåll, individer som delar dagligt liv i 
en bostad) och medelantalet personer per hushåll var ca 1,7 personer. Det hade minskat från 
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2,2 personer per hushåll 1990. Den största orsaken till minskningen är att medellivslängden 
ökat kraftigt, vilket får som konsekvens att antalet hushåll utan barn samt antalet ensamståen-
de har ökat. En andra förklaring är att andelen barnfamiljer med få barn har ökat något genom 
att andelen ensamstående föräldrar med barn har ökat. En tredje bidragande orsak är att det 
totala antalet barn har minskat något, vilket också bidrar till ett något lägre antal barn per hus-
håll.  
Den allra vanligaste familjetypen i åldersgruppen 20-84 år är sammanboende par, medan en-
samstående med eller utan barn är något färre. Ensamstående med barn utgör 4,5 % av alla 
familjer. Ombildade familjer omfattar 15 % av alla barnfamiljer och innehåller ofta barn med 
större åldersspann än familjer med båda föräldrarnas biologiska barn. Andelen yngre ensam-
stående hushåll med barn har ökat något men den allra största andelen barn bor tillsammans 
med två vuxna personer, varav 72 procent med de båda biologiska föräldrarna.  
 
Småhusboendet ligger genomgående över 60 procent i åldersgrupper mellan 35-74 år. I ål-
dersgrupperna 16-24 år och över 75 år är den vanligaste boendeformen lägenhet i flerbostads-
hus. En förklaring till detta är flyttningsmönster över livscykeln. Under vissa faser av livscy-
keln är flyttningar vanligare än under andra. I åldersgrupper mellan 20 och trettio år är flytt-
ningar allra mest frekventa. Man flyttar från föräldrahemmet till eget boende eller till familje-
boende när hushållet växer. Nästa större flyttningsperiod infaller i åldersgrupper över 70 år, 
när hushållet lämnar småhusboendet och flyttar till lägenhet i flerbostadshus.  
 
En andra förklaring till fördelningen av åldersgrupper i boendeformer handlar om hushållens 
valmöjligheter på bostadsmarknaden, dvs. hushållens ekonomi, kunskap och värderingar om 
boendekvaliteter och svensk bostadsmarknad. Man finner tydliga skillnader i hushållsinkomst 
mellan hushåll i småhus och flerbostadshus när man hållit antalet förvärvsarbetande i hushål-
let konstant. Hushållen i småhus hade betydligt högre medelinkomst än andra hushåll, hushåll 
i hyresrätt hade de lägsta hushållsinkomsterna medan hushåll i bostadsrättslägenheter hade 
något högre inkomster.  
 
En annan viktig fråga för hushållens boendemönster är hushållstyp, dvs. antalet vuxna perso-
ner i hushållet och eventuella barn. Antalet vuxna i hushållet har starka samband med hus-
hållsinkomst. Ensamboende hushåll med eller utan barn bor oftare i flerbostadshus, medan 
sammanboende hushåll i betydligt större utsträckning bor i småhus. Även hushållstyper i bo-
städer med olika upplåtelseform visar att antalet vuxna i hushållet är betydelsefullt för vilken 
boendekostnad man kan tillåta sig. I synnerhet ensamstående med barn bor i stor utsträckning 
i hyresrättslägenheter i flerbostadshus.  
 
Segregation av invandrare till hyresrättslägenheter och ofta till bostadsområden inom allmän-
nyttans bostadsbestånd har konstaterats. Mest segregerat bodde tämligen nyanlända invandra-
re. Den etniska dimensionen av segregation är för många invandrarhushåll ett tidsbegränsat 
boendemönster, vilket dock varierar med det land man kommer ifrån.  
 
Sammanfattningsvis hänger valet av boendeform, dvs småhus eller flerbostadshus, enligt den-
na analys nära samma med livscykelfas. Hushåll bor i småhus i störst utsträckning om man 
har hemmaboende barn och är samboende. Ensamstående hushåll med barn bor oftast i hyres-
rättslägenhet i ett flerbostadshus. Samma boendeform och upplåtelseform har i hög utsträck-
ning hushåll där samtliga eller någon är född utomlands, dvs. vanligen hushåll med tämligen 
kort boendetid i Sverige. Unga ensamstående hushåll bor oftast i hyreslägenhet i flerbostads-
hus. Äldre ensamstående bor i flerbostadshus antingen med hyresrätt eller bostadsrätt. 
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2.1.2 Sveriges åldrande befolkning 
SCB:s befolkningsprognoser visar tydligt en utveckling mot större andel äldre i befolkningen. 
Enligt SCB:s prognos om yngre och äldre åldersgrupper fram till år 2020, som visas i figur 3 
nedan, kommer antalet unga (mellan 1 och 20 år) att minska medan antalet 75-åringar och 
däröver kommer att öka. SCB:s prognoser för en längre period (SCB 1999) visar dock att det 
framför allt är efter år 2020 som människor i ”den fjärde åldern” börjar öka kraftigt, se figur 
4. Samma prognos (SCB 1999) ger också en bild av fördelningen mellan könen i de äldsta 
grupperna, se figur 5. Kvinnorna utgör en dominerande andel bland 80-åringar och däröver 
och kommer att fortsätta att vara i stark majoritet bland de äldsta. 
 
En större andel äldre i befolkningen får flera konsekvenser för säkerhetsfrågorna i boendet. 
Det politiska målet att äldre ska kunna bo kvar i sin bostad gör att en stor mängd bostäder 
måste anpassas till förändrade krav och behov i takt med att de boende åldras. Tillgänglighe-
ten för den boende måste öka. Bostäder kan behöva anpassas till ett ökande omvårdnadsbe-
hov. Brandskydd måste också utvecklas, då en stor del av de äldre inte kan sätta sig i säkerhet 
på egen hand. En stor andel av fallolyckorna i bostaden drabbar äldre. Här är kvinnor särskilt 
utsatta eftersom de har en högre förväntad livslängd än männen. Många äldre kvinnor bor 
ensamma och relativt sett har kvinnor större frekvens av benskörhet än män. Effekterna av 
den här befolkningsutvecklingen kommer att diskuteras vidare under flera avsnitt i denna rap-
port. 
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Figur 3 Författarnas sammanställning av siffror från SCB, 2007, Aktuell prognos över folk-
mängden. Folkmängd 31 dec efter ålder, kön och tid 
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Figur 4 Utdrag ur SCB-rapport, SCB 1999. 

 
Figur 5 Utdrag ur SCB-rapport, SCB 1999. 
 

2.2 Bostadsmarknad, bostadsval och boendevärderingar 
2.2.1 Bostadsbestånd och marknad 
Antalet lägenheter i Sverige år 2007 var drygt 4,4 miljoner, varav cirka 2,4 miljoner i flerbo-
stadshus och 2 miljoner i småhus. Bostadsrättsföreningar äger fler fastigheter och något större 
bostadsyta än de allmännyttiga bostadsföretagen (SCB). Regeringen har lagt ett förslag om att 
inrätta ägarlägenheter i nyproduktion från och med 1 april 2009. På sikt vill regeringen införa 
ägarlägenheter också i befintliga byggnader (Näslund, E, 2008 c). 
 
I Mälarregionen förväntas ett långsiktigt bostadsunderskott som kan innebära en betydande 
broms på den ekonomiska tillväxten i regionen och därmed för landet, enligt Bostadsmarkna-
den i Stockholm-Mälarregionen (Östling Norrman 2004). Till de tillväxthämmande faktorerna 
hör ökad segregation, minskad rörlighet på bostadsmarknaden vilket kan leda till minskad 
rörlighet på arbetsmarknaden, minskad inflyttning, försämrade matchningsmöjligheter på ar-
betsmarknaden, ökad vardagsfriktion och osäkerhet med risk för lägre barnafödande som följd 
samt pris- och lönestegringar. Tillgängligheten till arbetsplatser påverkar prisutvecklingen på 



 20

bostäder. En positiv prisutveckling och ett effektivt transportsystem ger en god bostadsmark-
nad vilket ger bostadsbyggande (Östling Norrman 2004). 
 
Trångboddheten är låg i Sverige, och lägst i Europa, men ändå är en halv miljon hushåll 
trångbodda, enligt Trångboddhet – skillnaderna kvarstår (Boverket 2004 b). Det finns stora 
skillnader mellan olika typer av hushåll, inkomstgrupper, upplåtelseformer och mellan männi-
skor med olika etnisk bakgrund. Det finns enligt Var finns rum för våra barn (Boverket 2006 
b) inga studier på frivillig trångboddhet.  
 
I rapporten Nio gånger i livet (RTK 1997) diskuteras hur livscykeln i minskande grad förkla-
rar varför hushåll väljer att flytta, och att ett mer handlings- och individinriktat perspektiv bör 
läggas på forskning om flyttning och bostadsefterfrågan. Enligt Bäckström m fl (2003) flyttar 
högutbildade mer än andra, och värderar dessutom boendet högre, vilket kunde innebära att en 
fortsatt höjning av utbildningsnivån kan ge boendet högre prioritet. En förklaring till den rela-
tivt låga flyttfrekvensen bland vuxna de senaste decennierna kan vara arbetspendlingens suc-
cessiva förlängning, både pga förbättrade resmöjligheter och en ökad specialisering och kun-
skapsorientering. Kvinnor har fler lokala arbetsmarknadsregioner och har därmed kortare ar-
betsresor, antagligen pga en bland männen annorlunda och mer långtgående yrkesspecialise-
ring samt en ojämn fördelning av hemarbetet. Fortsatt regionförstoring beror därmed på ut-
veckling av specialisering och jämställdhet. Ökad jämställdhet skulle också ge boendet högre 
prioritet, eftersom kvinnor prioriterar boendet högre än män.  
 
Historiskt har bostadsföretagen i Sverige satsat mycket på att beskriva sina kunder med de-
mografiska perspektiv, analyserat hushållsformernas betydelse, vilket har sin grund i de se-
naste femtio årens bostadpolitik. Under de senaste tio åren har synen på boendets roll och 
betydelse inom det politiska verksamhetsområdet förändrats. Samhället har förskjutit mer av 
ansvaret för bostadsmarknadens utveckling till företagen i sektorn och hushållen. Förändring-
en av bostadspolitiken och bostadsmarknadens spelplan och spelregler har medfört att det 
tidigare ”demografiska” kunnandet om hushållen måste kompletteras med ett nytt kunnande 
om känslor och värderingar hos individen (Ekeblad 1997).  

2.2.2 Boendevärderingar 
Värderingar förvärvas under uppväxten och består oftast resten av livet, trots förändrade sam-
hällsvillkor, vilket innebär att de förändras långsamt. Det pågår en förskjutning från materia-
listiska till postmaterialistiska värderingar. De senare står för individualism, självförverkli-
gande, värdemässig mångfald samt fri och tolerant moralsyn, och omfattas främst av yngre, 
kvinnor och ”flyttare” (Bäckström 2003). 
 
Utgångspunkten i Boendets betydelser och boendes värderingar (Lind, Bergenstråhle 2004) är 
frågan om ifall det existerar allmänna brukarvärderingar och vilka gruppspecifika värderingar 
som är framträdande. Med värde avses en ideal tankefigur med relativt stor stabilitet som väg-
leder och påverkar attityder, bedömningar och handlingar. Värderingar är uttryck för värden 
och framträder när dessa formuleras i omdömen eller omsätts i handlingar. 
Har människor bosatta i Sverige – oavsett vem man är, var och hur man bor – gemensamma 
värderingar av boendet? Uppvisar olika kategorier av människor bosatta i Sverige specifika 
boendevärderingar och hur skiljer sig dessa åt? Undersökta kategorier är kvinnor och män, 
ensamboende, hushåll med och utan barn, infödda och inflyttade personer, personer i olika 
åldrar samt personer som står i beredskap att flytta. 
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Resultatet av Lind och Bergenstråhles undersökning är att det finns förhållandevis samman-
hållna värdemönster bland boende. Bostaden, huset och bostadsområdet ska framför allt upp-
levas som trygga, uppvisa en social miljö där de boende kan känna sig hemma samt besitta 
tekniska och praktiska grundfunktioner med baskvaliteter. Bostaden och huset ska ha god 
ljudisolering och ventilation, vara ljus och luftig, vara välplanerad med rymligt kök och förva-
ring, ha balkong eller uteplats samt i övrigt ha hög kvalitet på byggmaterial, fast inredning 
och utrustning. Boendemiljön bör ha ren luft, låg bullernivå, grönytor, närhet till service och 
kommunikationer samt vara estetiskt tilltalande. Två allmänna slutsatser är att det finns 
genomgående värdemönster bland boende på olika orter och inom skilda kategorier beträffan-
de boendets grundfunktioner och baskvaliteter. Personer i olika livssituationer uppvisar sam-
tidigt varierande värdebedömningar av enheter och specifika egenskaper. 
 
I Så vill vi bo: Om gemensamt och särskiljande i våra bostadsdrömmar (Schéele 1994) kon-
stateras att det finns ytterst få önskemål som är gemensamma för alla eller ens för en majori-
tet. De tillfrågade prioriterade sammantaget en otrolig mängd olika kombinationer av kvalite-
ter och funktioner. Olikheterna dominerar således helt över likheterna bland synpunkter på 
hur vi vill bo. De få gemensamma kraven, bl a rymliga entréer för bl a sittplats, stora kök samt 
ljudisolerade bostäder och rum, är tre krav som återupprepats i undersökning efter undersök-
ning om de boendes prioriteringar av bostadskvaliteter under hela efterkrigstiden. Samman-
fattningsvis behöver vi säkrare kunskap om  

- sammanhangen mellan olika kvaliteter  
- vad som är grundläggande och därmed gemensamt för de flesta och vad som 

återstår att variera mellan olika hushåll och personer. 
 
I Preferenser beträffande bostadskvaliteter – olika konsumentgruppers bostadsval (Werner 
2003) förutsägs bostadspreferenser genom att utgå från olika kombinationer av demografiska 
data och olika tänkbara livsformer och livsstilar. Utbildningsnivå och inkomst liksom familje-
situation är mycket viktiga för människors bostadsval, men alla människor fattar inte likadana 
beslut utifrån likartade grundförutsättningar. Bostadens betydelse för individer och hushåll har 
en kvalitativ aspekt, knuten till olika livsstilar. Syftet med projektet var att definiera grupper 
av individer eller hushåll som har likartade bostadsönskemål samt undersöka hur sådana 
grupper prioriterar olika bostadskvaliteter.  
 
Det är enligt Werner tydligt att ett grundläggande mönster skapas av individernas livscykel i 
boendet, vilket också tycks vara stabilt över tiden, sett över några generationer. Det som för-
ändrats de senaste årtiondena är att hushållen genom skilsmässor ofta omgrupperas till flera 
successiva hushåll, samtidigt som fler och fler bor ensamma under olika perioder av sitt liv. 
Den variation som ändå finns inom de demografiska grupperna har med livsstil att göra, sam-
tidigt som ’livsstil’, sammansatt av personliga intresseinriktningar och förutsättningar, inte 
existerar helt lösryckt från individens ’livscykel’ och ’livsform’, här utbildningsnivå och 
hemort. Utifrån livscykel, livsform och livsstil beskrivs åtta konsumentgrupper, som verkar 
visa allmänna efterfrågemönster: 1) Unga och inne, 2) Unga familjer som vill bo i villa, 3) 
Familjer med lokal förankring, 4) Dubbel höginkomst, 5) Efter skilsmässan, 6) De enboende, 
7) De fria medelålders och 8) De gamla. 
 
Förändringar i livsform, livsstil och teknologi pekar mot nya former av bostadsbehov. Kom-
binationen av arbete och boende har till exempel antagits kunna förändra bostadens använd-
ning och, på lång sikt, utformning. Datorns utveckling har lett till att ytterligare en funktion 
ska rymmas inom samma bostadsyta som tidigare. En pågående förändring ifråga om livsform 
är den ökande dominansen av kvinnor inom högre utbildningar. Flera kvinnor inom profes-
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sioner kan leda till att en större andel kvinnor satser mer på karriären, förblir ensamstående i 
sitt boende och har relativt hög lön. Önskemål om lätt utbytbart boende hänger samman med 
den rörliga livsstil som blivit vanligare. Att arbeta eller studera på flera olika orter ställer krav 
på att bostaden ska vara snabbt åtkomlig och lätt att lämna. Slutligen har önskemålen om den 
goda naturnära uppväxtmiljön för barnen fått ett nytt uttryck. Drömmen om villan har blivit 
svårare att tillgodose inom Stockholmsområdet och många barnfamiljer, särskilt med ett barn, 
accepterar att bo i lägenhet, om det finns grönska och trafiksäkert lekutrymme i näromgiv-
ningen. Men de barnfamiljer som är mycket intresserade av naturnära miljö, och har yrken 
som tillåter det, flyttar i ökande utsträckning ut på landsbygden (Werner 2003). 
 
En undersökning gjord av Fransson, Rosenqvist och Turner (2002) av olika hushållstypers 
värdering av bostadskvaliteter, mätt i betalningsvilja, visar att de skiljer sig åt för olika ål-
dersgrupper, hushållstyper, utbildningsnivå och lokala bostadsmarknader. De största skillna-
derna i betalningsvilja hängde samman med bostadsområden, alltså för ’läge’ i generell me-
ning, inklusive tillgång till service, grönområden, kommunikationer, avstånd till ortens cent-
rum och områdets rykte.  
 
Enligt Werner (2003) finns det få ekonomiska studier av bostadsefterfrågan relaterad till kon-
sumentkategorier. Litteraturen kring flyttning, bostadsmarknader, boendekostnader och betal-
ningsvilja för olika bostads- och områdeskvaliteter i mer generella termer är omfattande.  
Enligt Bäckström (2003) finns det relativt gott om studier om hur nöjda olika grupper är med 
sitt boende, men färre om vad som är viktigt, och hur viktigt, i boendet och bostaden. Det 
finns mycket få studier över kopplingen mellan boendevärderingar och tex inkomst, utbild-
ning, ålder, kön och födelseland. 

2.2.3 Framtidens bostadsefterfrågan 
Björn Hårsman spekulerar i ”Värderingsförskjutningar och framtida boende” (Hårsman i Ar-
kus 2007) kring vad utvecklingen mot postmaterialismen kan få för följder för boendet och 
bostadsmarknaden. Den ökande individualismen och friare arbetsformer skulle kunna leda till 
en ny ”grön våg”. Troligare är dock att de postmaterialistiska värderingarna leder till en ”stor-
stadsvåg” för mångfald och möjligheter. Större vikt läggs vid tillgänglighetsaspekten, alltså 
att lätt kunna ta sig till olika platser. Bostadskonsumtion kommer möjligen att viktas upp rela-
tivt annan konsumtion. Prioritering av ägda bostäder framför hyrda, alternativt mer frihet i de 
senare, i möjlighet att förändra samt välja omfattning av tjänster som hör till boendet. 
 
Mer än hälften av de som idag bor med hyresrätt i flerfamiljshus önskar ett annat boende, en-
ligt Vad värderar vi i vårt boende: En sammanfattning av två undersökningar (Ekeblad 
1997). En betydligt mindre andel av de boende i småhus önskar ett annat boende. Det finns 
inget material i någon av dessa två undersökningar som anger att själva upplåtelseformen fler-
familjshus med hyresrätt har lägre ”marknadsvärde” och möjligheter än småhus med ägande-
rätt. Allt pekar mot att orsakerna till gapet är den bristande individualiseringen av boendeer-
bjudandet i flerfamiljshusen, jämfört med småhusen. Ägarna till flerfamiljshus med hyresrätt 
står inför en utmanande ”produktutveckling”. En framgångsrikare framtid för bostadsföreta-
gen fordrar nog både fysiskt annorlunda bostäder men, framför allt, ett totalt boendeerbjudan-
de med goodwill, anseende, rykte och ”mjukservice”. 
 
Ekeblad (1997) konstaterar också att yngre personer i mycket större utsträckning tänker sig in 
i bostaden också som arbetsplats än äldre personer, och att yngre fortsätter att betrakta bosta-
den som en viktig umgängesplats. Väsentligt fler människor ser sig leva i ett enpersonshushåll 
i framtiden än vad fallet är idag, och många förväntar sig ett dyrt boende. Bäckström (2003) 



 23

förutspår att den stora 40-talistgruppen har goda ekonomiska resurser och som pensionärer 
förväntas ställa höga krav på sitt boende med bättre service, större ytor, högre tillgänglighet 
och större trygghet än dagens pensionärer. 
 
Från eget småhus till allmännyttan (Malmberg mfl 2004) undersöker allmännyttans roll när 
fyrtiotalisterna blir allt äldre. Dessa utgör en stor andel av befolkningen och är generellt väl-
beställd. Deras sparande kommer i samband med att de går i pension att omsättas i konsum-
tion av bland annat bostäder. De kommer att bete sig annorlunda på bostadsmarknaden i jäm-
förelse med äldre åldersgrupper och mycket talar för en ökad benägenhet att flytta. Majorite-
ten bor i äganderätt och kommer att bo kvar, men en inte obetydlig andel kommer att flytta till 
en annan upplåtelseform av olika skäl, förutsatt att den typ av bostäder som gruppen intresse-
rar sig för finns att tillgå på den lokala bostadsmarknaden. De kommer att söka ett förhållan-
devis attraktivt boende, med självbestämmande, privat sfär och trygghet – fördelar som tradi-
tionellt förknippas med äganderätten men som bör kunna tas tillvara även i hyresrätten. Fy-
siskt, genom större valmöjligheter i boendet, tillgång till radhus- eller marklägenheter samt 
begränsar tillgängligheten med hjälp av tex portlås, och socialt, i form av tex ett boenderåd 
med deltagande i skötsel samt inflytande över beslut som rör boendet. Attraktiva 55-plus-
boenden är en boendetyp som kan tilltala den här åldersgruppen. 
 
Thomas Hellquist (2007) efterfrågar småhus för singlar, friska äldre par och dito änkling-
ar/änkor som i framtiden teoretiskt kan komma att skapa efterfrågan på mindre småhus, som 
än så länge i huvudsak är kärnfamiljens bostad. 
 
Enligt Morgondagens hem: Det mångdimensionella hemmet – basen för livet i det kunskaps-
industriella samhället (Molin, Franzon 1997) är drivkrafter för ett förändrat hem bl a nya hus-
hållsstrukturer och ett ökat antal äldre. Alltmer anhörigvård och barntillsyn kommer att ske i 
hemmen. Andra drivkrafter är upplevelsekonsumtion och ett dramatiskt ökat informationsflö-
de, ökat hälso- och miljömedvetande, ”24-timmarssamhället” samt ett arbetsliv bortom tid och 
rum präglat av ”livslångt lärande”. Den tekniska utvecklingens ”postindustriella dilemma” 
innebär att produkter blir billigare medan de tjänster som inte kan automatiseras och effektivi-
seras blir allt dyrare. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det verkar vara ett mycket grundläggande krav att boendet 
ska vara säkert och inte riskera de boendes hälsa, och uttrycks exempelvis som att det ska vara 
tryggt, uppvisa en social miljö där man kan känna sig hemma samt besitta tekniska och prak-
tiska grundfunktioner med baskvaliteter. 

2.3 Bostadens funktion, inredning och utrustning  
Några allmänna tendenser pekar på att bostaden, för många människor, kommer få ännu större 
betydelse i framtiden, enligt uppsatsen IT tjänster för bostaden i informationssamhället – ett 
arkitekturperspektiv (Junestrand & Keijer, 1999). Tiden vi tillbringar i bostaden kommer att 
öka med den högre andelen äldre. Möjligheten att arbeta oberoende av tid och rum med stöd 
av IT blir allt större. Bostaden kan komma att få en mer strategisk betydelse för den enskildes 
försörjning än vi utgått ifrån tidigare. Ur samhällets synpunkt förstärks därmed också betydel-
sen av att befolkningen har goda och effektiva bostäder. Enligt Junestrand och Keijer kan bo-
staden mer och mer ses som en infrastrukturell resurs. 
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2.3.1 Minskad eller ökad bostadsyta? 
Fram till år 2021 skall vi, enligt Agenda 21, halvera byggandets miljöpåverkan och då är ett 
viktigt steg att i vissa fall effektivisera boytan, enligt projektet Framtidens boende (Boverket 
2004 a). Framtidens boende kommer kräva mindre yta, ha lägre byggkostnad och mindre mil-
jöpåverkan. Projektet skapade under 2002 ”Optibo”, en demonstrationslägenhet med möbler 
som kunde fällas upp ur golvet. I ett rum rymdes de funktioner som normalt finns i en tre-
rumslägenhet. Syftet var att skapa möjlighet till ett komplett boende, så att boendekostnad och 
miljöpåverkan minskar. Möblerna styrs av ett avancerat styrsystem som även kan kopplas 
ihop med andra system. 
 
Alltmer av framtidens vård spås bli egenvård, och den främsta vårdplatsen bli hemmet (ledare 
i Arkitektur nr 7 2007). Vård av äldre och sjuka kräver större ytor än vad många av dagens 
bostäder kan erbjuda. Med flera äldre och hjälpbehövande kommer också mer städning och 
hushållsskötsel att göras av andra än de som bor i hushållet, vilket aktualiserar hemmet som 
andra människors arbetsmiljö.  

2.3.2 Intelligenta hem 
Framtidens hushållsapparater och möbler blir alltmer tekniskt avancerade, men utvecklingen 
går mot förenklad teknik – låta apparaterna välja åt oss – med syfte att spara tid (Josephson 
2004). Efter att ha lyft en fysisk arbetsbörda utvecklas de nu till att lyfta även den mentala 
börda som dagens tidsbrist skapar. De nya hushållsapparaterna hjälper oss att tänka, känner av 
behov och väljer åtgärd efter det. 
 
Konkret handlar det intelligenta hemmet enligt www.intelli-house.net om att alla husets funk-
tioner integreras i ett styrsystem som tar emot information från sensorer, såsom tryckknappar, 
rörelse-, läckage- och fuktsensorer mm, bearbetar denna och väljer en åtgärd. Systemet kan 
styra temperatur, ventilation, belysning, larm mm. Det finns olika standarder för styrsyste-
men. Det finns barnsäkerhetsfunktioner som till exempel gör eluttagen spänningslösa till dess 
man aktiverar dem. Fjärrstyrning hjälper inte minst handikappade och äldre. Enligt informa-
tionssidan vet ingen exakt hur framtida system kommer att se ut, men man verkar överens 
bland annat om att intelligenta styrsystem kommer att ta över mer och mer av marknaden och 
att systemen kommer att bli allt viktigare för att spara energi.  
  
Enligt Junestrand och Keijer (1999) ska datorer och IT-teknik inte ses som likvärdigt med 
persondatorer utan tendensen är att gömma tekniken, att bygga in den i vardagsteknik och 
vardagsföremål, så kallad Ubiquitous Computing – ett uttryck som speglar syftet att göra tek-
niken osynlig och lyfta fram själva interaktionen mellan människa och teknik.  
  
Användningsområden för intelligenta hem är resurshushållning, optimering av energianvänd-
ning, individuell mätning av energiförbrukning, avmaterialisering – att tex köpa musik över 
nätet istället för på fysisk skiva, vardagsorganisation, vård och omsorg samt underhållning 
(Granö, Nordmark 2000). Den ökade möjligheten till distansarbete minskar transportbehovet 
gör att även stress och miljöföroreningar minskar. Nackdelen med distansarbete och distans-
utbildning kan vara den minskade kontakten med kolleger. Å andra sidan finns möjligheten 
att den sociala kontakten blir större om fritiden ökar. Ytterligare en konsekvens är att ytterli-
gare en funktion ska rymmas i hemmet. 
 
Enligt Wikström (i Arkus 2007) används bostaden mer och mer till att nyttja olika former av 
media. Både stationär och bärbar hemelektronik har stor betydelse för hur vi möblerar och 
utnyttjar bostadens rum. Det gör att generellt utformade rum och flexibla rumssamband kom-
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mer att visa sig allt viktigare. Tekniken bidrar också till att det privata blir offentligt och det 
offentliga privat. Mobilen stödjer en vardag som är mer nomadisk. Viss kommunikation som 
tidigare var knuten till eller passerade bostaden har nu blivit fristående. Enligt Lauri (i Arkus 
2007) vill den nya generationen arkitekter vidga begreppet funktion, och tycker att upplevel-
sen är viktigare än att veta var köksbordet ska stå. 

2.3.3 Tekniskt stöd vid kvarboende 
Med äldres ökande kvarboende i hemmet måste både tekniska, personella och sociala funktio-
ner förbättras, enligt Kartläggning av problem och risker vid förlängt kvarboende (Beckius 
2005): 

- tekniska hjälpmedel ger ökad trygghet och självständighet och kan reducera personal-
beroende 

- nya former av hjälpmedel och tjänster för äldre med funktionshinder 
- bättre och tidigare information till brukare, anhöriga och personal om olika typer av 

hjälp och hjälpmedel 
- bättre samarbete mellan olika myndigheter för rätt stöd och lägre kostnader, minskad 

frustration och ökad personaltrivsel 
 
Två projekt som stöds av Hjälpmedelsinstitutet, ”SmartLab” och ”MonAMI”, utvecklar elek-
troniska boendehjälpmedel för äldre och funktionshindrade för hjälp att styra funktioner i bo-
staden, för vård i hemmet och för kommunikation. MonAMI står för Mainstreaming om Am-
bient Intelligence, där det senare syftar på intuitiva gränssnitt, inbyggda i alla slags saker, och 
en miljö som kan känna igen och reagera på olika individer på ett ofta osynligt sätt.  

2.4 Byggsektor och förvaltning 
2.4.1 Det framtida byggbehovet 
Huvuddelen av det framtida byggbehovet gäller renovering samt om- och tillbyggnad av det 
befintliga byggnadsbeståndet, och i mindre utsträckning nybyggnation. Under de närmaste 
15-20 åren kommer ett mycket stort antal lägenheter i flerbostadshus behöva åtgärdas, och 
bostadbyggandet öka till kanske över 40 000 lägenheter per år. Detta kommer att kräva nya 
och effektivare angreppssätt, ökad konkurrens och utveckling av nya standardiserade proces-
ser och tekniska lösningar. Dessutom kommer krav att ställas på minskad energianvändning, 
vilket i sig kommer att kräva utveckling av nya energieffektiva lösningar. Det finns en allmän 
strävan inom byggsektorn mot effektivitet, marknadsmässighet och miljömässig hållbarhet. 
Industrialiserat byggande framstår som en lösning på många problem (Byggkommittén 2007). 

2.4.2 Industrialiserat byggande 
Just nu pågår enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (Bröchner 2006) en andra våg 
av industrialisering av svenskt bostadsbyggande. Utöver inspiration från den japanska for-
donsindustrin är det dagens informationsteknik och telekommunikationer som troligtvis är 
den viktigaste förutsättningen. En grundtanke är att uppnå serieproduktionens kostnadsförde-
lar utan att ge avkall på kundanpassning. De anser att en effektiv nyproduktion av bostäder är 
en viktig samhällsfråga.  
 
Industrialiserat byggande handlar enligt ”Industrialiserat byggande – en nulägesbeskrivning” 
(Danielsson & Wahlström 2005) om fabrikstillverkning/prefabricering, standardise-
ring/system, kundfokus samt automatisering/robotisering. Det industrialiserade byggandet 
bidrar till att man kan eliminera slöseri, till en sluten tillverkningsmiljö och utvecklad projek-
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teringsfas. Utvecklingsområden är inköp, visualisering och kommunikation. Författarna tror 
att visualisering är den teknik som framför allt har stor potential och kommer att få stor bety-
delse i den fortsatta utvecklingen av industrialiserat byggande. Den slutna och därmed säkrare 
tillverkningsmiljön kan minska fel och skador i nybyggda hus, till exempel mögelproblem 
som bland annat uppkommer därför att byggmaterialen har utsatts för fukt.  
 
Boverket skriver i Bostäder byggda med volymelement (2006) att potentialen inom volym-
byggande att styra och minska kemikalieanvändningen generellt borde vara goda, på grund 
av upprepningseffekt och möjligheterna till erfarenhetsåterföring. Moelven anger exempel-
vis att de funnit konstruktiva lösningar som uteslutit användningen av fogskum och därmed 
minskat kemikalieanvändningen. Processen i sig erbjuder möjligheter till rationell dokumen-
tation i högre grad än det konventionella byggandet men behovet av att medvetet välja och 
miljögranskning material och kemiska produkter blir detsamma. 
 
Byggmaterialindustrierna tror att deras framtida roll i byggprocessen kommer att vidgas till 
att handla om kunskap, system och service istället för bara komponenter. De kommer att stå 
för en större del av byggprocessen genom förtillverkning av system och moduler (Byggmate-
rialindustrierna 2005). 

2.4.3 Kunskapsutveckling inom byggnäringen 
En del av byggbranschen är mindre intresserad av utveckling – man fortsätter gärna att bygga 
som förr och tar för givet att det fungerar. I en artikel från forskningsprogrammet Competitive 
Building (Burke 2005) konstateras att byggfysikrelaterade fel bland annat leder till ökade häl-
soproblem. Ett grundläggande problem är att övertyga byggsektorn om att ändra sina metoder 
eller att använda tillgängliga datorverktyg. En par andra artiklar ur samma program (Knause-
der 2005, Eriksson, 2005) visar att kunskaps- och erfarenhetsöverföringen brister inom och 
mellan bygg- och anläggningsprojekt, och rekommenderar ökad samverkan mellan aktörerna 
för bättre resultat. Det viktigaste hindret för samverkan sägs vara branschkulturen som är kon-
servativ, konkurrensfokuserad och kortsiktigt inriktad. För att främja lärande och samarbete 
föreslås bland annat långsiktighet i byggandet, nya kontraktsformer och upphandlingsmetoder 
som möjliggör samverkan samt ökad egenkontroll.  
 
Yverås hävdar, i samma artikelserie, att det är mycket komplicerat att göra livslängdsbedöm-
ningar av byggnadsdelar idag (Yverås 2005). I artikeln Metod för livslängdsbedömningar kan 
minska risken för sjuka hus föreslås indikatorer och artificiell intelligens som genvägar där 
kunskapen inte räcker till, för att göra denna mer tillgänglig och användbar genom att förenkla 
komplexa samband samt finna samband mellan orsak och verkan. Med hjälp av indikatorer 
kan man utifrån tidigare erfarenheter förutsäga livslängden på en liknande konstruktion. Till-
sammans med artificiell intelligens kan de utgöra ett helt nytt angreppssätt vad gäller fuktdi-
mensionering av byggnader. 
 
Trots många decenniers forskning om fukt och fuktens skadeverkningar fortsätter det att byg-
gas hus som får skador. Företrädare för olika parter i byggprocessen har följande förklaringar, 
enligt Ingemar Samuelsson (2003): 

- det byggs på för kort tid för att säkerställa god kvalitet 
- ansvarsfördelningen är oklar mellan olika parter 
- beställarna har dålig kunskap och kan inte ställa rätta krav 
- brist på pengar orsakar förenklade lösningar som medverkar till skador och fel 
- det finns alldeles för många oprövade byggmaterial 
- det var bättre förr 
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Hans uppfattning är att det finns god kunskap om hur man ska bygga för att undvika tex fukt-
problem i ny bebyggelse. Felet är att man inte använder befintlig kunskap. I stället för att i 
varje ny situation välja material och konstruktioner efter de förutsättningar som råder i det 
enskilda fallet väljer man standardmässigt gamla lösningar. Erfarenheter tas inte tillvara; en 
felaktig lösning kan därför fortsätta att användas under lång tid. Ett tydligt exempel på detta är 
användningen av uteluftventilerad krypgrund som grundläggningsmetod. 
 
En undersökning visar, enligt Burke och Yverås (2004) att kunskaper i byggfysik inte an-
vänds särskilt mycket i byggbranschen, bland annat på grund av bristen på bra designverktyg 
och att kunderna, anmärkningsvärt nog, inte efterfrågar det. Man fann också ett samband mel-
lan byggfysikkonsulters utbildningsnivå och hur medvetna de var om vikten av dessa frågor.  

2.4.4 Nationell byggsamordning 
En nationell byggsamordnare fick år 2004 i uppdrag att bygga upp och samordna ett utveck-
lingsprogram, ”Utmärkt! Samhällsbyggnad”, för sektorn för att ta itu med problemen med 
slöseri, ineffektivitet och byggfel (Byggkommittén 2007). Tre fokusområden är utmärkande 
för den nya riktningen inom byggbranschen: tidiga skeden, industriella processer och livscy-
kelsekonomi, dvs omsorgsfull planering och projektering, genomtänkt industrialiserad process 
samt långsiktigt låga förvaltningskostnader och en hållbar utveckling. 
 
Kan omvärlden ha rätt??? – 45 beslutsfattare om ”bygg” (Engman, Svedinger, Svärd 2006) 
är en förstudie om incitament och drivkrafter från sektorns omvärld och handlar om att skapa 
långsiktiga drivkrafter för förändring. Den kartlägger relevanta aktörer/intressenter i 
byggsektorns omvärld (beställare – byggherre/förvaltare) och deras syn på sektorn, och olika 
möjligheter att skapa incitament och drivkrafter för sektorns förändring och 
kvalitetsutveckling. Tre generella synpunkter på sektorn kan urskiljas ur intervjuer som 
genomförts inom förstudien: 

- Det finns en bristande insikt om kundens betydelse och vem kunden egentligen är. 
- Byggandet har generellt ett dåligt rykte där behovet av åtgärder som stärker dess 

image i omvärlden är stort men där ingen idag driver en önskad bild av sektorn. 
Byggbranschen ses som förändringsobenägen, splittrad och konservativ, men den 
ökade konkurrensen kommer att kunna påverka kvaliteten i positiv riktning. 

- Byggforskningens behov av tvärvetenskaplighet (inklusive omvärlden) passar inte i 
dagens statliga forskningsorganisation som prioriterar efter disciplinära kriterier. 

 
”Bygga, bo och förvalta för framtiden”, eller ByggaBo-dialogen, ett samarbete mellan reger-
ing och ett 40-tal företag, kommuner och myndigheter vill nå längre än lagar och regler före-
skriver och har som mål att före 2025 nå en hållbar bygg- och fastighetssektor, framför allt 
inom inomhusmiljö och energi- och naturresursanvändning (ByggaBoDialogen, odaterad). 
Sveriges Byggindustriers mål vad gäller bostadsbyggande är ett marknadsstyrt byggande ba-
serat på konsumenters efterfrågan, enligt www.bygg.org den 30 januari 2008. Viktiga forsk-
ningsområden för byggsektorn är enligt Svenskt Näringsliv (Fräjdin m fl 2004) bland annat 
ICT i samhällsplanering, byggande och förvaltning, ökad kundnytta samt produktkvalitet.  

2.4.5 Förtätning genom påbyggnad 
Det har hittills inte varit så vanligt att bygga nya hus, till skillnad från extra våningar, ovanpå 
befintlig bebyggelse i Sverige, men det kan snart komma att bli vanligare, enligt Planera för 
förtätning genom påbyggnad: ”Karlsson på taket”, saga eller verklighet? (Ahnström 2004). 
Det är ett sätt att hushålla med byggbar mark, och att bygga tätare är en del i en hållbar stads-
utveckling. Att bygga på tak möjliggörs av nya lagen om tredimensionell fastighetsindelning 
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(1 jan 2004), även om det beror på många faktorer som hur fastighetsägare och befintliga hy-
resgäster ställer sig, ekonomi med mera, och om det är juridiskt och tekniskt möjligt.  

2.4.6 Framtidens fastighetsförvaltning 
Facilities management är ett nytt sätt att se på fastighetsförvaltning med kundens verksamhet i 
centrum. Det handlar om fler och nya servicetjänster samt hur byggnader och arkitektur 
stödjer kunderna i deras boende. Facilities management i bostäder (Jensfelt 2001) beskriver 
nya roller och arbetsmetoder för personal, boende och arkitekter. Sedan bostadsmarknaden 
har avreglerats finns det inga normer och standardhushåll att planera bostäder utifrån längre, 
och bostadsförvaltare och bostadsproducenter får ett större ansvar för boendekvaliteten. 
Facilities management har ett bredare perspektiv på fastigheter och lokaler än traditionell 
teknisk och ekonomisk förvaltning och tar hjälp också från discipliner som arkitektur och 
beteendevetenskap. Det nya är synsättet, för vems skull byggnaden finns till.  
 

2.5 Byggmaterial och konstruktionsmetoder  
2.5.1 Forskning och utveckling 
Det ökade industriella byggandet har redan nämnts ovan. Det sker betydande forskning och 
utveckling inom byggmaterialföretag i Sverige, men med minskande statsstöd (Byggmaterial-
industrierna 2005). Inom trä, betong och ventilation sker stora forskningsframsteg. Allt högre 
krav på långa garantitider är en anledning att sträva efter hög kvalitet på materialen. Lätt-
byggnadstekniken utvecklas, vilket bland annat leder till minskad materialförbrukning. Bland 
annat har träreglar förfinats för att få egenskaper som påminner om stålets. På betongområdet 
leder det industriella byggandet till systemtänkande med bland annat färdiga badrums-, köks- 
och fläktmoduler.  
 
Nya typer av högpresterande betong utvecklas, till exempel snabbtorkande och självkompak-
terande typer (Peterson 2005). Den snabbtorkande betongen kan bidra till minskade fuktpro-
blem och möjlighet att öka bjälklagstjocklek för bättre ljudisolering, utan förlängd produk-
tionstid. Implementeringen är dock fortfarande starkt begränsad. Hindren är av både teknisk 
och icke-teknisk karaktär, bland annat brist på samarbete och helhetssyn på materialkonstnad.  
 
Byggmaterialet glas utvecklas och kan täcka allt större ytor, hålla för att bära strukturer och 
alltmer reglera värme-, ljus- och ljudgenomgång, enligt Glasforskningsinstitutets hemsida. 

2.5.2 Träbyggnadsstrategin 
Högre, större träbyggande blev möjligt sedan de svenska byggnormerna 1994 blev material-
neutrala och funktionsbaserade. Regeringen stödjer träbyggnad för att materialet ska kunna 
komma ikapp andra materialslag, som under drygt hundra år av träbyggnadsförbud vid flervå-
ningshus har erhållit statligt stöd till forskning och utveckling (Nationella träbyggnadsstrate-
gin). Trä anses lämpligt för industrialiserat byggande genom sin höga bärförmåga och förhål-
landevis låga vikt.  
 
Sverige bygger åter stort i trä: 55 exempel på modern träbyggnadsteknik i stora konstruktio-
ner från Sveriges Träbyggnadskansli (Erikson 2007) presenterar nya byggnader med bärande 
stomme i trä. Ett exempel på ”effektivt producerat lätt byggsystem” är ett flerbostadshus som 
byggdes som moduler, alltså volymelement, i fabrik och levererades komplett för montage. 
”På detta sätt kan idag ett sjuvåningshus resas på knappt en vecka.”  
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2.5.3 Tätare konstruktioner 
Energisparandet leder till att vi bygger tätare och mer välisolerat (Björk m fl 2001). Detta 
påverkar traditionella byggnadssätt som uteluftsventilerad krypgrunder och tilläggsisolerade 
vindar där fukten inte längre hålls i schack av värmeläckage genom bjälklag och från skor-
stensstock som förr, och orsakar alltmer problem i form av mögel och dylikt. Även golvvär-
me, limmade golvmattor på betong, byggfukt och våtrum ställer till det. Förändrade fuktför-
hållanden kräver förändrade byggnadssätt. Småhusskadenämnden konstaterar att över 10 000 
svenska hus behöver åtgärdas. 
 
En annan typ av riskkonstruktion är den senare tidens enstegstätade, putsade ytterväggar utan 
ventilering eller dräneringsmöjlighet, vilket strider mot de grundläggande principerna inom 
byggfysik (Samuelson 2007). Fukt som tar sig in mellan två ångtäta skikt har svårt att torka 
ut, och orsakar problem.   
 
Forskningsprogrammet ”Framtidens trähus” behandlar fuktsäkerhet och ventilation tillsam-
mans med energianvändning (Alvegård 2008). När man ökar isoleringen blir konstruktionen 
känsligare. Det är svårare att räkna på fukt än temperaturer och värmeflöden, men man mås-
te börja göra det – med hårdare krav och nya konstruktioner går det inte längre att projektera 
efter gamla tumregler. Nya regler anger max 75% relativ fuktighet för att man ska kunna 
använda trä, vilket man ofta inte klarar idag. Det gäller att omforma kunskap så att den går 
att använda inom industrin, och man utför mätningar på antal försökshus som underlag för 
och kontroll av beräkningsmodeller.  

2.5.4 Nanoteknologi 
Tillverkning av nanomaterial ökar snabbt, både avseende volym och antalet tillverkare (Ke-
mikalieinspektionen 2007). Dessutom förväntas en kraftigt ökad utveckling av kommersiella 
produkter som baseras på nanoteknik under de närmast kommande tio åren, enligt ett flertal 
utredningar från andra länder.  
 
I en rapport från Vinnova om nanoteknikens innovationssystem beskrivs nanoteknik som ett 
potentiellt tillväxtområde för svensk industri men fortfarande i en tidig fas, där osäkerheter 
råder rörande både regleringar och marknader, teknik och toxikologi (Perez, Sandgren 2007). 
Möjliga funktioner hos nanoteknik är filtrering, funktionella ytor, katalys och absorption samt 
transport av molekyler. Exempel på marknader och applikationer, relevanta för boende, är 
solceller/bränsleceller, träprodukter, färg, självrengörande glas/ytor, förpackningar, textil, 
papper, metaller, displayer etc. Nanoteknik kan leda till förbättringar i trådlös teknik och oer-
hörda krafter i dataprocesser. Men det finns brister i kunskaperna kring miljö- och hälsorisker 
relaterade till nanotekniska produkter. Osäkerheter finns även kring nanoteknikprodukters 
livscykel och avfallshantering. 
 
En nanoteknologisk tillämpning är utvecklingen av så kallad Nanocrete, en självrengörande 
och luftrenande betong med fotokatalytisk titanoxid. Med hjälp av UV-strålning bryter den 
ner organiska luftföroreningar till nästan bara koldioxid och vatten, enligt Cement- och Be-
tonginstitutet. Det har stor potential framför allt i utomhusmiljön där den kan rena bilavgaser, 
men den har också en bakteriell effekt, och i Tyskland testas ett inomhusputs för att rena dålig 
luft i sjuka hus, enligt en artikel i Ny Teknik (Wallerius 2005).  
 
Så kallade funktionella eller intelligenta material syftar på material som kan identifiera en 
yttre stimulans och reagara på denna på ett kontrollerat sätt. Polymerforskningens fokus är 
inte längre plaster utan material som kan ändra sina egenskaper i respons till förändringar i 
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omgivningen. Tillämpningsområden är till exempel robotik och kommunikation (Paavola 
2008).  
 
En typ av funktionella material som har utvecklats vid Linköpings universitet är de så kallade 
MAX-materialen (Hjelm 2007). De består av en kombination av tre grundämnen, vilket gör 
dem mycket flexibla, till skillnad från om de hade bestått av bara två ämnen. I fokus just nu 
står titankiselkarbid som kan framställas i en rad varianter av nanostrukturerade material. 
MAX-materialen sägs vara starka, sega, värmetåliga, billiga, elektriskt ledande – och miljö-
vänliga. Bland annat ska de vara idealiska i elektriska kontakter. 
 

2.5.5 Energiförsörjning 
Den totala användningen av fossila bränslen för bostäder och lokaler minskade med 77 % 
mellan 1970 och 2003, till stor del för att vi har gått från olja till el och fjärrvärme för upp-
värmning, men användningen av el har ökat. Hushållselen ökade under samma tid med 120 
%, genom att vi är fler och har fler apparater (Energimyndigheten). Olja och elektricitet do-
minerar Sveriges energianvändning även om vi, internationellt sett, använder mycket förnyba-
ra energikällor, framför allt biobränslen. Ungefär hälften av landets bostäder och lokaler 
värms upp av fjärrvärme. Majoriteten av  de anläggningar som producerar fjärrvärme ägs och 
drivs av svenska kommuner. 
 
Framtidens energi är, enligt Energimyndigheten, förnybara energikällor, som sol, vind, vatten 
och biobränslen samt vätgas producerad med hjälp av artificiell fotosyntes. Man hoppas att de 
första fungerande solenergiapparaterna för vätgas ska finnas färdiga om 15-20 år. I Sverige är 
den del av elproduktionen som kommer från solceller ganska liten, men världsmarknaden för 
solceller ökar stadigt. Vindkraft är det energislag som expanderar mest i världen för tillfället. 
Bioenergin från skogen kommer att spela en viktig roll i det framtida energisystemet. 

2.5.6 Klimatförändringar 
Klimatförändringarna förväntas enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) ge ett fukti-
gare och blåsigare klimat och en ökad risk för skred och högt vattenstånd. Detta kommer att 
kräva anpassning av material, konstruktioner och placering av ny bebyggelse. Befintlig be-
byggelse kommer att behöva kompletteras för att förebygga skador orsakade av större snö- 
och vindlaster samt högre vattennivåer, t ex vattenfyllda källare. Det fuktiga klimatet kommer 
att ge ökade fukt- och mögelproblem i kryprum, på vindar och utvändigt (Boverket 2007 b). 
Det blir väldigt viktigt att installera backventiler i hus som skydd mot översvämningar i det 
kommunala avloppsnätet (Alroth 080402).  
 
Resten av detta avsnitt är baserat på Alroth (080402). Klimat- och sårbarhetsutredningen utgår 
enligt Alroth från två klimatscenarier för Sverige. Man har använt två olika modeller vilka ger 
ganska olika resultat – det råder alltså stor osäkerhet. Temperaturökningen kommer att bli 6-7 
grader vintertid, 2 grader sommartid. En stor ökning av nederbörden väntas vintertid och en 
mindre ökning sommartid, men då blir den mer intensiv när den kommer. Detta kommer att 
leda till ökade vattenstånd, i norra Sverige så mycket som 40 % högre. Översvämningar 
kommer att öka ganska mycket. Det kommer att finnas risk för intensiv nederbörd i hela lan-
det. Avlopp är underdimensionerade för detta vilket kommer att bli en stor uppgift för kom-
muner och fastighetsägare att åtgärda. Skredrisk väntas i en stor del av kusterna och nästan 
hela Svealand. Erosion har redan ökat mycket längs kusterna, speciellt i söder. Högre havsni-
vå och eventuellt ökad vind leder till ökad erosion.  
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Det blir eventuellt mer stormar men det är mycket osäkert. Enligt en modell blir det 10 % 
starkare vindar men enligt en annan blir det ingen förändring. Ökad trädfällning väntas ändå 
på grund av ökade vattenstånd som för med sig skred och erosion, och på grund av att träden i 
och med temperaturökningen kommer att växa snabbare och därmed bli svagare samt utsättas 
för skadeangrepp i större omfattning. 
 
Dricksvattenkvaliteten kommer att bli ett problem, då det kommer att finnas mer näring och 
humus i sjöar och vattendrag. Vattenreningssystemen behöver ändras. Humus går inte att 
rena, men är ingen hälsofara. Högre temperaturer kommer att leda till ökad dödlighet, speci-
ellt vid värmeböljor, framför allt för äldre, men även tillfälligt sjuka i alla åldrar. Det kommer 
att behövas kylsystem för värmeböljor. En temperaturökning på 4 grader beräknas ge en 5 % 
ökad dödlighet och mer infektioner och smitta, fästingar och mygg, samt matförgiftning. Vi 
behöver ändra våra vanor och ta hand om maten på ett annorlunda sätt. 
 
Positivt är en ökad vattenkraftspotential (30-40% högre), vindkraftspotential (om vindarna 
ökar) och ett minskat värmebehov. Det beräknas minska med 30% till 2080-talet. Kylning 
behöver under denna tid bara ökas med 8-9%.  
 
Det viktigaste är att motverka översvämningar, därnäst att anpassa avloppssystemen och byta 
till större dimensioner. Skred kan orsaka allvarliga olyckor och mer kunskap behövs. Det är 
viktigt att anpassa den fysiska planeringen och det finns förslag på lagändringar i PBL mm. 
Det finns också förslag på att länsstyrelser får en nyckelroll i att stödja kommunernas klimat-
anpassning. Konsekvenser för boendet är fukt- och mögelskador på material, behov av att 
förstärka infästningar för tak och andra byggnadsdelar om vindarna ökar. 

2.8 Sammanfattning Hur bor vi idag och imorgon? 
Valet av boendeform, d v s småhus eller flerbostadshus, hänger nära samma med livscykelfas. 
Hushåll bor i småhus i störst utsträckning om man har hemmaboende barn och är samboende. 
Ensamstående hushåll med barn bor oftast i hyresrättslägenhet i ett flerbostadshus. Samma 
boendeform och upplåtelseform har i hög utsträckning hushåll där samtliga eller någon är 
född utomlands, dvs. vanligen hushåll med tämligen kort boendetid i Sverige. Unga ensam-
stående hushåll bor oftast i hyreslägenhet i flerbostadshus. Äldre ensamstående bor i flerbo-
stadshus antingen med hyresrätt eller bostadsrätt. 
 
Livscykeln förklarar i minskande grad varför hushåll väljer att flytta. Förändringen av bo-
stadspolitiken och bostadsmarknadens spelplan och spelregler har medfört att det tidigare 
”demografiska” kunnandet om hushållen måste kompletteras med ett nytt kunnande om käns-
lor och värderingar hos individen.  
 
Förändringar i livsform, livsstil och teknologi pekar mot nya former av bostadsbehov. Kom-
binationen av arbete och boende antas förändra bostadens användning och utformning. Driv-
krafter för ett förändrat hem bl a nya hushållsstrukturer och ett ökat antal äldre, ”24-
timmarssamhället”, och att produkter blir billigare medan de tjänster som inte kan automatise-
ras och effektiviseras blir allt dyrare. 
 
Prioritering av ägda bostäder framför hyrda, alternativt mer frihet i de senare. Yngre personer 
i mycket större utsträckning tänker sig in i bostaden också som arbetsplats än äldre personer. 
Den stora 40-talistgruppen har goda ekonomiska resurser och som pensionärer förväntas ställa 
höga krav på sitt boende med bättre service, större ytor, högre tillgänglighet och större trygg-
het än dagens pensionärer. 
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Tiden vi tillbringar i bostaden kommer att öka med den högre andelen äldre, och möjligheter 
till distansarbete efterfrågas alltmer.  
 
Framtidens boende kommer kräva mindre yta, ha lägre byggkostnad och mindre miljöpåver-
kan. Samtidigt antas alltmer av framtidens vård bli egenvård, och den främsta vårdplatsen bli 
hemmet. Vård av äldre och sjuka kräver större ytor än vad många av dagens bostäder kan er-
bjuda. 
 
Framtidens hushållsapparater och möbler blir alltmer tekniskt avancerade, men utvecklingen 
går mot förenklad teknik. Det intelligenta hemmet handlar om att alla husets funktioner integ-
reras i ett styrsystem som tar emot information från sensorer, bearbetar denna och väljer en 
åtgärd. Tendensen är att gömma tekniken, att bygga in den i vardagsteknik och vardagsföre-
mål.  
 
Bostaden används mer och mer till att nyttja olika former av media. Generellt utformade rum 
och flexibla rumssamband kommer att visa sig allt viktigare. Den nya generationen arkitekter 
vill vidga begreppet funktion. 
 
Med ökat kvarboende måste både tekniska, personella och sociala funktioner förbättras. 
 
Under de närmaste 15-20 åren kommer ett mycket stort antal lägenheter i flerbostadshus be-
höva åtgärdas, och bostadbyggandet öka. Krav kommer att ställas på minskad energianvänd-
ning. Bostadsförvaltare och bostadsproducenter får ett större ansvar för boendekvaliteten. 
 
Branschkulturen inom byggnäringen sägs vara konservativ, konkurrensfokuserad och kort-
siktsinriktad. Kunskaps- och erfarenhetsöverföringen brister inom och mellan bygg- och an-
läggningsprojekt. Industrialiserat byggande framstår som en lösning på många problem. 
 
Industrialiserat byggande handlar om prefabricering, standardisering, kundfokus och automa-
tisering. Den slutna och därmed säkrare tillverkningsmiljön kan minska fel och skador i ny-
byggda hus. Byggmaterialindustrierna kommer att stå för en större del av byggprocessen ge-
nom förtillverkning av system och moduler.  
 
Inom materialutvecklingen sker stora forskningsframsteg för trä, betong och ventilation. Lätt-
byggnadstekniken utvecklas, vilket bland annat leder till minskad materialförbrukning. Ener-
gisparandet leder till att vi bygger tätare och mer välisolerat. Detta påverkar traditionella 
byggnadssätt och orsakar alltmer problem i form av mögel och dylikt. Tillverkning av nano-
material ökar snabbt men det finns brister i kunskaperna kring miljö- och hälsorisker. 
 
Framtidens energi är förnybara energikällor och vätgas. Bioenergin från skogen kommer att 
spela en viktig roll i det framtida energisystemet. Klimatförändringarna förväntas ge ett fukti-
gare och eventuellt blåsigare klimat och en ökad risk för skred och högt vatten. Detta kommer 
att kräva anpassning av material, konstruktioner och placering av ny bebyggelse. Befintlig 
bebyggelse kommer att behöva kompletteras för att förebygga skador. 
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2.9 Intervjuresultat rörande framtidens 
      boende och bostadsbyggande  
Avsnittet är i stort strukturerat efter huvudtextens indelning och återberättar vad intervjuper-
sonerna har sagt om de olika ämnena. 
 
Framtidens boende 
Om 15-20 år kommer vi kanske att bo mindre och ha färre saker, men i den nära framtiden 
kommer vi snarare att ha ännu fler prylar än nu. Vårt sätt att möblera och utrusta våra hem 
kommer säkert inte att vara särskilt annorlunda om 15-20 år, men det kommer förstås att fin-
nas mycket mer elektronik i hemmen, med tal- och bildöverföring mycket mer integrerad i 
bostadsutformningen. Förhoppningsvis kommer kök och badrum att förändras så att de blir 
bättre anpassade för även äldre, fallolycksförebyggande. Elinstallationer blir sannolikt på ett 
sätt enklare, men också mer komplexa, med intelligenta hus och dylikt. Det är tänkbart att vi 
kommer att ha mycket mer lokalt producerad el i framtiden, kanske vind- eller solkraft i an-
slutning till huset, eller mikrovattenkraftverk, något som ställer nya utmaningar för säkerhe-
ten. 
 
Anpassning för äldre 
Det finns ett stort behov av anpassning av bostäder för att äldre ska kunna bo och vårdas på 
ett bra sätt, bland annat behövs bättre utrymme i framför allt badrum, men även kök och hall. 
Rummen behöver planeras annorlunda, dörrar breddas, trösklar tas bort, man behöver titta på 
åt vilket håll dörrar öppnas, och var man ska ställa sin rollator. Det är ett vanligt problem idag 
att det inte finns någon plats för den. Framför allt handlar det om att göra fler bostäder till-
gängliga. Något som inte riktigt fungerar med tillgänglighet och kvarboendeprincipen är da-
gens källsortering och att ha sophanteringen utomhus. Det finns olika lösningar för automatisk 
sortering som man kunde integrera bättre i huset.  
 
Utveckling inom byggnäringen 
Vad gäller utvecklingen inom byggnäringen talar man om behoven att börja samverka mer, 
även om det faktiskt har kommit en vilja de senaste åren att börja kommunicera, något som 
inte fanns förr på samma sätt, om det nu berodde på bristande vilja eller brist på möjligheter. 
Det är viktigt att man börjar samverka mer, och få med alla i byggkedjan, även leverantörer 
eftersom de vet vad produkter ska användas till och kan varna för eventuella risker i situatio-
ner som kan leda till problem eller skador. Idag är det väldigt långt mellan de här olika bran-
scherna men man börjar i högre grad förstå att man måste anpassa sig till omvärldens krav. 
Byggkvalitet år 2020 ses som inrymmande en fungerande helhet, med hälsorisker, klimathot, 
tillgänglighet, funktionen i bostäder, standarder, energieffektiviseringen. Att man bara använ-
der godkända produkter, att man vet vad man bygger in, vilket troligtvis kommer att krävas 
då. 
 
Byggfusk och byggkvalitet 
En förklaring till de stora misstag som görs i byggandet kanske kan vara att snålheten bedrar 
visheten, eller annorlunda uttryckt att man satsar på låga utgifter i produktionen som medför 
höga kostnader för förvaltningen. Stressen och det kortsiktiga ekonomiska planerandet inom 
byggandet tros vara en stor orsak till byggfusk. Om man kunde ha byggandet på en jämn nivå, 
och fortsätta bygga även i lågkonjunktur, då kunde man bygga billigare. Om alla ska bygga 
samtidigt så att efterfrågan blir stor så blir det jättedyrt, och sedan går det ner, och då är det 
inga som bygger. Om man skulle bygga då och kapa de här topparna så slapp man den här 
stressen och jäkten, då kunde man bygga med kvalitet hela tiden. Man hoppas att regering och 
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riksdag går på offensiven för att driva på en utveckling som stimulerar ökad kvalitet i kombi-
nation med ökad priskonkurrens och effektivitet i byggandet. Dagens bostadsbrist och avsak-
nad av samhällsstyrning ger för mycket utrymme för onödigt höga priser, slarv och ineffekti-
vitet. 
 
Förvaltning 
Flera talar om fastighetsförvaltarnas oförtjänt låga status, och behovet att höja den och att föra 
fram vikten av förvaltning. Att förvaltarna måste närma sig brukarna, och att det ofta finns ett 
glapp mellan förvaltningen och beställarna. Framtidens förvaltning antas komma att fokusera 
mycket mer på ”mjukvaran”, d v s de boende, än idag, kanske bl a genom ökad service. För-
valtingen blir i framtiden också alltmer komplex, med invecklade tekniska system. Samman-
taget gör allt detta att förvaltningssidan behöver både utveckling och utbildning. Det påpekas 
också att om man bygger med långsiktig förvaltning så har man en annan inriktnign och ser 
också mer långsiktigt på både hälsorisker och olycksfall. Ska man bygga för att genast sälja 
har man kanske en annan inställning och det kan innebära ökade risker, framför allt hälsoris-
ker, beroende på felaktigt valt eller inbyggt material, och byggteknik. Och ett företag som 
både ska hålla en fastighet och distribuera vård, eller personlig service, kommer nog att upp-
täcka att det är viktigt att det inte finns påtagliga brister i byggnadens utformning, för då blir 
det väldigt dyrt att sköta denna förvaltning eller service. Kanske är den största utmaningen hur 
den organisation ska se ut som förvaltar lägenheten och fastigheten. Hur kommer kopplingen 
mellan teknologi, fastighet och vård att se ut? Räddningen kan bli andra förvaltningsformer.  
 
Byggmaterial och klimatförändring 
Nanoteknologi diskuteras inte alls mer än någon gång utifrån dess möjligheter att förändra 
möbler, inredning och kanske också kläder i olycksförebyggande syften, bland annat vad gäll-
er brandskydd. Den förväntade klimatförändringen har däremot inte gått någon förbi, och pla-
cering av framtida bostäder uppmärksammas framför allt, men även risken för fuktproblem 
och behovet av översyn av va-system och kompletteringar av befintligt bostadsbestånd. 
Många talar förstås också om behovet att bygga energieffektiva hus. 
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3. Olycks- och hälsorisker i boendet 

3.1 Risk och riskmedvetande 
Vi lär oss allt mer att kontrollera de tekniska riskerna; men framtiden verkar föra med sig en 
förskjutning mot psykosociala problemområden, enligt En antologi om framtidens säkerhets-
frågor (Schyllander 2003). Olycks- och personskadebilden domineras idag framförallt av äld-
re, sjuka, missbrukare, socialt eller ekonomiskt marginaliserade, samt i viss mån även av ung-
domar. Socialt relaterade risker har inte minskat lika tydligt som de tekniska. Levnadsvanor 
bidrar sannolikt till detta, samt den ökande andelen äldre. Vid bl a bränder och förgiftningar 
finns alkohol med som en viktig bakgrundsfaktor. Hos dem som omkommit på grund av 
bränder och i drunkningar är narkotikainslaget högt framför allt hos yngre, medan läkemedel 
återfinns hos framförallt den äldsta åldersgruppen som trolig bidragande orsak. Biverkningar 
från läkemedel anses ligga bakom många fallolyckor (NCO 2007:7).  
 
Enligt enkätundersökningen Skydd i hemmet (NCO 2006:4) är det vid jämförelse mellan oli-
ka grupper generellt så att de som bor i villa har högre skyddsnivå än de som bor i övriga hus-
typer. Gifta/sambo har högre skyddsnivå än de som är ensamstående och de som har barn har 
en något högre skyddsnivå än de som inte har några barn.  
 
Det finns många risker med att bo kvar hemma som äldre (Beckius 2005). Även om man är 
fullt frisk löper man en större risk för exempelvis fallolyckor vid stigande ålder. De flesta 
faller inomhus och till synes av enkla orsaker. Äldre är också överrepresenterade när det gäll-
er bränder. Med kvarboendet kommer också en ökning av problem vid demens. Det behövs 
sätt att hitta äldre som inte hittar hem och att förhindra nattvandring. Tryggheten måste för-
bättras för att hjälpa äldre att klara sig själva. Man bör utvärdera olika låslösningar, porttele-
fon med video, låssystem som underlättar för hemtjänst m fl. Man bör också utreda tekniska 
lösningar för att underlätta samarbete mellan grannar. Det kan vara säkerhetssystem eller so-
ciala system för att öka kontakt. Det kan vara hjälp att handla, videotelefon, varning vid 
brand, hjälp vid fall. Hur kan ett grannsamverkanssystem se ut? Vilka nyttor kan det ge? 
 
Beckius (2005) kartläggning visar på brister i hantering av boendefrågor mellan olika intres-
senter. Rekommendationerna är; Förbättra samarbetet mellan hemtjänst/sociala myndighe-
ter/bostadsbolag. Informera och utbilda husvärdar m fl om äldre och sjukdomar för att minska 
frustration. Kan ansökan/hantering av bostadsanpassning göras enklare eller tillsammans med 
bostadsbolaget. Kan vissa tillval ersätta bostadsanpassning? Hur kan man återanvända gjorda 
åtgärder? 
 
Den huvudsakliga orsaken till de äldres svåra frakturskador orsakade av fallskador är inte 
inomhusmiljön utan benskörhet, som blivit allt vanligare, dels på grund av ökande antal äldre 
personer, dels på grund av vårt alltmer stillasittande liv (Konsumentverket 2000). 
En tredjedel av personer över 85 år utvecklar demens (ITHS 2002) och många lider av de-
pression vilket också ökar risken för olycksfall, till exempel genom att man äter sämre vilket 
påverkar balansen (Nordisk hemservice 080515). Louise Nyström (2007) påpekar att om 
trångboddheten var den största bostadssociala frågan vid början av 1900-talet så är kanske 
enboendet det idag, vilket hon relaterarar till bland annat ökad dödlighet. Enligt Sveriges Pen-
sionärsförbund (2006) visar en studie att den viktigaste indikatorn för risken att drabbas av en 
höftfraktur är ensamhet. Ett bra socialt nätverk motverkar inaktivitet och därmed brister i fy-
sisk aktivitet och reaktionsförmåga. 
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Skadorna bland de allra minsta barnen är i övervägande fall beroende på de vuxnas beteende. 
Skötbordet verkar vara en långt ifrån säker plats. Vuxna vållar genom ovarsamhet med heta 
vätskor, slarv vid förvaring av mediciner och alltför hård behandling av barnens svaga liga-
ment i armarna många av skadorna på de små barnen (Konsumentverket 2000).  
 
I ”Man måste tänka sig för när man är hemma...” En kvalitativ studie av uppfattningar och 
erfarenheter relaterade till risker och säkerhet i vardagslivet (Sjöberg, Enander 2006) konsta-
teras att när det gäller den egna bostaden och hemmiljön har den enskilde ett betydande an-
svar för att förhindra olyckor, vilket också framhålls i lagen om skydd mot olyckor. En förut-
sättning för att man skall vidta egna åtgärder är att man känner till vilka risker man utsätts för 
och hur man kan påverka dessa. Människors kunskaper om och inställning till olyckor i det 
egna hemmet är därför en viktig aspekt vid insatser för att förebygga olyckor i vardagen. 
 
Studier av hur människor uppfattar risker i sin vardag tyder på att medvetenheten generellt 
sett är låg (Enander, Johansson 1999 i Sjöberg, Enander 2006). Kunskaper om var olyckor 
vanligen inträffar tycks exempelvis vara bristfälliga. Människor tenderar även att underskatta 
risker för egen del, i synnerhet när det gäller livsstilsrisker och situationer där graden av egen 
kontroll upplevs vara hög. En annan viktig aspekt av medvetenhet handlar om vad människor 
uppfattar att de själva kan påverka när det gäller risker och olyckor. Tilltro till att olyckor 
skulle kunna förebyggas har kunnat relateras till flera faktorer. En sådan är ålder, där ålders-
gruppen mellan 18 och 39 år uppvisade påtagligt större övertygelse att dödsolyckor kunde 
förebyggas jämfört med de över 65 år. Tilltron var lägre hos de med lägre utbildning eller 
lägre inkomst. Egna aktiviteter och erfarenheter visade sig också ha betydelse. De som ägnade 
sig åt farliga fritidsaktiviteter uppvisade större tilltro till att olyckor kunde förebyggas, samt 
även de som hade egen erfarenhet av en olyckshändelse. 
 
Behov av en ökad förståelse för hur människor själva uppfattar och resonerar i risk och säker-
hetsfrågor ligger till grund för en studie av Sjöberg och Enander (2006). Syftet med studien är 
att öka kunskap om föreställningar och uppfattningar beträffande faror i vardagen, samt om 
faktorer som påverkar olika inställningar och ageranden. De finner att i mindre reglerade mil-
jöer, som boendet, får individens uppfattning om och prioritering av säkerhet särskilt stor be-
tydelse. Det vardagliga tänkandet när det gäller risk och säkerhet är överlag förvånansvärt 
sparsamt kartlagt, trots att flest olyckor sker i vardagliga hemmiljöer. En modell har utveck-
lats, som speglar tre tankesfärer utifrån vilka resonemang och förhållningssätt kan beskrivas. 
Dessa tre handlar om påverkansfaktorer, vad som påverkar hur man tänker och handlar; hand-
lingssätt, hur man agerar inför risker och osäkerhet; samt upplevd utsatthet, syn på risker och 
sårbarhet. Dessa tre sfärer är relaterade till och påverkar varandra (Sjöberg, Enander 2006).  
 
Eventuella risker och problem med så kallade smarta bostäder kan komma att gälla intrång, 
fysisk och integritetsmässig, försäkringsfrågor samt strålning (Granö, Nordmark 2000). Den 
teknik som används för att göra ett hus säkrare kan i vissa fall få omvänd effekt (Larsson , 
Nilsson 2001). Den som lyckas göra intrång i systemet kan sabotera eller spionera, vilket till 
exempel skapar nya typer av försäkringsfrågor och frågor om äganderätt till registrerade bete-
endemönster.  
 
Sammanfattningsvis verkar framtiden föra med sig en förskjutning från tekniska risker mot 
psykosociala problemområden. Olycks- och personskadebilden domineras idag framförallt av 
äldre, sjuka, missbrukare och socialt eller ekonomiskt marginaliserade. Levnadsvanor bidrar 
sannolikt till detta, samt den ökande andelen äldre. Alkohol finns med som en viktig bak-
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grundsfaktor vid bland annat bränder, men även narkotika och läkemedel bidrar till olyckor, 
liksom biverkningar från läkemedel som anses ligga bakom många fallolyckor bland äldre.  

3.2 Olycksrisker i boendet 
3.2.1 Inledning 
Antalet dödsolyckor inom hem- och fritidsmiljöer uppvisar en liten ökning. Det är i första 
hand äldres olyckor, särskilt till följd av fall, som ökar. Av alla olyckor som föranleder besök 
på en akut- eller jourmottagning inträffar 80 procent i hem- och fritidsmiljöer, varav drygt 40 
% inträffar i eller vid bostaden (NCO 2007:7).  
 
Enligt Vilka skadar sig i hemmet?… och hur? – data från EHLASS-registret 1997  (Konsu-
mentverket 2000) är skadornas fördelning en avspegling av hur bostaden utnyttjas av de olika 
åldrarna. De allra yngsta barnen och de äldsta personerna har de högsta skadetalen när det 
gäller olyckor i hemmet, medan andra åldersgrupper tillbringar mindre tid hemma. Även de 
produkter som är aktuella, tiden man tillbringar i bostadens olika utrymmen samt den moto-
riska utvecklingen/färdigheten skiljer sig starkt mellan åldersgrupperna. 
 
I EU-länderna sjunker olyckssiffrorna totalt sett (EuroSafe 2007). Under de senaste tio åren 
har dödstalen för alla olyckor i EU minskat med 20 %. Minskningen gäller alla arenor utom 
hem och fritid, där framför allt är de äldres fallolyckor orsakar stora skadetal. Olycksrisken är 
ojämnt fördelad mellan de olika EU-länderna och mellan olika sociala grupper, och varierar 
också beroende på ålder och kön (EuroSafe 2007). Risken att dö av en skada är fem gånger 
större i det EU-land som har de högsta skadetalen än i det som har de lägsta skadetalen.  
 
Dubbelt så många av EU-ländernas dödsolyckor sker inom hem- och fritidsmiljöer som inom 
trafiken, och mer än tio gånger så många som vid förvärvsarbete (EuroSafe 2007). Varje år 
dör mer än 100 000 EU-medborgare av skador inom hem- och fritidsmiljöer. Även inom EU 
sker drygt 40 % av dessa skador sker i bostaden. Skadepyramiden indikerar att varje olycks-
fall som leder till döden statistiskt motsvarar 28 olycksfall som leder till sluten vård och 140 
olycksfall som leder till öppen vård. Det finns inga siffror på indirekta och mänskliga kostna-
der av skador. 

3.2.2 Var skadar man sig? 
Skadorna sker enligt Konsumentverket (2000) där man vistas mest, sålunda är bostadsrum-
met/sovrummet den vanligaste skadeplatsen. Därefter kommer köket, följt av trappan och 
badrummet/ toaletten. Med tanke på den relativt korta tid som man tillbringar i trappan, så 
leder de svåra fallskador som inträffar där till att trappan framstår som den mest riskfyllda 
platsen i huset. I sovrummet skadas små barn som faller ur sängen eller större barn vid lek. 
Det är inte heller ovanligt att äldre personer faller ur sängen. I köket är skärskador vanliga. I 
badrummet har skadorna skett till stor del genom att man halkat eller snubblat och slagit sig 
mot den fasta inredningen. Här finns även de flesta skötbordsolyckorna samt äldres olyckor 
orsakade av illamående eller sjukdom som resulterade i fall. I garaget har skadorna inträffat 
vid hobbyarbete och reparation, framför allt rostborttagning på bilen. Det är främst yngre 
vuxna som skadat sig vid dessa arbeten. Det förekommer många skador i samband med dörrar 
(Konsumentverket 1999). Skadorna är i vissa fall allvarliga och förefaller ofta synnerligen 
onödiga och tämligen enkla att förebygga. Trösklar genererade den högsta skadekostnaden. 
Bland de tio konsumentprodukter som oftast är inblandade i olyckor i europeiska hem finns 
dörr, stol/bänk, fast utrustning på lekplatser samt stege/byggställning (EuroSafe 2007). 
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3.2.3 Hur skadar sig olika grupper? 
Allmänt om olyckor i hemmet kan sägas att de framför allt drabbar barn och äldre (SOU 
2003:127). Män och kvinnor är jämnt fördelade bland dem som söker sjukhusvård för skador 
de har fått vid olyckor i hemmet, men fler män skadar sig som barn och unga medan fler 
kvinnor skadar sig i åldersgrupperna över 50 år (EuroSafe 2007). När barn skadar sig är den 
vanligaste olyckstypen fall, som orsakar nästan hälften av olyckorna (SOU 2003:127). Ska-
dorna bland små barn beror ofta på de vuxnas bristande uppmärksamhet, ovarsamhet med 
heta vätskor, slarv vid förvaring av mediciner eller alltför hårda behandling av barnens svaga 
ligament (Konsumentverket 2000). Endast ett olycksfall skedde med leksaker, och där upp-
fyllde inte leksaken säkerhetskraven. Sveriges mångåriga tradition av barnsäkerhetsarbete har 
fokuserat mycket på små barn och insatser i hemmet, vilket också har lett till ett minskat antal 
skador i hemmiljön (SOU 2003:127). 
 
För de vuxna förekommer nästan lika många skador i köket som i bostads- och sovrum. Sår-
skador på händer och fingrar är helt dominerande bland vuxna. Närmare pensionsåldern har 
frakturer genom fall eller snubbling blivit allt fler. Ögonskador på grund av partiklar som 
kommit loss vid bortslipning av rost är inte ovanliga. Mer än 60 % av de som skadas vid hus-
hållsarbete är, föga överraskande, kvinnor, medan nästan 90 % av de som skadas vid repara-
tioner och hobbyarbete i hemmet är män (EuroSafe 2007).   
 
Den äldsta åldersgruppen har en stigande skadefrekvens med stigande ålder. Den vanligaste 
och allvarligaste skadan är frakturer. Den huvudsakliga orsaken till de svåra frakturskadorna 
är dock inte inomhusmiljön utan benskörhet, som blivit allt vanligare, dels på grund av ökan-
de antal äldre personer, dels på grund av vårt alltmer stillasittande liv (Konsumentverket 
2000). 
 
Enligt SRV, SKL (2008) drabbar nästan två tredjedelar av alla dödsolyckor personer från 65 
år och uppåt, trots att de endast utgör ca 18 procent av befolkningen. Nära hälften av dem som 
vårdas på sjukhus till följd av olyckshändelser är 65 år eller äldre. Fallskador är vanligast och 
de flesta fallolyckor sker i hemmet. Det finns dock enkla och billiga åtgärder som kan minska 
antalet olyckor väsentligt. Kommuner och landsting har ökat sina insatser för äldres trygghet 
och för att minska skador men mycket mer kan göras. Äldre är även överrepresenterade i and-
ra olyckstyper, som bränder och trafikolyckor. 
 
Fortsatt arbete behövs enligt Beckius (2005) för att minska olycksrisker och förbättra möjlig-
heten till ett bra boende för äldre: 

- brandskyddsåtgärder 
- fallreducerande åtgärder 
- förbättrade trygghetssystem, lås, porttelefon med video 
- grannsamverkan 
- samarbete bostadsbolag, sociala myndigheter, bostadsanpassning m fl 

3.2.4 Fallolyckor 
Fallolyckor är den vanligaste skademekanismen i samtliga åldersgrupper utom i åldrarna 13-
44 år. Den yngsta åldersgruppen har flest skadade. I den äldsta åldersgruppen (80 år eller äld-
re) orsakas nio av tio skador av ett fall. I särskilt boende skadas årligen en av tio patienter och 
av dessa patienter skadas nio av tio till följd av fallolyckor (NCO 2005:8). Antalet fallolyckor 
förväntas öka kraftigt i samband med en åldrande befolkning, ökad förskrivning av vissa lä-
kemedel samt i och med att allt sjukare äldre bor kvar hemma (SRV 2007).  
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Enligt Säkerhetsarbete för äldre personer kostar enbart de äldres fallolyckor omkring 4,8 mil-
jarder kr/år (SRV, SKL 2005). Kostnaderna för fallolyckor bland äldre var nästan lika höga 
som motsvarande kostnader för samtliga, oavsett ålder, som omkom eller skadades i trafik-
olyckor år 2000 (NCO 2003:2). Dubbelt så många dör av fallolyckor som av trafik, och fem 
gånger så många behöver sjukhusvård efter fallolyckor jämfört med trafikolyckor. Fallföre-
byggande åtgärder som gjorts har minskat antalet fall med 20-50% (SRV, SKL 2005).  
 
Svåra fallskador inträffar i trappan. I sovrummet skadas små barn som faller ur sängen, och 
det är inte heller ovanligt att äldre personer faller ur sängen. Fallolyckor i badrummet sker till 
stor del genom att man halkar eller snubblar, för äldre ibland på grund av illamående eller 
sjukdom, och slår sig mot den fasta inredningen (Konsumentverket 2000). Även dörrar resul-
terar i många fall, där trösklar genererade den högsta skadekostnaden (Konsumentverket 
1999). I Europa är fallolyckor den vanligaste olyckstypen vid hushållsarbete (EuroSafe 2007). 
 
Åldersgrupper 
Fall orsakar nästan hälften av olyckorna bland barn (SOU 2003:127). En vanlig fallolycka för 
mycket små barn är när de lämnas ensamma på skötbordet. Efter ett-årsåldern är den vanliga 
olycksorsaken kopplad till att barnet klättrar upp på eller reser sig mot möbler och faller. 
Höga barnstolar och gåstolar kan förorsaka svåra skador. Gåstol i samband med trappor utgör 
en särskilt stor risk. Våningssängen framstår som en olycksvållande möbel, men idag ställs 
strängare krav på säkra våningssängar (Konsumentverket 2000).  
 
Bland vuxna uppstår fallskador bland annat genom att man vid hushållsarbetet kliver upp på 
stolar och bord för att nå upp till hyllor eller för att t ex sätta upp gardiner. Närmare pensions-
åldern blir frakturer genom fall eller snubbling allt fler (Konsumentverket 2000).  
 
De äldre skadar sig allvarligare än yngre. Miljöfaktorer för fallolyckor är boendets utform-
ning, utrustning och inredning, belysning och bristande handikappanpassning. Bland annat 
golv, sjukdom, sängar, stolar och dörrar är involverade i olyckor (Mattsson 2000). Snubbel-
risker är mattor och trösklar. Hjälpmedel såsom kryckor och framför allt rullstolar och rollato-
rer svarar för en överraskande stor andel av skadorna. Att gå i trappan utgör en påtaglig 
olycksrisk. En produkt som också utlöser halkning eller snubbling är tofflor och skor (Kon-
sumentverket 2000).  
 
Den vanligaste och allvarligaste skadan för de äldsta är frakturer. Här påverkar troligen också 
biverkningar av mediciner. Ett bra socialt nätverk motverkar inaktivitet och därmed brister i 
fysisk aktivitet och reaktionsförmåga. En studie visar att den viktigaste indikatorn för risken 
att drabbas av en höftfraktur är ensamhet (Sveriges Pensionärsförbund 2006).  
 
Sömnmedel används framför allt i de äldre åldersgrupperna och är inblandat vid många fall-
olyckor (SRV 2007). Eftersom det inte förefaller vara någon avmattning i ökningen av 
sömnmedelsförbrukningen kan vi förvänta oss att detta kommer att orsaka fler olyckor i fram-
tiden. Även antidepressiva orsakar många fallolyckor, dels genom att de kan ge yrsel men det 
finns även indikatorer på att de kan orsaka benskörhet. Det finns osäkerheter gällande utveck-
lingen av benskörhet i befolkningen vilket kan ha stor påverkan på den framtida utvecklingen. 
Det finns tecken som tyder på en ökad förekomst av benskörhet, men det sker även stora 
framsteg i kampen mot benskörhet. Nyligen lanserades ett läkemedel mot osteoporos som 
förväntas reducera risken för dödsfall i fallolyckor med 28 %.  
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Även den minskade andelen äldre i särskilt boende utgör en riskökande faktor (SRV 2007). 
Allt fler sjuka äldre bor kvar hemma vilket leder till en ökad risk för fallolyckor. Denna över-
gång från institutionsvård till hemtjänst fortgår alltjämt, och det finns inga tecken på att tren-
den skulle mattas av. Det finns dock viss diskussion i media och politiken kring äldres en-
samhet som möjligen i förlängningen kan leda till politiska initiativ som åter ökar antalet äld-
re inom äldreboenden. Det är dock inte särskilt troligt eftersom det finns en utbredd oro kring 
de kostnader som kommer att uppkomma när 40-talisterna får ökat vårdbehov. 
 
Antalet personer över 65 år som vårdas inom slutenvården till följd av fallolyckor beräknas 
öka med 65 procent från år 2000 till år 2035, från 40 700 till 67 000 (Räddningsverket 2003 i 
NCO 2003:2). Detta bygger på antagandet att andelen äldre som kräver slutenvård efter en 
fallolycka är konstant samtidigt som antalet äldre ökar. Kostnaden för fallolyckor bland de 
äldre beräknas öka från knappt 4,8 miljarder kronor år 2000 till knappt 7,9 miljarder kronor år 
2035 i 2002 års prisnivå. Då antas att antalet avlidna och lindrigt skadade uppvisar samma 
ökningstakt som antalet svårt skadade personer (65 %). Om inte trenden kan brytas kommer 
fallolyckorna nästan att fördubbla efterfrågan på vårdresurser från landsting och kommuner i 
framtiden jämfört med idag. Även internationella studier pekar på en kraftig ökning av vissa 
skador. Prognosen kan vara i underkant då till exempel WHO förutspår en kraftig ökning av 
höftfrakturer (Boyles 2003 i NCO 2003:2). 
 
Skyddsåtgärder mot fallolyckor 
En enkätundersökning om skydd i hemmet visar att det i knappt tre procent av hushållen har 
inträffat en allvarlig fallolycka under de senaste fem åren. Drygt 35 procent av dem som 
drabbats av en fallolycka har efter det att olyckan inträffat genomfört någon form av åtgärd 
för att minska risken för framtida fallolyckor. Åldersgruppen över 65 år har vidtagit skyddsåt-
gärder mot fallolyckor i större utsträckning än yngre åldersgrupper. Vad gäller åtgärder för att 
minska risken för fallolyckor hos barn är det de hushåll där det finns barn i åldern noll till fem 
år som infört skyddsåtgärder i störst omfattning (NCO 2006:4). 
 
Enligt Beckius (2005) bör man utreda under vilka former så kallade Fixar-Malte kan bli verk-
lighet i fler kommuner, ta fram bättre fallförebyggande teknisk utrustning som ledljus mm. 
Man bör också utreda rutiner för att minska fallrisker i hemmet relaterat till mattor, tofflor 
eller möblering. Vidare bör man göra förebyggande fallbesiktningar, ta fram bättre fallalarm-
system för att minska konsekvensen av fall samt öka informationen till kommande riskgrup-
per.  

3.2.5 Kläm-, skär- och stickolyckor 
Efter fall är den vanligaste skademekanismen kläm-, skär- och stickskador som förekommer i 
vart femte skadefall ( NCO 2007:7). Bland vuxna är sårskador på händer och fingrar helt do-
minerande. Ögonskador på grund av partiklar som kommit loss vid bortslipning av rost är inte 
ovanliga. Det är främst yngre vuxna som skadat sig vid dessa arbeten. Skärskadorna är, inte 
förvånande, vanliga i köket. Skador inträffar också vid hobbyarbete och reparation, i garaget 
framför allt rostborttagning på bilen (Konsumentverket 2000). 
 
Närmare 40 000 människor skadar sig varje år vid gör-det-själv- eller trädgårdsarbete så att de 
måste söka läkarvård (BPS, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket, odaterad). Nästan 10000 
akutbesök beror på ögonskador, främst från sliparbete, men det är inte heller ovanligt att kvis-
tar och grenar ger ögonskador vid trädgårdsarbete. 2000 personer skadar foten eller tårna, ofta 
av spikar eller vid gräsklippning, och skador på fingrar och händer orsakar 15 000 besök på 
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akuten. Vedklyvar, maskinsågar och gräsklippare är inblandade i många olyckor, liksom kni-
var, yxor, handsågar och hammare. 
 
Det förekommer många skador i samband med dörrar, där man bland annat klämt sig i en 
dörrspringa eller fått foten under dörrbladet. Barn under 15 år klämde sig oftast. Uppfattning-
en att klämrisken är störst på gångjärnssidan (mot vilken sida de flesta klämskyddsprodukter 
utvecklats) stämmer inte med det som framkommit här, utan låssidan är den viktigaste ur ska-
desynpunkt. Förslag ges på sätt att förebygga de vanligaste typerna av skador, exempelvis att 
ta bort trösklar inne i bostäder, att göra kanter mjuka och runda, att täta med mjuka lister, att 
göra handtag och låskolvar mjukt avrundade, samt att helt undvika dörrar med glas eller åt-
minstone ersätta med okrossbart glas (Konsumentverket 1999). 

3.2.6 Förgiftning, frät- och brännskador 
Antalet omkomna och svårt skadade i förgiftningsolyckor bedöms öka, vilket hänger samman 
med ökad konsumtion av läkemedel och narkotika samt eventuellt alkohol. Förgiftningar med 
kemikalier kommer troligen att vara konstant (SRV 2007). 
 
Numera finns krav på barnskyddande förslutningar och varningstext på förpackningar till frä-
tande hushållskemikalier och vissa petroleumprodukter. Endast två skadefall på barn av ke-
mikalier noterades i Vilka skadar sig i hemmet?… och hur? – data från EHLASS-registret 
1997 (Konsumentverket 2000), vilket visar på säkerhetsreglernas genomslagskraft. Men man 
konstaterar också att vuxna genom slarv vid förvaring av mediciner vållar skador på små bar-
nen. 15 av datamaterialets 35 förgiftningsskador rör barn under 4 år. Förgiftningsskadorna har 
orsakats av förtäring av tabletter, bensin, nagellackborttagningsmedel med mera. Hälften av 
materialets tio frätskador orsakades av lut, eller kaustiksoda. Den heta ugnsluckan har vållat 
brännskador för små barn som rest sig mot spisen. 
 
Förgiftningsolyckor med dödlig utgång är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor (NCO 
2005:1). Det är framförallt medelålders som är drabbade av förgiftningsolyckor som leder till 
dödsfall. Under de senaste decennierna har, inom arenorna hem och fritid, 120 till 140 perso-
ner omkommit varje år till följd av förgiftningar, en siffra som är i paritet med omkomna ge-
nom brand. Antalet dödsfall till följd av förgiftningsolyckor ökade mellan åren 1999 och 2001 
med drygt 100 procent. Det var främst män i åldern 25-64 år som stod för ökningen, men även 
kvinnor i åldrarna 50 till 59 år uppvisar en kraftig ökning. I de här siffrorna ingår akuta alko-
hol- och narkotikaförgiftningar. Under 2002 skedde en viss minskning. 
 
Oavsiktliga och dödliga förgiftningar med kemikalier sker i ungefär samma utsträckning un-
der hela livet och inte, som man kanske kan tro, främst hos barn (SRV 2007). När det icke 
gäller dödliga förgiftningar står rengöringsmedel för den största delen hos såväl barn (36 %) 
som vuxna (24 %). Bland barn är den näst vanligaste förgiftningsmedlet hygienprodukter och 
för vuxna är det gaser. Antalet dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning med kemikalier är 
relativt litet och det är därför svårt att göra närmare analyser av vilka kemikalier som är in-
blandade vid dödsfall. Sannolikt är mängden kemikalier i hemmen ungefär konstant vilket 
också stämmer överens med att antalet oavsiktliga förgiftningar med dessa medel har varit 
konstant över tiden. 
 
Det är sannolikt att det finns ett samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och antalet 
omkomna i oavsiktlig förgiftning. Det är mycket svårt att få en uppfattning om hur bruket av 
alkohol har utvecklats över åren eftersom gränserna har öppnats för införsel av alkohol i och 
med EU-inträdet. Konsumtionen verkar ha ökat kraftigt några år i början av detta decennium 
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för att sedan plana ut och möjligen till och med minska. Det finns dock faktorer som kan or-
saka en ny ökning. En sådan faktor är diskussionerna om sänkt skatt på alkohol. Det är väl-
känt att det finns ett starkt samband mellan tillgänglighet och konsumtion. En ökad konsum-
tion skulle kunna orsaka en ökning av antalet fall av oavsiktlig förgiftning (samt många andra 
olyckstyper). 
 
Antalet oavsiktliga förgiftningar med narkotika och läkemedel kommer sannolikt att öka i 
samband med ökad konsumtion. Konsumtionen av läkemedel i samhället ökar och det finns 
inga tendenser till att den ska avta. Med mer läkemedel i omlopp ökar risken för feldoseringar 
och andra källor till oavsiktlig förgiftning. Det ökar även risken för oanade kombinationsef-
fekter av många olika läkemedel. Sannolikt finns det ett visst samband mellan den totala kon-
sumtionen av läkemedel och fall av oavsiktlig förgiftning. Vad gäller narkotika så har antalet 
beslag har ökat och priset på gatan har sjunkit vilket tyder på ett ökat bruk. 

3.2.7 Brand 
Varje år gör räddningstjänsten drygt 6000 insatser vid brand i bostäder (NCO 2005:1). Varje 
år avlider ca 100 personer i bränder, där män och äldre är överrepresenterade. Vanliga orsaker 
till bränder i bostäder är soteld, glömda spisar, tekniska fel, levande ljus och rökning. Många 
bränder är också anlagda. Antalet bränder i bostäder ökar under december och januari vilket 
bland annat antas bero på en ökad användning av levande ljus. När det gäller dödsbränder är 
rökning den vanligaste orsaken. Utredningar visar också att de vanligaste startutrymmena vid 
dödsbränder i bostaden är sovrum, vardagsrum och kök.  
 
De vanligaste startutrymmena varierar något mellan de olika bostadsformerna (NCO 2005:8). 
I flerbostadshus och i rad-/par-/kedjehus startar den typiska branden i köket på grund av att 
man glömt stänga av spisen. En typisk villabrand uppstår på grund av soteld i rökkanalen och 
i fritidshus är det värmeanläggningen som är den vanligast kända brandorsaken. Eldning i 
kaminer börjar idag bli ett allt större problem. De installeras ibland alltför nära annat bränn-
bart material och används till alltför kraftig eldning (Josephson 2006). 
 
Sedan 1940-talet har risken att omkomma i brand reducerats med ca 35 % (SRV 2007). Hela 
denna riskminskning återfinns bland män mellan 15 och 64 år. Risken har dock slutat minska 
sedan år 1990. Detta hänger sannolikt samman med den ökade utslagningen under 90-talets 
svåra lågkonjunktur. Sambandet mellan ekonomiska skillnader och dödlighet i bränder är väl-
belagt. Det finns inga tendenser till att ökningen i ekonomisk ojämlikhet skulle mattas av. 
 
Rökning samt bruk av alkohol och narkotika bedöms vara tre av de viktigaste faktorerna som 
påverkar risken att dö i brandolyckor (SRV 2007). Alkohol är inblandat vid 43 % av dödsfal-
len och narkotika vid 18 %. Rökningen har minskat på senare tid vilket torde reducera risken 
för att omkomma i bränder.  Inom EU har det även tagits initiativ mot att lagstifta om själv-
slocknande cigaretter. En lag om självslocknande cigaretter skulle snabbt kunna minska anta-
let omkomna vid de bränder som vållas genom slarv eller olyckor med cigaretter med mellan 
tio och femton varje år, enligt Räddningsverket (Albinson 2007). Räddningsverkets uppfatt-
ning är att nyttan är odiskutabel då dessa kan spara minst lika många liv som brandvarnare.  
 
Samtidigt sker det en ökning av bruket av narkotika samt eventuellt alkohol som motverkar 
denna riskminskning (SRV 2007). Risken är också markant större för äldre personer och då 
speciellt män. Detta innebär att även den åldrande befolkningen torde påverka riskutveckling-
en negativt. Andelen äldre som bor i äldreboenden har minskat kraftigt över tiden, vilket gör 
att allt fler äldre saknar tillsyn. Detta innebär sannolikt en stor riskökning för att omkomma i 
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bränder, speciellt i de fall det finns demens. Om en brand väl inträffar så har äldre som inte 
bor i äldreboende dessutom mindre chans att få hjälp att utrymma i tid.  
 
Skyddsåtgärder mot brand 
Brand är en av de händelser som oroar svenskarna i störst utsträckning, enligt Länsundersök-
ningen (Länsförsäkringar 2004). Åtgärder mot brand ökar. Mer än 90 procent av hushållen har 
brandvarnare och 35 procent har tillgång till handbrandsläckare. Drygt 85 procent uppger att 
deras brandvarnare fungerar. Samtidigt uppger drygt 20 procent av hushållen att de inte kon-
trollerar att brandvarnaren fungerar (NCO 2006:4). Brandvarnare saknas vid cirka 60 procent 
av alla dödsbränder (Josephson 2006). 
 
Den tekniska utvecklingen medför sannolikt också en viss riskminskning för brandolyckor. 
Bland viktiga tekniska faktorer kan nämnas flamskyddsmedel, självslocknande cigaretter, 
sprinklers samt den ökade användningen av termostater i t.ex. spisar och strykjärn (SRV 
2007).  Möjligen kan förekomsten av flamskyddsmedel reduceras på grund av dess miljöfarli-
ga egenskaper. Ett eventuellt förbud mot vissa flamskyddsmedel diskuteras. Om ett sådant 
förbud kommer kan det påverka utvecklingen av antalet omkomna i brand.  
 
Det är skillnad mellan olika hustyper och hushållssammansättningar beträffande vilka som har 
brandvarnare, särskilt fungerande sådana. En betydligt högre andel boende i enfamiljshus har 
brandvarnare jämfört med boende i flerfamiljshus. Gifta/sambo har i högre utsträckning 
brandvarnare än ensamstående, men skillnaderna minskar. Tillgång till handbrandsläckare 
varierar mycket med hustyp och hushållssammansättning. Det egna ägandet verkar spela en 
viktig roll för hushållens benägenhet att ha brandvarnare och brandsläckare, då det finns skill-
nader även mellan bostadsrättslägenheter och hyreslägenheter. Skillnaden i brandvarnarföre-
komst mellan enfamiljshus och flerfamiljshus är dock mindre år 2005 än vad den var 2001. 
Skillnader i tillgång till släckredskap har ökat under samma period (NCO 2006:4). 
 
De hem som saknar brandvarnare är de som ofta har den högsta risken eftersom dessa hushåll 
tenderar att ha lägre inkomster och i större utsträckning består av missbrukare och andra utsat-
ta grupper (SRV 2007). Dessa tenderar att vara mindre mottagliga för informationsinsatser 
och därför måste eventuellt andra vägar att påverka riskutvecklingen prövas. 
 
Den ökande andelen äldre och därmed mindre rörlig befolkning gör det mycket viktigt med 
kontroll och begränsning av bränder samt planlösningar och anordningar som underlättar ut-
rymning (Räddningsverket, odaterad). Det är oerhört viktigt att förbättra brandskydd för äldre 
eftersom riskerna ökar med högre ålder och längre kvarboende. Man bör utreda möjligheterna 
att förse trygghetstelefoner med brandlarm, utvärdera boendesprinkler och utreda möjlighet 
till grannlarm och lås med nödöppning vid brand. Vidare bör man utreda möjligheterna att 
rensa bort brandfarliga material och utrustning för riskgrupper och möjliggöra hjälp med elsä-
kerhetsbesiktningar för äldre. Bättre spisvakter vore också önskvärt (Beckius 2005). 
 
Träbyggande och brand 
De byggnader med bärande stomme i trä som har möjliggjorts av nya, funktionsbaserade 
byggnormer har ofta fasader i puts eller med obrännbart skivmaterial (Erikson 2007). Ett ex-
empel i Sverige bygger åter stort i trä: 55 exempel på modern träbyggnadsteknik i stora kon-
struktioner har fasader av både puts och trä där balkongerna utgör skydd mot brandspridning 
mellan våningsplanen och fasaderna mot söder kan därför vara helt i trä. Lägenheterna har 
sprinklersystem. Vad gäller brand säger man att träbyggnader har fördelar ur brandsynpunkt. 



 44

Moderna bostadshus med trästommar har samma eller bättre brandmotstånd jämfört med and-
ra byggnader. Vid höga temperaturer förlorar inte trä helt sin bärförmåga så som stål gör. 
 
Brandfarlig inredning 
Branden startar ofta i den lösa inredningen, där den ofta stora mängden elektriska apparater 
och plastprodukter bidrar till att bränder sprider sig snabbt (Räddningsverket, odaterad). På 
1950-talet tog det 15 minuter innan ett rum hade övertänts och kring 1970 tog det fem minuter 
(Svensk Form, SRV 2005). Idag blir bränder ofta livsfarliga redan efter ett par minuter. El-
dens snabba spridning idag beror till stor del på design- och materialutvecklingen de senaste 
femtio åren. Vi har fått fler ägodelar och plasten har blivit det vanligaste materialet i många 
produkter. Antalet prylar vi omger oss med och hur vi inreder påverkar hur snabbt ett rum 
brinner.  
 
Redan i början av 70-talet uppstod en allmän oro för bränder när plast började användas i tak, 
lister, dörrhandtag och madrasser. Samtidigt har säkerhetstänkandet ökat i samhället de senas-
te 30 åren, bland annat vad gäller brandskydd i produkter. Svenska möbelföretag och materi-
alproducenter har börjat utveckla nya material, bland annat kompositmaterial, där brännbara 
och obrännbara delar blandas. Innovation och utveckling skapar möjligheter för nya material 
och innebär också att äldre material som t ex stål kan förädlas. Även naturmaterial som trä 
och skinn hittar nya användningsområden. Det handlar inte bara om nya tekniker utan lika 
ofta om nya sätt att tänka. Att glömma att stänga av spisen eller att släcka ljusen är något som 
kan hända alla. Glömska och tanklöshet, ibland i kombination med sociala problem, rökning 
och missbruk orsakar många bränder. (Svensk Form, SRV 2005).  
 
Kontroll av säkerhet i byggnader vid brand 
Enligt doktorsavhandlingen Safety in Case of Fire – The Effect of Changing Regulations 
(Lundin 2005) finns det en brist på regler och riktlinjer om hur man ska kontrollera säkerheten 
i byggnader vid brand, vilket leder till godtyckliga designbeslut. Några grundläggande pro-
blem med samhällets möjlighet att kontrollera brandsäkerhet genom funktionsbaserade bygg-
normer har identifierats och analyserats. Det kan ifrågasättas ifall dagens tillvägagångssätt att 
möta kraven i byggnormerna, alltså samhällets krav på brandsäkerhet, räcker. Avhandlingen 
visar en möjlig procedur för brandkontroll och föreslår allmänna kvalitetskrav för kontrolle-
ring som ett sätt att möta dessa frågor. 

3.2.8 Elolyckor 
I Vilka skadar sig i hemmet?… och hur? – data från EHLASS-registret 1997 hade ingen eller 
obetydlig personskada vållats av el, vilket ger en bild av att elsäkerheten i våra apparater inom 
hemmet har en hög nivå. Tre fall registrerades varav två gällde barn upp till 4 år (Konsument-
verket 2000). Knappt två procent av hushållen uppger att de haft en elolycka i bostaden under 
de senaste fem åren (NCO 2006:4).  
 
Antalet elolycksfall med dödlig utgång har minskat kraftigt efter andra världskriget  (NCO 
2005:1). I snitt omkommer fyra personer per år i elolyckor, varav drygt hälften på fritiden. En 
nästan total majoritet av dem som dödas av el är män. Antalet personer som lagts in för sjuk-
husvård till följd av elolyckor har dock ökat de senaste 10 åren och uppgår nu till cirka 200 
per år. 
 
I den aktuella studerade skadestatistiken finner man att antalet elolyckor i boendet är lågt 
(NCO 2005:8). Det bör betonas att eventuella skador vid elolyckor kan uppstå en längre tid 
efter olyckan eller att det inte alltid uppstår eller utvecklas några yttre skador. Det kan därför 



 45

vara svårt att koppla ihop uppkomna skador med själva elolyckan och antalet elolyckor kan 
därför underskattas i skadestatistiken. Elolyckor som inträffar på fritiden rapporteras sällan till 
Elsäkerhetsverket. Statistiken är inom detta område därför mycket osäker. 
 
Det finns en kunskapsbrist om effekterna av elolyckor, både inom vården, elbranschen och 
bland allmänheten (NCO 2005:8). Detta medför att elolyckor inte alltid anmäls eller registre-
ras eftersom man inte tar dem på allvar. Detta innebär bland annat att sjukvården kan missta 
sig på orsaker till skador och därmed registreras inte elolyckor som just elolyckor, utan får en 
annan beteckning. Inom sjukvården säger man att det råder en stor osäkerhet om vård och 
behandling av elskador vilket beror på ovana (olyckor av detta slag kommer sällan in, säger 
man), och att det inte finns någon utbredd kunskap inom området. Elolyckor är heller inte 
särskilt prioriterade när det gäller kompetensutveckling. Konsekvenserna blir då att skaderegi-
streringen påverkas och det finns sannolikt ett stort mörkertal när det gäller elolyckor. 
 
Beroende på skada kan symtomen visa sig först flera år efter själva olyckshändelsen. Fallska-
dor i samband med elolyckor kan vara så omfattande att de överskuggar elskadorna, som 
därmed upptäcks för sent för en optimal behandling (Goffeng 2003 i NCO 2005:8). En under-
sökning som Elsäkerhetsverket gjorde bland allmänheten våren 2004 visar att det är vid an-
vändning av hushållsapparater de flesta elolyckorna och tillbuden sker.  
 
Skyddsåtgärder mot elolyckor 
Drygt 30 procent av dem som drabbats av en elolycka genomförde någon form av elsäker-
hetsåtgärd i bostaden efter det att olyckan inträffat. Knappt 30 procent av hushållen har en fast 
jordfelsbrytare i bostaden och ungefär 10 procent av hushållen har en flyttbar jordfelsbrytare. 
I nästan 30 procent av hushållen vet man inte om det finns en jordfelsbrytare eller inte. Cirka 
80 procent av dem som har en flyttbar jordfelsbrytare använder den utomhus vid användning 
av elektriska apparater/verktyg, medan motsvarande andel vid användning inomhus är cirka 
30 procent. Knappt 70 procent av Sveriges befolkning i åldern 18 till 79 år kontrollerar säker-
hetsmärkningen när de köper elapparater (NCO 2006:4). 
 
Andelen som har jordfelsbrytare, såväl flyttbar som fast, är högre bland dem som bor i villa 
än för övriga hustyper. Gifta/sambo har i högre utsträckning jordfelsbrytare i bostaden än en-
samstående (NCO 2006:4).  

3.2.9 Kvävning 
Det är svårt att bedöma utvecklingen av antalet omkomna och svårt skadade i kvävnings-
olyckor (SRV 2007). Detta hänger samman med osäkerheter kring vilka samhällsfaktorer som 
påverkar, vilket också gör det är svårt att bedöma hur antalet omkomna till följd av kvävning 
kommer att utvecklas i framtiden.  
 
Äldre är betydligt mer drabbade än yngre personer vilket ger anledning till att tro att proble-
met med kvävning sannolikt kommer att öka i samband med ett ökat antal äldre i framtiden. 
Under perioden 1987 till 2004 har emellertid antalet omkomna i kvävning minskat med drygt 
40 %. Någon förklaring till detta har inte identifierats. 
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3.3 Hälsorisker i boendet 
3.3.1 Inomhusmiljö och hälsa – vad vet vi om sambanden? 
Många undersökningar pekar på att människor i byggnader med dålig ventilation, fukt- och 
mögelskador är mer drabbade av vissa hälsobesvär, men trots 25 års forskning vet vi mycket 
lite om vilka enskilda föroreningar som har betydelse för hälsan och vilka mekanismer som 
ligger bakom (Bornehag 2003). En viktig orsak är att forskningen främst har gällt tekniska 
aspekter, trots att området kräver bredare tvärvetenskapligt samarbete. Det finns en rad sjuk-
domar och hälsobesvär som på mer eller mindre goda grunder kan kopplas till byggnadsfakto-
rer eller exponeringar inomhus, exempelvis cancer, allergi, ospecifik hyperreaktivitet i luftvä-
garna, allmänsymtom, sensorisk irritation, infektionssjukdomar, bullerstörningar, olyckor, 
mm. Dessutom finns ett antal ”moderna” syndrom som ”sjuka hus”-sjukan, elkänslighet och 
multipel kemisk överkänslighet. Belagda samband med cancer har främst rökning, även pas-
siv sådan, och radon.  
 
Innemiljörelaterade faktorer som enligt Bornehag (2003) är hälsorelevanta kan vara av olika 
typ. För det första finns specifika exponeringar i luft och damm inomhus, tex pälsdjursaller-
gen i damm och flyktiga organiska ämnen i luften. För det andra finns mer generella bygg-
nadsfaktorer, tex typ av ventilationssystem, byggnadstyp och förekomst av fuktproblem. Så-
dana faktorer förefaller inte vara specifika riskfaktorer, dvs det är inte förekomsten av tex fukt 
i byggnaden som ger hälsoeffekt utan någon förorening i luft eller på damm som på ett eller 
annat sätt är relaterad till fukt i byggnaden. Luftexponeringar inomhus kan indelas i gaser och 
partiklar av biologiskt och kemiskt ursprung samt olika typer av fysikaliska faktorer som tex 
luftfuktighet, temperatur och strålning. Kunskapen är relativt begränsad när det gäller vilka 
enskilda exponeringar inomhus som har hälsomässig betydelse. Man vet också ganska lite om 
vilka biologiska mekanismer som gäller. Det finns flera skäl till detta: begränsade resurser för 
forskning om innemiljö och hälsa, att forskningen framför allt har gällt tekniska aspekter även 
om området är tvärvetenskapligt till sin natur samt bristen på objektiva mätmetoder för expo-
neringar och hälsoeffekter. Mycket talar också för att vi måste se på andra typer av förore-
ningar i luft och på damm än vad som hittills har undersökts, t ex andra typer av flyktiga or-
ganiska ämnen av reaktiv natur. Även forskningens metodsida behöver utvecklas. 

3.3.2 ”Sjuka hus”-sjukan 
De ”sjuka husen” har aktualiserats genom att människor som bott och arbetat där klagat över 
att de blivit sjuka av att vistas i rummen och lokalerna (Sandstedt 2003). De har fått luftvägs-
infektioner, känt trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, lidit av klåda, heshet, torr 
hud eller gått en kliande och stickande känsla i ansiktet med mera. Symtomen har varit diffu-
sa, men de har drabbat flera personer i stort sett samtidigt, vilka dessutom har förknippat sym-
tomen med huset. Mätningar i husen och hälsoundersökningar av brukarna är sällan omedel-
bara och entydiga.  
 
Orsaks- och verkansfaktorerna hos detta riskkomplex är inte klargjorda, men man söker svar 
inom en mängd internationella undersökningar som har pågått i mer än två decennier (Malm-
quist 2003). Det har talats om för täta hus, golvlim, dålig ventilation, fuktiga hus, från regn 
oskyddade husbyggen, platta på mark, platta tak, oåtkomliga installationer med mera, men 
också om stress, oro, dålig arbetsledning, brist på självbestämmande, genetisk benägenhet och 
så vidare. Enligt Malmquist är det fel att söka orsakerna till ”sjuka hus”-symtom bara i den 
fysiska miljön och tillskriva dem rent medicinska orsaker. Om man vill ta problemen på allvar 
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måste man överväga alla möjligheter, även att problemen kan ligga på det psykosociala pla-
net. Också forskningen behöver breddas, till insatser som baseras på psykologi och sociologi.  

3.3.3 Gaser 
Ädelgasen radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller (Statens Strål-
skyddsinstitut 2005). Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar – radioaktiva metall-
atomer – som kan fastna i luftvägarna när man andas in radonhaltig luft. Vid sönderfallet sän-
der radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Enligt Social-
styrelsen bör radonhalten inte vara högre än 200 Bq/m³ i bostäder och allmänna lokaler. I 
BBR finns samma gräns för nybyggda hus, och enligt ett nationellt miljömål ska alla bostäder 
ha en radonhalt under 200 Bq/m³ år 2020. Det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som 
har radonhalter över 200 Bq/m³. På 80 procent av Sveriges yta riskerar man att få radonpro-
blem om husen inte är väl utförda. Där ska husets grundkonstruktion antingen vara radonsä-
kert utförd (gäller högradonmark) eller radonskyddat utförd (gäller normalradonmark). Radon 
har ingen lukt eller smak och syns inte, utan måste mätas. 
 
Radon kan orsaka lungcancer, särskilt hos dem som röker (Statens Strålskyddsinstitut 2005). 
Man beräknar att ca 500 personer i Sverige årligen dör i lungcancer orsakad av radon, varav 
90 procent är rökare. Risken att få lungcancer av radon är ca 25 gånger större för en rökare än 
för icke-rökare. Risken sjunker också om man slutar röka. Genom att sänka radonhalten i hus 
med radonvärden över 200 Bq/m3 går det på sikt att undvika omkring 200 lungcancerfall om 
året (Strålsäkerhetsmyndigheten 2008). Om man röker är den mest effektiva åtgärden för att 
minska radonrisken att sluta röka.  
 
Radongasen kan komma från marken, byggmaterial eller bergborrat hushållsvatten (Statens 
Strålskyddsinstitut 2005). Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt och kan sugas 
in i hus, när lufttrycket är lägre inomhus än utomhus, där det koncentreras. Alla byggmaterial 
som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, eller blåbetong, 
avger mer radon än andra byggnadsmaterial, men tillverkningen upphörde 1975. Om det har 
använts i en stor del av huset kan det orsaka höga radonhalter. Idag tillverkas inga material 
med så hög radiumhalt att risk för radon föreligger därifrån. Bergborrade brunnar kan ge vat-
ten med hög halt av radon som då avgår till inomhusluften. 
 
Problem med radongas åtgärdas på olika sätt beroende på hur huset är konstruerat och var 
radonet kommer ifrån (Statens Strålskyddsinstitut 2005). Är det byggnadsmaterialet som av-
ger radon behöver man öka luftomsättningen genom att installera någon typ av frånluftssy-
stem eller system med mekanisk till- och frånluft. Det finns också tätningsskikt som kan hind-
ra radonet från att avges till rummet. I vissa fall kan man byta ut materialet. Kommer radonet 
från marken kan man täta läckor eller försöka skapa ett undertryck under huset med hjälp av 
en radonsug eller dylikt, så att jordluften inte sugs in. Om huset är grundlagt på grus eller 
grovsand kan man anlägga en radonbrunn som suger luft en bit från huset. Om radonet kom-
mer från vattnet räcker det oftast att vattnet luftas kraftigt med en radonavskiljare, men ibland 
kan denna luftning ge bieffekter, som utfällningar eller bakterietillväxt. 
 
Mätningar har identifierat uppemot ett tusen flyktiga organiska ämnen i inomhusluften, sk 
VOC-ämnen (Volatile Organic Compounds). Källor till denna typ av föroreningar är uteluf-
ten, byggnadsmaterial, installationssystem och verksamheten inomhus. Kända effekter till 
följd av VOC-exponering inomhus är framför allt lukt men även sensorisk irritation. Eventu-
ellt kan även exponeringen fungera som adjuvans för allergi. Formaldehyd är ett av de få in-
nerelaterade organiska ämnen där vi känner till effekter av typen lukt och irritation vid relativt 
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låga och förekommande exponeringar. Nya krav på tillverkning har gjort att dagens spånski-
vor inte anses vara ett problem. Den totala halten av alla organiska ämnen, och inte bara rela-
tivt stabila VOC-ämnen, har föreslagits som mått för hälsorisk inomhus. Denna grupp ämnen 
innefattar även en rad andra ur hälsosynvinkel mycket intressanta ämnen, t ex reaktiva ämnen 
som aldehyder och så kallade fria radikaler, och har fått benämningen OCIA (Organic Chemi-
cals in Indoor Air) (Bornehag 2003). 
 
Oorganiska gaser, till exempel ozon och kvävedioxid, är luftvägsirriterande och kan eventuellt 
fungera som bidragande faktorer för utveckling av överkänslighet i luftvägarna. De kan dess-
utom ge upphov till kemisk omvandling i inomhusluften, då t ex ozon reagerar med terpener 
och bildar betydligt mer hälsorelevanta ämnen, som formaldehyd (Bornehag 2003). 

3.3.4 Partiklar 
Orsakerna till de senaste decenniernas dramatiska ökning av allergiska sjukdomar är i allt 
väsentligt okända, men några viktiga iakttagelser bör ändå framhållas. Exponering för innere-
laterade allergen som pälsdjur, kvalster och mögel kan ge upphov till både sensibilisering och 
allergi. Dålig ventilation, fukt och mögelproblem samt förekomst av andra luktande och irrite-
rande ämnen misstänks vara så kallade adjuvansfaktorer, som kan ha stor betydelse för sensi-
bilisering och utvecklande av allergi. Passiv tobaksrök är en känd sådan. En annan hypotes är 
att bristen på exponering av t ex bakterier och virus skulle orsaka allergiökningen, så att im-
munsystemet inte får tillräcklig stimulans. Ungefär 40 procent av Sveriges befolkning har 
eller har haft allergiska besvär (Bornehag 2003). 
 
Partiklar förekommer inomhus i luften och sedimenterade på ytor. De kommer från öppen eld, 
tobaksrökning, uteluften mm och består av en rad komponenter som sot, fibrer, smittämnen, 
mikroorganismer, pollen och bakterier. Kunskapen om samband mellan partikelexponering 
inomhus och hälsoeffekter är begränsad. Mycket talar för att partiklar är bärare av en rad and-
ra föroreningar, t ex radon, kvalsterallergen och flyktiga organiska ämnen, som eventuellt är 
av större hälsomässig potential än vad partikeln i sig är. Mikroorganismer (mikrober) är bak-
terier, svampar och virus; bioaerosoler är luftburna mikroorganismer och allergen från växter 
och djur. De vanligaste allergenen inomhus i Sverige härrör från pälsdjur, kvalster, växter 
(pollen) och i låg grad vissa mögelarter. Allergi av kvalster är mycket vanlig i världen men ett 
mindre utbrett problem i Sverige p g a att kvalster normalt inte överlever våra kalla vintrars 
låga relativa luftfuktighet inomhus (Bornehag 2003). 
 
Nya upptäckter visar att mögel i inomhusmiljö kan vara långt giftigare än man har trott, enligt 
en artikel i Miljöforskning (Larsson m fl 2007). Mögel som angriper byggnadsmaterial kan 
bilda starka gifter som verkar inflammatoriskt och är cancerframkallande. Gifterna sprids där-
till med inomhusluften. Mer forskning behövs om vilka mikrobiella beståndsdelar man bör 
mäta i hälsoperspektiv, samt hur. 
 
Kunskapen om inomhusmiljöns betydelse för spridning av infektioner är mycket begränsad. 
Faktorer som persontäthet, hygien, ventilation och städning är mycket lite studerade. Mycket 
talar för att både städfrekvens och städkvalitet i våra bostäder har minskat under senare år 
(Bornehag 2003). 
 
Legionella är inget stort samhällsproblem men en onödig sjukdom (Boverket 2000). Det är en 
form av lunginflammation orsakad av bakterier som sprids via vattendimma från olämpligt 
utformade vattensystem. Varje år insjuknar 500 personer i legionella och var tionde dör.  
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Kunskapen om vilka hälso- och miljörisker nanotekniken kan medföra är bristfällig (Kemika-
lieinspektionen 2007). Det gäller både hur människa och miljö kan utsättas för nanomaterial 
och vilka farliga egenskaper olika nanomaterial har. Det finns indikationer från tester på för-
söksdjur att vissa nanopartiklar som kan inandas skulle kunna skada människor. Kunskapen är 
bristfällig om hur nanomaterial uppträder i miljön, t.ex. om de tas upp av organismer i miljön 
och om de kan bioackumuleras. Människan kan utsättas för nanomaterial i arbetslivet, som 
konsument och via miljön. Luftvägarna är sannolikt den viktigaste exponeringsvägen, och väl 
där verkar nanopartiklar kunna spridas till andra delar av kroppen. Det finns också studier 
som tyder på att nanopartiklar kan passera in i hjärnan via luktnerven. Kunskapen om skade-
verkningar är begränsad, och Kemikalieinspektionen anser att Sverige behöver en nationell 
strategi för forskning och utveckling inom nanoteknik. De riskbedömningar som kan göras 
idag är otillräckliga både p.g.a. brist på data och svårighet att tolka de data som finns.  
 
I nanoskala är ytkrafter betydligt viktigare än gravitation. Nanopartiklar fastnar och samver-
kar med andra ämnen på annat sätt än vi är vana vid i ”makroskala”. I nanoskala får redan 
kända material nya unika egenskaper som kan ge nya biologiska effekter, där dagens riskbe-
dömningar inte längre stämmer. Risken att dessa ”pyttesmå” partiklar sprids är stor, eftersom 
dagens reningsteknik är inriktad på större material. (Ny Teknik 050316, 071031). 
 
Lagstiftningen lägger enligt Kemikalieinspektionen (2007) samma ansvar på företagen när det 
gäller nanomaterial som för kemikalier, kemiska produkter och varor i allmänhet. De veten-
skapliga begränsningar som finns idag när det gäller att bedöma riskerna innebär dock att fö-
retagen vid utveckling och användning av nanomaterial bör vidta särskilda försiktighetsåtgär-
der för att begränsa exponeringen av människa och miljö. Även om gällande lagstiftningar 
omfattar nanomaterial så bör bestämmelserna göras tydligare, eftersom nanomaterial innebär 
speciella problem både när det gäller riskbedömning och riskhantering.  

3.3.5 Fukt 
I omkring 20 procent av landets befintliga byggnader finns enligt flera undersökningar fukt-
skador som medför ohälsa och bristande inomhusklimat (Boverket 2005). 
 
Det verkar inte vara fukten i sig som ger hälsoeffekt utan någon förorening i luft eller på 
damm som på ett eller annat sätt är relaterad till fukt i byggnaden (Bornehag 2003). Fukt i 
inomhusluften har betydelse för en rad fenomen och är en av de viktigaste riskfaktorerna i 
våra byggnader. Den misstänks vara adjuvansfaktor, som kan ha stor betydelse både för sen-
sibilisering och utvecklande av allergi. Hög relativ luftfuktighet ökar risken för kvalster och 
för kondensation på kalla ytor vilket kan ge upphov till mögelpåväxt och kemisk aktivitet med 
luktande och irriterande ämnen. Den ökar också avgivningen av gasformiga ämnen från 
byggnadsmaterial. Fynd visar att barn som bor i bostäder med fuktproblem rapporterar fler 
luftvägsinfektioner. 
 
Den kontroversiella frågan har i stället varit huruvida låg relativ luftfuktighet inomhus har 
någon direkt påverkan på människan. Ett centralt klagomål inom till exempel ”sjuka hus”-
syndromet är upplevelser av torrhet, både i hud och slemhinnor, men kanske framför allt upp-
levelsen av torr luft. Problemet är att forskning inte har kunnat påvisa hållbara samband mel-
lan låg relativ luftfuktighet och vare sig besvär eller uppfattningen att luften är torr. En delvis 
bekräftad hypotes är att upplevelsen av torrhet beror på att luften är förorenad på olika sätt, 
både vad avser partiklar och gaser (Bornehag 2003). 
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3.3.6 Ventilation 
Göran Stålbom beskriver hur debatten om ventilation och hälsa har utvecklats under 1900-
talet (Stålbom 2003). Denna har enligt honom varit grundad i föreställningen att det verkligen 
finns konkreta forskningsresultat som påvisar samband mellan ventilation och hälsa. Hans 
eget intryck är dock att osäkerheterna är mycket stora. Kanske har man i vissa fall överdrivit 
ventilationens betydelse för hälsan. Kanske har man fokuserat på fel saker. I vilket fall som 
helst har samma diskussion och samma ställningskrig mellan representanter för olika åsikter 
nu följt frågan genom ett sekel. Dålig ventilation misstänks liksom fukt vara adjuvansfaktor 
för utvecklande av allergi (Bornehag 2003). 

3.3.7 Buller 
Buller är ett utbrett miljöproblem och berör många människor. Det betyder mycket för vår 
hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Det kan dels ge upphov till koncentrationssvå-
righeter och försämrad inlärning, sömnproblem, stress, otrivsel mm, men kan också leda till 
allvarliga hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar. Boende i nyare bostäder har visat sig 
rapportera besvär av buller i ungefär samma eller i större utsträckning än boende i äldre bo-
städer. Bland annat störs de av grannar och fastighetens egna fläktar i de modernaste flerbo-
stadshusen. Ökande trafik gör att bullerstörningarna inte minskar trots skyddsåtgärder. Positi-
va effekter ger bullerskärmar och fönsteråtgärder samt att planera bostäder med en tyst sida 
(Regeringskansliets hemsida). Regler om tyst sida hotar dock nya bostadsbyggen. En artikel i 
DN 070828 (Hollender 2007) rapporterar hur bostadsbyggen i innerstaden riskerar att stoppas 
av skärpta bullerregler gällande högsta ljudnivå mot gatan. Försök med gummiasfalt minskar 
buller, skriver Byggindustrin (hemsida). 
 
Kraven på ljudisolering i byggnader har skärpts (Simmons 2004). Vid genomförandet av 
ROT-projekt spelar ljudfrågorna en central roll, till exempel vid ombyggnad i miljöer med 
höga trafikbullernivåer. Kunskapsnivån om ljud i byggnad inom byggbranschen behöver vid-
makthållas och gärna höjas. Konstruktioner som visat sig vara ogynnsamma redan på 1960- 
och 70-talen föreslås återigen, till exempel tunna väggar i lättbetong som inte ansluts till 
bjälklagen på rätt sätt. Ljudmiljön i färdigställda ombyggnadsprojekt är alltför ofta sämre än 
den skulle behöva vara.  
 
Att förbättra ljudmiljön i det befintliga byggnadsbeståndet är en viktig del i att skapa en god 
stadsmiljö och en hållbar stadsutveckling, enligt Simmons (2004). För äldre byggnader saknas 
som regel underlag för beräkning av de befintliga konstruktionernas ljudisolering samt inver-
kan av tilläggsisolering. Som underlag för att möjliggöra beräkningar, exempelvis i samband 
med renoverings- och ombyggnadsprojekt, har en erfarenhetssammanställning och en kon-
struktionsdatabas tagits fram inom ett utvecklingsprojekt: ”Ljudisolering i bostadshus byggda 
1880-2000: Praktiska erfarenheter och indata för beräkningar”.  
 
SP Trätek (SP 2004) konstaterar att ljudisolering är en av de väsentliga funktionerna för att 
högre och större trähus ska få ett genomslag på den svenska marknaden och att luftljuds- och 
framför allt stegljudsisolering är ofta kritiska problem som omedelbart märks, särskilt i bostä-
der. Trähus har ett antal ljudtekniska egenskaper som tydligt skiljer sig från framför allt hus 
med tung stomme. Träkonstruktioner är lättare att sätta i rörelse och överför mer av sina vib-
rationer till omgivande luft. Därför måste man kompensera med andra åtgärder för att öka 
ljudisoleringen. 
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3.3.8 Strålning och elöverkänslighet 
Strålning kan utgöra en risk med så kallade smarta bostäder. Aktuellt vad gäller bostadens 
utrustning är elektriska apparater och ledningar, trådlös kommunikationsutrustning och bild-
skärmar, även om alltfler bildskärmar sannolikt kommer att vara av LCD-typ där strålningen 
är mindre. Huruvida högfrekventa radiovågor är farliga för oss är en både osäker och kontro-
versiell fråga. Eventuella risker som nämns är olika typer av strålning från mobiltelefoner, 
Bluetooth-kommunikation och DECT-system. Miljömedicin på Karolinska Institutet fann 
1998 att 20 000 stockholmare upplevde besvär av elektromagnetiska fält (Granö, Nordmark 
2000). 
 
Antalet drabbade av elöverkänslighet ökade fram till mitten av 90-talet och under senare år 
har även tillkommit personer som uppger sig få symtom från mobiltelefoner. Någon immuno-
logisk mekanism har emellertid inte påvisats. Det råder stor enighet om att försökspersoner i 
experimentella försök har mycket svårt att upptäcka svaga elektromagnetiska fält. Det är alltså 
svårt att visa något samband mellan reaktionerna och verkliga elektromagnetiska fält, vilket 
gör att man bör söka multifaktoriella förklaringar till problemen (Bornehag 2003). 
 
Bristen på solida vetenskapliga bevis för att elektromagnetiska fält framkallar sjukdom hos 
människan står i stark kontrast till den oro som är förknippad med användning av elektrisk 
apparatur, och antenners och elledningars placering i människors närmiljö, enligt Vetenskaps-
rådet (2004). Det bedrivs omfattande forskning om eventuella hälsoeffekter av elektromagne-
tiska fält, men den är problematisk, eftersom vår strålningsmiljö är så komplex. Det finns hel-
ler ingen allmänt erkänd definition av elöverkänslighet och inga diagnoskriterier, och elöver-
känsliga kan inte identifieras i register. Enligt Boverket är dagens nationella inställning till 
hantering av eldistribution inte utvecklad och i harmoni med vad människor upplever som 
relevant eller långsiktigt, och det finns inga nationella riktlinjer, utöver rena elsäkerhetsföre-
skrifter, för hur eldistribution ska utformas i förhållande till byggnader eller i byggnader. 

3.3.9 Trångboddhet 
Trångboddheten är låg i Sverige, och lägst i Europa, men ändå är en halv miljon hushåll 
trångbodda, enligt Trångboddhet – skillnaderna kvarstår (Boverket 2004 b). Det finns stora 
skillnader mellan olika typer av hushåll, inkomstgrupper, upplåtelseformer och mellan männi-
skor med olika etnisk bakgrund. Det finns enligt Var finns rum för våra barn (Boverket 2006 
b) inga studier på frivillig trångboddhet. Trångboddhet kan leda till slitage och därmed fukt-
problem och mögel, samt stress med oro, försämrad motståndskraft och påverkat blodtryck 
som följd. 

3.3.10 Ojämlikhet i hemarbetsmiljön  
I artikeln Ojämlikhet i hemmet gör kvinnor sjuka påpekar forskaren Carin Staland Nyman 
(2008) att det är konstigt att det inte har forskats mer om arbetsplatsen hemmet. Hon har visat 
ett samband mellan kvinnors hälsa och deras insatser i bostaden. Jämlik arbetsfördelning och 
bra förhållande till partnern ökar kvinnors chans att hålla sig frisk, enligt hennes kommande 
doktorsavhandling vid Göteborgs universitet  

3.3.11 Övervikt 
Ett av folkhälsopolitikens målområden är enligt Statens Folkhälsoinstitut (2005) ökad fysisk 
aktivitet. Vi blir allt mer överviktiga. Finns det samband mellan boendet och övervikt? Kan 
boendet bidra på något relevant sätt till att öka den fysiska aktiviteten? 
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Hyresgäster har 20–30 procent oftare övervikt än boende i egna hem, enligt Maria Albin, 
överläkare på yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund (Törnberg 2008). Paradoxalt nog är 
det i de förorter som en gång byggdes som sovstäder för en förvärvsarbetande befolkning som 
vi nu finner många av de människor som har få anledningar att lämna sina lägenheter (Qvar-
sell 2003). Det finns samband mellan ekonomiska resurser och hälsa, men man vet inte säkert 
om det är hälsoeffekter av inkomstojämlikhet eller om inkomsten påverkas av hälsan (Lund-
gren 2003).  
 
Idag tillbringar vi cirka 90 procent av vår tid inomhus, till största delen sittande stilla (Stigs-
dotter 2003). Enligt Stigsdotters undersökning mådde människor i miljonprogram, som plane-
rades med grönområden, bättre än människor i stadsmiljö med längre till parker och grönom-
råden. Trötthet, stress och irritation ökade ju längre från grönskan man bodde. Kan det vara så 
att vi stadsbor mår sämre och får en rad diffusa symtom när vi vistas för lite ute i naturen?  

3.4 Sammanfattning Olycks- och hälsorisker i boendet 
Av alla olyckor som föranleder sjukvårdsbesök inträffar 80 procent i hem- och fritidsmiljöer, 
varav drygt 40 % inträffar i eller vid bostaden. De allra yngsta barnen och de äldsta personer-
na, som tillbringar mest tid hemma, har de högsta skadetalen när det gäller olyckor i hemmet. 
Äldres olyckor, särskilt till följd av fall, ökar. Dubbelt så många av EU-ländernas dödsolyckor 
sker inom hem- och fritidsmiljöer som inom trafiken, och mer än tio gånger så många som vid 
förvärvsarbete. 
 
Skadorna sker där man vistas mest, i bostadsrummet/sovrummet, där fall ur säng är vanligt. 
Därefter kommer köket, där skärskador är vanliga, följt av trappan och badrummet/ toaletten. 
Med tanke på den relativt korta tid som man tillbringar i trappan, så leder de svåra fallskador 
som inträffar där till att trappan framstår som den mest riskfyllda platsen i huset. I badrummet 
halkat eller snubblat man, och här finns även de flesta skötbordsolyckorna. Dörrar orsakar 
många skador. 
 
Könsfördelningen är jämn bland dem som söker sjukhusvård för skador de har fått vid olyck-
or i hemmet, men fler män skadar sig som barn och unga medan fler kvinnor skadar sig i ål-
dersgrupperna över 50 år. När barn skadar sig är den vanligaste olyckstypen fall. Skadorna 
bland små barn beror ofta på de vuxnas bristande uppmärksamhet. Vuxna får framför allt sår-
skador på händer och fingrar, kvinnorna mest i köket och männen ofta vid reparationer, me-
dan äldre oftare får frakturer genom fall eller snubbling. Den huvudsakliga orsaken till frak-
turskadorna är benskörhet. Nästan två tredjedelar av alla dödsolyckor drabbar personer från 
65 år och uppåt. Äldre är även överrepresenterade i andra olyckstyper.  
 
Fallolyckor är den vanligaste skademekanismen i samtliga åldersgrupper utom i åldrarna 13-
44 år. Fall orsakar nästan hälften av olyckorna bland barn. I den äldsta åldersgruppen (80 år 
eller äldre) orsakas nio av tio skador av ett fall. Antalet fallolyckor förväntas öka kraftigt i 
samband med en åldrande befolkning, ökad förskrivning av vissa läkemedel samt i och med 
att allt sjukare äldre bor kvar hemma. En vanlig olycka för mycket små barn är när de lämnas 
ensamma på skötbordet. Efter ettårsåldern handlar det vanligtvis om att barnet klättrar upp på 
eller reser sig mot möbler och faller. Bland vuxna uppstår fallskador bland annat genom att 
man vid hushållsarbetet kliver upp på stolar och bord för att nå upp till hyllor eller för att t ex 
sätta upp gardiner. Fallförebyggande åtgärder som gjorts för äldre har minskat antalet fall med 
20-50% vilket visar på en stor potential att minska skadorna efter fallolyckor. 
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Kläm-, skär- och stickskador är den näst vanligaste skademekanismen och den förekommer i 
vart femte skadefall. Bland vuxna är sårskador på händer och fingrar är helt dominerande. 
Skärskadorna är, inte förvånande, vanliga i köket. Närmare 40 000 människor skadar sig varje 
år vid gör-det-själv- eller trädgårdsarbete. Det förekommer många skador i samband med dör-
rar, där man bland annat klämt sig i en dörrspringa eller fått foten under dörrbladet.  
 
Oavsiktliga och dödliga förgiftningar med kemikalier sker i ungefär samma utsträckning för 
alla åldersgrupper. När det gäller icke-dödliga förgiftningar står rengöringsmedel för den 
största delen hos såväl barn som vuxna. Antalet dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning 
med kemikalier är relativt litet. Numera finns krav på barnskyddande förslutningar och var-
ningstext på förpackningar till frätande hushållskemikalier och vissa petroleumprodukter. 
Mycket få barn skadas av kemikalier vilket visar på säkerhetsreglernas genomslagskraft. Det 
är sannolikt att det finns ett samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och antalet om-
komna i oavsiktlig förgiftning. Antalet oavsiktliga förgiftningar med narkotika och läkemedel 
kommer sannolikt att öka i samband med den ökande konsumtionen. Förgiftningar med kemi-
kalier kommer troligen att vara konstant.  
 
Varje år avlider ca 100 personer i bränder, där män och äldre är överrepresenterade. Vanliga 
orsaker till bränder i bostäder är soteld, glömda spisar, tekniska fel, levande ljus och rökning. 
När det gäller dödsbränder är rökning den vanligaste orsaken. Eldning i kaminer börjar idag 
bli ett allt större problem. De installeras ibland felaktigt och/eller används till alltför kraftig 
eldning. Risken att omkomma i brand har reducerats kraftigt sedan 1940-talet, men minsk-
ningen har avtagit. Det finns ett klart samband mellan ekonomiska skillnader och dödlighet i 
bränder. Alkohol är inblandat vid 43 % av dödsfallen och narkotika vid 18 %. Lagstiftning om 
självslocknande cigaretter skulle kunna spara lika många liv som brandvarnare. Allt fler äldre 
saknar tillsyn då de bor ensamma. Detta innebär sannolikt en stor riskökning för att omkom-
ma i bränder, speciellt för dementa. Om en brand väl inträffar så har ensamma äldre dessutom 
mindre chans att få hjälp att utrymma i tid.  
 
Elsäkerheten i boendet har en hög nivå. I genomsnitt omkommer två personer per år i el-
olyckor under fritiden. Antalet personer som lagts in för sjukhusvård till följd av elolyckor har 
dock ökat de senaste 10 åren och uppgår nu till cirka 200 per år. Det är vid användning av 
hushållsapparater de flesta elolyckorna och tillbuden sker. Det finns en kunskapsbrist om ef-
fekterna av elolyckor, vilket medför att elolyckor inte alltid anmäls eller registreras. Detta 
innebär bland annat att sjukvården kan missta sig på orsaker till skador och därmed registreras 
inte elolyckor som just elolyckor, utan får en annan beteckning. Fallskador i samband med 
elolyckor kan vara så omfattande att de överskuggar elskadorna.  
 
Det finns osäkerheter kring vilka samhällsfaktorer som påverkar vid kvävningsolyckor. Äldre 
är betydligt mer drabbade än yngre personer. Mellan 1987 och 2004 minskade antalet om-
komna i kvävning med drygt 40 %, men någon förklaring till detta har inte identifierats. 
 
Mycket pekar på att människor i byggnader med dålig ventilation, fukt- och mögelskador är 
mer drabbade av vissa hälsobesvär, men vi vet fortfarande inte vilka enskilda föroreningar 
som har betydelse för detta. Symtomen som människor har drabbats av är diffusa, men de har 
drabbat flera personer samtidigt, och de har förknippat symtomen med huset. Orsaker som har 
föreslagits är för täta hus, platta tak, oåtkomliga installationer mm, men också stress, oro, brist 
på självbestämmande mm. Forskningen föreslås breddas till att även baseras på psykologi och 
sociologi. 
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Radon är en väl reglerad hälsorisk med stränga gränsvärden i bostäder och allmänna lokaler. 
Gasen kan orsaka lungcancer, framför allt hos rökare. Utöver radon har man identifierat upp-
emot ett tusen flyktiga organiska ämnen i inomhusluften, s k VOC-ämnen (Volatile Organic 
Compounds) som kommer från uteluften, byggnadsmaterial, installationssystem mm. Kända 
effekter är framför allt lukt men även sensorisk irritation. Oorganiska gaser, t ex ozon, kan 
eventuellt fungera som bidragande faktorer för utveckling av överkänslighet i luftvägarna. 
 
Partiklar förekommer inomhus i luften och sedimenterade på ytor. Kunskapen om samband 
mellan partikelexponering inomhus och hälsoeffekter är begränsad. Mycket talar för att par-
tiklar är bärare av en rad andra föroreningar, t ex radon, kvalsterallergen och flyktiga organis-
ka ämnen, som eventuellt är av större hälsomässig potential än vad partikeln i sig är.  
Nya upptäckter visar att mögel i inomhusmiljö kan vara långt giftigare än man har trott. Mö-
gel som angriper byggnadsmaterial kan bilda starka gifter som verkar inflammatoriskt och är 
cancerframkallande.  
I nanoskala får redan kända material nya unika egenskaper som kan ge nya biologiska effek-
ter, där dagens riskbedömningar inte längre stämmer. Risken att dessa partiklar sprids är stor, 
eftersom dagens reningsteknik är inriktad på större material. 
 
Hög relativ luftfuktighet ökar risken för kvalster och för kondensation på kalla ytor vilket kan 
ge upphov till mögelpåväxt och kemisk aktivitet med luktande och irriterande ämnen. Den 
ökar också avgivningen av gasformiga ämnen från byggnadsmaterial. En kontroversiell fråga 
är huruvida låg relativ luftfuktighet inomhus har någon direkt påverkan på människan. En 
delvis bekräftad hypotes är att upplevelsen av torrhet beror på att luften är förorenad på olika 
sätt, både vad avser partiklar och gaser. Inomhusluftens kvalitet är också beroende av hur ef-
fektiv ventilationen är. 
 
Buller är ett utbrett miljöproblem och betyder mycket för vår hälsa. Det kan dels ge upphov 
till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärning, sömnproblem, stress, otrivsel mm, men 
kan också leda till allvarliga hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar. Boende i nyare bo-
städer har visat sig rapportera besvär av buller i ungefär samma eller i större utsträckning än 
boende i äldre bostäder. Ökande trafik gör att bullret inte minskar i den takt som förväntat. 
Bullerskärmar och fönsteråtgärder ger positiva effekter, samt att planera bostäder med en tyst 
sida.  
 
Antalet drabbade av elöverkänslighet ökade fram till mitten av 90-talet och under senare år 
har tillkommit personer som uppger sig få symtom från mobiltelefoner. Bristen på solida ve-
tenskapliga bevis för att elektromagnetiska fält framkallar sjukdom hos människan står i stark 
kontrast till den oro som är förknippad med användning av elektrisk apparatur, och antenners 
och elledningars placering i människors närmiljö. Det anses att man bör söka multifaktoriella 
förklaringar till problemen. Det finns ingen allmänt erkänd definition av elöverkänslighet och 
inga diagnoskriterier, och elöverkänsliga kan inte identifieras i register.  
 
Trångboddheten är låg i Sverige, lägst i Europa, men ändå är en halv miljon hushåll trångbod-
da enligt svensk definition. Det finns stora skillnader mellan olika typer av hushåll, inkomst-
grupper, upplåtelseformer och mellan människor med olika etnisk bakgrund. Trångboddhet 
kan leda till fuktproblem och mögel, genom alltför intensiv användning av kök och hygien-
rum, samt stress och oro, med försämrad motståndskraft och påverkat blodtryck som följd. 
 
Det finns samband mellan kvinnors hälsa och deras insatser i bostaden. Jämlik arbetsfördel-
ning och bra förhållande till partnern ökar kvinnors chans att hålla sig frisk. 
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Ett av folkhälsopolitikens målområden är ökad fysisk aktivitet. Idag tillbringar vi cirka 90 
procent av vår tid inomhus, till största delen sittande stilla. Det finns samband mellan ekono-
miska resurser och hälsa, men man vet inte säkert om det är hälsoeffekter av inkomstojämlik-
het eller om inkomsten påverkas av hälsan. Hyresgäster har 20–30 procent oftare övervikt än 
boende i egna hem. Finns det samband mellan boendet och övervikt? 

3.5 Intervjuresultat rörande olycks- och 
      hälsorisker i boendet 
Avsnittet är i stort strukturerat efter huvudtextens indelning och återberättar vad intervjuper-
sonerna har sagt om de olika ämnena. 
 
Vanliga olycksrisker 
De vanligaste och/eller allvarligaste olycksriskerna i boendet idag, som är mycket viktiga att 
förebygga, anses vara framför allt brand och de äldres fallolyckor. Även barnsäkerhet och 
placering av bostäder i och med klimathotet uppmärksammas mycket. Eldstadsrelaterade 
bränder är en stor risk. Brister i tillgänglighet, bristfällig snöröjning och/eller halkbekämpning 
ökar risken för fall. Trångboddhet kan orsaka olycksrisker, bland annat kopplat till brand och 
utrymning. Risken för fall ökar antagligen också. Det kommande stora renoveringsbehovet 
kan föra med sig nya olycksrisker, i och med att hyresgäster med dagens bostadsbrist i hög 
grad kommer att behöva bo kvar under renoveringen. Både brand- och snubbelrisker kan öka, 
om inte brandsäkringar sköts ordentligt vid stambyten och det blir stökigt med verktyg och 
material. 
 
Situationen för äldre 
Det är allt svårare för äldre att komma in på särskilda boenden. Fler äldre bor ensamma och 
har inte förmåga att ta hand om sin egen säkerhet. Medicineringen av äldre ökar vilket också 
leder till att man kanske inte har full kapacitet. En stor risk är deras minskade förmåga att 
sätta sig själv i säkerhet vid brand. Många äldre försöker också spara på elen och därmed be-
lysningen, och då är det naturligtvis lättare att falla. Idag bor fler dementa kvar hemma. De 
största riskerna med dementa är att de inte minns hur man larmar, att spisen orsakar brand, att 
de går ut och inte hittar hem, att de inte kan ta sig in för att de har glömt portkoden. Då är 
Aptusbrickorna väldigt bra, att man istället bara håller upp en platta när man ska in, för även 
en dement lär sig att hantera en sådan. Man tycker att det borde vara en större medvetenhet att 
ordna det smidigt, att förenkla saker, och det är ju till hjälp för alla. Man måste bygga in mer 
säkerhet från början, alltifrån ökad sprinkling till att bygga bort trösklar, sätt eluttag på lämp-
liga nivåer; lite mer smarta lösningar. Det sker en del bostadsanpassning och tillgänglighets-
anpassning i bostäder men det kommer man inte att ha råd att göra med alla bostäder där det 
skulle behövas.  
 
Situationen för barn 
Det byggs färre lekplatser nu när kraven på säkra lekplatser ställs högre. Då är det flera som 
tar bort lekplatserna istället, för att man inte lyckas uppfylla kraven, vilket leder till att barnen 
får söka sig längre bort. Då är frågan var de på egen hand hittar utvecklande miljöer, hur 
många gator de behöver korsa. Totalplaneringen av barns utemiljö har kanske inte förbättrats 
särskilt mycket. En annan risk för små barn är de dagvattendammar vi kommer att behöva för 
att ta upp ökat regn och häftiga skyfall med de förväntade klimatförändringarna. Det är också 
populärt att bo nära vatten, vilket är en riskfaktor med små barn. Spisskydd är viktigt, särskilt 
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tippskydd, som det tyvärr slarvas med. Det har hänt flera olyckor där barn bränt sig illa när de 
klättrat på spisen och den har vält.  
 
Förebyggande av olyckor 
Intresset för att förebygga olyckor och skador anses öka, bland annat när det finns pengar att 
spara. Kommuner kan spara pengar genom att installera sprinkler i bostäder för då kan de 
äldre bo kvar längre hemma och behöver ingen vårdplats. Man kan också ha mindre personal i 
vårdboenden om säkerheten är inbyggd, och det t ex inte behövs så många anställda för att 
kunna utrymma. Initiativ som ”Fixar-Malte” och annan hjälp till äldre gör att deras trygghet 
ökar och de blir gladare, friskare och råkar ut för mindre fallolyckor. Säkerhet och trygghet 
blir allt viktigare när kommuner och andra marknadsför sig. Men bland allmänheten varierar 
intresset för olycksförebyggande mycket beroende på hur man lever och använder sin bostad, 
var i livet man befinner sig, hur ansvarstagandet och gruppkänslan är där man bor och även 
vilken typ av ägandeform det är. 
 
Brandskyddande faktorer 
Skyddande faktorer mot brand som byggs in i bostäder är brandcellsgränser, sprinklers och 
nätanslutna brandvarnare. Brandpaketet Brandsäkert hem innehåller delar som man själv kan 
sätta in i ett befintligt hus. Det är viktigt att det finns brandsläckare, brandlarm, utrymnings-
vägar och framför allt i flerbostadshus rökevakueringssystem. Viktigt att börja tänka mer på 
är också att installera förlåtande system, att bygga in säkerhetsfaktorer från början. Vi kunde 
ha sluppit flera stora bränder på senare år om allt hade varit byggt precis enligt reglerna, men 
så är det aldrig i verkligheten. En byggnad står heller inte perfekt i 50-100 år. Därför behövs 
säkerhetsmarginaler. Det kommer antagligen att utvecklas fler larm för olika saker, bland an-
nat mot vattenskador. Vattenskadeolyckor kan begränsas med hjälpmedel som automatiska 
vattenavstängningar, där man stänger av vattnet centralt när man t ex går hemifrån. En viktig 
del vid utvecklingen av sprinklersystem för boende är förstås att man måste ta hänsyn till vat-
tenskaderisken. 
 
Brandvarnare 
Det anses angeläget att alla bostäder utrustas med brandvarnare samt att trappuppgångar hålls 
fria för en säker utrymning. Det finns ett problem med utrymningsvägar när det saknas ut-
rymmen för bl a barnvagnar och rollatorer. Det pågår en diskussion om ansvarsfördelningen 
för installation och skötsel av brandvarnare mellan fastighetsägare och hyresgäst och det 
olämpliga i att lägga skötselansvar på hyresgästen som genom att t ex inte byta batteri riskerar 
att hållas ansvarig för brand som kan påverka alla hyresgäster i huset.  
 
Förebyggande av olyckor för äldre 
Hemtjänstens roll i olycksprevention är dels att hjälpa till att minimera fallrisken med sladdar 
och mattor som de äldre kan snubbla på, men framför allt kan de uppmärksamma hur de äldre 
mår och äter, om deras mediciner fungerar utan att orsaka störande biverkningar. Att man äter 
dåligt är en stor orsak till att man ramlar, eller att man mår dåligt av mediciner eller är depri-
merad. Inom hemtjänsten har man lagt mer fokus på att varje gång man möter kunden vara 
uppmärksam på hur denna mår. Då är det också viktigt med kontinuitet, att samma personal 
återkommer. Den sociala samvaron är också väldigt viktig. Ledsagning kan vara fallförebyg-
gande, genom att en deprimerad äldre får komma ut och då må och äta bättre.  
 
Kvarboende 
Dagens bostäder är ju inte byggda för att man ska kunna bo kvar där och ta emot vård, utan 
det krävs många modifieringar. Man måste framför allt bygga andra hygienutrymmen, men 
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också andra kök, och hallar borde förmodligen se annorlunda ut. Där faller man ofta, både för 
att man lyfter kassar och tar av sig och på sig, och för att man trafikerar den mycket. Där kun-
de man bygga in prevention, kanske friser i väggen eller stöd. Skadeprevention bör över hu-
vud taget integreras med bostadsutformningen från början, utgöra god design, för det måste 
vara attraktivt också. Anläggningskostnaden är ju en bråkdel av en fastighets totala livscykel-
kostnad, och omvårdnadsbehovet kommer ju att öka. Annorlunda utformade badrum är också 
viktigt för att förebygga arbetsskador hos dem som ska arbeta med omvårdnad.  
 
Elektroniska hjälpmedel för äldre 
Något som kommer att vara väldigt viktigt även för olycksprevention för äldre är vilken typ 
av IT- och kommunikationssystem vi kommer att kunna bygga med, och där är utvecklingen 
rasande snabb. Man laborerar med minnespåminnande system som kan hjälpa den äldre att 
vidmakthålla självständighet och oberoende och avlasta anhöriga och vårdpersonal. För larm-
telefoner måste man hitta system som passar ny teknik. Vi har ju tappat en massa larmtele-
fonnätverk på grund av att vi inte bygger fast telefoni längre i nyproduktion. Då fungerar inte 
de gamla larmtelefonerna. Mer och mer trådlöst gör det förstås lättare att installera elektronis-
ka hjälpmedel. Om man t ex kunde boka tvättider från sin lägenhet så skulle det hjälpa alla 
människor, inte bara äldre. Övervakning och varning är över huvud taget mycket lättare idag 
med IT. Man kan tänka sig att människor som bor hemma men har tillsyn av äldrevården i 
framtiden kanske kan ha en bättre övervakning trots att äldrevården inte alltid behöver komma 
dit, utan tillsyn görs på webben – även om detta associeras till att det rent allmänt i samhället 
diskuteras om vi börjar få ”ett sådant där Orwell-samhälle”. Flera påpekar att det väl istället 
borde byggas fler särskilda äldreboenden med ständig personalbemanning. 
 
Vanliga hälsorisker 
Vad gäller hälsorisker uppmärksammas framför allt radon, emissioner, fukt/mögel och legio-
nella, samt bristande ventilation, som kan förvärra dessa problem. Vad gäller emissioner anses 
det önskvärt med begränsningsvärden liknande de som finns för radon. Det finns lagstiftning 
men råder viss osäkerhet hur regelverken fungerar inbördes och om de är samstämmiga. Kun-
skaperna om risker med legionella sägs i allmänhet vara goda hos fastighetsägare idag. 
Trångboddhet antas kunna leda till hälsorisker på grund av dåligt inomhusklimat med ökade 
fukt- och mögelproblem samt ökande risker för sjukdomar och psykisk ohälsa. En fråga är om 
samhället inte borde införa en trångboddhetsgaranti, med anledning av den extrema trång-
boddhet som har börjat uppkomma på vissa orter i Sverige. 
Viktigt för framtiden är att hantera kvalitetsbristerna när det gäller att veta vilka material man 
bygger in och hur det ska hanteras. Vi har stora miljörisker i våra byggnader, och mer byggs 
in för varje dag. 
 
Mindre uppmärksammade hälsorisker 
I mindre utsträckning uppmärksammas också buller, även om man även ser det som ett pro-
blem mer att göra med stads- och arbetsmiljö. Ett mer kontroversiellt ämne är de eventuella 
riskerna med elektromagnetisk strålning, vilka tas på stort allvar av en del och av andra knap-
past ses som något problem. Man konstaterar också att det är svårt att hantera problemet med 
elöverkänslighet i och med bristen på vetenskaplig behandling. Även sjuka-hus-
problematiken är komplicerad och på intet sätt löst. Vissa ser också radonproblemet mer som 
en medialt uppblåst än vetenskapligt underbyggd risk. Det är tveksamt om problem med 
övervikt kan kopplas till boendet, men problem med stillasittande nämns, och konstateras en 
svårlöslig motsättning mellan tillgänglighet och fysiska krav, att vi alla gärna tar hissen, om 
den finns, även om det skulle vara bra för oss att ta trappan. 
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Boendeintervjuer 
Intervjuerna med de boende refereras utifrån de olika temana typ av bostad, egna erfarenheter 
av olycksfall hemma, tankar kring risker i bostaden och synen på samhällets regelverk för 
säkerhet mot olycksfall i bostaden. 
 
De intervjuade hade erfarenheter av olika typer av boende, från villa till studentlägenhet. Idag 
bodde familjen med två barn i bostadsrättsradhus, efter att till helt nyligen ha bott i bostads-
rättslägenhet, paret som väntade sitt första barn i bostadsrättslägenhet, samboende paret utan 
barn i hyreslägenhet och två ensamstående pensionärer i villa respektive hyresrätt. Den ena av 
de sistnämnda hade utländsk bakgrund.  
 
Samtliga intervjuade hade någon erfarenhet av olycksfall hemma, både för egen del och av 
familjemedlemmars. Inget var av allvarligt slag, utom en av de pensionerade damerna som 
hade fallit i trappan och brutit fotleden. Annars gällde olycksfallen småskador som klämda 
fingrar, skärsår och brännblåsor i köket samt barnens skrapade knän och blåmärken efter att 
de trillat när de lekt. Tillbud fanns, som att en av de yngre männen berättade att han fått en 
stark stöt när han skulle byta kronkontakt i taklampan i köket. Han var övertygad om att det 
berodde på att någon annan kopplat fel tidigare. Ett annat nära olycksfall hade inträffat när 
mamman i barnfamiljen stått på en trappstege i trappan i radhuset för att nå att måla om. Hon 
hade fallit från trappstegen ner i trappan och stukat en tå.  
 
Flera ansåg att brandrisker som levande ljus eller påslagna spisar och strykjärn som blir bort-
glömda var det mest riskfyllda i bostaden. Halkiga badkar, golv och trappor sågs också som 
påtagliga risker av ett par intervjupersoner. I övrigt rörde sig kommentarerna kring risker för 
att bränna sig och klämma sig, särskilt i barnfamiljen och den blivande barnfamiljen. Det var 
tydligt att övergången till att bli förälder startade många tankar om olyckor och trygghet 
hemma. Trappan i radhuset var den första inredningsdetaljen som nämndes som farlig i inter-
vjun med familjen med två barn. Den skulle förses med grindar snarast. En av de äldre kvin-
norna berättade att när hennes barn var små hade familjen bott i radhus och då hade de satt 
upp en extra ledstång i barnhöjd för att hjälpa barnen att gå säkert i trappan. Utöver trappan 
nämndes kökslådor och -skåp med vassa knivar, spisen, höga bokhyllor och giftiga kemikalier 
som hot mot barnens säkerhet hemma. Familjen i radhuset skulle sätta in barnsäkerhetsspärrar 
i ett fönster på övervåningen.  
I både den blivande barnfamiljen och familjen som väntade barn intervjuades mannen i hus-
hållet. De berättade vad deras partners ansåg om säkerhet i hemmet. I båda fallen ansåg män-
nen att de nog var litet mindre känsliga för olycksrisker hemma än vad kvinnorna var. Den 
blivande pappan sade att han inte tyckte om spärrar i köksskåp, barnen kan ändå klämma sig 
och knivar får man flytta utom räckhåll. Tvåbarnspappan sade att han tyckte det låg ett visst 
värde i att barn får slå sig litet och själva lära sig vad som är farligt, medan mamman, enligt 
honom, ville skydda barnen så mycket som möjligt. 
 
Det samboende paret utan barn såg knappast några risker alls i bostaden, utom sådant som att 
bränna sig på plåtar i köket eller slå huvudet i en skåpdörr av misstag. Förargligt, men inte 
någon stor skaderisk. Mannen i hushållet sade att han kunde tycka det var obehagligt att stå på 
ett ben i badkaret och tvåla in sig när han duschade, det kändes halkigt och vingligt ibland.  
 
De äldre kvinnorna var mest bekymrade över att eventuellt glömma spisen på och starta en 
eldsvåda. Den ena hade brandlarm, men tyckte inte det var till stor hjälp när hon skulle ta sig 
ner från andra våningen förbi köket för att komma ut. Damen som hade fallit i trappan och 
brutit foten såg detta som orsakat av att hon hade för bråttom och var för ouppmärksam. Det 
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var enligt hennes sätt att se hennes eget fel och något som kan hända, mer eller mindre av en 
slump.  
 
Alla intervjuade ansåg att samhällets regelverk var tillräckligt för att skydda dem mot risker i 
boendet. En intervjuperson uttryckte det som att han ”hade förtroende för storebror”, d v s 
samhället med dess regelverk. Den ena av de äldre kvinnorna sade att hon skulle uppskatta 
återkommande information om vad man kunde göra för att minska olycksrisker hemma. Hon 
nämnde som exempel information hon fått vid jultid om risker med levande ljus och tomte-
bloss. Kvinna med utländsk bakgrund tyckte att Sverige hade ett mycket bra system med kon-
troll av elapparater och konsumentvaror i allmänhet. Att samhället skulle ha ansvar för att 
skydda henne mot t ex fallolyckor hemma lät underligt i hennes öron. Henens inställning var 
att var och en får akta sig för olyckor och anpassa sin försiktighet efter omständigheterna. 
 

3.6 Hur behandlas olycks- och hälsorisker idag? 
      – Resultat av litteratursökningen 
 
Avsnittet redovisar en kvantitativ undersökning av frekvensen av olika ämnen i litteraturen på 
området. Avsikten var att få grepp om hur väl undersökta olika olycksfalls- och ohälsopro-
blem i bostaden är. Sökningen riktades in på forsknings- och utredningslitteratur och gjordes 
med hjälp av sökmotorn Libris. Sammanlagt resulterade sökningen i nära 600 titlar, som be-
handlar bostadsrelaterade olycks- och hälsorisker. Också allmänna begrepp som ’säkerhet’ 
och ’risk’ i förhållande till boendet behandlades i litteratursökningen. Vi gjorde ingen av-
gränsning i tiden, men huvuddelen av titlarna är från 1990-talet och framåt. Sökord och lista 
på de titlar de resulterade i finns i bilaga 1. 
 
Resultaten av sökningen sammanställdes först i huvudkategorierna allmänna begrepp, ohälsa 
och olycksfall, alla i relation till bostad och boende. Sammanställningen visar att olycksfall i 
boendet behandlats i mycket mindre utsträckning än hälsorisker i boendet, se figur 6. Littera-
turen om hälsorisker utgör nästan hälften av träffmängden, medan bostadsrelaterade olycks-
risker utgör knappt en tredjedel. En fjärdedel av träffmängden behandlar allmänna begrepp.  
 
Att hälsorisker har behandlats mer flitigt i litteraturen än olycksrisker kan bero på att det finns 
en tradition av medicinsk forskning, med utvecklade metoder för att spåra spridning av sjuk-
dom i olika befolkningsgrupper, liksom orsaker bakom sjukdom. Ohälsa skulle alltså lämpa 
sig bättre för metodiska studier, eftersom man förutsätter att sjukdom och fysiska besvär alltid 
har en fysisk orsak som går att spåra genom olika typer av undersökningar. Man kan definiera 
och mäta koncentrationen av de ämnen och organismer som ger ohälsa och dra slutsatser ut-
ifrån empiriska undersökningar och experiment. Olyckor har däremot inte samma entydiga 
orsaker och det finns alltid ett visst mått av slump i den orsakskedja som ger ett olycksfall.  
 
Forskningsområdet ’ohälsa i relation till bostaden’ kategoriserades efter sökordsgrupper, för 
att ge en bild av vilka typer av eller risker för ohälsa som behandlats mest, se figur 7.  
Den absolut mest frekvent behandlade hälsorisken var radon i bostaden, därnäst följde ventila-
tion, buller och fukt- och mögel. Astma och allergi behandlades som ett eget område, även om 
det troligen finns ett samband med inomhusklimat - fukt och ventilation. Emissioner rörde 
främst problem med flytspackel och formaldehyd. Under ’Annat’ sammanfattas hälsorisker 
från t ex elektromagnetiska fält, stress och legionellainfektion.  
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Att radon behandlats i en sådan omfattning är knappast i proportion till kostnaderna för sjuk-
domsfall på grund av radonexponering. Däremot är radon en mätbar emission som kan ge 
mycket allvarlig sjukdom hos dem som drabbas. Tidigare katastrofer, t ex ’epidemierna’ av 
stenlunga och lungcancer på grund av dålig arbetsmiljö kan ha påverkat bedömningarna av 
vad som är viktigt att forska kring. Det faktum att radon påverkar människan genom strålning 
kan också ha bidragit till uppmärksamheten, eftersom ’strålning’ är ett mycket laddat ord, som 
förknippas med risker för hemska skador. 
 
Den andra stora gruppen av ämnen i litteraturen rör sig kring fukt, mögel och emissioner samt 
astma - allergi. Debatten om sjuka hus-sjukan som fördes under 1990-talet har tystnat nu, men 
avsatt spår i forskningen. Allergi är fortfarande en stor folksjukdom som dessutom ökar. Mö-
gelproblemen i byggandet har inte lösts. Det finns stora kunskapsbehov på detta område, sär-
skilt som orsakssambanden mellan miljöns påverkan och människors allergiska reaktioner är 
komplexa. 
 
Samma sorts specificering gjordes för litteraturen om olyckor i boendet. Uppdelningen efter 
sökord och ämnen visade en stor dominans för frågor som hade med brand att göra, se figur 8. 
Nära 80 % av träffarna i litteraturen om olyckor i boendet behandlade brand, risk för brand, 
brandsäkerhet och skador orsakade av brand. En femtedel av träffarna behandlade fallolyckor 
och en försvinnande liten andel andra olyckor, som förgiftning, kvävning eller kläm- och 
skärskador. Brandolyckor medför stora kostnader för samhället och enskilda. De är också ett 
sedan länge välkänt och fruktat hot mot person och materiella värden. Det har byggts upp en 
tradition av forskning kring området, liksom det finns institutioner (i vid mening) som stöder 
sådan forskning och för ut och använder resultaten. Ett sådant system bibehåller sin inriktning 
om inga starka signaler utifrån ändrar på förhållandena.  
 
Fallolyckor, särskilt bland äldre, ger nu upphov till mycket stora vårdkostnader, och utveck-
lingen mot allt fler äldre som bor hemma i en standardbostad kommer troligen att driva upp 
vårdkostnaderna ännu mer. Området har börjat uppmärksammas, men att undersöka fall-
olyckor ytterligare för att kunna förebygga dem bättre bör vara ett växande forskningsområde.  
 
Förgiftning och andra olycksfall i samband med alkohol- och narkotikakonsumtion har både i 
litteraturöversikt och intervjuer framhållits som ett viktigt problemområde. Här visar sig 
forskningen hittills ha varit mycket sparsam och kunskapsbehoven är stora. Inom trafikområ-
det har inverkan av berusningsmedel studerats mycket och gett underlag för styrande lagstift-
ning. I hemmiljö har individen ansvar för sig själv och risken för skada på andra parter anses 
inte lika stor som i trafiken. För att uppnå målet att förebygga olyckor i bostaden måste forsk-
ning kring på det här området anses vara mycket viktig.  
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4. Den politiska styrningen av byggandet 
I detta avsnitt redovisas projektets deltema 4 Den politiska styrningen av byggandet. Här visas 
hur statsmakten historiskt ställt sig till anvarsfördelning och reglering av byggindustriell verk-
samhet, och vilka trender för framtiden som kan urskiljas gällande detta. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) utgör grunden för regleringen av säkerhet i boendet. Den uttolkas 
tillsammans med byggnadsverkslagen (BVL) och byggnadsverksförordningen (BVF) i Bo-
verkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (BKR). Reglerna anger minimikrav på 
byggnader vad gäller tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa, 
bullerskydd, säkerhet vid användning mm. Sveriges medlemskap i EU har medfört anpassning 
till olika harmoniserade regelverk, b la byggproduktdirektivet (SRV 2008 b). Även produkt-
säkerhetslagen, ellagen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor, miljömålet God bebyggd 
miljö samt reglerna om obligatorisk ventilationskontroll rör säkerheten mot olyckor och ohäl-
sa i boendet.  
 
Byggherren ska se till att byggnadsarbeten utförs enligt bestämmelserna i PBL, BVL, BVF 
och BBR (Boverket 2008). Kommunens byggnadsnämnd tolkar reglerna och ansvarar för 
tillsynen över att reglerna följs. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar. Länssty-
relsen utövar i sin tur tillsyn över byggnadsnämndens verksamhet. Boverkets roll, förutom att 
ge ut föreskrifter och allmänna råd, är att ha uppsikt över plan- och byggnadsverksamhet; att 
följa utvecklingen och lämna förslag på ändringar i lagar och förordningar. 

4.1 Historik gällande ett säkert och hälsosamt boende, 
trångboddhet och tillgänglighet 
Inledningen baseras på Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande 
under 130 år (Boverket 2007 a). 
 
Statlig bostadspolitik kan sägas bli ett eget politikområde i samband med den bostadssociala 
utredningen 1932-1945 och de propositioner som följde på den. Innan dess var statens åtgär-
der inom planväsendet och byggandet delar av en sundhetspolitik eller jordbrukspolitik.  
Under 1980-talet fanns det tydliga politiska ambitioner att bryta upp gränserna mellan social-
politik och bostadspolitik genom den nya socialtjänstlagen och genom nya målsättningar om 
förstärkt boendeservice. I början av 2000-talet innebar miljömålet God bebyggd miljö att en 
del av miljöpolitiken administrativt också blev en del av bostadspolitiken. 
 
Bostadssociala utredningen såg den generella bostadsbristen som ett problem som kunde byg-
gas och saneras bort. I mitten av åttiotalet uppfattades de klassiska bostadspolitiska problemen 
bostadsbrist, omoderna lägenheter och trångboddhet som problem som i princip var lösta. Vad 
som återstår är olika selektiva insatser till grupper med låga insatser. Viktiga selektiva sub-
ventionsinslag har framför allt varit bostadsbidraget. Ända sedan 1930-talet har också särskil-
da subventioner till pensionärers och studenters boende förmedlats. Under 1980- och 90-talet 
tillkommer stöd till särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade. 
 
Skiften i problemuppfattning, mål och val av medel avgränsar bostadspolitiken i olika tids-
skeden: 
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Problemuppfattningen 
Mellan 1946 och början av 70-talet handlade problemen om att bygga moderna bostäder och 
sanera det omoderna bostadsbeståndet i städerna, vilket fram till början av 70-talet betydde 
riva och ersätta. Sedan försköts intresset mot att förvalta och utveckla bostadsbeståndet. Efter 
millennieskiftet återgick intresset till att som under 80-talet utveckla energihushållning och 
tillgänglighet, men också satsningar på inomhusmiljö och ekologi blev ett viktigt inslag. 
Trångboddheten är ett centralt problem fram till slutet av 80-talet. 
 
Målen 
Målen för den statliga bostadspolitiken höll sig ganska oförändrade mellan 1946 och 1974, att 
sanera bostadsbeståndet. Därefter har den handlat om en mängd frågor: boendemiljö, service, 
tillgänglighet, hissbidrag, förnyelse, upprustning av den yttre miljön i miljonprogramsområ-
dena, boendeinflytande, neutralitet mellan upplåtelseformer. Från slutet av 90-talet har inom-
husmiljö och ekologi betonats. 
 
Val av medel 
På 1930-talet gällde selektiva produktions- och konsumtionsstöd inriktade på landsbygdens 
boende och barnrika familjer i stadssamhällena. Efter kriget till början av 1990-talet skulle 
bostadsproduktionen vara en skyddad sektor med statligt reglerad kreditgivning, statligt regle-
rad tilldelning av arbetskraft och kommunalt reglerad tilldelning av mark. Efter 1994 har 
Riksbankens penningpolitik tagit huvudansvaret för att hålla nere räntekostnaderna i bostads-
lånen, och kreditgarantier prioriteras fr o m 2003. Åtgärder är selektiva och inriktas på t ex 
studentbostäder. Bostadsbidragen spelar en mer undanskymd roll efter 1997. 

4.1.1 Bostadspolitiken 1900-1980 – bygga ikapp bostadsbrister 
Avsnittet baseras till största delen på Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering 
och byggande under 130 år Boverket (2007 a). 
 
Epidemier i det sena 1800-talets trångbodda hyreskaserner ledde till att man insåg betydelsen 
av hygien, bra vatten och effektiva avloppssystem (Boverket 2007 a). Brandsäkerhetsproble-
men i stadsbyggandet betonades mot bakgrund av ett antal förödande stadsbränder. Den första 
ellagen kom redan 1902 (intervju Elsäkerhetsverket). 
Kring sekelskiftet 1900 ansågs Stockholm ha den sämsta bostadsstandarden av alla europeiska 
huvudstäder (Qvarsell 2003). I den bostadssociala debatten ansågs att bättre bostäder skulle 
locka familjens alla medlemmar att stanna inomhus och därmed skyddas från de hälsofaror 
som sågs hota i stadens uteliv, i form av moralupplösning, skörlevnad och brottslighet.  
 
Bostadsfrågan uppfattades i början av 1900-talet som ett hygien- och hälsoproblem i städerna 
och som en fråga om fattiga levnadsförhållanden på landsbygden. Sol, luftväxling, hygieniska 
lösningar, effektiv renhållning, utrymme för trafikens och ”rörelsens” behov samt va-
försörjning blev inslag i lagstiftningen för byggandet och planeringen. Statens engagemang i 
människors bostadsförhållanden handlade om att skapa möjligheter för människor med låga 
inkomster att skaffa ett egnahem på landsbygden, bland annat för att förebygga emigration 
(Boverket 2007 a). 
 
Den bostadskommission som tillsattes 1912 konstaterade att en stor del av landets befolkning 
levde under svår trångboddhet och i övrigt odrägliga boendeförhållanden. Den våg av vräk-
ningar som följde i spåren av avvecklingen av hyresregleringarna 1923 skulle göra bestående 
intryck på den bostadspolitik som formades under 30- och 40-talen (Boverket 2007 a). 
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En avgörande förändring inträder i mitten av trettiotalet då bostadsstandard, inte bara bostads-
nöd och bostadskris, uppfattas som frågor för den statliga politiken. 1933 tillsattes den bo-
stadssociala utredningen. Detta tycks framför allt hänga samman med att bostadspolitiken 
kopplas samman med familjepolitiken. Bättre levnadsförhållanden för barnfamiljer innebar nu 
inte bara torra och väl uppvärmda bostäder utan också rymliga bostäder i trivsamma omgiv-
ningar. 30-talets statliga bostadspolitik riktade sig också mot landsbygdsbefolkning och pen-
sionärer (Boverket 2007 a). 
 
Efter kriget blev den statliga bostadspolitiken en del i den generella långsiktiga välfärdspoliti-
ken. I slutbetänkandet 1945 lyfte den bostadssociala utredningen fram bristen på moderna 
lägenheter med god utrustnings- och utrymmesstandard som det stora och allt överskuggande 
problemet, vilket krävde statliga åtgärder. Målsättningen blev att genom nyproduktion ”hinna 
ikapp” behovet och riva det omoderna beståndet. Politiken tillät inte några bostäder av låg 
kvalitet. Stat och kommun tog ett betydande ansvar för bostadsförsörjningen och det kommu-
nala planmonopolet etablerades. Det slogs tydligt fast efter kriget att bostadsförsörjningen och 
den fysiska planeringen var en kommunal angelägenhet (Boverket 2007 a). 
 
Mellan 1950 och 1966 ändrades många av de förutsättningar som reformerna efter kriget 
byggde på. Människors levnadsmönster förändrades. Bl a blev hushållsbildningen mycket 
större än förutsett, både genom familjebildning och genom att man skaffade egna bostäder i 
stället för att bo med släktingar eller inackorderade, och inflyttningen till städerna blev mer 
dramatisk (Boverket 2007 a). 
 
1959 års byggnadsstadga syftade till förenkling och decentralisering, så att byggnadstakten 
kunde öka och få en chans att förverkliga den bostadssociala utredningens förslag (Boverket 
2007 a). 
 
1959 infördes på försök ett särskilt ”invalidbostadsbidrag” för specialinredning av bostäder 
för ”invalider”, vilket gav dessa möjlighet till självständigt boende. 1969 blev också synska-
dade berättigade till bidraget, och 1973 även andra handikappade. Benämningen ändrades 
samtidigt till bostadsanpassningsbidrag. Statsbidrag till social hemtjänst infördes 1964 (Bo-
verket 2007 a). 
 
Inrättandet av folk- och bostadsräkningar från och med 1960 syftade till att kartlägga befolk-
ningens bostadsförhållanden som underlag för planering av bostadsbehov samt utveckling och 
uppföljning av bostadspolitiken (Lindén 2007). Bebyggelsens sammansättning till hustyper, 
upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och standard kunde kopplas samman med hushållens 
demografiska, sociala och socioekonomiska sammansättning.  
 
I Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) konstaterades att trångboddheten, enligt 1946 års de-
finition (inte fler än två personer per rum, kök oräknat), hade minskat från 21 procent av alla 
hushåll 1945 till 8 procent 1960 (Boverket 2007 a). Men också att 1,5 miljoner lägenheter 
skulle behöva byggas under 1960-75, vilket ledde till beslut om miljonprogrammet. Utred-
ningen pekade också på behov av byggindustrins rationalisering (Blücher 2008). 
 
Miljonprogrammet 1965-74 innebar att staten återigen tog ett helhetsgrepp på bostadspoliti-
ken liknande besluten efter kriget. Bostadsdepartement inrättas 1974. En övergripande mål-
sättning var att: ”Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamåls-
enligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.” (prop. 1967:100). Enligt 



 65

trångboddhetsnormen 1967 skulle ingen behöva bo fler än två personer per rum, kök och var-
dagsrum oräknat (Boverket 2007 a).  
 
Riksdagen antog 1973 en saneringslag som gav kommunerna möjlighet att under vissa förut-
sättningar, framför allt om hyresgästerna påkallade det, framtvinga förbättringsåtgärder om en 
fastighet inte uppfyllde ”lägsta godtagbara standard” (Boverket 2007 a). 
 
Säkerhetsregler för barn i bostäder infördes i Svensk byggnorm 1974 (intervju Barnombuds-
mannen). Arbetet med att förebygga barnsäkerhet i Sverige hade börjat redan på 50-talet då en 
undersökning gjordes om barnolycksfall.  
 
Politiska medel för att förverkliga bostadspolitiken från 1948 och fram till och med 80-talet 
var stöd till produktion och konsumtion, reglering och bruksvärdessystem, genom bl a statliga 
lån, selektiva stöd, reglering av kredit- och arbetsmarknaden. Åtgärderna gick i princip ut på 
att skydda bostadsbyggandet från marknadens fluktuationer. Statens uppgift var att hantera 
medlen bostadsfinansiering samt plan- och bygglagstiftning. Kommunerna ansvarade för bo-
stadsförsörjning. Staten utrustade kommunerna med planmonopol, markvillkor för långivning 
och subventionerar kommunala markförvärv (Boverket 2007 a). 
 
Nedan visas en sammanställning av viktiga lagar, utredningar och skeenden under perioden: 

• Ellagen 1902 
• Bostadskommission 1912 
• Bostadssociala utredningen 1933-45 
• Trångboddhetsnormer 1946 och 1967 
• Saneringsfrågan (SOU 1954:31) 
• Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) 
• Saneringslag 1973 
• Svensk byggnorm 1974 
• Bostadsdepartementet 1974-91 

4.1.2 Bostadspolitiken 1980-2000 – förvaltning och avreglering 
Avsnittet baseras till största delen på Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering 
och byggande under 130 år Boverket (2007 a). 
 
I början av 1980-talet uppfattades utveckling och förvaltning av bostäder och boendemiljön 
som det centrala bostadspolitiska problemet (Boverket 2007 a). Miljonprogramsområdena 
hade brister i bl a närmiljö och tillgänglighet. Outhyrda lägenheter försvårade fastigheternas 
driftsekonomi och anslag avsattes för boendemiljön. Ambitionerna att skapa en bättre boen-
demiljö utsträcktes också till en bättre inomhusmiljö i fråga om luft, fukt och emissioner samt 
en högre grad av anpassning för funktionshindrade och gamla. 
 
De klassiska bostadspolitiska frågorna – bostadsbrist, omoderna lägenheter och lägenheter 
med trångbodda hushåll – betraktades som i stort sett lösta. De grundläggande behov som 
fortfarande inte var tillgodosedda, framför allt utrymmes- och utrustningsstandard hos de 
sämst ställda hushållen och tillgängligheten för funktionshindrade och äldre, uppfattades som 
en fråga som i första hand fick lösas inom beståndet och lokalt. De återstående modernise-
ringsbehoven tillsammans med den ojämnt fördelade utrymmesstandarden motiverade ROT-
programmet 1983-93.  
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Sedan den statliga bostadspolitiken mer inriktats på att komplettera, förvalta och utveckla 
bostadsbeståndet än att bygga nytt, så var det inte längre självklart att staten enbart eller staten 
överhuvudtaget var den aktör som skulle förverkliga politiken. Det kunde lika gärna vara 
kommunerna, de allmännyttiga bostadsföretagen eller ”branschen” i största allmänhet. De 
politiskt formulerade målen blev mindre förpliktande. Samtidigt blev de fler. Boendeinflytan-
de lyftes upp som en viktig fråga. Kommunernas ansvar för socialtjänsten och bostadsförsörj-
ningen integreras med ökad tillgänglighet, utbyggd boendeservice och bostadsnära och bo-
stadsanknutna vårdformer. Inomhusmiljön med radon, fukt och allergier uppfattades som ett 
växande problem, och Fonden för fukt och mögelskador (Småhusskadenämnden) inrättades 
1986 efter en offentlig utredning som pekade på bristerna i många bostadsområden byggda 
under miljonprogrammet. 
 
En ny plan- och bygglag infördes 1987 och ersatte byggnadslagen och byggnadsstadgan från 
1947. Skälen till att det behövdes en lagstiftningsreform var många. Urbaniseringen hade 
minskat i betydelse som ett av de stora planeringsproblemen och i stället handlade det om 
resurshushållning, bevarande och nybyggnad i redan byggd miljö samt social och teknisk för-
nyelse. Ansvar skulle i högre grad läggas på byggherren.  
 
1988 slogs Statens planverk och Bostadsstyrelsen samman till Statens plan- och bostadsverk, 
som 1991 ändrade namn till Boverket. Bostadsdepartementet avvecklades 1991 och uppgif-
terna fördelades i huvudsak på Finans- och Socialdepartementet, senare också på Miljödepar-
tementet. 
 
”En säker och trygg kommun” är en modell för olycks- och skadeförebyggande arbete i lokal-
samhället som startade i Sverige 1989 men har spritts över hela världen (Statens Folkhälsoin-
stitut 2005). Modellen handlar om att identifiera problem och fokusera på utsatta grupper. Här 
ingår även psykologiska och sociala skador. 
 
I slutet av 80-talet kom bostadspolitiken att uppfattas som dyr, orättvis och destabiliserande, 
och fick krav på sig att vara fördelningsmässigt neutral och anpassas till en avreglerad eko-
nomi. På grund av bostadssektorns storlek ansågs inte bördan kunna vältras över på staten och 
samhället i övrigt ”utan allvarliga skadeverkningar för dessa”. Bostadspolitiken måste utfor-
mas så att inflationen bekämpades, sparandet främjades och statens utgifter minskades. Av-
reglering och låg inflation var det väsentliga för att stimulera bostadsbyggandet. Ansvaret för 
ekonomins stabilitet kom i allt högre grad att läggas på finanspolitiken, inklusive bostadspoli-
tiken. Det blev under 90-talet viktigt att den som bygger och finansierar skulle ta ett större 
ekonomiskt ansvar och att byggsektorn inte skulle skyddas från den övriga ekonomins ränte-
nivåer och avkastningskrav.  
 
Målsättningarna inom bostadspolitiken under slutet av 80-talet och början av 90-talet handla-
de i huvudsak om att kontrollera och begränsa det statliga åtagandet. De övergripande politis-
ka målsättningarna valfrihet och att efterfrågan skulle styra bostadsmarknaden blev också 
målsättningar för en avveckling av bostadspolitiken. Mål kring produktion och priser ansågs 
inte kunna formuleras inom bostadspolitiken utan måste vara mål inom den övergripande 
ekonomiska politiken. Olika krav för bidrag avskaffades 1992 då man ansåg att producenter 
och byggherrar måste kunna vända sig till konsumenterna direkt för att få deras krav specifi-
cerade. Kvar fanns bara vissa grundläggande krav på utrymmes- och utrustningsstandard och 
krav på visst hyresgästinflytande och på konsumentskydd. En avreglering bedömdes som 
nödvändig för att åstadkomma sänkta byggkostnader. 
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De instrument som skulle göra det möjligt för kommunerna att ställa villkor på bygg- och 
bostadsföretagen, nämligen bostadsförsörjningslagen, markvillkoret och bostadsanvisningsla-
gen, betraktas som onödiga ingrepp både i den kommunala självstyrelsen och i marknaden, 
varför de avvecklas. Kommunernas skyldighet att upprätta översikts- och detaljplaner ansågs 
tillräcklig för planeringen av bostadsbyggande. 
 
Boverket formulerade under 90-talet sina nybyggnadsregler i funktionstermer. Man menade 
att planeringen och byggandet skulle funktionsstyras mer med stöd i vetenskap och erfarenhet 
och mindre med detaljstyrning. Byggarnas och projektörernas kreativitet skulle nyttjas, bl a 
med syftet att få ner byggkostnaderna och förbättra kreativiteten i byggandet. Liknande tren-
der fanns inom EU. De första funktionsregelbetonade föreskrifterna trädde i kraft 1995. 
 
Plan- och byggutredningen lämnade ifrån sig tre betänkanden fram till l994. Det mest radikala 
förslaget kom i betänkandet Anpassad kontroll av byggandet (SOU 1993:94), som innebar en 
helt ny syn på tillsyn och kontroll av byggandet. 
” … Ändringen av PBL och införandet av Byggnadsverkslagen 1995 innebar att bostädernas 
funktionella lämplighet och tillgänglighet inte längre skulle prövas genom bygglov utan i 
princip överlämnades till byggherrens eget ansvar genom bl a kvalitetsansvarig och under 
byggnadsnämndens tillsyn.” (PM från PBL-kommittén 2004-06-15 M 2002:05). 
 
En ny ellag kom 1997, bland annat med anledning av Maastricht och EU-fördraget (intervju 
Elsäkerhetsverket). Direktivet innebar i praktiken principen med CE-märkning, som för el 
innebär att den är tillräckligt säker. Under ellagen faller behörighetsförordningen, stark-
strömsförordningen och materielförordningen, och därunder finns generella föreskrifter för 
materiel, för behörighet, och för innehavaren.  
 
En bostadspolitisk utredning ledde till en principiellt hållen bostadspolitisk proposition (prop. 
1997/98:119) med övergripande mål där nya element var ekologi, hållbarhet, kvalitet och 
uppväxtvillkor. Byggandet ansågs bara behöva riktade stöd till exempelvis inomhusmiljö, 
tillgänglighetsskapande åtgärder och studentlägenheter. Från 1998 är det i hög grad miljöpoli-
tiken som präglar insatserna.  
 
En större vikt lades vid att följa upp målen genom olika former av indikatorer. Detta gäller 
framför allt mål kring miljö och hälsa. Miljömålet God bebyggd miljö 1998 innebar att ett 
antal delmål inom miljöpolitiken härigenom också blivit restriktioner inom bostadspolitiken. I 
miljömålspropositionen 1998 Svenska miljömål – Miljöpolitik för ett hållbart Sverige (prop. 
1997/98:145) formulerades miljömålet God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan be-
byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö…”. 
 
Under 90-talet blev bostadspolitiken på ett tydligare sätt underställd Sveriges internationella 
åtaganden. Byggregler och bostadspolitiska stödåtgärder skulle från mitten av 1990-talet be-
dömas utifrån Sveriges förpliktelser gentemot EU. 
 
Den bostadspolitik som etablerades mellan 1996 och 1998 innebar bl a en stram finanspolitik 
på det bostadspolitiska området. Byggandet hölls tillbaka av höga byggkostnader, som i sin 
tur berodde på bristande konkurrens och en ålderdomlig företagsstruktur inom byggbran-
schen. Regeringen tillsatte 1996 en byggkostnadsdelegation, vars slutbetänkande ”Från bygg-
sekt till byggsektor” (2000:44) pekade på behoven av en starkare byggherreroll, bättre kun-
skapsunderlag och återföring av erfarenheter till branschen. Frågan om byggkostnader vidga-
des till att handla om effektiviteten i byggsektorn överhuvudtaget. 
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Nedan visas en sammanställning av viktiga lagar, utredningar och skeenden under perioden: 

• ROT-programmet 1983-93 
• Småhusskadenämnden/Fonden för fukt och mögelskador 1986 
• Plan- och bygglagen 1987 
• EU, byggproduktdirektivet 1988 
• Statens planverk och Bostadsstyrelsen slås 1988 samman till Statens plan- och bo-

stadsverk, som 1991 ändrade namn till Boverket 
• ”En säker och trygg kommun” 1989 
• Byggkostnadsdelegationen 1996 med slutbetänkande ”Från byggsekt till byggsektor” 

(2000:44) 
• Ellag 1997 
• Miljömålspropositionen Svenska miljömål – Miljöpolitik för ett hållbart Sverige (prop. 

1997/98:145) med miljömålet God bebyggd miljö 
• Miljöbalken 1998 
• Bygga-bo-dialogen 1998 

4.1.3 Bostadspolitiken efter 2000 – decentralisering och samordning 
Kring millennieskiftet blev bostadsbristen åter ett problem. Det begränsade bostadsbyggandet 
ansågs hänga samman med den bristande konkurrensen på byggmarknaden, höga markpriser, 
kommunal passivitet, bristen på regional samordning och en långsam planprocess. De höga 
byggkostnaderna betraktades både som ett konkurrens- och som ett kunskapsproblem. Bygg-
nadens miljöbelastning måste också minska och kostnaderna för dess hela livscykel beaktas 
(Boverket 2007 a). 
 
Regeringen gav år 2000 Boverket i uppdrag att driva ett Byggkostnadsforum för att försöka få 
ned byggkostnaderna i nybyggnad av hyresrätter. Byggkostnadsdelegationens utredning 1996-
2000 följdes upp av Byggkommissionen som skulle ge översikt över problem inom byggbran-
schen och föreslå åtgärder. I rapporten Skärpning gubbar! (SOU 2002:115) riktades kritik mot 
förändringsobenägenhet, revirtänkande och oförmåga att ta till sig befintlig kunskap. Bover-
ket föreslog inrättandet av en nationell byggsamordnare med ansvar för byggfrågor inom re-
geringskansliet, för att bygga upp och samordna ett utvecklingsprogram för samhällsbygg-
nadssektorn (Boverket 2007 a). 
 
Förvaltningen och utvecklingen av bostadsbeståndet blev återigen en viktig fråga (Boverket 
2007 a). Miljonprogrammet behöver stora underhållsåtgärder, som har skjutits på framtiden 
eftersom åren av bostadsöverskott hade lett till dålig ekonomi för många bostadsföretag. Sti-
gande krav på handikappanpassning, bättre inomhusmiljö och högre energieffektivitet pekade 
på nödvändigheten av moderniseringar och av investeringar i det äldre bostadsbeståndet. I 
stort präglades frågan om bostadsbeståndets förvaltning av ett antal miljö- och energipolitiska 
delfrågor: bl a klimat, energieffektivisering och radonsanering. 
 
Ett politiskt mål blir det socialt och ekologiskt hållbara boendet. Ambitionen om god bostads-
standard för alla finns kvar men blir mindre preciserad i fråga om utrustnings- och utrymmes-
standard. Ett hälsosamt boende återkommer sporadiskt som en övergripande målsättning. I 
miljömålspropositionen 2001 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier (prop. 
2000/01:130) formulerades ett antal delmål om bl a buller och god inomhusmiljö, bl a att in-
omhusmiljön till år 2020 ska åtgärdas så att byggnader och deras egenskaper inte påverkar 
hälsan negativt (Boverket 2007 a).  
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De bostadspolitiska åtgärderna ska under den här tiden vara så lite ingripande som möjligt. 
Politiken får inslag av öppna överenskommelser och samordningar mellan samhället och 
markområden, t ex ByggaBo-dialogen (Boverket 2007 a). 
 
PBL-kommittén fick 2002 i uppdrag att göra en totalöversyn av plan- och bygglagen. Sveri-
ges inträde i EU krävde en del anpassning av vårt system till EG-rättens. Miljöbalken behövde 
en rejäl översyn och den stora förändringen av tillsyns- och kontrollfrågorna från 1995 be-
hövde utvärderas. Kommitténs förslag i betänkandet Får jag lov? (SOU 2005:77) syftade bl a 
till att tydliggöra materiella bestämmelser, stimulera ökad mellankommunal samverkan, sam-
ordna prövningsförfarandet enligt PBL och miljöbalken och att öka tydligheten (Boverket 
2007 a). 
 
Enligt Äldrepolitik för framtiden (SOU 2003:91) bör den sociala bostadspolitiken bli en före-
byggande boendepolitik med utgångspunkt i människors eget ansvar för boende och livsmiljö 
under åldrandet, deras varierande förutsättningar att göra val på bostadsmarknaden samt 
kommunernas nyckelroll när det gäller boende- och samhällsplanering. Regeringen bör göra 
en utvärdering av kvarboendet både i det ordinära boendet och i det särskilda boendet ur såväl 
ett individperspektiv som ett samhällsperspektiv. Regeringen bör ta initiativ till ett arbete där 
frågor om kvarboende tas upp till diskussion, och till att effekterna av kvarboendeprincipen 
för såväl den enskilde som för det offentliga klarläggs på ett tydligare sätt än i nuvarande lag-
stiftning. 
 
Ansvarstyngden för hälsa och säkerhet blir alltmer decentraliserad, och fokus läggs på före-
byggande arbete (Johansson & Svedung 2006). Den nya lagen om skydd mot olyckor som 
2004 ersatte räddningstjänstlagen är framför allt riktad till kommunerna och bygger på princi-
perna om egenkontrollerad verksamhet. Lagen innebär att alla lokala aktörer får ett förtydligat 
ansvar för att förhindra och förebygga olyckor. Där redogörs för ansvarsfördelningen mellan 
enskilda, staten och kommunerna och anges övergripande och riktningsgivande nationella mål 
för verksamheten skydd mot olyckor (SRV 2008 b). Den enskilde har ett primärt ansvar för 
att skydda och förebygga. Kommunen ansvarar för räddningstjänsten. Begreppet skydd mot 
olyckor är inte definierat i lagen men kommunens skyldigheter begränsas till olyckor som kan 
leda till räddningsinsatser. Syftet är att kommunerna ska utveckla verksamheten inom det fö-
rebyggande området och ta ett större grepp för att skapa ett skydd också mot sådana olyckor 
som inte leder till räddningsinsatser. Kommunerna har idag uppgifter inom en stor del av de 
områden som rör skydd och säkerhet för liv, hälsa, miljö och egendom (SRV 2008 b). 
 
Ett svenskt miljöklassningssystem för fastigheter har tagits fram av Bygga-bo-dialogen, i syf-
te att förenkla kontrollen av fastigheters miljöstatus och förbättringen av den. Systemet base-
ras på kriterier för energi, inomhusklimat och kemikalier. Miljöklassningen är frivillig men 
man hoppas att systemet blir så brett använt att det i praktiken blir obligatoriskt. I systemet 
finns krav på miljövänligt byggande som gör att det kan användas vid projektering (Näslund, 
E, 2008 b). 
 
Under 2008 följs Byggkommissionens Skärpning gubbar! (SOU 2002:115) upp med en 
utredning som tar upp de områden som undersöktes då: konkurrens, byggfel och byggfusk, 
ansvar, tillsyn och kontroll, byggkostnader, utbildning och forskning samt svart arbetskraft 
och andra skattefrågor. De viktigaste insatserna som genomförts ska redovisa liksom de som 
pågår och planeras (Näslund, E, 2008 a). 
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För närvarande pågår en översyn av vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen (intervju Bo-
verket). Det handlar bland annat om instrumenten för kontroll och tillsyn, om att differentiera 
val av kontroll och kontrollform beroende på bl a byggherrens kompetens och om en tydligare 
roll- och ansvarsfördelningen mellan byggherre, kommun, kvalitetsansvariga och sakkunniga. 
 
Byggsektorns roll och kvalitetsutveckling är idag en politisk ”icke-fråga” och det finns 
allmänt en villrådighet kring vad politikens roll egentligen är idag på detta område (Engman 
m fl 2006). Ett stort problem nationellt sägs vara det faktum att byggfrågorna är splittrade på 
olika departement med olika syn. Begreppet samhällsbyggnadssektor som ett samlande namn 
för all infrastruktur inklusive den byggda miljön får då svårt att slå igenom.  
 
Nedan visas en sammanställning av viktiga lagar, utredningar och skeenden under perioden: 

• Byggkostnadsforum 2000 
• Miljömålspropositionen Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier (prop. 

2000/01:130) om god bebyggd miljö, bl a buller och god inomhusmiljö 
• Skärpning gubbar (SOU 2002:115), Byggkommissionen 
• Bättre koll på underhåll (Boverket 2003) 
• Äldrepolitik för framtiden (SOU 2003:91) 
• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  
• Bättre inomhusmiljö (SOU 2005:55) slutbetänkande av Byggnadsmiljöutredningen 
• Får jag lov? (SOU 2005:77) betänkande PBL-kommittén 
• Ett första steg för en enklare plan- och bygglag (prop. 2006/07:122) 

4.2 Säkerhetsarbete idag 
4.2.1 Aktörer 
Det finns många aktörer som bedriver säkerhetsarbete på olika nivåer i samhället (SRV 2008 
b). Riksdag och regering har ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet medan det till stora 
delar verkställs genom centrala och regionala myndigheter. Huvudansvariga myndigheter 
inom personsäkerhet är Räddningsverket, Konsumentverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket (NCO 
2007:7).  
 
Räddningsverket är huvudman för barnsäkerhet och huvudansvarig för brandsäkerhet samt 
räddningstjänst och olycks- och skadeförebyggande åtgärder (NCO 2007:7). För barnsäkerhet 
ansvarar också samtliga ovan nämnda myndigheter. För produktsäkerhet ansvarar Konsu-
mentverket, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen m 
fl. Boverket och Elsäkerhetsverket ansvarar för sina respektive områden. Även Statens geolo-
giska institut och Strålsäkerhetsnämnden har ansvar för bostadssäkerhet. För äldresäkerhet 
finns ingen huvudansvarig. 
 
Frivilliga aktörer som arbetar för ett säkert och hälsosamt boende är bland andra ByggaBo-
dialogen, ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen som har som gemensamt 
mål att före 2025 nå en hållbar bygg- och fastighetssektor vad gäller hälsosam innemiljö mm, 
genom att uppmärksamma och fasa ut farliga ämnen i byggvaror samt att arbeta för miljö-
klassning kring hälsa och miljöpåverkan av byggnader. En annan aktör är Byggkvalitetsrådet, 
BQR, ett samverkansforum för kvalitetsutveckling inom planering, byggande och förvaltning 
av den byggda miljön. Föreningen för En säker och trygg kommun har som syfte att sprida 
kunskap om skadeprevention i alla dess former i samhället. 
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Det sker endast begränsad samordning och koordinering av säkerhetsarbetet som gäller områ-
den utanför trafik och arbetsmiljö (SRV 2007). Det saknas en genomtänkt strategi för att re-
ducera olyckorna och arbetet baseras i stor utsträckning på tradition. För att kunna reducera 
dessa olyckor krävs ett helhetsgrepp där olika lösningar ställs mot varandra. En öppning för 
ett sådant tvärsektoriellt initiativ återfinns i de kommunala handlingsprogrammen för skydd 
mot olyckor. Genom att en aktör får ett samordningsansvar så kan tvärsektoriella analyser och 
åtgärdsprogram tas fram. Detta måste sedan speglas på den nationella nivån eftersom mycket 
säkerhetsarbete fortfarande bedrivs på denna nivå (t.ex. produkt- och tjänstesäkerhet). 
 
Eftersom en vanlig orsak bakom olyckor är användning av alkohol, droger och vissa läkeme-
del så måste det traditionella säkerhetsarbetet breddas för att hantera även dessa områden. Två 
av de vanligaste verktygen för säkerhetsarbete, tekniska lösningar och lagstiftning, påverkar 
olycksutvecklingen mycket, men ungefär lika stor påverkan anses alkohol, narkotika och lä-
kemedel ha (SRV 2007). Kanske innebär det att pengarna, ur ett olycksförebyggande perspek-
tiv, gör mer nytta om de förvaltas av socialtjänstens drogförebyggande arbetsgrupp än av or-
ganisationer som arbetar med traditionellt säkerhetsarbete, vilket ligger helt i linje med inten-
tionerna bakom lagen om skydd mot olyckor där olyckor ses som hela kommunens problem 
och inte en enskild förvaltnings. Viktiga delar av det brandförebyggande arbetet kan mycket 
väl genomföras av t.ex. socialförvaltningen.  
 
Inom folkhälsovetenskapen arbetar man idag hälsofrämjande genom att arbeta mot en typ av 
samhällsfaktorer, som man brukar kalla bestämningsfaktorer (SRV 2007). Det är varje faktor 
som påverkar hälsotillståndet. En sådan faktor kan vara positiv/negativ, proximal (nära indi-
viden) eller distal (långt ifrån), påverkbar – mottaglig för intervention och därför relevant att 
formulera målsättningar kring – eller icke påverkbar – men ändå intressant för att bedöma 
trenden i framtiden. 
 
Inom folkhälsopolitiken har man slutat att formulera mål baserat på utfall och istället baserat 
målen på de bestämningsfaktorer som man har funnit påverkar sjukdoms- och skadeutveck-
lingen mest (SRV 2007). En fördel med detta är att bestämningsfaktorer ligger närmare den 
politiska verkligheten och därigenom är lättare åtkomliga för politiska beslut. 
Folkhälsopolitiken har elva folkhälsomål, bland annat ekonomisk och social trygghet, sunda 
och säkra miljöer och produkter, ökad fysisk aktivitet samt minskat bruk av tobak och alkohol 
mm. Dessa faktorer påverkar även risken för olyckor. Folkhälsopolitiken ser också olyckor 
(eller skador) som en del av folkhälsan. Att arbeta med olycksförebyggande arbete med filo-
sofin bakom bestämningsfaktorer skulle innebära att motsvarande mål formuleras för olycks-
utvecklingen. Indikatorer för målen skulle utarbetas och följas upp. 
 
Olika bestämningsfaktorer kan vara olika relevanta för olika skadetyper, till exempel är den 
tekniska utvecklingen mycket viktig för trafikmiljön, men mindre relevant för hem och fri-
tidsmiljön där demografin istället är mer betydelsefull (SRV 2007). Alkoholkonsumtionen 
påverkas av faktorer som arbetslöshet, ekonomiska ojämlikheter etc. En exempellista med 
målsättningar som är baserad på de sju påverkbara och generella faktorerna som fick den 
högsta viktade påverkan i en genomförd expertbedömning återfinns nedan. 
1. Minskad alkoholanvändning 
2. Bättre läkemedelsanvändning 
3. Minskat narkotikabruk 
4. Minskade ekonomiska skillnader 
5. Färre personer som är socialt utanför 
6. Mer motion och rörlighetsträning för äldre 
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Eftersom målsättningar vanligen bör vara mätbara så är det lämpligt att komplettera målen 
med indikatorer (SRV 2007). Förslag på sådana är t ex självskattning genom enkäter; antal 
rådgivningar av apoteket samt översyner av läkemedelsanvändning i äldreboenden och hem-
tjänst; försäljningspris för narkotika; samt antal persontimmar rörlighetsträning i kommunal 
regi. Årliga uppföljningar av indikatorernas utveckling bör utföras och utgöra en naturlig del 
när handlingsprogrammet ska revideras. I förlängningen bör det bli naturligt att genomföra 
analyser av vilken effekt olika beslut får för olycksutvecklingen. 
 
Sammanfattningsvis är ansvaret för att förebygga och förhindra olycksfall i bostaden splittrat 
på många olika aktörer. En översikt över viktiga aktörer, deras ansvarsområden samt styrme-
del eller möjligheter att påverka följer i tabell 1.  
 

4.2.2 Den kommunala fysiska planeringen 
Kommunerna har fått ett allt större ansvar för räddningstjänst och olycksförebyggande verk-
samhet. Den kommunala fysiska planeringen kan vara ett instrument i detta arbete. Boverket 
och Räddningsverket har gett ut vägledande rapporter för riskhantering i kommunal planering 
(Boverket/Räddningsverket 2006c, Räddningsverket odaterad PDF). Där framhålls att planer 
enbart kan reglera användning och avgränsning av kvartersmark, allmänna platser och vatten-
områden. Byggnaders tekniska utformning och utrustning liksom människors beteende inom 
planområdet bör inte regleras i planer (Boverket/Räddningsverket 2006c). Samma rapport 
listar skadehändelser som ska behandlas i planeringen, enligt följande: 

Ras 
Skred 
Erosion 
Fall (till lägre plan) 
Översvämning 
Väderfenomen (vindpåverkan) 
Bränder 
Explosioner 
Spridning i luft (skadliga gaser/partiklar) 
Spridning i mark/vatten (skadliga kemikalier, släckvatten) 
Fordonsolyckor 

De åtgärder som föreslås är uppdelade i: 
Markåtgärder 
Separationsåtgärder 
Utformningsåtgärder 
Fasadåtgärder 

Markåtgärder och separationsåtgärder är i huvudsak kopplade till skadehändelser som rör 
planområdets omgivande miljö. Utformningsåtgärder och fasadåtgärder har mera anknytning 
till de enskilda byggnadernas utformning och placering. De skadehändelser som nämns är 
översvämning, brand, explosion, giftiga utsläpp och fordonsolyckor. Även här är fokus på 
omgivningens fysiska risker, med undantag för brandspridning inom byggnader.  
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Tabell 1 Översikt över aktörer beträffande olycksfall och hälsorisk i bostäder, på olika nivåer 
och med olika ansvarsområden och påverkansmöjligheter 

Nivå, 
fält 

Aktör Ansvarsområde Styrmedel, påverkan 

Sa
m

hä
lle

ts
 r

eg
el

sy
-

st
em

 

Regering 
Riksdag 
Räddningsverket 
Boverket 
Konsumentverket 
Länsstyrelser 
Kommuner 

Politik, lagstiftning  
 
 
Tillsyn, kontroll, samord-
ning 
Tillsyn 

 Politik, tillsyn, genom
 förande 

Lagar, förordningar  
 
 
Information, föreskrifter, 
allmänna råd 

Kontroll, information 
 Fysisk planering, kon
 troll, information 

Sa
m

hä
lle

ts
 tj

än
st

er
 

Räddningstjänst 
 
Sjukvården 
 
Hemtjänst 
Barnavårdscentral 
Skola 

Förebygga olycka, rädd-
ning vid olycka 
Vård vid skada och sjuk-
dom 
Vård av gamla i hemmet 
Vård av småbarn 
Utbildning av barn/unga 

Släckning, räddning, in-
formation 
Bota, förebygga 
 
Rådgivning 
Rådgivning 
Attitydpåverkan, kun-
skapsförmedling 

Sk
ad

e-
ko

st
na

de
r Försäkringsbolag 

 

Ersättning av individens 
kostnader för skada i sam-
band med olycksfall 

Premier, information 

B
os

ta
ds

pr
od

uk
tio

n 

Bostadsbyggande företag 
Arkitekter och andra byggkon-
sulter 
Byggmaterialtillverkare 
 
Bostadsförvaltande företag 
Mäklare 
 

Utformning och utförande 
av nya eller ändrade bo-
städer 
Framställning av byggpro-
dukter 
Utformning, underhåll  
Förmedling av bostäder 

Fysisk form, fysiska egen-
skaper 
 
Materialegenskaper, 
information 
Information 
Information vid överlåtel-
ser 

K
on

su
m

tio
n 

i 
bo

st
ad

en
 

Tillverkare av hushållsmaski-
ner/-apparater  
Möbeltillverkare 
 
Media, marknadsförare 

 
 
Utformning, tillverkning 
 
Spridande av värderingar 

 
Materialegenskaper, 
information 
 

Attitydpåverkan, informa-
tion 

B
os

ta
ds

-
ko

ns
um

tio
n 

Intresseorganisationer (BQR, 
PRO, Bygga Bo dialogen…) 
HGF 
Bostadsrättsföreningar 
Enskilda 
 

Kvalitetsfrågor, särskilda 
behov 
Hyresboendes villkor 
Underhåll, utformning 
Personlig säkerhet mot 
olycksfall och ohälsa 

Information, lobbying, 
kunskapsförmedling 
Information, lobbying 
Information, regler 
Egen förmåga, erfarenhet 
och riskbedömning 

 
Det finns få forskningsstudier av hur risk för olycka eller hälsa behandlas i kommunal plane-
ring, i både nationellt och internationellt perspektiv (Johansson 2003). Två svenska studier 
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(Bergdahl 2004, Fredriksson 2007) tar upp frågor om hur risker för skadehändelser behandlas 
i den kommunala planeringen. Båda använder sig av fallstudier av verkliga planprocesser, för 
planering av ny användning av mark. Bergdahl koncentrerar sig på zonering och skyddsav-
stånd som ett planeringsverktyg för att undvika störningar mellan olika verksamheter och 
markanvändningar, med dess för- och nackdelar. Fredriksson har en mer generell fråga; hur 
har man överhuvudtaget beaktat risker i planeringsprocessen. 
Båda konstaterar att de risker som behandlas i planerna till stora delar rör traditionella områ-
den av fysiska skaderisker, som brand, bullerstörning, trafikrisker och risker för kemiska ut-
släpp eller explosion. Fredriksson framhåller olika typer av risktänkande som påverkar aktö-
rerna sätt att bedöma skaderisker; att risker förorsakade av mänsklig verksamhet är mer oro-
ande än ’naturliga’ risker och att risker medförande stora konsekvenser men med liten sanno-
likhet för att de ska inträffa tenderar att bedömas som mer oroande. Sammantaget dras slutsat-
sen att vardagsrisker, utöver trafikens risker, ges mindre uppmärksamhet (Fredriksson 2007). 
Det finns alltså utrymme för vidare studier av hur risker för hemolycksfall och ohälsa skulle 
kunna förebyggas genom den kommunala planeringen. 

4.3 Trender inom den politiska styrningen av byggandet 
Avreglering av tidigare offentliga ansvarsområden är en trend som genomsyrar samhället och 
som sannolikt kommer att påverka risk- och säkerhetsarbetet i framtiden (SRV 2008 b). Några 
huvudtrender för säkerhetsarbetets del är att internationellt säkerhetsarbete bedöms fortsätta 
att utvecklas i snabb takt, bl a avseende förebyggande arbete, att det nationellt sker en för-
skjutning av ansvaret för säkerhetsarbetet mot lägre samhällsnivåer, bl a genom målstyrning, 
krav på systematiska arbetsprocesser och större egenansvar för enskilda, samt att det finns 
intentioner till ett ökat tvärsektoriellt och systematiskt arbete mot olyckor, bl a genom kom-
munala handlingsprogram och processerna de skapar på lokal nivå.  
 
Den nationella nivån har länge varit den naturliga samlingspunkten för lagar och föreskrifter, 
men i samband med att EU övergriper allt fler politikområden och kommunerna har fått en 
ökad roll, är det sannolikt att arbetet på nationell nivå kommer att förändras (SRV 2008 b). En 
tydlig trend är att ansvar flyttas från nationell nivå till lägre samhällsnivåer. Staten använder 
sig i allt högre grad av ramlagar där olika former av målstyrning och krav på systematiska 
arbetsprocesser ersätter detaljerade krav och regler.  
 
Forskning visar att vi i Sverige liksom i flera andra länder går mot ett samhälle som känne-
tecknas av en mer komplex politisk situation som ger allt mindre utrymme för traditionell 
politisk styrning (SRV 2008 b). Istället utövas styrning och kontroll i ökande grad genom 
samverkan och förhandling mellan aktörer på olika nivåer både offentliga och privata. 
 
Lagen om skydd mot olyckor innebär också en mindre grad av styrning när det gäller kraven 
på kompetens hos den personal som ska utföra uppgifter inom lagens område (SRV 2008 b). 
Man kan urskilja en trend mot större självständighet och ansvar för kommunerna inom rädd-
ningstjänstområdet. Räddningstjänstområdet blir allt mindre ett tekniskt expertområde och 
blir i stället målstyrt. På senare tid betonas alltmer den enskildes ansvar när det häller att före-
bygga olyckor och att hantera olyckor som inträffar. 
 



 75

4.4 Intervjumaterial rörande den politiska 
      styrningen av byggandet 
Avsnittet är i stort strukturerat efter huvudtextens indelning och återberättar vad intervjuper-
sonerna har sagt om de olika ämnena.  
 
Regleringen av säkerhet i boendet 
Våra lagar och regler för säkerhet i boendet anses vara i stort sett tillräckliga och ge ett bra 
skydd – om man följer dem. Men efterlevnaden är tyvärr inte den bästa. Bland annat har flera 
uppfattningen att systemet med kvalitetsansvarig av byggnadsprojekt inte fungerar särskilt 
bra, att kvaliteten på dem är väldigt ojämn och att tillsynen blir därefter. Man har också upp-
fattningen att det inte görs någon systematisk tillsyn, men att det skulle vara en bra åtgärd. 
Och när granskning bara sker av handlingar och inte av den faktiska byggnaden kan man ju 
inte kontrollera att allt är gjort som det var tänkt. Man säger att staten inte vill delta så myck-
et, inte ha den här kontrollen, utan man vill lägga ut ansvaret på de olika aktörerna. För 20 år 
sedan hade vi betydligt mycket mer reglering över huvud taget, men branschens aktörer tyckte 
att det bara drev upp kostnader och tog bort deras kreativitet. Men efter avregleringen i början 
av 90-talet anses varken kreativiteten ha ökat eller priserna gått ner nämnvärt. Men det är inte 
säkert att lagstiftning är svaret. Vi har t ex haft lagstiftning för tillgänglighet i väldigt många 
år och det har inte hänt speciellt mycket. I stället tror man på ökad samverkan och ett enga-
gemang från regeringshåll och från de kommunala beslutsfattarna. 
 
Decentraliseringstendensens inverkan på säkerheten 
Vad gäller decentraliseringstendensens inverkan på samhällets möjligheter att påverka utveck-
lingen mot färre olyckor och mindre hälsorisker säger man å ena sidan att en professionell 
fastighetsförvaltare rimligtvis borde ha bättre koll på fastigheten än en amatörstyrelse i en 
bostadsrättsförening, men att det inte är säkert att fastighetsägare för hyresgäster skulle vara 
duktigare på att känna till krav och att följa dem. Man känner inte till några uppgifter om att 
upplåtelseformen påverkar kvaliteten på utförandet för t ex säkerhet. Man säger också att 
medvetenheten om säkerhet och risker nog är betydligt bättre hos både boende, förvaltare och 
entreprenörer idag än för några decennier sedan. Kanske kan olycksriskerna öka med bostads-
rättsföreningar, men hyresfastighetsägare har kanske inte heller varit så framgångsrika hittills 
i att förhindra olyckor. Och det skiljer ju mellan fastighetsägare och fastighetsägare idag. Det 
behövs mycket mer information till fastighetsägarna för många av dem känner inte till sina 
skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor, och egenkontrollen innebär ju också kostna-
der. Men när de har förstått vilket stort ansvar de har så kommer nog lagen om skydd mot 
olyckor att fungera bra. 
 
Ansvarsfördelning 
Det blir antagligen ett större ansvarstagande från den enskilda konsumenten och mer medvet-
na konsumenter om man förväntas ta mer ansvar. Äger man sin bostad eller bostadsrätt tänker 
man kanske på sin egen säkerhet på ett annat sätt. Men det påpekas också att ekonomin alltid 
kommer att vara styrande, och att det kanske kommer att skilja mer vad gäller underhåll och 
service. Man tror också att det kommer att bli mycket svårare för samhället att jobba förebyg-
gande mot olycks- och hälsorisker. Med många mindre bostadsrättsföreningar blir det väldigt 
många mottagare att nå med säkerhetsbudskap. Då måste man hitta nya vägar för att jobba 
förebyggande. Gamla strukturer måste bytas mot nya sätt att informera. 
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Anpassning till kvarboende 
Vad gäller konsekvenser av ombyggnadsbehovet för anpassning till kvarboende sägs att vi 
trots allt har ganska bra förutsättningar för att anpassa bostäder, åtminstone det som har 
byggts före 90-talet. Det som har byggts senare har vi svårare att anpassa därför att reglerna 
försvann för hur stora rum skulle vara och annat, vilket innebär att det är betydligt svårare att 
anpassa nya byggnader än vad det är med äldre. Det föreslås ett tillgänglighetsbidrag eftersom 
det är omöjligt att ta ut de fulla kostnaderna på hyresgästerna. De bostadsanpassningsbidrag 
som finns är individuellt inriktade och av tillfällig karaktär. Man anser att det borde finnas en 
ökad andel bostäder som redan från början uppfyllde krav på tillgänglighet för både boende 
och vårdpersonal. Man anser också att det är viktigt att motverka påtvingat kvarboende och 
riktar kritik mot de allt färre platserna i särskilda boendeformer.  
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5. Diskussion och slutsatser 
5.1 Utveckling, målkonflikter och utmaningar 
      utifrån projektets delteman 
Framtida utveckling är naturligtvis svår att bedöma. Varje framtidsbild är behäftad med osä-
kerhet eftersom en komplex struktur av många sam- och motverkande faktorer styr händelse-
förlopp, som i sin tur påverkar varandra. Utvecklingstrender påverkas av nyckelhändelser, 
som ett tekniskt genombrott, en politisk omvälvning eller liknande. Sådana trendbrott är svå-
rare att förutsäga än en utveckling som följer kända tendenser. I den följande diskussionen är 
de utvecklingstendenser som redovisas grundade på den gjorda kunskapsöversikten samt på 
intervjuerna. De trendbrott som diskuteras är spekulationer av författarna till denna rapport 
om inget annat anges. 
 
Genomgången är upplagd efter projektets delteman, se nedan, och därefter följer en samman-
fattande diskussion. 

1) Hur kommer man att bygga i framtiden?,  
2) Vad finns i bostaden?- inredning och utrustning,  
3) De boendes preferenser och aktiviteter i bostaden samt  
4) Den politiska styrningen av byggandet. 

5.1.1 Hur kommer man att bygga i framtiden? 
Kapitel 2 tar upp de utvecklingstendenser i byggande och förvaltning som vi kan se i kun-
skapsöversikten. Vi har inte kunnat hitta några sammanvägda framtidsbilder, med avseende 
på olycksfallsrisker i bostaden. De beskrivningar som finns berör enskilda aspekter var för 
sig, i korthet; 

 
• Under de närmaste 15-20 åren kommer ett mycket stort antal lägenheter i flerbostads-

hus behöva underhållas och rustas upp, och bostadsbyggandet öka.  
• Ständigt ökande krav på minskad energianvändning.  
• Branschkulturen inom byggnäringen är konservativ, konkurrensfokuserad och kortsik-

tig. Kunskaps- och erfarenhetsöverföringen brister inom och mellan bygg- och an-
läggningsprojekt.  

• Bostadsförvaltare och bostadsproducenter får ett större ansvar för boendekvaliteten. 
• Industrialiserat byggande framstår som en lösning på många problem. Den slutna och 

därmed säkrare tillverkningsmiljön kan minska fel och skador i nybyggda hus. Bygg-
materialindustrierna kommer att stå för en större del av byggprocessen genom förtill-
verkning av system och moduler.  

• Inom materialutvecklingen sker stora forskningsframsteg för trä, betong och ventila-
tion. Lättbyggnadstekniken utvecklas, vilket bland annat leder till minskad material-
förbrukning.  

• Tillverkning av nanomaterial ökar snabbt men det finns brister i kunskaperna kring 
miljö- och hälsorisker. 

• Energisparandet leder till att man bygger tätare och mer välisolerat. Detta påverkar 
traditionella byggnadssätt och orsakar alltmer problem i form av mögel och dylikt.  

• Framtidens energi är förnybara energikällor och vätgas. Bioenergin från skogen kom-
mer att spela en viktig roll i det framtida energisystemet.  
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• Klimatförändringarna förväntas ge ett fuktigare och eventuellt blåsigare klimat. Detta 
kommer att kräva anpassning av material, konstruktioner och placering av ny bebyg-
gelse. Befintlig bebyggelse kommer att behöva kompletteras för att förebygga skador.  

 
Utveckling som inte behandlats i kunskapsöversikten men som tagits upp av intervjupersoner 
är; 

• Bostäder kommer att rymma ännu mer elektronik och installationer av olika slag än de 
gör nu. 

• Brandskydd kommer att förbättras genom att inredningsmaterialen utvecklas tekniskt. 
 

De utvecklingstendenser som i första hand kan tänkas ha inflytande på omfattningen och ef-
fekterna av olycksfall och hälsorisker bedömer vi vara de mest generella, de som påverkar 
befintliga som nytillkommande bostäder och alla boende. Kraven på energisparande samt 
klimatförändringen är exempel på sådana. Om inte bygg- och förvaltningssektorn kan anpassa 
byggproduktion, renovering och teknisk förvaltning till de krav som ställs är det mycket tro-
ligt att ohälsotalen kommer att öka. Brister i planeringen av markanvändning kan komma att 
medföra flera fall av allvarliga vattenskador, men detta rör huvudsakligen materiella skador.  
 
Den tekniska utvecklingen inom byggandet rör främst de bostäder som kommer att byggas 
fram till 2020, och omfattningen av nybyggandet är svår att bedöma. Det som byggts under de 
senaste 10 åren har i flera fall visat sig problematiskt på grund av nya konstruktioner som är 
mycket känsliga för missgrepp i produktionen. Ett exempel är de s k enstegstätade fasaderna, 
där fukt kunnat tränga in mellan yttre och inre tätskikt och orsaka mögel, en känd orsak till 
ohälsa. Ett riskmoment i den tekniska utvecklingen på byggområdet är att man ofta prövar nya 
material och konstruktioner i full skala innan man efter något år upptäcker problemen.   
 
Det stora behovet av renoveringar har berörts. Den tekniska utvecklingen på detta område 
pågår, men lösningar i form av industrialiserat och standardiserat byggande är svårare att 
genomföra här än i nyproduktion. Genomgripande renoveringar höjer boendekostnaden, lik-
som det är dyrare att bo i nyproducerade bostäder. Effektivisering genom teknisk utveckling 
kommer knappast att kunna utjämna sådana prisskillnader. Möjligen kan den ekonomiska och 
politiska utvecklingen leda till ett starkt polariserat boende, där vissa områden har betydligt 
sämre standard än andra. Det är i sig ett hälsoproblem och risker för olycksfall kan också öka 
i särskilt problematiska områden. 
 
Beträffande teknisk utveckling av konsumentprodukter i bostaden kan den ökande elektrifie-
ringen och installationstätheten i bostäderna ge ökande problem med ohälsa samt olycksfall i 
form av elskador och brand. Det senare genom att många har många elapparater och på olika 
sätt gör misstag i användningen, glömmer apparater på, placerar dem olämpligt etc. Nanotek-
nologin kan också tänkas få ett stort genomslag om den kommer att användas i många pro-
dukter till konsumenter. Här finns en allmän brist på kunskap om sådana materials miljö- och 
hälsorisker.  
 
Det finns många tänkbara målkonflikter mellan säkerhet mot skada och ohälsa i boendet och 
andra mål och värden inom byggproduktion och planering. Energisparandet leder till att vi 
bygger tätare och mer välisolerat. Detta påverkar traditionellt byggda, redan befintliga bostä-
der liksom nyproducerade bostäder med mer eller mindre oprövad teknik. Målet att åstad-
komma en hälsosam inomhusmiljö har prioriterats ned till förmån för energivinster som upp-
fyller politiskt och ekonomiskt starkt förankrade mål.  
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En annan målkonflikt är den som uppstår mellan ekonomiska och tidsmässiga ramar i bygg-
produktionen och säkerhet för de boende efter inflyttningen. Tidspress kan leda till misstag 
och mindre omsorg om material och utförande. Byggfel behöver inte alltid innebära skador 
eller ohälsa, men ökar risken för oberäkneliga följder.  
 
Den starkt växande andelen av bostadsrätter leder till att man i utformningen av bostäderna 
lägger stor vikt vid vissa estetiska kvaliteter som är viktiga vid försäljningen. De är t ex stora 
glasytor, enbart keramiska material i badrum och kök inredda med köksöar. Mycket glas ger 
svårhanterligt inomhusklimat, keramik kan utgöra halkrisk och köksöar ger ökade risker för 
spill av heta vätskor och fett, vilket i sin tur ger risker för både brännskador och fall genom 
halka. Målet att utforma bostäder för att nå ekonomiska mål i första hand kan leda till att sä-
kerhet underordnas. Man behandlar det enbart som kravuppfyllande av de bestämmelser som 
finns, inte som en utvecklingsfråga.  
 
Utmaningarna ifråga om att motverka olycksfall och ohälsa gäller många aktörer på byggom-
rådet. Beträffande energisparande och klimatförändring måste samhällets instanser skapa reg-
ler för byggande och planering. Reglerna behöver samordnas med varandra så att inte uppfyl-
lande av en regel leder till skador och problem på ett annat område än det där regeln gäller. 
Samhällets regelverk bör också så mycket som möjligt motverka att enskilda företag eller 
individer gör avvägningar där de har starka incitament till kortsiktiga bedömningar, till exem-
pel kort byggtid kontra allvarliga byggfel som ger ohälsa för de boende. Fristående eller in-
tresseorganisationer kan också spela en viktig roll här, som pådrivare av starkare krav på 
byggproducenter och bostadsföretag. Byggproducenterna har ett stort ansvar för att skaffa sig 
tillräcklig kunskap om risker i boendet, utöver grundkraven i BBR. Slutligen har också bo-
stadskonsumenterna en utmaning i att bli mer medvetna om vilka krav som ska ställas på pro-
dukterna bostad och dess inredning.  

5.1.2 Vad finns i bostaden? Inredning och utrustning 
Detta deltema behandlades i kapitel 2 och 3. Utvecklingstendenser som beskrevs där är; 
 

• Förändringar i livsform, livsstil och teknologi pekar mot nya former av bostadsbehov. 
Drivkrafter för ett förändrat hem är bl a nya hushållsstrukturer och ett ökat antal äldre, 
”24-timmarssamhället”, och att produkter blir billigare.  

• Framtidens hushållsapparater och möbler blir alltmer tekniskt avancerade, men ut-
vecklingen går mot förenklad teknik. Tendensen är att gömma tekniken, att bygga in 
den i vardagsteknik och vardagsföremål.  

• Bostaden används mer och mer till att nyttja olika former av media. Generellt utfor-
made rum och flexibla rumssamband kommer att visa sig allt viktigare. Den nya gene-
rationen arkitekter vill vidga begreppet funktion.  

• Framtidens energi är förnybara energikällor och vätgas. Bioenergin från skogen kom-
mer att spela en viktig roll i det framtida energisystemet.  

• Eldning i kaminer börjar idag bli ett allt större problem. De installeras ibland felaktigt 
och/eller används till alltför kraftig eldning.  

 
Intervjuerna pekade på att den demografiska trenden som innebär en allt högre andel äldre i 
befolkningen kommer att ställa nya krav på bostaden. 
 

• Mer vård av kvarboende äldre och sjuka i hemmet, vilket kommer att kräva speciell 
utrustning och tillräckligt med utrymme i sov- och hygienrum. 
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• Det stora befintliga bostadsbeståndet är inte anpassat till de tillgänglighetskrav som 
måste fyllas om äldre ska kunna bo kvar i den utsträckning som man nu utgår ifrån. 

• ICT i bostaden förutsätts kunna öka säkerheten för äldre, genom kommunikation, larm 
och övervakningssystem. Samtidigt är övergång till IP-telefoni ett problem för nuva-
rande larmtelefonnätverk som bygger på fast telefoni.  

 
Viktiga utvecklingstendenser här är framför allt hur den åldrande befolkningens krav och be-
hov ska tillgodoses i det befintliga bostadsbeståndet. Detta är ett område där stora kostnader 
står på spel, liksom många människors välbefinnande. De gamla själva måste få en värdig 
tillvaro hemma, också med sviktande förmågor, och anhöriga måste kunna känna sig lugna för 
att en äldre närstående inte skadar sig eller blir akut sjuk utan att kunna kalla på hjälp. Fall-
olyckor är ett stort hot mot svagare äldre och dessa olyckor orsakas ofta av inredningens ut-
formning. Dessutom utgör de äldres bostäder arbetsplats för hemvårdens personal, vilket inte 
reglerats hittills i Boverkets eller Arbetsmiljöverkets anvisningar för utformning för arbete i 
bostadsmiljö.  
 
Brandskydd är en viktig aspekt på äldres boende, med tanke på ökande brandrisk vid demens. 
Skyddet har förstärkts genom krav på brandvarnare i enskilda bostäder, och det kan komma 
att förbättras ytterligare om krav på sprinklersystem införs i bostäder för äldre. Mer allmänt 
kan övergång till mera av biobränslen eventuellt leda till ökande brandrisk i enskilda bostäder, 
genom att fler använder sig av eldstäder hemma. Stigande elpriser driver på en sådan utveck-
ling, då det är billigare att elda egen ved än att värma med el.  
 
Övriga trender med anknytning till olycks- och hälsorisker är mer osäkra, men det verkar rim-
ligt att den tekniska och ekonomiska utvecklingen fortsätter mot ett ökande utbud av materiel-
la produkter, särskilt med inriktning på medieanvändning. Hemmet kommer att, än mer än 
idag, vara en plats där man använder datorer med storskärm för att ta in film, information, 
musik, nyheter efter eget val under dygnets alla timmar. Stress och sömnbrist kan bli följder 
av denna utveckling.  
En allmänt ökande konsumtion leder till att flera produkter av alla slag finns i hemmen, vilket 
gör att både brandrisker, risker för elskador och andra svårbestämda risker kan öka. Konsu-
mentskyddslagstiftningen skyddar mot allmänfarliga produkter, men inte mot effekter av 
kombinationer av produkter, som t ex många brandfarliga textilier i ett rum.  
 
Ifråga om äldres boende gäller målkonflikterna bostaden som individens hem kontra bostaden 
som arbetsplats för vårdpersonal liksom bostadens fysiska utformning kontra den åldrande 
individens behov. Tillgänglighet, framkomlighet och rymlighet är alla dimensioner av sådana 
krav, vilka kan vara svåra att uppfylla i en befintlig bostad. Tillgänglighet kan komma i kon-
flikt med säkerhet för alla boende i huset, hissar tar trapphusyta och försvårar utrymning vid 
brand eller bårtransport, förvaring av rollatorer och barnvagnar i trapphusen kommer också i 
konflikt med utrymningskrav. Dessutom finns en målkonflikt mellan individens integritet 
kontra övervakning med kamera och datorkommunikation. 
 
Även ifråga om inredning och utrustning kan estetik och ny teknik komma i konflikt med sä-
kerheten. Exempel på detta är inbyggda spotlights i undertak, där brandrisken kan bli påtaglig 
om inte installationen görs på rätt sätt.  
En målkonflikt med anknytning till mediekonsumtionen i bostaden är att samhällets regelsy-
stem inte kan begränsa mediekonsumtion utan att kränka den personliga integritetens krav. 
Utvecklingen kan mötas med öppen diskussion och information, för att de enskildas egna val 
ska kunna påverkas. 
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När det gäller äldres boende är utmaningarna inom detta deltema stora. De gäller att definiera 
riskområden och undanröja och förebygga olycksrisker. Här är de berörda aktörerna statliga 
och kommunala instanser, hemvården, försäkringsbolag, arkitekter och andra formgivare av 
inredning och utrustning för bostäder och inte minst politiker för att göra prioriteringar bland 
de många kraven. Mer konkret behöver man utveckla ICT - teknik som kan vara ett verkligt 
stöd för äldre, anpassad till deras förmåga, förebygga gamlas fallolyckor i hemmet, t ex ge-
nom att informera de äldre själva och vid behov åtgärda snubbel- eller halkrisker i tid samt att 
införa ett förebyggande säkerhetstänkande i planeringen av äldrevård och äldreboende. Nya 
aktörer på området, som de allmännyttiga bostadsföretagen, kan komma att göra stora insat-
ser. Samarbete och samordning mellan aktörer behövs dock. 
 
Beträffande ökande konsumtion och dess tänkbara risker handlar utmaningarna främst om att 
utveckla ett konsumentskydd som är anpassat till att mera ansvar läggs på individen och att 
erbjuda individen tillräckligt med information och utbildning för att göra bra val på markna-
den. De närmast berörda aktörerna är kommunerna, Konsumentverket, boendes intresseorga-
nisationer och, på längre sikt, skolorna för att utbilda unga till medvetna konsumenter. 

5.1.3 De boendes preferenser och aktiviteter i bostaden 
Även detta deltema behandlades i kapitel 2 och 3. Utvecklingstendenser som beskrevs där är; 
 

• Livscykeln förklarar i minskande grad varför hushåll väljer att flytta. Den tidigare 
”demografiska” kunskapen om hushållen måste kompletteras med en ny kunskap om 
individens känslor och värderingar.  

• Prioritering av ägda bostäder framför hyrda, alternativt mer frihet i de senare.  
• Den stora 40-talistgruppen har goda ekonomiska resurser och förväntas ställa höga 

krav på sitt boende än dagens pensionärer.  
• Yngre personer tänker sig i ökande utsträckning bostaden som arbetsplats.  
• Tiden vi tillbringar i bostaden kommer att öka med den högre andelen äldre, och möj-

ligheter till distansarbete efterfrågas alltmer.  
• Det finns ett klart samband mellan ekonomiska skillnader och dödlighet i bränder. Al-

kohol är inblandat vid 43 % av dödsfallen och narkotika vid 18 %. Alkohol – och nar-
kotikakonsumtion ökar. 

 
Utvecklingstendenser som kommit fram vid intervjuerna är särskilt; 
 

• Andelen mycket överviktiga pensionärer som kräver vård i hemmet ökar. Detta leder 
till nya arbetsmiljöproblem för vårdpersonalen.  

• Alltmer komplicerade tekniska system byggs in i husen. Dålig kunskap om förvalt-
ningsteknik nu, särskilt i nya bostadsrättsföreningar. 

• Samhällets förebyggande insatser dras ned, t ex har barnavårdscentralernas hembesök 
skurits ned.  

• Fortsatt utveckling mot ett liv över Internet, med underhållning, shopping, sociala 
kontakter. 

• Ökande trångboddhet p g a generell bostadsbrist i storstäderna samt ökad invandring. 
 
Resultaten från kunskapsöversikt och intervjuer visar att boendes preferenser och aktiviteter i 
bostaden är ett mycket stort område som omfattar många aspekter av boendet och livet. En 
aspekt som ofta återkommer är återigen den åldrande befolkningens speciella behov. En in-
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tressant fråga är om kommande pensionärsgenerationer kommer att vara mer medvetna om 
vilka krav deras åldrande ställer på en bostad. Att ställa höga krav på standard behöver inte 
betyda att man som konsument tänkt sig in i vilken slags standard man behöver som äldre och 
svagare individ.  
 
Blivande pensionärers starka ekonomi, ofta med ett fastighetskapital uppbyggt i den tidigare 
familjevillan, kan resultera i en stabil efterfrågan på nyproducerade lägenheter i attraktiva 
lägen. Det strandnära byggandet kommer troligen att ha en stark kundkrets också i framtiden, 
med de problem detta kan innebära i samband med förändringen mot ett våtare klimat. De 
mindre resursstarka på bostadsmarknaden kommer troligen att få ökande svårigheter att hitta 
en bostad de har råd med, i ett läge de önskar. Växande segregation, både socio- ekonomisk 
och etnisk, är en utvecklingslinje. Samtidigt finns en politisk medvetenhet om de sociala pro-
blem som kan bli följden om utvecklingen går för långt mot ojämlikhet. Hälsoproblem och 
sociala problem följer med bostadsområden med segregation och trångboddhet. Utvecklingen 
mot högre alkohol- och narkotikakonsumtion förstärker dessa problem, liksom de kan vara en 
följd av dem. 
 
En annan aspekt av aktiviteter i bostaden är att människor förväntas tillbringa alltmer tid där, 
som yngre genom arbete hemifrån och med underhållnings- och kontaktbehov tillgodosedda 
genom Internet, som äldre för att man inte har förmåga eller anledning att ta sig ut särskilt 
ofta. En sådan utveckling kan förstärka ohälsoproblemet övervikt, liksom depression p g a 
ensamhet. Detta har med livsstil att göra, vilket gör det svårare att definiera och åtgärda än 
mer materiella problem, som bristande tillgänglighet. Rent statistiskt kommer också olyckfall 
och ohälsa förknippade med bostaden att öka, genom den växande ’exponeringstiden’ där. Å 
andra sidan kan andra olycksfall, förknippade med arbetsresor eller fritidsaktiviteter komma 
att minska. 
 
En utvecklingstendens, som kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt, är den allmänna av-
regleringen i samhället och därmed det växande ansvaret för individen. Här har nämnts för-
äldrars bristande kunskap om små barns behov samt amatörmässiga förvaltares bristande kun-
skap om tekniska krav i förvaltningen, som orsaker till olyckor och ohälsa. Tidigare har sam-
hället tagit ett större ansvar för dessa områden, i exemplen genom tillsyn genom den lokala 
barnavårdscentralen eller genom en stor andel bostadsförvaltning i kommunala bostadsbolags 
regi. 
 
Den mest principiella målkonflikten är den mellan ökande individuellt ansvar, parallellt med 
minskande samhälleliga ingrepp, och målet bättre allmän folkhälsa. Detta gäller inte bara i 
förhållande till bostaden, men kan ofta anknytas till hemmet och vardagslivet där. Ökad be-
kvämlighet på alla områden erbjuder individen att göra alla sysslor på ett energibesparande 
sätt och att ständigt ha mat eller godis i närheten. Folkhälsomål som nyttig kroppsrörelse och 
lagom vikt kräver att individen t ex avstår från att åka hiss liksom från att äta för mycket fett 
och socker. 
 
En annan variant av samma målkonflikt finns mellan den mer datoriserade och stillasittande 
tillvaro som allt fler individer föredrar och hälsans krav på fysisk rörelse och social samvaro. 
Teknisk och ekonomisk utveckling påverkar livsstilen, och individen gör sina egna val. Även 
här kan information och debatt eventuellt påverka attityder och i förlängningen beteende.  
 
En målkonflikt som rör de boendes preferenser är det attraktiva strandnära byggandet som 
kommer i konflikt med förebyggande av översvämningsskador. Detta är snarast ett retroaktivt 
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problem, då mycket av det som byggts nära stränder planlagts utan konsekvensanalyser ifråga 
om klimatförändringen. Nu är kunskapsläget ett annat, men det är ändå osäkert i vilken om-
fattning kommunerna kommer att hävda skyddszoner för översvämning vid planläggning för 
nytt strandnära byggande.  
 
Slutligen är en mycket konkret målkonflikt den mellan kommunernas ekonomiska mål -att 
hålla kostnader nere- och deras mål att erbjuda äldre en god vård, vare sig det sker genom 
gamlas kvarboende i bostaden eller genom speciellt äldreboende.  
 
Utmaningarna inom detta deltema handlar huvudsakligen om att påverka individers val och 
preferenser. Detta kan åstadkommas genom information och mer kunskap, men det behövs 
också starka incitament för att påverka val som resulterar i ändrat beteende. Många aktörer är 
berörda, från de statliga myndigheter som har ansvar för förebyggande av skador och ohälsa, 
över kommunernas äldrevård, barnavård och utbildning, till aktörer på bostadsmarknaden 
liksom intresseorganisationer. Mest verksamma incitament brukar vara sådana med ekono-
miska konsekvenser för individer eller organisationer. För att åstadkomma sådana kan sam-
hällets regelverk behöva förändras, och i viss mån förstärkas. Detta i sin tur står i strid mot 
avregleringstänkandet.  

5.1.4 Den politiska styrningen av byggandet 
Deltema 4 har redovisats i kapitel 4, också historiskt. I det här avsnittet koncentreras diskus-
sionen på utvecklingstendenser för framtiden och dess betydelse för utvecklingen av olycks-
fall och ohälsa. Utvecklingstendenser som framhållits i kunskapsöversikten är; 
 

• Bostadsbristen är åter ett problem. Höga markpriser och långsam planprocess är för-
klaringar. 

• Kraven på det befintliga bostadsbeståndet ökar ständigt. Handikappanpassning, bättre 
inomhusmiljö och högre energieffektivitet är exempel. 

• Ambitionen om god bostadsstandard för alla finns kvar men blir mindre preciserad i 
fråga om utrustnings- och utrymmesstandard.  

• Sveriges inträde i EU kräver en anpassning av vårt system till EG-rättens. Lagstiftning 
inom säkerhetsområdet berörs också. 

• Internationellt säkerhetsarbete bedöms fortsätta att utvecklas i snabb takt, bl a avseen-
de förebyggande arbete.  

• Ansvarstyngden för hälsa och säkerhet blir alltmer decentraliserad. 
• Avreglering av tidigare offentliga ansvarsområden är en trend som genomsyrar sam-

hället.  
• Den enskilde får ett primärt ansvar för att skydda och förebygga. 
• Nationellt sker en förskjutning av ansvaret för säkerhetsarbetet mot lägre samhällsni-

våer. 
• Traditionella roller inom säkerhetsarbetet luckras upp. T ex kan socialtjänstens drogfö-

rebyggande arbetsgrupp göra mer för att förebygga olyckor än organisationer som ar-
betar med traditionellt säkerhetsarbete. 

• Sverige liksom flera andra länder går mot en mer komplex politisk situation som ger 
allt mindre utrymme för traditionell politisk styrning. Istället utövas styrning och kon-
troll i ökande grad genom samverkan och förhandling mellan både offentliga och pri-
vata aktörer. 

 
Intervjuerna har gett ytterligare kommentarer till utvecklingstendenserna; 
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• Det blir svårare för samhället att arbeta förebyggande mot olycksrisker och hälsoris-

ker. Decentraliserat ansvar medför att det blir fler mottagare som måste nås med sä-
kerhetsbudskap.  

• Samarbete mellan myndigheter blir viktigare än lagstiftning, mer enhetliga satsningar 
behövs. 

 
Samhällets lagstiftning och reglerande verksamhet beträffande olyckor och ohälsa i allmänhet 
står inför stora förändringar. Tendenserna internationell anpassning, avreglering och decentra-
lisering är genomgående. Olycksfalls- och ohälsoprevention kommer att ske på nya sätt och 
det är osäkert idag om vilka verkningar de kan få. De viktigaste bedömer vi vara omfördel-
ning av ansvar från samhället till individerna, vilket medför, som också nämnts i intervjuerna 
att många fler måste nås av säkerhetsinformation för att kunna ta detta ansvar. Paradoxalt nog 
kommer denna omfördelning av ansvar, åtminstone i början av processen, att ställa högre krav 
på myndigheter och organisationer att samordna sina budskap och kommunicera dem till 
många.  
 
Förändringarna ger möjligheter till förnyelse och omprioriteringar. De kan effektivisera det 
förebyggande arbetet och minska de faktiskt inträffade olyckorna eller sjukfallen liksom de 
kostnader som de skulle ha gett upphov till. En helhetssyn på faktorer som påverkar olycksfall 
och ohälsa, samt insatser för att förändra dem, borde kunna ge goda effekter. Detta kräver i 
sin tur mer kunskap om vilka faktorer som verkligen har en stark inverkan.  
 
Utvecklingstendenserna innehåller både faror och möjligheter. En stark tro på att enbart in-
formation ska förändra individers beteende kan visa sig alltför förhoppningsfull. Viss kontroll 
av att bestämmelser följs kommer troligen alltid att vara nödvändig för att inte samvetslösa 
aktörer ska dra fördel av okunnighet. Samtidigt ger ett ökat ansvar individer ett ökat intresse 
av att ta fram information och skapa sig en egen uppfattning. En sådan utveckling borde leda 
till ett större allmänt säkerhetsmedvetande bland allmänheten. 
 
Målkonflikterna i sen beskrivna utvecklingen har delvis berörts, främst i avvägningen av an-
svar mellan individer och samhället och mellan olika samhällsinstanser. Att olika aktörer for-
mulerar och strävar efter mål utan samordning kan leda till suboptimering, till exempel ned-
dragning av särskilt boende för sköra äldre kontra ökade olycksfrekvens med stora vårdkost-
nader som följd. Det är inte klart om mindre av detaljreglering kommer att påverka den typen 
av målkonflikter. Att inträffade olyckor kostar en aktör något är ett starkt incitament för denne 
att förebygga att kostnaderna uppstår. Det förhållandet bör kunna användas i den förändrade 
ansvarsstrukturen, för att uppmuntra förebyggande arbete. 
 
Utmaningarna för framtiden ligger i mycket på samhällets aktörer och deras förmåga att föra 
ut och kunskap till dem som kommer att behöva den i ett mer avreglerat samhälle. Det kan t 
ex gälla att bygga upp kunskap om vilka faktorer som påverkar olika typer av olyckor, att 
utarbeta evidensbaserade prioriteringar, inom den politiska sfären finna en lämplig nivå och 
omfattning på reglering och slutligen att arbeta för samordning och samarbete för att definiera 
riskområden och genomföra motåtgärder mot olyckor och ohälsa.  

5.1.5 Utmaningar per aktörsgrupp i ”bygg - bo -kedjan”  
Sammanfattningsvis står alla aktörer inom bostads- och förvaltningssektorn liksom inom and-
ra bostadsrelaterade sektorer inför stora förändringar av ansvarsförhållanden och uppgifter. 
Det gäller att arbeta mera med sektorsöverskridande frågor, att ompröva gamla roller och 
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uppgifter och att söka ny kunskap. Forskarsamhället får som följd också en ny uppgift i att ta 
fram sådan kunskap. En översikt över nya uppgifter och tänkesätt följer i tabell 2, byggd på 
den tidigare aktörsöversikten i kapitel 4.  
 
Tabell 2 Översikt över aktörer och de utmaningar och uppgifter de står inför beträffande 
olycksfall och hälsorisk i bostäder 

Nivå, 
fält 

Aktör       Utmaning, ny uppgift 

Sa
m

hä
lle

ts
 r

eg
el

sy
-

st
em

 

Regering 
Riksdag 
Räddningsverket 
Boverket 
Konsumentverket 
Länsstyrelser 
Kommuner 

Avvägning av vad som ska regleras och hur  
Internationell anpassning av regelverk 
 
Samordning av initiativ, samarbete kring olycksförebyg-
gande åtgärder, kommunikation till flera intressenter 
Se ovan 

 Ompröva förvaltningsgränser, samordna åtgärder, ny 
 roll för särskilt socialförvaltningens område 

Sa
m

hä
lle

ts
 tj

än
st

er
 Räddningstjänst 

Sjukvården 
Hemtjänst 
Barnavårdscentral 
Skola 
Forskare 

Formulera mål i samarbete med kommunerna 
Samarbeta med äldrevården i förebyggande syfte 
Formulera mål, öka säkerhet i bostaden, förebygga fall 
Samarbeta med hemmen, förbättra information 
Se ovan 
Ta fram ny kunskap (t ex faktorer som påverkar olycks-
frekvenser i bostaden, hur påverka beteende)  

Sk
ad

e-
ko

st
n.

 Försäkringsbolag 
 

Samarbeta med forskare och samhälle, t ex erbjuda stati-
stik om skadefall 

B
os

ta
ds

pr
od

uk
tio

n Bostadsbyggande företag 
Arkitekter och andra byggkon-
sulter 
Byggmaterialtillverkare 
Bostadsförvaltande företag 
 
Mäklare 

Öka kunskap och medvetande om olycksfalls- och ohäl-
sorisker, för projektera och bygga säkrare bostäder  
 
Anpassning till nya internationella och nationella krav 
Erbjuda nya tjänster som; länk mellan boende och vården, 
initiera grannsamverkan, säkerhetscertifiera bostäder  
Nya krav på information till köpare kräver ny kunskap 

K
on

su
m

-
tio

n 
i b

o-
st

ad
en

Tillverkare av hushållsmaski-
ner/-apparater  
Möbeltillverkare 
Media, marknadsförare 

 
Anpassning till nya internationella och nationella krav 
 
Anlitas för informationsinsatser till konsumenter  

B
os

ta
ds

-
ko

ns
um

tio
n Intresseorganisationer (BQR, 

PRO, Bygga Bo dialogen…) 
HGF 
Bostadsrättsföreningar 
Enskilda 

Får ökad betydelse som kommunikationskanaler mellan 
samhällsinstanser och konsumenter 
 
Öka kunskap och medvetande om olycksfalls- och ohäl-
sorisker för att ta större ansvar, mer utbildning krävs 

 

5.2 Hur värderas säkerhet i boendet?  
Värdering kan skifta mycket mellan aktörer och mellan olika situationer och intresseförhål-
landen. Att värdera säkerhet och dess motsats – risk- är dessutom rent kognitivt en erkänt svår 
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uppgift för människor. Våra bedömningar påverkas av våra erfarenheter, av vem som infor-
merar oss om risken för olycka eller ohälsa, av personlighetsdrag och av den allmänna debat-
ten i samhället. Generellt sett får risker med låg sannolikhet för inträffad olycka men stora 
potentiella skadeverkningar mer uppmärksamhet än ’vardagsrisk’ – det vill säga relativt hög 
sannolikhet för att skada inträffar, men där skadan drabbar enstaka individ och effekten varie-
rar mycket. Säkerhet och risk i boendet kan ofta räknas till den senare kategorin.  
 
Förhållandet att olyckor och ohälsa knutna till bostaden ses som vardagliga risker påverkar 
hur de värderas och behandlas. Både kunskapsöversikt och intervjuer ger ett intryck av att 
många i bostadsbranschen inte tänker på skaderisker för boende utöver vad som är reglerat i 
lagar och förordningar. Detta gäller också de boende själva. Boendeintervjuerna underströk att 
i vardagen är riskuppfattningen svag. Så länge inget händer, eller har hänt, tänker man inte på 
vilka olycksrisker som faktiskt finns. Personlighetsdrag och kanske också kön påverkar hur 
man ser på risk för olycksfall. Egen eller närståendes olycksfall eller ohälsa ger en påminnelse 
om att saker kan inträffa även i den egna bostaden. Hemmet ses som en trygg plats till dess 
motsatsen bevisas.  
 
Den nedtonade bilden av riskerna i bostaden verkar också gälla bland myndigheter och sam-
hällsinstanser. Detta blir framför allt tydligt vid jämförelse med de krav som ställs på arbets-
miljöer. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
gäller där. Arbetsmiljöreglerna är aktuella när arbete utförs för någon annans räkning, dvs när 
det finns ett arbetstagar-/arbetsgivarförhållande (Boverket 2008). Ett belysande exempel är att 
arbetsmiljön för arbetstagare i flerbostadshus endast regleras när det gäller sophämtning, 
postutdelning, snöskottning på tak, trappstädning och service av ventilationssystem och his-
sar. Arbetsmiljöregler för hem- och vårdarbete i bostäder finns (ännu) inte. 
 
Bland bostadsbranschens aktörer ses säkerheten för de kommande boende sällan som en fråga 
för branschens egna initiativ eller utvecklingsverksamhet. I allmänhet förlitar man sig på att 
om man uppfyller kraven i samhällets regelverk ger det en tillfredsställande säkerhetsnivå. De 
intervjuade hade inte formulerat egna uppfattningar kring vad säkerhet mot olyckor eller ohäl-
sa i boendet skulle betyda. En uppfattning var t ex att säkerhet för de boende vid ombyggnad 
var ”ändå inget man kan göra nåt åt”, alltså lågt prioriterad.  
 
Den här bristen på uttalade uppfattningar kan ses som ett tecken på att få av aktörerna tänkte 
speciellt mycket på dessa frågor. Undantag är förstås de myndigheter och organisationer som 
har särskilt ansvar för olycksförebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Intervjumaterialet 
återspeglar respektive organisations hjärtefrågor. Många efterlyste dock en samordnad risk-
värdering på politisk nivå, för att höja frågan. Ett initiativ för samordning är direktivet om 
samordnat arbete för barnsäkerhet mellan olika myndigheter. Något liknande direktiv finns 
inte beträffande de äldres boende, även om olycksfallen i den åldersgruppen är både fler och 
med allvarligare konsekvenser. Utvecklingen mot förändrade ansvarsförhållanden, som be-
skrevs i förra kapitlet, kan komma att ändra på detta, men det är inte klart i vilken riktning. 
Om inte samordning och samarbete mellan olika aktörer kommer igång, kan vardagsriskerna 
snarast bli ännu mer bortglömda.  
 

5.3 Sammanfattande diskussion – nya forskningsbehov 
Kunskapsöversikten har visat att olycksfalls och hälsorisker i boendet är ett område med stor 
bredd och med komplexa orsakssamband. Det finns områden som behandlas mycket grund-
ligt, såsom brand. Mer okända riskområden som kan orsakas av ny teknik och / eller samhälls-
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förändringar diskuteras i mindre utsträckning i litteraturen. Beträffande hälsorisker är det på-
tagligt att radons inverkan på hälsan har behandlats ingående, medan astma och allergipro-
blem inte gjort det. De senare besvären drabbar många och är ett stort folkhälsoproblem. Där-
emot är samband mellan orsaker och verkningar komplexa och svåra att visa.  
 
Räddningsverket framhåller i en rapport att det endast sker begränsad samordning och koor-
dinering av det säkerhetsarbete som gäller områden utanför trafik och arbetsmiljö (SRV 
2007). SRV framhåller att det saknas en genomtänkt strategi för att reducera olyckorna, och 
att arbetet i stor utsträckning baseras på tradition. Kunskapsöversikten understöder den be-
dömningen. De relativt begränsade forskningsinsatserna på olyckor med anknytning till boen-
det, och den ensidiga inriktningen på den forskning som faktiskt bedrivs, aktualiserar behovet 
av nytänkande. Det vardagliga tänkandet när det gäller risk och säkerhet är överlag förvån-
ansvärt sparsamt kartlagt, trots att flest olyckor sker i vardagliga hemmiljöer. En strategisk 
analys av vilka risker som är viktigast att förebygga skulle vara en grundläggande forsknings-
insats. Den kan göras utifrån många olika perspektiv; exempelvis ur samhällsekonomisk syn-
vinkel, ur perspektivet att förhindra individers lidande eller med stor vikt vid att upptäcka och 
förebygga nya hittills okända risker. För att en sådan analys ska bli användbar som riktlinje 
måste den också prövas och diskuteras politiskt, för en sammanvägning av flera perspektiv, 
där det samhällsekonomiska troligen kommer att väga tungt.  
 
De luckor i kunskaperna som kommit fram genom den här studien gäller i huvudsak olycks-
fall i boendet. Ansvarsförhållandena är splittrade, man förlitar sig på samhällets regler och 
förordningar och har inte formulerade strategier. Kunskapsbehoven är stora när det gäller fö-
rebyggande av olyckor i bostaden. Ett område som nu börjar uppmärksammas alltmer är de 
äldres boende och de speciella krav som ställs på bostaden för mycket gamla. Gamlas fall-
olyckor i hemmet orsakar mycket stora vårdkostnader och förebyggande arbete är bokstavli-
gen värdefullt. Det finns ett stort behov av att utveckla kunskap om hur bostaden med små 
medel ska förändras för att passa skiftande behov, om hur äldre kan få information om skade-
risker innan olyckan hänt, om hur ansvariga för den dagliga vården i hemmet och sjukvården 
skulle kunna dra nytta av varandras erfarenheter och om hur symptom på demens och balans-
svårigheter kan upptäckas tidigt, också innan olyckan hänt. En samhällsekonomisk studie av 
kostnader för de mycket gamlas kvarboende i hemmet med intensiv hemtjänstvård och täta 
sjukhusvistelser, i jämförelse med boende på äldreboende med personal dygnet runt kan visa 
vilken boendeform som vore mest ekonomisk. Som underlag för politiska beslut måste sådana 
studier kompletteras med undersökningar av hur olika boenden uppfattas och värderas av de 
gamla själva. 
 
Barnolycksfall är den andra stora gruppen av olyckor i hemmen, och också barn skadas ofta 
genom fall. Forskningen på området behöver hålla jämna steg med utvecklingen av hem- och 
familjelivet, för att stödja förebyggande av olyckor. Exempel på områden som behöver ut-
vecklas är barnsäker inredning och utrustning, liksom system för kontroll av att barnsäker-
hetsåtgärder faktiskt görs inom nybyggandet. Studier av vad informationsinsatser betyder för 
föräldrars förmåga att själva skydda sina barn skulle kunna ge underlag för bättre kommuni-
kation av viktig information, inklusive personliga samtal.   
 
Både gamla och barn är särskilt utsatta grupper, med liten förmåga att klara vardagen på egen 
hand. Olyckor drabbar också människor i aktiv ålder, vilket ger inkomstbortfall och andra 
kostnader, utöver personligt lidande. Det finns översiktlig statistik över typer av olycksfall, 
men saknas studier av händelseförlopp som leder till olyckor i bostaden. En ’haverikommis-
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sion’ med uppgift att undersöka olycksförlopp för att spåra viktiga påverkansfaktorer skulle 
kunna tillföra mycket nyttig kunskap för att förebygga olycka. 
 
Ohälsa i boendet är relativt välstuderat i förhållande till olycksfallen. Här finns en del kun-
skap, men var ansvaret för att använda kunskapen för att förhindra ohälsa ligger är mycket 
oklart. Ett område som behöver studeras vidare är i första hand hur byggbranschen ska påver-
kas att ta in denna kunskap och omsätta den i mer hälsosamma byggnader. Sambanden inom-
husmiljö och allergi är fortfarande oklara. Många drabbas av allergier, vilket gör dem till ett 
viktigt forskningsområde. Ny teknik och nya material i byggandet måste bevakas, och meto-
der för konsekvensutredningar utvecklas. 
 
Den ökande konsumtionen av alkohol och narkotika berör både olycksfallsrisker och hälso-
frågor i anknytning till bostaden. Dödsfallen genom förgiftning har visats vara i paritet med 
dem genom brand. En allmänt svår livssituation med låga inkomster, utanförskap och eventu-
ellt missbruk ökar risken för olycksfall och ohälsa. Litteratursökningen visade att forskningen 
här behöver utvecklas för att kartlägga och studera sambanden. 
 
Slutligen ger den ökande internationaliseringen en stor uppgift till forskarsamhället, myndig-
heter och andra aktörer. EU-medlemskapet kräver anpassning till överstatliga regler. Exempel 
är EU:s strategi för konsumentpolitiken (2007-2013) beträffande produktsäkerhet. Den inrik-
tas på samordning mellan medlemsstaterna för att förhindra farliga produkter. Särskilt fokuse-
ras produkter för barn samt kemiska risker. EU:s handlingsplan för miljö och hälsa (2008-
2013) inriktas på att förbättra den fysiska miljön för att förebygga skador, särskilt ifråga om 
fallolyckor, oskyddade trafikanter och idrottsskador. Skadestatistiken ska samordnas mellan 
medlemsländerna. Denna utveckling kan innebära stora möjligheter att lära av andra och få 
nya perspektiv på förebyggandet av olyckor och ohälsa. 
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Sökord och resultat 
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LIBRIS-sök HÄLSORISKER utom RADON 
(utom typ industri, arbetsmiljö, ekologi; andra byggnadsverk än normala bostäder; utgivet 
före typ 1970; etc) (Harvard-format) (vid behov gallrat efter språk och ämne) 
 
sökord  antal sidor antal träffar avgränsning 
buller + bost* 1,5 30 
legionella  < 0,5 5 svenska 
trångbo*  < 0,5 2 samhälls- och rättsvetenskap 
stress + bost* < 0,5  svenska 
stress + boe*  < 0,5 9 
elektromagn* + bost* < 0,5 10 svenska 
nanote* + bost* - 
 
 

• buller + bost*  30 träffar 
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• legionella  5 träff 
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• trångbo* 2 träff 
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LIBRIS-sökningar SPECIFIKA OLYCKOR utom brand 
(utom typ industri, arbetsmiljö, ekologi; andra byggnadsverk än normala bostäder; utgivet 
före typ 1970; etc) (Harvard-format) (vid behov gallrat efter språk och ämne) 
 
sökord  antal sidor antal träffar 
fallskad*   1 17 
fallolyck*  1 17 
fall + bost*   … 
klämskad*   - 
klämolyck*   - 
skärskad*   - 
skärolyck*   - 
förgift* + bost* < 0,5 1 
förgift* + boe* - 
gift + bost*  - 
drunk + bost* - 
drunk + boe*  - 
 
 

• fallskad* 17 träffar 

Bjärås, G. & Widlund, G. (1987).  Olycksfallsskademönstret i Södertälje kommun : resultat 
från en registrering under två perioder 1987 . Sundbyberg: Hälsovårdsenheten, Nordvästra 
sjukvårdsområdet, Stockholms läns landsting : Vårdcentralen Kronan [distributör] 

Elffors, L. (1999).  Hip fractures : a European perspective . Diss. (sammanfattning) Stock-
holm : Karol. inst. 

Hansen, L. (2007).  Gör vi vad vi vet? Vet vi vad vi gör? : en litteraturstudie om fallskador 
bland äldre i eget boende . Malmö: FoU-enheten, Stadskontoret, Malmö stad 

Hökby, A. & Sadigh, S. (2001).  Säkra seniorer : en metodbok för att förebygga fallskador 
hos äldre . Stockholm: Socialmedicin, Stockholms läns landsting 

Hökby, A. (2001). Fallskada hos äldre : betydelsen av vissa sociala faktorer. Examensarbete 

Hökby, A., Sadigh Andersson, S. & Andersson, R. (1996).  Säkra seniorer i Sundbyberg : 
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• fallolyck* 17 träffar 
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• förgift + bost* 1 träff  

Lövberg, M. (1992).  Olycksfallsregistrering inom Bohuslandstinget : rapport. 1 : 1990 . Gö-
teborg: M.-L. Lövberg, Bohuslandstinget 
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Bilaga 2. Intervjuunderlag 
Räddningsverket  enhetschef 
Boverket   arkitekt SAR/MSA 
SABO   byggtekniskt sakkunnig 
BQR, Rådet för byggkvalitet vd 
Hyresgästföreningen  sociolog och boendeforskare 
 
Stockholmshem  regionchef 
Veidekke Bostad  utvecklings- och miljöchef  
Länsförsäkringar  byggskadespecialist 
Konsumentverket  enhetschef  
Elsäkerhetsverket  överinspektör och enhetschef 
 
Barnombudsmannen  utredningsansvarig  
Nordisk Hemservice  verksamhetschef; samordnare 
Centrum för hälsa och byggande, KTH professor i arbetsskadeprevention 
Patchwork   arkitekter  
 
fokusgrupp: människor i olika stadier av livet, deras värderingar rörande risk och säkerhet i 
boendet. 

Frågor efter delteman 
Deltema 1 – Hur kommer man att bygga i framtiden? 
1.0 Hur arbetar X med frågor om säkerhet i boendet?  
1.1 Vilka olycks- och hälsorisker i boendet ser X som de vanligaste och/eller allvarligaste för 

närvarande? Vilka är särskilt viktiga att förebygga? 
Hur arbetar X med att förebygga dessa risker? 

1.2 Vilka risker diskuteras idag och vilka bedöms vara av intresse för byggandet på 
15-20 års sikt?  
Vilken vikt ger man säkerhet mot olyckor och ohälsa i förhållande till andra värden, som 
ekonomi, estetik, tillgänglighet och miljö?  

1.3 Hur explicit diskuteras boenderelaterade olycks- och hälsorisker i X:s verksamhet?  
Vilken vikt ger man i så fall dessa risker i förhållande till andra värden, som ekonomi, es-
tetik, tillgänglighet och miljö? 

1.4 Hur stora är behoven av anpassning av befintliga bostäder för hemvård av äldre? Vilka 
konsekvenser kan ett omfattande ombyggnadsbehov få? 
Hur ser X på äldres speciella behov, att förhindra fallolyckor, underlätta för vårdpersonal, 
larm?  

1.5 Diskuteras konsekvenser av den förväntade klimatförändringen? 
1.6 Ljudisolering i befintligt bestånd, behövs det? Ska det göras? 
1.7 Arbetar X med säkerhetsfrågor inom utbildningarna för byggare, arkitekter, förvaltare och 

dylikt? Finns det enligt er erfarenhet brister i utbildningarna i fråga om säkerhet, tex att 
regnskydda byggmaterial, utforma fuktsäkra konstruktioner, välja halk- och emissionsfria 
material… 

1.8 Diskuteras hur införande av nanoteknologiska tillämpningar påverka säkerheten 
i boendet?  
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1.9 Hur ser framtidens förvaltning ut? Hur ska beståndet utvecklas? 
Ser ni några nya slags risker? Hur planerar ni för bostadsrättsföreningarnas förvaltning? 

1.10 Byggbranschens förmåga till anpassning framhålls nu som dålig, vad händer i framtiden? 
1.11 Vad inbegrips i ”byggkvalitet” år 2020?  
1.12 Hur kommer bostadens el- eller kraftsystem för bostäder att se ut om 
15-20 år jämfört med idag? 
Vad/vilka apparater kommer man att driva i framtidens bostad?  
Vad kommer det här att kunna ge för möjliga olycks- och hälsorisker?  

Deltema 2 – Vad finns i bostaden? 
2.1 Vad kan boende på 15-20 års sikt tänkas fylla sin bostad med? Alltså möblemang, utrust-
ning, dekoration och annat som kan antas bidra till förhöjd estetik och trivsel.  
2.2 Vad inbegrips i ”inredningskvalitet” år 2020?  
2.3 Vilka ”skyddande faktorer” (mot olyckor) kan byggas in i bostäder och vilka beror på lös 
inredning som anskaffas av de enskilda boende?  
2.4 Hur explicit diskuteras inredningens betydelse för personrelaterade olycks- och hälsoris-
ker? 
2.5 Hur kan allt detta påverka risken för personrelaterade olycks- och hälsorisker? 
2.6 Hur kan inredning och utrustning i hemmen allmänt sett utvecklas för att förebygga 
olycksfall och hälsorisker? Särskilt; hur kan olycksfall bland äldre förebyggas med hjälp av 
ICT-teknik?  
2.7 Innebär alltmer elektronisk utrustning nära människor några hälsorisker?  
2.8 Kan trångboddhet orsaka särskilda risker?  

Deltema 3 – De boendes preferenser och aktiviteter i bostaden 
3.1 Vilka behov och aktiviteter kan komma att utvecklas i boendet för olika boendekategorier 
(boendeformer, hushållsgrupper, åldersgrupper)? Vad kommer de framtida boende att vilja 
kunna göra i sina bostäder?  
3.2 Vad finns det för tendenser för olika former av kategoriboenden, och möjliga konsekven-
ser av dessa? Finns det några nya, framväxande boendekategorier?  
3.3 Vad inbegriper olika kategorier boende i ”kvalitet i boendet” år 2020? Vilka värden och 
kvaliteter diskuteras idag, och vilka motsvarande bedöms vara av intresse för boendet på 15-
20 års sikt?   
Ingår säkerhet som ett av dessa värden? Vilken vikt ger framtida boende i så fall detta i för-
hållande till andra värden? 
3.4 Ser ni någon utveckling mot att boende skulle vara mer intresserade av att förebygga 
olycksfall och ohälsa i hemmet i framtiden?  
3.5 Hur explicit diskuteras personrelaterade fysiska olycks- och hälsorisker i X:s verksamhet?  
3.6 Hur stora är behoven av anpassning av befintliga bostäder för hemvård av äldre? Vilka 
konsekvenser kan ett omfattnade ombyggnadsbehov få? 
3.7 Vilken roll kan bostaden spela för folkhälsomålet att fysisk aktivitet ska öka?  
3.8 Vilka behov och aktiviteter i boendet är viktigast ur riskperspektiv för olika boendekate-
gorier (boendeformer, hushållsgrupper, åldersgrupper)?  
3.9 Finns det några tendenser till nya eller förändrade olycks/hälsorisker relaterade till bostä-
der för barn/ungdomar?  
3.10 Hur värderar olika grupper (föräldrar, skola och barnomsorg, myndigheter etc) säkerhet 
jämfört med andra värden såsom ekonomi, estetik, miljö och tillgänglighet? 
3.11 Löper ungdomar några särskilda olycks/hälsorisker relaterade till bostäder? 
3.12 Finns det några tendenser till nya eller förändrade olycks/hälsorisker relaterade till bo-
städer för äldre? Hur hanteras dessa eventuella risker inom X:s verksamhet? 
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3.13 Har hemtjänsten någon särskild uppgift att förebygga äldres fallskador eller andra olyck-
or i hemmet? 
3.14 Vad är de största riskerna med dementa? 
3.15 Finns det rutiner för hur man ska städa och tvätta hos de äldre, för att upprätthålla hygie-
nen även när flera olika personer kommer och gör dessa sysslor?  
 
Fokusgrupp (människor i olika stadier i livet och olika hushållssammansättningar) 
1. Beskriv hushåll och bostad 
2. Har du några erfarenheter av olycksfall eller skada/ohälsa som du (eller någon i ditt hus-
håll) fått hemma? Vad hände? Hur? Vad blev det för skada? Var i bostaden? Gjorde du något 
för att förhindra att det upprepades? Gjorde detta att du började tänka mer på risker i boendet? 
Hur/vad tänkte du då? 
3. Har du tänkt på några risker i boendet, något du inte har råkat ut för? Har du gjort något för 
att förebygga någon typ av olycka eller skada? 
4. Vad tycker du i allmänhet kan vara riskfyllt i boendet? Är lagar, regler och information 
tillräckliga? 

Deltema 4 – Den politiska styrningen av byggandet 
4.0 Ser man på regelverk och lagstiftning som tillräckliga för att skydda boende mot olyckor 
och ohälsa?  
4.1 Hur kan olyckor och hälsorisker i boendet förebyggas genom lagstiftning och övriga re-

gleringar?  
4.2 Vilka lagar och förordningar har styrt säkerheten med avseende på olycks- och hälsorisker 

i bostäder under de senaste 30 åren?  
4.3 Vilka trender kan urskiljas rörande säkerhetstänkande och bostäder inom den politiska 

styrningen?  
4.4 Hur ställer sig staten till ansvarsfördelning och reglering av bostadsmarknad och byggin-

dustriell verksamhet? Hur har det förändrats de senaste 20 åren? Hur kommer det att se ut 
om 15-20 år?  

4.5 Vilka signaler ges från EU-systemet och de tunga aktörerna på den europeiska bygg- och 
bostadsmarknaden?  

4.6 Vad betyder decentraliseringstendensen för samhällets möjligheter att påverka utveckling-
en mot färre olyckor och mindre hälsorisker? Ett konkret exempel; vad kommer den 
minskade andelen hyresbostäder att innebära för säkerhet i bostaden, när en samlad kom-
petens inom bostadsförvaltning splittras upp alltmer?  

4.7 Har utvecklingen lett till mindre samhällelig kontroll över riskerna i bostadsmiljön?  
4.8 Ser ni på regelverk och lagstiftning som tillräckliga för att skydda boende mot olyckor och 

ohälsa? 
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