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Sammanfattning 

En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så 

självständigt som möjligt i sitt eget hem. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m., har 

utvecklats med det syftet. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag varierar kraftigt mellan Sveriges 

kommuner. 

Syftet med den här avhandlingen var att undersöka om dessa kostnadsvariationer kunde härledas till 

statistiskt mätbara kommunala bakgrundsfaktorer eller om de kunde relateras till arbetsprocessen i 

kommunen. Syftet var också att undersöka hur de som genom sitt arbete är berörda av 

bostadsanpassning tycker att handläggningsprocessen fungerar i praktiken.  

Studien delades in i tre delstudier. Första delstudien undersökte om kostnadsvariationerna för 

bostadsanpassningsbidraget kunde härledas till statistiskt mätbara kommunala variabler. Delstudie 

två genomfördes med en kvalitativ inriktning. Här valdes att studera hur personer, som på olika sätt 

är involverade i eller påverkas av processen kring bostadsanpassning, resonerar och arbetar. I 

delstudie tre var inriktningen att, utifrån tidigare delstudier, identifiera områden i 

bostadsanpassningsprocessen där det fanns utrymme för förbättringar. Delstudie tre utformades som 

en postenkät som skickades till närmare hundra bostadsföretag och ungefär lika många handläggare 

av bostadsanpassningsbidrag. 

I enlighet med tidigare studier var det svårt att finna några statistiskt mätbara kommunala 

bakgrundsvariabler som förklarade större delen av variationerna i kostnad för bostadsanpassning. 

Dock visade sig tre av variablerna ha ett statistiskt signifikant samband som till viss del förklarade 

skillnaderna. Dessa var andelen äldre, över 80 år, i befolkningen, kommunens resultat och 

prisutvecklingen på småhus i regionen under de senaste 20 åren. Långvarigt vänsterstyre ser enligt 

resultaten i denna studie ut att ha ett visst samband med högre kostnader för bostadsanpassning. 

Kommuner i norra Sverige hade med betydligt större sannolikhet höga kostnader för 

bostadsanpassning än låga. Ur resultatet i studien kan man utläsa att ”mjukare” faktorer som 

kommunkultur, människosyn och politiska ställningstaganden troligen är betydande i 

sammanhanget. Majoriteten av handläggarna som deltog i intervjustudien ansåg att 

handläggningsprocessen kring bostadsanpassning var för tidskrävande och att för tungt ansvar lades 

på den sökande. Handläggarna i kommunerna förenklade processen för att möta dessa två 

omständigheter. Det finns omfattande bristerna i dokumentationen kring ärendena.  

Fastighetsägarna uppger att den anpassning som de oftast nekar är åtgärder i badrum. Den 

huvudsakliga anledningen till att man nekar är risken för följdskador och att det är dyrt att återställa 

bostaden när den boende inte längre är i behov av anpassningen. Ett sätt att förbättra samarbetet 

mellan fastighetsägare och handläggare i kommuner där anpassningar ofta nekas, kan bland annat 

vara att ge fastighetsägarna bättre insyn i anpassningsprocessen och bättre kontroll över de åtgärder 

som genomförs i deras bestånd.  

  



Summary 

A disability is described as reduction of a person’s physical, mental or intellectual capacity. A 

disability is the limitation that a person’s reduction in functional capacity inflicts on him or her in 

relation to the surrounding environment. In Sweden, the aim is to enable people to live as 

independently as possible in their own homes. Act (1992:1574 ) on housing adaptation allowances 

etc., has been developed for this purpose. The cost of housing adaptation allowances vary widely 

between municipalities in Sweden. 

The aim of this thesis was to investigate whether the cost variations could be attributed to 

statistically measurable municipal background factors or whether they could be related to the work 

processes in the municipality. The aim was also to examine how those who are professionally 

involved in housing adaptation errands consider the grant process to work in reality. 

The study was divided into three parts. The first part examined if the cost variations for housing 

adaptation grant could be attributed to statistically measurable local variables. Study two was 

performed with a qualitative approach. People whom in various ways were involved in or affected 

by the process of home modification were asked to describe their thoughts and the chosen work 

processes. In study three the orientation was based on previous empirical studies in order to identify 

areas in the home modification process where there was room for improvement. Study three was 

designed as a mail survey sent to nearly one hundred housing companies and about as many officers 

of housing adaptation allowances. 

In accordance with previous studies, it was difficult to find any statistically measurable municipal 

background factors that explained most of the variations in the cost of home modifications. 

However, three of the variables turned out to have a statistically significant association, which 

partly explained the differences. These associations were the proportion of elderly, over 80 years, in 

the population, the financial results of the municipality and the increase in housing prices in the 

region over the past 20 years. Long term left wing political stance seems to have some correlation 

with higher costs for home modifications, according to the results in this study. Municipalities in 

the northern parts of Sweden were significantly more likely to have higher cost of housing 

adaptation. The results of the study indicate that "softer" factors such as local culture and political 

stance are probably significant for this context. The majority of the administrators who participated 

in the interview study found the handling process of home modification too time consuming and 

that the applicant was forces to take on too much responsibility. The administrators of the 

municipalities simplified the grant process to meet these two conditions. There are major 

shortcomings in the documentation of grant cases.  

Property owners claim that the adaptations they usually deny in their property stock are those in 

bathrooms. The main reason for the refusals was the risk of collateral damage and that it is 

expensive to restore apartments when the resident is no longer in need of the adaptation. Ways to 

improve cooperation between property owners and municipal administrators, if adaptations are 

often denied, can include giving property owners more insight in the process of adaptations, and 

better control over the actions carried out in their housing stock.  
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1. Inledning 

1.1. Att leva med funktionshinder 

En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen (definition Socialstyrelsen 2007). Hur mycket funktionshindret 

påverkar personens dagliga liv är alltså starkt relaterat till hur kringmiljön ser ut i kombination med 

vilken form av funktionsnedsättning personen är drabbad av. Exakt hur många som lever med en 

funktionsnedsättning i Sverige idag är svårt att uppskatta. Det beror på vad man räknar in och i 

vilken grad funktionen ska vara nedsatt. Statistiska Centralbyrån uppskattar i en rapport att drygt 

900 000 personer mellan 16-64 år i Sverige har en funktionsnedsättning1, och hos mer än hälften av 

dem är den så allvarlig att den påverkar arbetsförmågan. Andelen personer med 

funktionsnedsättning ökar med stigande ålder. Bland personer som är äldre än 65 år, är 

funktionsnedsättningar betydligt vanligare. Bland personer mellan 65-69 år har drygt 20 % ett 

rörelsehinder, i åldersgruppen över 85 år har den siffran stigit till över 60 %. Samma tendenser kan 

ses för exempelvis hörselnedsättningar, problem med synen och nedsatt kognitiv förmåga.[2]. 

Världshälsoorganisationen, WHO, skriver i sin rapport ”World report on disability” att personer 

med funktionsnedsättning ofta tjänar sämre än personer som inte har någon funktionsnedsättning, 

har ökade levnadskostnader och i högre utsträckning lever under sämre ekonomiska förutsättningar. 

Barn med funktionsnedsättning deltar mindre i skolundervisning.[3]. 

1.1.1. Olika funktionsnedsättningar 

Funktionsnedsättningar kan delas in i fysiska och kognitiva. De fysiska är alltså kopplade till de 

fysiska, kroppsliga funktionerna och kan vara nedsättningar i rörelseapparaten samt syn- och 

hörselskador. Även allergier och astma kan klassas som en funktionsnedsättning. Kognitiva 

svårigheter kan vara demenssjukdom, läs- och skrivsvårigheter eller andra tillstånd som gör det 

svårt för den drabbade att ta in och tolka information av olika slag. Världshälsoorganisationen har 

skrivit en klassifikationsrapport rörande funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som 

Socialstyrelsen gett ut i en svensk version [4]. Målet är att ”erbjuda ett samlat och standardiserat 

språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd” (sid 10, [4]). Under 

kategorin funktionstillstånd och funktionshinder anger man de kroppsfunktioner som kan vara 

påverkade av en funktionsnedsättning. Medräknat är: psykiska funktioner, sinnesfunktioner och 

smärta, röst- och talfunktioner, hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystems- och 

andningsfunktioner, matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner, 

funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner, neuromuskuloskeletala och 

rörelserelaterade funktioner, funktioner i huden och därmed relaterade strukturer.  

Påverkan i rörelseapparaten är den vanligast förekommande funktionsnedsättningen och berör 

ungefär en tredjedel av de drabbade [5]. 

                                                 
1 Med funktionshinder menas i denna undersökning att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, 

rörelsehinder, allergi eller någon form av psykiskt funktionshinder. Det kan också vara att man har diabetes, hjärt-

lungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. 1. Statistiska 

Centralbyrån, Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2006, in Information om utbildning och 

arbetsmarknad 2007. 
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1.1.2. Boendemiljö, livskvalitet och konsekvenser för det vardagliga livet 

Ett funktionshinder kan påverka livet mycket eller lite beroende både på arten och på omfattningen 

av funktionsnedsättningen samt vilket stöd som finns att tillgå och hur miljön kring personen ser ut. 

Att ständigt vara beroende av andra för att klara sitt dagliga liv kan ha stor inverkan på känslan av 

integritet och ge efterverkningar för det psykiska måendet [5]. 

Boken Bygg ikapp [6] har som syfte att fungera som rådgivande handbok vid byggnation för att nå 

en så god tillgänglighet och användbarhet som möjligt för personer med funktionshinder. 

Författaren menar att anledningarna till att man bör göra den byggda miljön och samhället som 

helhet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning är flera. Ett hållbart samhälle definieras av 

att alla, så långt som möjligt, kan delta i samhällslivet, men också att en tillgänglig miljö är en 

mänsklig rättighet. Sverige har sedan januari 2009 förbundit sig att följa FNs konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bland annat finns ett flertal kapitel som rör 

frågor som är kopplade till livskvalitet och boende. Exempel är; rätten till liv, frihet och personlig 

säkerhet, rätt till fri rörlighet och att leva självständigt, yttrandefrihet och respekt för privatlivet 

samt levnadsstandard och deltagande i offentligt liv och kulturliv. Forskning stödjer detta och sju 

tröskelfaktorer har föreslagits som grundläggande för en bostad som främjar en känsla av värdighet 

och livskvalitet [7]. Dessa skulle vara att kunna skapa meningsfulla relationer, att ha tillgång till 

gemenskap och samhällsliv, att ha möjlighet till kontroll över dagliga aktiviteter, att kunna utveckla 

sin uttrycksförmåga och självbild, att ha respektfulla relationer med vårdare, att ha möjlighet att 

delta i skola, arbete och fritidsaktiviteter samt ha tillgång till fysisk och psykisk trygghet. Många av 

dessa faktorer påverkas av en otillgänglig eller farlig miljö. 
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2. Bakgrund 

2.1. Lagstiftning 

All offentlig verksamhet är på olika sätt reglerad i lagar och förordningar. 

Bostadsanpassningsbidraget är inget undantag och handläggningen påverkas av flera olika lagar och 

förordningar. 

2.1.1. Övergripande lagstiftning 

Kommunallagen (1991:900) är den lag som styr kommuner och landstings befogenheter och 

organisation. All kommunal verksamhet är styrd av denna lag. Socialtjänstlagen (2001:453) är en 

grundpelare inom det sociala arbetet i kommuner och landsting. Lagen reglerar socialtjänstens 

arbete, men även andra förvaltningar om dessa arbetar med social verksamhet. Bostadsanpassning 

som kommunal uppgift ligger inte nödvändigtvis under socialtjänsten, utan kan lika gärna 

administreras av, till exempel, stadsbyggnadsförvaltning eller liknande [8]. I paragraf ett i 

Socialtjänstlagen står att: 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Det kan starkt kopplas till syftet med bostadsanpassningsbidraget, vilket kommer att framkomma 

senare. Även femte paragrafen i femte kapitlet i samma lag är av särskilt intresse i detta 

sammanhang. Där står att: 

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver 

det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service… 

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och 

annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). 

Kommunernas tjänstemän är också skyldiga att stödja kommunens medborgare i kontakten med 

myndigheten i den utsträckning det anses nödvändigt med avseende på den enskildes behov. Detta 

regleras i Förvaltningslagen (1986:223). Det innebär att de ska finnas till hands för att ge 

upplysningar, råd och vägledning. Det kan handla om att hjälpa en person att få kontakt med rätt 

person på myndigheten eller att vara behjälplig vid frågor om hur man går tillväga för att ansöka om 

stöd eller dylikt. 

2.1.2. Lagen om bostadsanpassningsbidrag m. m. 

I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. 

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m., har utvecklats med det syfte som anges i 

första stycket;  

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med 

funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 
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Bostadsanpassningsbidraget i sin ursprungliga form infördes 1959. Den nuvarande lagen är från 

1993 och den uppdaterades senast år 2000. Boverket är den ansvariga myndigheten. Sverige har 

också en omfattande lagstiftning kring tillgänglighet, för personer med funktionsnedsättning, i 

nybyggnation och vid mer genomgripande renoveringar eller ändringar i en byggnad. Den omfattar 

ett eget kapitel i Boverkets Byggregler (Regelsamling för byggande, BBR, 2012) precis som regler 

för bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet 

vid användning och energihushållning. Den svenska regeringen har beslutat att alla svenska 

medborgare ska betraktas likvärdiga och bör ha samma möjligheter att leva så självständigt som 

möjligt. Regeringen har till exempel beslutat att Sverige ska följa FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidraget är ett pengabidrag som 

administreras av kommunerna.  

Boverket har rollen att övervaka hur kommunerna hanterar bidraget dessutom fungerar de som en 

remissinstans i förvaltningsdomstolarna kring rättsfall gällande bostadsanpassning. De samlar 

statistik om bidraget, och har skrivit en handbok [9] som hjälp för handläggarna i kommunerna. 

Handboken finns även i en webbversion [10]. Denna handbok ger vägledning om hur lagen ska 

tolkas och exempel från verkliga rättsfall för att illustrera hur man kan göra riktiga bedömningar i 

olika typer av ärenden. Handboken presenterar de regler och den praxis som rör lagen (1992:1574) 

om bidrag till bostadsanpassning.  

Behovet av anpassning uppkommer ofta som en följd av skada eller sjukdom. Den person som 

ansöker om bidrag skickar en ansökan till kommunen. I ansökan ska den sökande fylla i varför han 

eller hon har ett behov av anpassning, vilken typ av anpassning som krävs, vissa fakta om den 

aktuella bostaden, och annan information som behövs för att handläggaren ska kunna bedöma om 

anpassningen bör godkännas helt eller delvis, alternativt avslås. Ansökan ska också innehålla ett 

intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som beskriver hur den sökandes 

funktionsnedsättning påverkar exempelvis aktiviteter i det dagliga livet (ADL), såsom bad, 

toalettbesök, matlagning, att ta sig runt i det egna hemmet och så vidare. Intyget ska också visa att 

funktionsnedsättningen är långvarig eller bestående. Till ansökan ska en kostnadsuppskattning 

bifogas, baserad på en eller flera anbud från hantverkare, på hur mycket anpassningen kommer att 

kosta att genomföra. Om det behövs, till exempel när ansökan rör en större anpassning, bör ritningar 

av bostaden bifogas ansökan. Om den sökande inte äger sin bostad ska det även finnas ett intyg om 

godkännande från fastighetsägaren att anpassningen får genomföras. Handläggaren på kommunen 

använder därefter informationen för att avgöra om ansökan ska beviljas. Om handläggaren inte 

känner att den information som lämnats är tillräcklig kan de välja att göra ett hembesök för att 

ytterligare bedöma situationen. Om bidraget beviljas ska den sökande informeras om hur mycket 

pengar det gäller och därefter får personen beställa jobbet från den valda entreprenören och använda 

pengarna för att betala dem. Kommunens handläggare har en skyldighet att hjälpa den sökande med 

ansökningsprocessen om han eller hon vill eller behöver hjälp, i enlighet med förvaltningslagen 

(1986:223) § 4. Beslutet kan överklagas. All information kring rutiner och regler för 

bostadsanpassningsbidraget kan hittas i sin senast uppdaterade version på Boverkets hemsida [10]. 

2.2. Demografisk utveckling 

Den demografiska utvecklingen i Sverige kommer, om inget oförutsett sker, att genomgå en 

förändring i åldersfördelningen inom den närmaste framtiden. De stora barnkullarna, födda på 1940 

och 50-talet går i pension och under en femtioårsperiod kommer antalet personer över 65 år att öka 
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från ca 19 % 2011 till 25 % år 2060. Det här kanske inte verkar vara en överväldigande ökning men 

det intressanta är den demografiska försörjningsbördan. Denna faktor visar hur många människor i 

åldersspannet 20-64 år, de som mest sannolikt arbetar och betalar skatt, som måste försörja den 

yngre och äldre befolkning. Den faktorn kommer att öka från cirka 0,71 till 0,92 mellan åren 2011 - 

2060. [11]. Det innebär att år 2060 kommer varje person i arbetsför ålder teoretiskt att behöva 

försörja ytterligare en person. Och då har man inte räknat bort alla dem mellan 20-64 år som av 

någon anledning inte arbetar. En rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier visar att bland 

personer mellan 16-64 år arbetar endast 61 % en teoretisk heltidstjänst. Detta förklaras av sjukdom, 

förtidspension, föräldraledighet, deltidsanställningar, studier eller liknande. [12]. Det här innebär en 

praktisk försörjningsbörda som är ännu högre.  

Vilka konsekvenser får det här? Redan på 1980-talet hade Sverige den högsta andelen personer över 

65 år i världen. Det var en följd av en snabb ökning i denna åldersgrupp under 1970-talet. Visst 

ledde det till en viss minskning av BNP, men det var ingen större katastrof. Beroende på hur 

Sverige väljer att möta de kommande demografiska förändringarna kan utfallet bli olika. Om en 

välfärdsnivå motsvarande den som existerar idag ska upprätthållas och de verktyg som finns 

tillgängliga i dagsläget används, kan det exempelvis innebära en skattehöjning. Om politikerna 

väljer att utveckla välfärdsstaten till att styras av mer privata aktörer skulle det innebära ett större 

ansvar för alla medborgare att själva spara och teckna privata försäkringar. En annan möjlig 

inriktning är att ett ökat ansvar läggs på dem som arbetar att försörja sina åldrande släktingar och ta 

hand om dem mer praktiskt. [13]. Vilken väg politikerna än väljer att gå är en grundförutsättning, i 

dag likväl som i framtiden, att Sveriges invånare får så mycket värde och nytta för skattepengarna 

som möjligt. Dessutom måste Sveriges medborgare välja vilken typ av välfärdsstat man vill ha. Vill 

vi behålla vårt, nästintill, unika socialdemokratiska välfärdssamhälle eller ska det förändras? 

2.3. Att åldras hemma 

När man åldras ökar risken att drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning för varje år, särskilt 

efter det att man fyllt 80 år. Den första förmågan som påverkas är ofta möjligheten att röra sig, följt 

av nedsättningar i den kognitiva förmågan och möjligheten att sträcka ut armarna för att greppa 

något. I åldern 65-69 har ca 20 % ett funktionshinder i rörelseorganet, när de når 80 år är mer än 

45 % drabbade och ytterligare fem år senare har procenttalet ökat till mer än 60 %. [2]. Definitionen 

för begreppet funktionshinder har debatterats i olika forum [14] men i denna avhandling definiera 

det som att funktionshinder uppstår för en viss aktivitet när det finns ett glapp mellan personlig 

kapacitet och omgivningens krav, enligt Verbrugge och Jette [15]. I hemmet skulle detta kunna 

innebära att en utsatt boendemiljö leder till att personen med funktionsnedsättning känner sig ännu 

mer sårbar [16]. En hel del svensk forskning finns kring hur äldre upplever hemmiljön, eventuella 

hinder i den och hur bostadsanpassning påverkar deras uppfattning om bostaden. En sådan studie 

[17] visade, att trots att antalet tillgänglighetshinder i bostaden var relativt konstant eller till och 

med minskade under studieperioden hos forskningspersonerna. Trots det så gjorde den ökade 

förekomsten av funktionsnedsättningar över tid att upplevelsen av att ha tillgänglighetsproblem 

ökade. Man menar att bättre kunskap kring vilka typer av tillgänglighetshinder som kommer att 

utgöra problem i hemmet över tid, kan förbättra möjligheterna att tillgodose äldres behov av 

funktionella och säkra bostäder på sikt. En av forskarna bakom studien har bland annat utvecklat ett 

svenskt inventeringsverktyg som kallas Housing Enabler (http://www.enabler.nu) för att på ett 

vetenskapligt metodiskt sätt analysera hemmiljön inför en bostadsanpassning. En australiensisk 
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studie visar att det rum i huset som hade den högsta andelen säkerhetsrisker var badrummet, följt av 

kök och trappor. Av deltagarna i en studie hade så många som 66 % av de äldre en säkerhetsrisk i 

badrummet [18]. En studie som undersöker fall och relaterade skador bland äldre kvinnor, beskrev 

en fallfrekvens på över 50 % under en ettårsperiod. Kvinnorna i studien var 75 år eller äldre vid 

tiden för undersökningen.[19]. Kostnaden för fallrelaterade skador i Sverige varje år beräknas till 

ungefär 14 miljarder kronor i direkta och indirekta kostnader, för att inte tala om det mänskliga 

lidandet till följd av dem [20]. Förutom risken för skador finns en icke försumbar risk för dödsfall 

när en äldre person faller. Under 2011 dog 875 personer av en skada direkt relaterad till ett fall, av 

dem var 722 äldre än 75 år.[21]. Bostadsanpassning har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att 

förebygga fall bland äldre [22-24]. 

2.4. Kommunala förutsättningar 

Sveriges kommuner har så kallat självbestämmanderätt, det framgår av Svensk författningssamling 

1974:152, 1. Kap 1§ som beskriver Statsskickets grunder. Det har det lett till variationer i vilken 

service som ges medborgarna samt omfattning av och kostnaderna för den. Sverige, liksom många 

andra länder, har dessutom gått mot en avfolkning av landsbygden och ökad inflyttning till 

storstadsregionerna. Detta har lett till ojämlika villkor gällande ekonomi, befolkningsunderlag och 

servicebehov [25-27].  

2.4.1. Tillgänglighet i det byggda beståndet 

Ett funktionshinder definieras alltså som en konflikt mellan en persons förmåga och omgivningens 

utformning. Så vilka faktorer ger upphov till konflikter av det här slaget i den byggda miljön i 

Sverige? Mer än 88 % av svenska bostäder är byggda efter 1912, med en topp åren 1946-1980. 

Cirka 54 % av alla bostäder som finns i Sverige idag är byggda under denna tidsperiod. Samma 

tendenser kan ses i flera andra Europeiska länder. [28]. Regler och föreskrifter rörande den byggda 

miljön, strukturerade på ett liknande sätt som i dag, har funnits sedan 1947. Den första versionen av 

de officiella byggreglerna hette BABS 46 och vann laga kraft den 1 januari 1947. Vid denna tid 

fanns det inga bestämmelser om tillgänglighet. I början av 1970 kom rapporter rörande den nya 

bostadsstandarden som skulle implementeras. Några av dem föreslog förändringar för att göra det 

möjligt för personer med rörelsehinder att bo i nybyggda lägenheter. Bland annat rekommenderades 

bredare dörrar och rymligare badrum, korridorer och kök. Det rekommenderades att hiss skulle 

installeras i hus med tre eller fler våningar och helst även i hus med två våningar. Det föreslogs 

också att alla lägenheter görs tillgängliga för rullstolsburna, även i byggnader med flera våningar 

som saknar hiss. [29, 30]. I och med den nya standarden genomfördes flera förändringar. Hiss blev 

obligatoriskt i hus med fyra våningar eller fler 1960 och 1977 inkluderades även hus med tre 

våningar eller fler i lagen. Tyvärr var detta lite för sent för att ha någon nämnvärd inverkan på de 

bostäder som byggdes under rekordåren. Byggnadseran under 1960-talet påverkades starkt av 

visionen att skapa den representativa välfärdsstaten. Detta skulle bland annat uppnås med hjälp av 

nya rymliga och moderna bostäder. Speciellt husen byggda efter år 1964, vid inledningen av det så 

kallade miljonprogrammet, är ofta välplanerade, rymliga, ljusa och har tillgång till en balkong eller 

uteplats. Miljonprogrammet initierades av den svenska regeringen för att eliminera den omfattande 

bostadsbristen och höja standarden på bostäder för de svenska medborgarna. På 1960-talet saknade 

45 % av alla bostäder badrum, efter miljonprogrammet, som avslutades 1974, hade denna andel 

minskat till endast 5 %. [31]. 
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2.5. Välfärdsstaten och bostadsanpassning i ett internationellt sammanhang 

Bostadsanpassning organiseras på många olika sätt beroende på vilket land du bor i. Detta är 

sannolikt kopplat till den övergripande vård- och omsorgsstruktur som har valts i det aktuella 

landet. I en artikel rörande sjukvård och politik skriver Raphael och Bryant att det är svårt att inte 

dra slutsatsen att folkhälsoarbetet styrs av rådande politiska ideologier. [32. Page 52]. Man kan se 

sådana tendenser när man tittar på hur länder som informerar sina medborgare om 

bostadsanpassning hanterar frågan, till exempel USA, England, Irland och de skandinaviska 

länderna. Att de informerar om saken betyder inte nödvändigtvis de stödjer eller finansierar 

anpassningar. I Irland och England, till exempel, är bidraget behovsprövat. Mindre kostsamma 

anpassningar, särskilt för äldre, kan finansieras helt av staten men oftast får den sökande betala en 

del eller större delen av kostnaden. Det finns även en begränsad mängd pengar budgeterade för 

anpassningar och lokala myndigheter kan neka finansiering om budgeten har spenderats. I USA 

finns det ingen officiell statlig finansiering av bostadsanpassningar. Anpassningar kan ske genom 

försäkringar, olika program eller privata organisationer om en person i behov inte har möjlighet att 

göra den själva. Detta är starkt kopplat till hur länderna valt att finansiera övrig vård och omsorg. 

USA har klassificerats som en liberal välfärdsstat, det innebär att medborgarna antas utgöra 

enskilda marknadsaktörer. Sociala rättigheter prioriteras inte över marknadsrelationer. De 

skandinaviska länderna räknas som socialdemokratiska välfärdsstater, till skillnad från liberala 

sådana. Dessa kännetecknas av omfattande sociala rättigheter och alla medborgare får ta del av dem 

på lika villkor. Det finns också en tredje typ av välfärdsstat enligt Myles och Quadagno, och det är 

den konservativa korporativistiska, eller kristdemokratiska. Den är främst representerad på den 

europeiska kontinenten. Inkomstöverföringar i tillräcklig utsträckning för att täcka de finansiella 

behoven för den huvudsakliga försörjaren i familjen är fokus.[33]. De utmärkande dragen för de 

olika typerna av välfärdsstater tycks korrelera väl till de system som valts för bostadsanpassning i 

respektive land. Enligt den politiska agendan är Sverige en typisk socialdemokratisk välfärdsstat. 

Men det finns en motsägelse i det svenska systemet, nämligen beslutsnivåerna hos de styrande 

myndigheterna. Det finns tre nivåer, nationell, regional och lokal. På lokal nivå är kommunerna det 

styrande organet. Kommunerna har stor självbestämmanderätt, det anges i den svenska grundlagen. 

De har stor kontroll över vilka tjänster som tillhandahålls och hur de utförs. De kan ta ut skatter och 

avgifter för olika tjänster som tillhandahålls. Varje kommun beslutar hur statliga och andra 

finansieringskällor ska fördelas över de tjänster som tillhandahålls, t.ex. barnomsorg, äldreomsorg, 

hemtjänst arbetslöshetsstöd och så vidare.[34]. Detta har lett till variationer i servicenivå och 

utgifter inom olika områden. Ett flertal studier har genomförts som undersöker hur autonomin har 

påverkat universalismen i tillhandahållna tjänster [35-39]. Variationer i kostnaden och antalet 

bostadsanpassningsbidrag per kommunmedborgare kan ses för bostadsanpassning. I Sverige 

ansvarar alltså kommunerna för samhällsservice, omsorg och viss hälso- och sjukvård. Landstingen, 

som representerar den regionala nivån i samhällsstrukturen, står för hälso- och sjukvård, tandvård 

och kollektivtrafik. Det finns en viss överlappning vad gäller ansvarsfördelningen av hälso- och 

sjukvård mellan kommuner och landsting, och graden av överlappning varierar mellan olika 

områden i Sverige. Bostadsanpassning ligger dock alltid under kommunens ansvar. Den svenska 

modellen för bostadsanpassningsbidrag skiljer sig från den i flera andra länder eftersom ingen 

kostnad läggs på den sökande. I England och Irland finns finansiering tillgänglig, men den är 

behovsprövad och delar av kostnaderna måste nästan alltid betalas av den sökande [40]. Svenska 

kommuner kan inte neka någon som uppfyller kriterierna bidrag på grund av bristande finansiering. 
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Även detta är vanligt i exempelvis England [40]. Kostnaden för bostadsanpassning i Svenska 

kommuner kan därför teoretiskt bli oerhört hög. 

2.6. Kostnad för bostadsanpassning och annan social service 

Kostnaden för bostadsanpassning per person som fått bidraget är låg om man jämför med 

kostnaderna för andra omsorgstjänster, se figur 1 nedan[41, 42]. Trots detta kostar det mycket 

pengar att erbjuda bostadsanpassning, 1036 miljoner kronor under 2011 [41]. Statistiska 

Centralbyrån [43] skriver att under de kommande tio åren kommer antalet personer över 65 år att 

öka med 22 %. Fram till år 2050 kommer antalet personer i åldrarna 80 år eller äldre att ha 

fördubblats. Enligt Boverket [44] nyttjades 71 % av bidragen under år 2010 av personer över 70 år.  

 

Figur 1: Kostnad per person som nyttjar servicen 

Kommunerna använder bostadsanpassning som ett verktyg i den sociala omsorgen i syfte att 

anpassa hemmiljön till de sökandenas behov för att möjliggöra för dem att leva så självständigt som 

möjligt. Ofta finns det också en underliggande önskan att förebygga och fördröja behovet av att 

flytta äldre eller personer med funktionshinder till särskilt boende och att fördröja behovet av, eller 

minimera användningen av, hemtjänst och hemsjukvård. Studier har visat indikationer på att 

anpassningarna har några av de önskade effekterna men forskning om bostadsanpassning och dess 

nytta är ganska begränsad. Det är främst två aspekter som har undersökts i tidigare studier; om det 

är möjligt att se en förbättrad livskvalitet och/eller ökade möjligheter att hantera ADL (Aktiviteter i 

det Dagliga Livet, de rutinuppgifter en person måste kunna utföra för att upprätthålla oberoendet: 

Definition från Oxford English Dictionary) och om det finns en ekonomisk vinst för samhället. Det 

har visat sig att anpassningar lönar sig i högre grad för unga och funktionshindrade. Bland de äldre 

är det möjligt att se kostnadsbesparingar genom exempelvis förebyggande av fallolyckor och 

därmed en reducering av kostnader relaterade till dessa. Det har också visat sig ha en positiv effekt 

på möjligheten till tidigare utskrivning från sjukhuset efter en olycka eller skada och färre antal 

dagar personer behöver vistas på sjukhus eller vårdhem [45-47]. Det har också beskrivits att det inte 

finns några oväntade eller alarmerande kostnadseffekter i en policy som tillåter mer omfattande 

möjligheter till bostadsanpassning. Dock var återbetalningstiden längre för hus som var svåra att 

anpassa, t.ex. byggnader utan hiss, och där det fanns stora nivåskillnader i bostaden. Detsamma 

gäller där patienten hade mycket omfattande behov av vård och stöd. [22]. 

565 904

143 367

13 600

Särskilt boende Hemtjänst Bostadsanpassningsbidrag

Kostnad per vårdtagare 2011, medel 
för riket

Kostnad per vårdtagare 2011, medel för riket
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Boverkets årliga rapporter kring bostadsanpassningsbidraget visar att kostnaderna för anpassningar 

varierar betydligt mellan Sveriges kommuner [48]. Fenomenet med variationer i kostnader 

relaterade till socialtjänsten är ett känt faktum och flera studier har utförts inom ämnet [35, 36, 38, 

49, 50]. Studierna har främst fokuserat på kostnaden för hemtjänst, institutionsvård och vårdhem. 

Man konstaterar att variationerna inte bara gäller själva kostnaden utan också omfattningen i 

nyttjandet av tjänsterna samt hur många personer som använder dem [36]. Berg et al. [51] beskriver 

att andelen personer över 80 år i Sverige som fick hemtjänst varierade från 17 % i en kommun och 

upp till 80 % i en annan. De skriver att de norra gles-och landsbygdsområdena erbjöd en större 

andel av de riktigt gamla både hemtjänst och institutionsvård. Trydegård och Thorslund [36] har 

funnit liknande variationer men menar att de bara kan hitta svaga eller icke-existerande samband till 

de variabler som de antagit ska kunna ha en inverkan på kostnaderna och fördelningen av sociala 

tjänster till äldre. De undersökta variablerna i deras studie var befolkningsstruktur (medellivslängd, 

befolkning över 80 +, medelinkomst, ohälsotal, befolkningsförändring), kommunal struktur 

(kommuntyp, handel och industri, andel arbetslösa, förvärvsarbetande kvinnor), lokal ekonomi och 

organisation (organisationsstruktur, kommunal skattesats, kommunens totala kostnader) och 

lokalpolitisk agenda och prioriteringar (vänsterpolitik, bostadsbidrag för pensionärer och 

barnomsorg). I ytterligare en studie [38] konstaterades att faktorer som hög ålder, behov av hjälp 

med dagliga aktiviteter (ADL) och ensamboende i kombination med varandra kunde förklara en hel 

del av variationerna i omfattningen av hemtjänst i kommunerna. Den viktigaste faktorn var 

ensamboende. En liknande studie [52] nämner det faktum att kostnadsskillnader för omsorg verkar 

variera slumpmässigt i mindre kommunerna. Det finns förmodligen faktorer som är svårare att 

bedöma som skulle kunna ha en effekt på kostnader och utfall för bostadsanpassning. Blomberg, 

Edebalk och Petersson [39] föreslår att kommunens organisation och kultur tillsammans med 

politisk hållning kan vara viktigt för omfattningen av hemtjänst för äldre. Thorslund, Bergmark och 

Parker [50] anser att den svenska utvecklingen mot att delegera mycket av ansvaret långt ner i 

beslutskedjan (kommunnivå) får konsekvenser i form av variationer i social omsorg. Socialstyrelsen 

skrev en rapport [53] om variationerna i kostnad för social omsorg 2007. Ett positiv samband 

(ökade kostnader) kunde exempelvis hittas mellan kostnaden per kommuninnevånare som fyllt 65 

år och; andelen äldre i befolkningen, andelen äldre med låg disponibel inkomst, andelen äldre som 

hade lång väg till en plats med social service och andelen äldre som levde ensamma. Kostnaden 

minskade (ett negativt samband) med andel äldre med en högskoleexamen, befolkningstäthet, 

befolkningsförändringar under åren 1999-2003 och andelen personer i arbetsför ålder. Studien 

påtalar att det finns luckor i den samlade statistiken, men man drar ändå slutsatsen att variationerna 

i kostnaderna för det mesta inte kan förklaras av strukturella och geografiska förhållanden. 

Slutsatsen var att kommunerna har möjlighet att påverka sina egna kostnader och resurserfördelning 

utifrån arbetssätt och prioriteringar.  Ytterligare forskning visar på att genomförandeprocessen vid 

bostadsanpassning är viktig. Kostnadseffektiviteten i investeringar påverkas av dåligt genomförda 

utvärderingar och implementeringar av anpassningarna. Detta är ofta direkt kopplat till nationella 

eller lokala myndigheters policys.[54]. 
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3. Syfte 

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag varierar kraftigt mellan Sveriges kommuner. Syftet med 

den här avhandlingen är att undersöka om dessa kostnadsvariationer kan härledas till statistiskt 

mätbara kommunala bakgrundsfaktorer eller om de kan relateras till arbetsprocessen i kommunen.  

Syftet är också att undersöka hur de som genom sitt arbete är berörda av bostadsanpassning tycker 

att handläggningsprocessen fungerar i praktiken. Studien ska utforska om det finns rum för 

förbättringar i bidragsprocessen. Förbättringar i första hand för dem som på något sätt är 

professionellt involverade i den men i förlängningen också för dem som söker bidraget. 
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4. Metod 

4.1. Övergripande studiedesign 

För att kunna täcka in frågeställningarna som denna avhandling preciserar i syftet, har studien delats 

in i tre delstudier. Avsikten var att stegvis bearbeta de undersökningsområden som ansågs relevanta. 

Vid inläsningen av tidigare vetenskapligt underlag framkom att studier med liknande inriktning 

genomförts för andra sociala tjänster, som hemtjänst och särskilda boenden. Dessa har visat på 

svårigheter att entydigt kunna koppla särskilda kommunala bakgrundsfaktorer, som exempelvis 

ekonomi, demografi eller sjukhälsotal, till variationerna i kostnad och omfattning av social 

omvårdnad. [36, 51]. Det finns dock indikationer att kommuner med en hög andel ensamboende 

äldre med behov av hjälp med ADL har en högre grad av distribuerad hemtjänst. [38, 49]. Inga 

sådana jämförelser har hittats för bostadsanpassning. Ett första steg var att verifiera om samma 

samband, eller bristen därav, gällde även denna form av kommunal service. Förhoppningen var att 

slutsatserna i tidigare gjorda studier även skulle kunna appliceras på bostadsanpassning för att 

möjliggöra mer vetenskapligt grundade slutsatser. I denna fas undersöktes även om det fanns 

kopplingar mellan kostnaderna för bostadsanpassning och annan social service. Det finns studier 

[55, 56] som pekar på att bostadsanpassning kan minska behovet av omsorg som institutionsvård 

eller annan personlig omvårdnad. Tidigare studier indikerar att det är svårt att påvisa att exempelvis 

en mer omfattande hemtjänst skulle kompensera för ett mindre antal platser i särskilda boenden 

eller tvärt om [38]. 

För att mer grundligt undersöka hur olika bakgrundsfaktorer påverkar kommunernas bedömning 

och hantering av bidraget genomfördes delstudie två med en kvalitativ inriktning. Här valdes att 

studera hur personer, som på olika sätt är involverade i eller påverkas av processen kring 

bostadsanpassning, resonerar och arbetar. Det undersöktes om den av Boverket rekommenderade 

arbetsprocessen följdes och om inte, varför? Informationsinsamlingen skedde genom intervjuer och 

insamlande av dokumenterade bostadsanpassningsärenden i tio kommuner. Ytterligare intervjuer 

gjordes med kommuner som bedömdes vara intressanta ur ett kostnadsrelaterat perspektiv. 

I delstudie tre var inriktningen att, utifrån tidigare delstudier, identifiera områden i 

bostadsanpassningsprocessen där det fanns utrymme för förbättringar, sett ur ett 

kommunalekonomiskt och humanistiskt perspektiv. Ett flertal områden utkristalliserade sig men ett 

identifierades som särskilt intressant. Detta gällde det steg i processen där tillstånd inhämtas från 

fastighetsägaren för att få genomföra en anpassning. Detta rör alltså sökande som inte själva äger 

den fastighet som ska anpassas och det steget regleras i Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46). Det 

hade framkommit vid intervjuerna i delstudie två att vissa kommuner hade problem med att 

fastighetsägare konsekvent sa nej till olika typer av anpassningar. Detta fick följdverkningar både 

för den sökande, som eventuellt inte kunde bo kvar hemma, och för kommunen, som måste hitta 

alternativa, ofta dyrare, sätt att lösa den sökandes situation på. Delstudie tre utformades som en 

postenkät som skickades till närmare hundra bostadsföretag och ungefär lika många kommunala 

handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Frågeställningarna rörde vilka typer av anpassningar som 

nekades, varför de i så fall nekades och hur man trodde att samarbetet mellan fastighetsägare och 

handläggare av bostadsanpassningsbidrag skulle kunna förbättras vid eventuella problem. 
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4.2. Delstudie I, kommunala bakgrundsvariabler och bostadsanpassning 

Delstudie ett utformades för att undersöka om statistiskt mätbara kommunala variabler kunde 

förklara något av variationerna i kostnad för bostadsanpassning. 

4.2.1. Val av variabler 

Tillgång och efterfrågan är grundläggande marknadsekonomiska faktorer. Det går inte att rakt av 

applicera på all service i kommunal verksamhet men principen är liknande. Det rimliga borde vara 

att kostnad och servicenivå baseras på behovet hos befolkningen och kommunens möjlighet att 

tillgodose det behovet. När man undersöker kostnadsvariationer i Sveriges kommuner skulle det 

alltså vara av intresse att utröna vilka faktorer som utgör efterfrågan/behov och vilka som är 

tillgång/utbud. Liknande indelning har gjorts i tidigare studier [36, 49] där exempel på 

behovsvariabler varit; andel äldre (över 65 eller 80 år), populationsutveckling de senaste tio åren, 

medelinkomst och sjukskrivningsnivå. Även andelen personer som behöver hjälp med ADL/IADL, 

har kognitiva funktionsnedsättningar eller är ensamboende och äldre har bedömts som relevanta. I 

denna studie kommer dock bara variabler som finns tillgängliga i den officiella statistiken på 

kommunnivå att användas. Tillgångs/utbudsvariabler som tidigare undersökts är till exempel; 

kommunens finansiella status (baserat på skattesats, långtidsskuld och resultat), politisk inriktning, 

utbildningsnivå i befolkningen, kostnader för annan social service, kostnad för bostadsbidrag och 

kostnad för hemtjänst och särskilda boenden. Kommunens ekonomiska situation bedömdes som 

intressant eftersom det skulle kunna tyda på dess förmåga att finansiera social service i den 

omfattning som behovet krävde. Politisk majoritet bedömdes kunna påverka i vilken grad en 

kommun satsar på social service, där kommuner med vänsterstyre förutsätts satsa pengar på social 

omsorg i högre grad än högerstyrda. Eftersom just bostadsanpassningsbidrag används för att göra 

ändringar i bostaden ansågs det även vara av intresse att undersöka om bostadsrelaterade variabler 

kunde ha inverkan på kommunens kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Variablerna 

strukturerades i tre grupper på kommunnivå: 

Efterfrågan/behovsvariabler: Andelen äldre, över 80 år i befolkningen (2011, SCB), 

ohälsotal (enligt Försäkringskassans definition2 för statistik from 1998, 2011), 

kostnaden för hemtjänst, kostnaden för särskilt boende, andelen brukare av 

högintensiv hemtjänst (mer än 80 timmar per månad), andelen 65+ som bor i särskilt 

boende (samtliga 2011, SCB). 

Tillgång/möjlighet att bistå med hjälp från kommunens sida: Kommunens resultat före 

extraordinära kostnader, kommunens skatteinkomst per kommuninvånare, 

kommunens kostnader per kommuninvånare (samtliga från 2011, SCB), andel av 

befolkningen med eftergymnasial utbildning (2011, SCB), befolkningstäthet (beräknat 

utifrån Kommunarealer den 1 januari 2011 (km2) och Kommunfolkmängd 31 

december 2011 efter ålder och kön, SCB), befolkningsförändring (2011, SCB). 

                                                 
2  Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ 

aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade 

försäkrade (befolkningen)16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir 

EN dag. 
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Variabler kopplade till bostäder och byggande: Prisutvecklingen för småhus mellan 

åren 1992-2012 (SCB), andel småhus av totala beståndet av småhus och 

flerbostadshus, (2011 Boverket).  

4.2.2. Datainsamling 

Data till delstudie ett insamlades från Statistiska Centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen och Boverket. 

Alla tre instanser arbetar kontinuerligt med att samla information kring befolkning, hälsa och 

byggande. De är alla statliga myndigheter och Statistiska Centralbyrån arbetar uteslutande med att 

samla in och sammanställa officiell statistisk. Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ta 

fram officiell aktuell statistik inom sitt område. Detta framgår av myndighetens regleringsbrev. 

Även Boverket samlar in viss statistik och skall så göra enligt sitt regleringsbrev. Statistiken ska 

kvalitetsdeklareras. [57]. Socialstyrelsen gjorde i januari 2010 en så kallad utfästelse i enlighet med 

Statistiska Centralbyråns kriterier för att uppfylla tillräcklig kvalitet för officiell statistik. SCB 

själva arbetar aktivt för att bli certifierade enligt ISO 20252 för marknads-, opinions- och 

samhällsundersökningar som täcker in kraven enligt tillräcklig kvalitet. [58]. Boverket tar inte i sina 

rapporter kring bostadsanpassningsbidraget upp något som rör kvaliteten på insamlad data eller dess 

tillförlitlighet. Informationen som används rapporteras in av handläggarna för 

bostadsanpassningsbidraget. Det finns studier som tyder på att de data som rapporteras in gällande 

kostnaderna och antalet bidrag inte baseras på samma grunder i alla kommuner [8], men statistiken 

är insamlad på samma sätt under många år och medelkostnaderna är relativt konstant. Data som 

rapporteras är också baserad på kommunens faktiska kostnader för bidraget och är på så sätt 

rättvisande. Den osäkerhet som påtalats grundar sig i olika arbetssätt och kommer att diskuteras i 

kapitel 8 som behandlar studiedesignen. Statistiken från Boverket kommer att användas trots viss 

osäkerhet, eftersom ingen annan motsvarande finns att tillgå. Målet var att samla in uppgifter från 

samtliga av Sveriges kommuner för alla valda variabler. Med utgångspunkt i relevant forskning 

fanns en önskan om att undersöka ett antal specifika områden. Liksom i tidigare gjorda studier [36] 

uppstod problem med att få kommunspecifika data kring ett antal intressanta variabler. När det 

gäller sjukvård administrerad av Landstingen finns tillgänglig statistik endast på länsnivå eller 

liknande, eftersom Landstingen är kommunöverskridande och organiserade över större områden. 

Det fanns i början av undersökningsperioden även gott hopp om att, med hjälp av det nyligen 

upprättade lägenhetsregistret tillsammans med folkbokföringsregistret, för första gången få 

möjlighet att med hög noggrannhet kunna undersöka om andelen ensamboende äldre inverkar på 

kostnaden för social service. Tidigare studier [38, 49] har visat på ett samband, men då har 

undersökningsunderlaget varit begränsat till ett antal tusen individer. Med hjälp av 

lägenhetsregistret och folkbokföringsregistret skulle man kunna se andelen ensamboende äldre på 

kommunnivå för hela Sverige. Sådana data kommer dock att bli tillgänglig tidigast i slutet på år 

2013 enligt uppgift från Statistiska Centralbyrån. 

4.2.3. Analys 

Av Sveriges 290 kommuner är 289 medtagna i den statiska analysen. En kommun föll bort då den 

inte rapporterat in kostnaden för bostadsanpassningsbidraget 2011. 

Snittet för bostadsanpassningsbidragskostnaderna har legat relativt stadigt med en årlig ökning på i 

snitt 4 % (mellan -1 till 10 % per år) de senaste åtta åren. Snittkostnaden per år på kommunnivå kan 

dock avvika kraftigt vissa år, speciellt i små kommuner med få ärenden. Det har hänt att variationen 

är så stor som 400 % från ett år till nästa. Räknar man ut standardavvikelsen för den genomsnittliga 
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kostnaden över åren 2004-2011 för kommunerna så står det relativt klart att kommuner med få 

invånare (och därmed sannolikt färre ärenden/år) har mycket större variationer i kostnaderna från år 

till år. I kommuner med färre än 40 000 invånare kunde standardavvikelsen variera mellan ca 2 och 

130 kronor, medan den i kommuner med fler än 40 000 invånare höll sig inom spannet 4-35 kronor. 

Snittet för ett bostadsanpassningsärende bland Sveriges kommuner 2011 var 13 600 kronor [41], 

men handlar det om mer omfattande eller komplicerade anpassningar kan kostnad för ett enskilt 

ärende stiga till flera hundra tusen, ibland över en miljon kronor. Och det ger större utslag i 

snittkostnaden för kommuner med färre ärenden. Därför valdes inte linjär regression vid analysen, 

utan en mer avancerad logaritmisk modell, för att fånga upp denna variation. Som en extra kontroll 

togs en snittkostnad för de variabler som fanns tillgängliga över åren 2009-2011 och kontrollerades 

mot de samband som framkom i analysen för 2011. Den logaritmiska modellen, så kallad 

Generalized linear model, eller Generaliserad linjär modell valdes i samråd med statistiker.  

Körningar i SPSS gjordes för samtliga variabler både separat, univariat, och med multipel 

regression. Detta gjordes iterativt i omgångar för att få fram de variabler som kunde räknas som 

signifikanta. Efter varje körning sorterades icke signifikanta variabler bort till dess att samtliga 

kvarvarande variabler i regressionen hade god signifikans. 

En övergripande sammanställning gjordes för kommunernas politiska inriktning. Tyvärr är data 

kring valresultat svår att överblicka, speciellt över längre perioder. Antingen publiceras data för 

generellt, (till exempel illustrationer över Sverige med kommunernas politiska inriktning i rött eller 

blått) eller alltför specifikt (vilket resulterar i en ohanterlig mängd fakta som ska sammanställas). 

Via regionfakta (www.regionfakta.com) kan man dock få information om politisk majoritet på 

kommunnivå sedan 1976 för 212 av Sveriges nuvarande 290 kommuner. Utifrån dessa fakta gjordes 

en enklare jämförelse där kommuner som haft en röd majoritet (s+v) sju eller fler mandatperioder 

sedan 1976 räknades som vänsterstyrda kommuner, samma synsätt applicerades på högerstyrda 

(m+c+fp+kd) kommuner. Därefter användes medelkostnaden3 för bostadsanpassningsbidraget för 

åren 2009-2011 (för att dämpa den eventuella inverkan av år med extremt höga eller låga kostnader) 

och medelvärde samt standardavvikelsen räknades ut. Sedan gjordes en överblick kring politisk 

majoritet sedan 1976 för de kommuner som i snitt haft högst och lägst kostnad för 

bostadsanpassning (lägst kostnad = medelvärde minus en standardavvikelse, högst 

kostnad = medelvärde plus en standardavvikelse). 

Boverket [59] påtalar också i sina årliga rapporter kring bostadsanpassningsbidraget att de norra 

delarna av Sverige generellt lägger mer pengar på bostadsanpassning. Det bedömdes därför vara av 

intresse att även titta på den geografiska faktorn. Detta gjordes på liknande sätt som för den 

politiska variabeln. Medelvärde och standardavvikelse räknades ut för åren 2009-2011. För att få en 

god överblick användes en illustration över Sverige i sin helhet med samtliga kommuner utritade, 

där färgsattes kommunerna som hade de högsta kostnaderna (över medelvärde plus en 

standardavvikelse) med mörkgrått och de med lägst kostnad (under medelvärde minus en 

standardavvikelse) med ljusgrått. 

                                                 
3 Anledningen till att ett medelvärde över tre år användes är att kostnaden för bostadsanpassning kan variera kraftigt 

med höga toppar om det kommer in ett särskilt kostsamma fall. Därför anses det ge en mer rättvis bild av det faktiska 

kostnadsläget att använda ett medelvärde över flera år 

http://www.regionfakta.com/
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4.3. Delstudie II, fördjupningsstudie av arbetsprocesser i tio kommuner 

I delstudie två var fokus att gå djupare in i handläggningsprocessen med en kvalitativ inriktning. 

4.3.1. Urval 

Sverige bestod vid undersökningstillfället av 290 kommuner, det bedömdes som rimligt med 

avseende på studiens storlek att 10 kommuner medverkade. För att få ett så brett spektrum av 

kommuner representerade i studien som möjligt delades samtliga kommuner in efter 

storleksordning utifrån invånarantal. Anledningen till att detta valdes som ett av urvalskriterierna 

var att ett lågt invånarantal har visat sig kunna leda till högre kostnader per invånare för 

obligatoriska verksamheter [25]. Den andra urvalsvariabeln var geografiskt läge och grunden till 

detta är att demografisk utveckling och andra välfärdsrelaterade faktorer har visat sig variera över 

landet med en generellt sämre utveckling för de norra delarna av Sverige [26]. Kommunerna 

delades in i fem storleksklasser, mindre än 10 000 kommuninvånare, 10 000 - 20 000, 20 000 - 50 

000, 50 000 - 100 000 och mer än 100 000. Från varje storleksklass lottades två kommuner fram. 

För att få en relativt jämn, geografisk fördelning kunde endast en kommun från varje län kvalificera 

sig och om det drogs dubbletter diskvalificeras de och en ny kommun lottades fram (inga dubbletter 

förekom). Efter inledande kontakter med tjänstemän i kommunerna avböjde två att delta. Två nya 

kommunerna drogs enligt samma princip som tidigare och lades till studien. 

4.3.2. Datainsamling 

Det finns en lag, en förordning samt en officiell handbok som reglerar och ger rekommendationer 

kring hur ärendehanteringen runt bostadsanpassning ska gå till. Förutom lagen om 

bostadsanpassning är handläggarnas arbete styrt av kommunallagen, förvaltningslagen och 

socialtjänstlagen som fungerar som ramlagar för all kommunal verksamhet samt verksamhet inom 

förvaltningar som arbetar med sociala frågor. Dokumentationskrav finns nämnt både i ramlagarna 

och i bostadsanpassningslagen. Lagen om bostadsanpassningsbidrag m. m. (1992:1574) samt 

tillhörande förordning (BFS 1992:46 – BAB 13) klargör att följande dokumentation ska finnas för 

varje ärende;  

1. Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag 

söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Vid mindre omfattande 

åtgärder där behovet är uppenbart, kan kommunen dock efterge kravet på 

intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett 

åtgärdsprogram. 

2. Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning. 

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

inredningsarbeten. 

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

ändrad planlösning. 

5. Intyg från fastighetsägare 

 att åtgärder får vidtas 

 att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt 

skick vid avflyttning eller i annat fall. 

6. Uppgift om bidrag enligt förordningen (1992:986) om statlig 

bostadsbyggnadssubvention eller motsvarande äldre bestämmelser sökts eller 
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kommer att sökas för ombyggnadsåtgärder som ingår i ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag. 

Med utgångspunkt ifrån ovanstående bedömdes att fördjupningsstudien skulle utföras genom att 

samla in dokumenterade bostadsanpassningsärenden i kombination med intervjuer av berörda 

aktörer i ett antal kommuner. Dokumentationen uppskattades kunna vara jämförbar mellan de olika 

kommunerna. Om man utgår från definitionen av funktionshinder som en kombination av en 

persons kapacitet i avseende på dennes funktionsnedsättning i samverkan med tillgängligheten eller 

användbarheten i den omgivande miljön, så bör bostadsanpassning undersökas ur två aspekter; 

behovet hos dem som söker i kombination med bostadsmiljön. För intervjudelen av studien valdes 

därför att inkludera flera grupper av intresse. Följande yrkesgrupper fanns representerade: 

handläggare av bostadsanpassningsbidrag, representanter från kommunala bostadsbolag, chefer för 

de förvaltningar som hanterade bostadsanpassning, anställda vid förvaltningar för stadsbyggnad 

eller motsvarande, tillgänglighetskoordinatorer, arbetsterapeuter och personer från 

intresseorganisationer. Förutom de mer strukturerade intervjuerna gjordes enklare telefonintervjuer 

med handläggarna i sju kommuner som hade exceptionellt höga kostnader i kombination med 

många beviljade anpassningar (mer än 150 kronor per kommuninvånare och mer än 10 utbetalade 

bidrag per 1000 invånare, snitt för åren 2004-2008) eller väldigt låga kostnader och få beviljade 

bidrag (mindre än 50 kronor per kommuninvånare och mindre än 3 bidrag, snitt för åren 2004-

2008). 

4.3.3. Analys 

Intervjuerna var semistrukturerade med utrymme för intervjupersonerna att ge sin personliga syn på 

processerna kring och genomförandet av bostadsanpassning i deras kommun. Intervjuerna gavs 

olika inriktning efter vilken grupp som intervjuades, men huvudfrågeställningarna finns beskrivna i 

bilaga 1. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriptionerna utfördes genom att 

skriva ut intervjuerna ordagrant. Dock uteslöts talspråksord som inte tillförde materialet något, som 

exempelvis ”liksom” och ”ju”. Inte heller transkriberades pauser, tonlägen eller liknande utan 

enbart de talade orden. Intervjuerna varierade i längd från tio minuter upp till närmare 45 minuter, 

mycket beroende på om det var en eller flera personer med vid intervjutillfället. De intervjuade 

personerna fick sedan läsa igenom transkriptionen och återkomma om de tyckte att något kunde 

feltolkas eller missuppfattas. Samtliga intervjuade personer informerades om att ingen information 

som kunde leda till att de identifierades som personer skulle publiceras utan deras samtyckte. 

Materialet analyserades sedan genom upprepade genomgångar av samtliga utskrifter för att hitta 

gemensamma nämnare. Omständigheter eller fakta som var frekvent återkommande sattes som 

kategorirubriker och under varje kategori listades sedan kommentarerna efter kommuntillhörighet. 

Sammanställningarna sparades som dokument under respektive arbetskategori och på så sätt blev 

intervjuunderlaget överskådligt och resultat och slutsatser för delstudien kunde extraheras från dem. 

4.4. Delstudie III, Samarbete mellan fastighetsägare och handläggare för 

bostadsanpassningsbidrag 

Den metod som valts för delstudien var postenkäter. Två olika former av formulär skapades, ett för 

administratörer av bostadsanpassningsbidrag och ett för bostadsföretag. Det var viktigt att få input 

från båda grupperna eftersom samarbetet dem emellan kan ha inverkan på forskningsfrågorna. 
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4.4.1. Urval 

Urvalet av studiedeltagare utfördes i två steg. Ett urval för kommunala bidragsadministratörer och 

ett för bostadsbolagen. För att välja ut deltagande kommuner skrevs en lista med alla Sveriges 290 

kommuner i bokstavsordning. Därefter lottades ett nummer mellan ett och tre fram och på det 

numret i listan började urvalet, var tredje kommun därefter lades till studien. Totalt blev det 97 

kommuner. Målet var att få ungefär samma antal deltagare från fastighetsägarna. Urvalet av 

fastighetsägare var mer komplicerat. Det var relevant att undersöka om det fanns skillnad i åsikterna 

mellan allmännyttiga och privata fastighetsbolag. En jämn fördelning mellan dessa två typer av 

bolag var önskvärd. De allmännyttiga bostadsbolagen var lättare att överblicka då de var begränsade 

i antal och dessutom har en mer offentlig verksamhet eftersom de i nästan samtliga fall är stads- 

eller kommunalägda. SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) registrerade medlemsföretag 

användes i urvalet. De har nästan samtliga allmännyttiga bolag i sina register. Företagen delades in i 

tre storleksklasser efter antal lägenheter i beståndet. Indelningen gjordes enligt följande; företag 

med färre än 1000 lägenheter i beståndet, mellan 1000 och 10 000 och över 10 000 stycken. Sedan 

gjordes ett slumpmässigt urval där ett bolag ur varje storleksklass lottades från varje län. Alla län 

hade inte representerade bolag från alla storleksklasser. Urvalskriterierna grundades utifrån tanken 

att olika stora företag har olika stora ekonomiska och personalmässiga resurser och att inställningen 

till bostadsanpassning kunde påverkas av detta. Större företag kräver ofta mer utarbetade strategier 

och processer för att fungera effektivt och även detta var intressant att ta i beaktande. Den 

geografiska variabeln var viktig utifrån det faktum att olika delar av landet har olika förutsättningar 

för att driva fastighetsbolag. Olika befolkningsstruktur, ekonomi och flyttmönster ger i varierande 

grad effekter för företagets möjligheter att utveckla och anpassa sitt bestånd. Privata fastighetsägare 

är inte registrerade i något officiellt register. För att få deltagare till studien kontaktades Statistiska 

centralbyrån, SCB, och de hjälpte till att göra ett slumpmässigt urval från deras databas med kod 

68201 (företag som äger eller förvaltar bostäder). Storleksvariabeln som användes för kommunala 

bolag, antal lägenheter i beståndet, var inte tillgänglig i SCB:s register. Efter samråd med en 

statistiker, valdes istället företagets omsättning som variabel. Tre storleksklasser definierades, en 

omsättning på <25 miljoner kronor (6472 företag), 25 till 100 miljoner kronor (179 företag) och 

>100 miljoner kronor (35 företag). Den minsta kategorin (mindre än 25 miljoner kronor i 

omsättning) är till stor del representerade av enmansföretag som äger mycket få fastigheter. De 

påverkas troligen av frågor kring bostadsanpassning så pass sällan att det inte är rimligt att låta dem 

delta i studien. Alla företag med noll anställda uteslöts därför. Urvalet baserades även på 

geografiskt läge för att säkerställa att de deltagande företagen var spridda över hela Sverige. Det 

slutliga antalet deltagande företag var 92. 

4.4.2. Datainsamling, enkäterna 

Enkäterna konstruerades för att ge svar på frågor som; vilka anpassningar nekas och varför? De 

inkluderade också mer öppna frågor för att klargöra vad bidragsadministratörer och bostadsbolag 

har för egna förslag på vad som kan göras för att öka sannolikheten för att bostadsbolag ska 

godkänna bostadsanpassning i sitt bestånd. Det fanns också utrymme för både handläggare och 

bostadsföretag att ge exempel på hur de trodde att man kunde förbättra samarbetet mellan 

kommunerna och fastighetsbolagen. Bostadsbolagen tillfrågades om företagets storlek i antal 

lägenheter, omsättning och antal anställda, om de hade lägenheter speciellt för seniorer, vilka 

tidsperioder för byggnation som var representerade i beståndet och om de hade etablerade processer 

för hur de hanterar frågor om bostadsanpassning. Det ansågs vara av intresse att undersöka om 
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strukturella faktorer som dessa hade någon inverkan på frekvensen av nekade anpassningar. 

Enkäterna i sin helhet återfinns i bilaga 2. 

Enkäterna skickades ut två gånger, den andra i form av en påminnelse för dem som inte hade 

besvarat den första inom fyra veckor. Svarsfrekvensen för första utskicket var 53 av 92 (57,6%) för 

bostadsföretagen och 69 av 97 (71,1%) för de kommunala administratörerna. Efter påminnelsen var 

svarsfrekvensen 66 av 92 (71,7%) för bostadsföretagen och 79 av 97 (81,4%) för beviljande 

administratörer. 

4.4.3. Analys 

Analysen av resultaten gjordes med ett beskrivande fokus. Alla enkätsvar registrerades under 

respektive frågerubrik i Excel. Därefter undersöktes svarsfrekvenser på de olika frågorna för 

handläggare som blivit tvungna att ge avslag och de som inte behövt göra det. Samma indelning 

gjordes för bostadsföretagen, de som nekat anpassning respektive inte nekat. Sedan jämfördes de 

inom den egna gruppen (handläggare, företag) för att se om det fanns uttalade strukturella skillnader 

som eventuellt kunde förklara möjliga skillnader i benägenheten att neka anpassning. Vilka 

anpassningar som ofta nekas, samt varför ställdes upp i tabellformat där jämförelser mellan 

handläggarna och bostadsföretagen undersöktes. Alla kommentarer till de öppna frågorna listades 

under respektive frågerubrik i Worddokument. Sedan samlades liknande kommenterar under 

relevanta rubriker i ett Excelark för att kunna utläsa återkommande svar som var av intresse för 

resultatet. 
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5. Resultat 

5.1. Kostnadsvariationer, bostadsanpassningsbidrag 

Resultaten för denna delstudie presenteras stegvis. Sambanden för de variabler som presenterades i 

metodkapitlet gås igenom först. Efter det presenteras hur politiska inriktning i kommunen påverkar 

kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag och i ett tredje steg sammanställs resultaten för hur 

geografiskt läge inverkar på huvudvariabeln. Den statistiska modellen som användes i SPSS valdes 

för att i möjligaste mån kompensera för variansen i slumpfelet hos, framför allt, de små 

kommunerna. Men för att kontrollera att modellen fungerade som menat valdes att även göra en 

analys för ett snitt över åren 2009-2011. Ett snitt över tre år för 

bostadsanpassningsbidragskostnaderna uppskattas kunna kompensera något för eventuella årliga 

variationerna. Samma analys som gjordes för 2011 gjordes för de variabler som fanns tillgängliga i 

samma form över de tre åren (fem stycken). Utifrån denna kontroll bedöms analysmetoden fungera 

som tänkt då resultatet mellan de två körningarna inte skiljde sig åt nämnvärt. 

I enlighet med metoden så undersöktes ett antal variabler med SPSS. Efter den iterativa multipla 

regressionsanalysen kvarstod tre variabler som signifikanta. De kan ses i tabell 1 

Parametrar 

(2011) 

Hypotestest 

Parameterskattning 

(Exp(B)) 

konfidensintervall för 

parameterskattningen 

(Exp(B), 95% Wald 

Confidence intervall) 

Wald 

Chi-

Square 

Frihets- 

grader 

P-

värde 
Nedre Övre 

Kommunens 

resultat (100-tal 

kronor/invånare) 

5,524 1 0,019 0,993 0,987 0,999 

Andel äldre i 

befolkningen 

över 80 år (%) 

8,968 1 0,003 1,074 1,025 1,126 

Prisutveckling 

för småhus 

(1992-2012) (%) 

16,942 1 0 0,998 0,997 0,999 

Tabell 1: De signifikanta variabler som kvarstod efter den multipla regressionsanalysen 

I tabellen presenteras hypotestestet där p-värdet definierar signifikansen, i den här analysen valdes 

att p-värden mindre än 0,05 var signifikanta. Parameterskattningen visar vilket samband variabeln 

har med vår huvudvariabel, alltså kostnaden för bostadsanpassningsbidrag. Konfidensintervallet 

visar osäkerhetsgraden för parameterskattningen inom ramen för det valda konfidensintervallet (95 

%, p-värde mindre än 0,05). Signifikanta variabler var alltså kommunens resultat, andel personer 

över 80 år samt prisutvecklingen på småhus åren 1992-2012. Kommunens resultat hade ett negativt 

samband med kostnaden för bostadsanpassning (ungefär -0,7 % i kostnadsminskning per 100-tal 

kronor per kommuninvånare som kommunens resultat steg med). Samband mellan prisutveckling 

för småhus och kostnaderna för bostadsanpassning var negativt. Varje procents ökning av 

huspriserna under perioden gav alltså en sänkning av kostnaderna för bostadsanpassning med i snitt 

0,2 %. Däremot var sambandet mellan kostnaderna för bostadsanpassning och andelen äldre, över 
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80 år, i kommunen positivt. Kostnaderna ökar enligt resultatet med 7,4 % för varje procentandel 

äldre i kommunen ökar. 

5.1.1. Politisk inriktning som påverkande faktor 

Resultatet av den politiska analysen visade att kommuner med dyrare kostnader för anpassningar i 

högre grad varit vänsterorienterade politiskt, åtminstone sedan 1974. I kommuner som i snitt för 

åren 2009-2011 kostnadsmässigt låg över medelvärdet plus standardavvikelsen hade drygt 70 % 

haft en röd politisk majoritet under perioden. I kommuner som låg i det lägsta spannet, medelvärdet 

minus standardavvikelsen, var resultatet jämnare men med liten övervikt för en högerorienterad 

majoritet i 54 % av fallen.   

5.1.2. Geografiskt läge som påverkande faktor 

Det överskådligaste sättet att presentera den geografiska variationen gällande kostnaderna för 

bostadsanpassning är genom en grafisk illustration enligt figur 2. I figuren är de kommuner som 

hade högst kostnad i snitt för åren 2009-2011 fyllda i mörkgrått medan de med lägst kostnader har 

en ljusgrå fyllnadsfärg. Genom att grovt dela in Sverige i norr och söder med en linje vid nedre 

länsgränsen för Dalarna och Gävleborg kan man få en uppfattning om hur fördelningen mellan dyra 

och billiga kommuner såg ut för de norra och södra delarna av landet. Om man gör delningen på 

detta sätt räknades 21 av kommunerna ha låga och 11 höga kostnader i södra delarna. Motsvarande 

siffror för norra halvan av landet blev 3 och 17. Kvoten låga kostnader/höga kostnader för södra 

Sverige blev då 1,91, motsvarande för norra landet 0,176. Det vill säga en mycket högre andel 

kommuner med höga kostnader för de norra delarna av landet. Den totala andelen kommuner med 

höga eller låga kostnader i södra respektive norra Sverige var 14 % och 29 %.  

Figur 2: Kommuner med höga kostnader för bostadsanpassning markerade med mörkgrått och de 

med låga kostnader markerade med ljusgrått.  
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5.2. Variationer i handläggningen av bostadsanpassningsbidrag 

För att få en överblick och kunna jämföra de olika kommunernas arbetssätt med Boverkets 

rekommenderade process konstruerades flödesscheman för arbetsgången utifrån genomförda 

intervjuer med handläggarna på kommunerna samt de 100 insamlade ärendena. Flödesschemat 

skickades sedan till handläggarna för verifiering. Nio av tio deltagande kommunerna återkom med 

ett godkännande. Den tionde återkom inte trots upprepade kontaktförsök och deras flödesschema är 

därför inte inkluderat. Flödesschemana kan ses i sin helhet i bilaga 3, liksom boverkets 

rekommenderade process. Det framkom att samtliga deltagande kommunerna hade förenklat 

processen. 

5.2.1. Ansökan 

Boverket skriver i Handbok för bostadsanpassningsbidraget [9] (benämns hädanefter endast 

”handboken”) att ansökningar om bostadsanpassningsbidrag helst bör lämnas skriftligen. 

Kommunen har en skyldighet att hjälpa sökande att fylla i ansökan om så önskas. Förvaltningslagen 

(1986:223) anger att en sökande som vill lämna uppgifter muntligt ska beredas möjlighet att göra 

detta. Informationen bör sedan dokumenteras av handläggande administratör. 

Samtliga tio, i studien, deltagande kommuner hade skriftliga ansökningar som standard. I sex av 

kommunerna hjälpte arbetsterapeuter till med att distribuera ansökningshandlingarna. I vissa fall 

bistod de också med hjälp att fylla i formuläret. I tre kommuner var målet att sökande själva 

inhämtade och fyllde i ansökan. I en kommun valde handläggande administratör att åka ut till varje 

sökande och hjälpa dem att fylla i ansökan (i en kommun med färre än 20 000 invånare). I en av 

kommunerna hade man haft återkommande problem med att arbetsterapeuterna varit så 

"hjälpsamma" med att fylla i formuläret att när den sökande kontaktades av bidragshandläggaren så 

hade de ingen aning om att de ansökt om bostadsanpassning. Några av dem var inte ens intresserade 

av att göra så när de fullt ut förstod vad bostadsanpassning innebar.  

Till ansökan ska ett antal dokument bifogas av sökanden om man ska följa Boverkets process till 

fullo. Bland annat intyg från sakkunnig, kostnadsberäkning eller kopia på offert samt ett intygande 

från fastighetsägaren. Så fungerade det nästan aldrig om man utgår från de tio undersökta 

kommunerna. Anledningen till att all denna information ska finnas är för att handläggaren ska ha 

möjlighet att göra en rimlighetsbedömning av sökta åtgärder och kostnadsnivån, för att sedan ta ett 

beslut. Beslutet ska så snart som möjligt delges den sökande och ska innehålla information om 

ansökan bifallits, avslagits eller delvis avslagits samt bidragssumman. Detta för att sökanden ska ha 

möjlighet att överklaga ett ofördelaktigt beslut om han eller hon önskar det så snart som 

möjligt.[60].  

5.2.2. Avtal, kontrakt och fullmakt 

Ett entreprenadavtal skall upprättas mellan den sökande och byggföretag som ska genomföra 

anpassningen, detta enligt gällande föreskrifter [9]. Det förekommer ofta att kommunen hjälper den 

sökande att ingå avtal med företaget och hanterar den övervägande delen av kontakten med det. Om 

så är fallet ska myndigheten ha en fullmakt för att hantera detta på uppdrag av den sökande. 

Fullmakten ska vara skriftlig enligt JO (justitieombudsmannen) (2004-06-14, dnr 1739-2004 och 

1740-2004). Om fullmakten, av någon anledning, inte kan fås i skriftlig form, bör kommunen 

tydligt dokumentera att en muntlig fullmakt givits dem. Ingen av kommunerna hade ett särskilt 

fullmaktsformulär. I ett fall var det oklart om beställningsformuläret till entreprenören fungerade 
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som en fullmakt, med en underskrift från den sökande. I två av de tio kommunerna var själva 

ansökan om bidrag utformad på ett sådant sätt att samtycke gavs när den sökande skrev under 

ansökan (ansökan hade alltså även funktionen av fullmakt). Detta framgick endast i det finstilta i 

dokumentet och kunde lätt förbises av den sökande. En av kommunerna hade tidigare en skriftlig 

fullmakt men hade slutat använda den eftersom många sökande blev misstänksamma kring vad de 

”gick med på” och inte ville skriva under. Sju av de tio kommuner uppgav sig antingen ha muntliga 

avtal om fullmakt (som inte dokumenterades) eller använde sig inte av fullmakt alls (enligt vad som 

kunde utläsas från dokumentationen). 

5.2.3. Ärendedokumentation, loggar 

När en kommun tar emot information rörande exempelvis bostadsanpassningsbidrag på något annat 

sätt än genom ett skriftligt dokument måste den registreras om uppgifterna kan ha betydelse för 

utgången i ärendet (se § 15 Förvaltningslagen). JO har uppgett att dokumentationen skall 

dokumenteras på ett sådant sätt att den inte lätt kan raderas. Den bör också vara daterad och 

signerad. Enligt JO kan det även vara av vikt att dokumentera uppgifter som inte nödvändigtvis är 

avgörande för utgången av ärendet. [9]. Sju av de tio undersökta kommunerna hade någon form av 

ärendelogg där anteckningar fördes kring ärendena, bland annat när handläggarna haft kontakt med 

sökanden eller andra personer med anknytning till processen. I två av dessa kommuner var 

anteckningarna mycket sparsamma. I tre av de tio kommunerna fanns ingen form av ärendelogg 

eller annan likvärdig dokumentation. 

5.2.4. Intyg från fastighetsägaren 

Under not fem i Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46) kopplade till lagen om bostadsanpassning, 

anges att ansökan skall innehålla ett intyg från fastighetsägaren som säger att åtgärder får 

genomföras och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick när han eller 

hon flyttar eller av annan orsak lämnar bostaden. I tre kommuner fanns ingen sådan i 

dokumentationen. Flera av bidragshandläggarna i kommunerna klagade över problem med intygen 

från fastighetsägarna. Ofta handlar det om att fastighetsägarna skrev sina egna villkor på intygen 

innan de signerar dem. I många fall ville de ha ett skriftligt medgivande att lägenheten eller huset 

skulle återställas när den sökande inte längre behövde anpassningen. Detta är inte tillåtet enligt 

lagen och handläggaren blir då i många fall tvungen att avslå ansökan om bostadsanpassning i sin 

helhet. I två av de tio kommunerna genomfördes inga bostadsanpassningar i hela bestånd av 

bostäder, på grund av detta problem. 

5.2.5. Underrättelse av beslut 

Den sökanden ska underrättas om vilket beslut som tagits rörande dennes ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag eller återställningsbidrag. Detta framgår av 21 § Förvaltningslagen 

(1986:223). Kommunen bestämmer hur den sökande ska underrättas. Det kan ske muntligen, genom 

vanligt brev, genom rekommenderat brev eller på något annat sätt. På sökandens begäran ska 

beslutet ges skriftligt [9]. Vare sig den sökanden begär det eller inte, så är en skriftlig underrättelse 

det normala. 

Nio av de tio kommunerna använde sig av ett skriftligt beslut. I den kommun där det skriftliga 

beslutet inte var standardförfarande gav handläggaren det istället muntligt. Kommunerna hade lite 

olika synsätt angående processen kring beslutet. Som en konsekvens av att handläggarna sköter 

större delen av informationsinsamlandet i ärendena, som beskrevs tidigare i kapitlet, är det svårt att 
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initialt överblicka bidragets storlek. Eftersom det är svårt att uppskatta kostnaderna tidigt i 

processen och för att låta den sökande få besked om bidrag beviljats eller inte hade flera kommuner 

valt att antingen skriva ett beslut (avslag/beviljande) utan ett bidragsbelopp (tre av tio), eller verbalt 

kommunicera beslutet (fem av tio). I dessa fall framställdes sedan ett beslutsdokument med 

bidragssumman specificerad när processen var avslutad. I ett fall gavs ett skriftligt beslut med 

bidragssumma efter att beställningen till entreprenören lagts. 

5.2.6. Diarieföring av ärenden 

Det framkom i intervjuerna och vid genomgång av de insamlade ärendena att ärenden diariefördes 

olika i olika kommuner. Reparationer, service och inspektion av utrustning som installerats vid 

bostadsanpassningar faller oftast under kommunens ansvar. Men hur dessa ärenden diarieförs och 

hanteras är olika. I vissa kommuner lades alla reparationsärenden i ett enda stort (konstant öppet) 

ärende. I andra uppdaterades det gamla ärendet (där bidrag gavs för originalinstallationen) och i 

ytterligare andra hanterades det som en helt ny ansökan, vilket är det korrekta förfaringssättet enligt 

Boverket.   

5.3. Intervjupersonernas reflektioner kring bostadsanpassningsprocessen 

Intervjufrågorna till handläggarna på kommunen handlade bland annat om vad de tyckte fungerade 

bra och dåligt i processen kring bostadsanpassning. Handläggarna beskrev hur de handlade 

ärendena och reflekterade kring de olika stegen i processen. Problemområden som nämndes var 

bland annat att fastighetsägarna skriver till egna villkor på intygen för godkännande av 

anpassningar. Osäkerhetskänslor kring om bedömningen var korrekt och svårigheter att tolka 

lagstiftningen togs upp. De etiska aspekterna ansågs vara besvärliga, hur mycket eller lite skulle 

man ge eller vilken typ av anpassning behövdes? Flera påpekade att det ofta var bråttom, den 

sökande behövde komma hem från sjukhus eller korttidsboende, och situationen blev ofta pressad 

och handläggningen var tvungen att gå undan. I mer än hälften av kommunerna reflekterade 

handläggarna över problem i arbetsgången. Bland annat nämndes att man funderade på eller redan 

arbetade aktivt med att förbättra rutiner och blanketter. I två av kommunerna ansåg handläggarna att 

Boverkets process inte fungerade i sin nuvarande form, den tog helt enkelt för lång tid. En kommun 

menade att den nuvarande processen lägger för mycket ansvar på den sökande. Handläggaren anser 

att de som ansöker om anpassningar ofta är gamla, sjuka och sköra och inte kan förväntas klara av 

att hantera, framför allt kostnadsbedömningar och kontakt med entreprenörer. Men hon påpekade 

att en konsekvens blir att den sökande ofta tror att kommunen äger anpassningarna (enligt lagen 

äger den sökande sin egen anpassning, eftersom bidraget är ett penningbidrag för 

inköp/upphandling). I tre av kommunerna nämndes problem med att nybyggnationer inte levde upp 

till ställda tillgänglighetskrav och att man ofta fick gå in direkt när husen var färdigställda och göra 

anpassningar. 

Mer än hälften av handläggarna tyckte att samarbetet inom personalgruppen (där sådan fanns) samt 

med entreprenörer och intygsskrivare fungerade mycket bra. Det framkom av intervjuerna att 

många av handläggarna hade vissa hantverkare som de föredrog och använde sig av oftare än andra. 

Detta var en naturlig konsekvens av att kommunens handläggare skötte all kontakt med hantverkare 

och entreprenörer. Enligt handboken ska den sökande själv i så stor omfattning som möjligt hantera 

kontakt, beställning och betalning av entreprenörer. Detta för att säkerställa sökandes kontroll över 

de åtgärder som utförs i bostaden. I en nyligen genomförd undersökning av Boverket [60] 

framkommer dock att så endast sker i ca 5 % av ärendena. I övriga 95 % är det de kommunala 
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handläggarna som hanterar alla sådana kontakter. Deras undersökning bekräftar även resultaten 

kring bristerna kring fullmaktsförfarandet i denna studie. Fullmakt saknades i ca 35 % av de 

undersökta ärendena i Boverkets rapport, i denna studie var resultatet ännu sämre, vilket beskrevs i 

kapitel 5.3.2 Avtal och kontrakt. Handläggarna påtalar dock att det fungerar effektivt eftersom 

hantverkarna är väl insatta i åtgärderna som ska genomföras och ofta snabbt kan utföra tjänsterna.  

5.3.1. Invånarantal och kommunareal 

Handläggarna i tre av de fyra minsta kommunerna (mindre än 50 000 invånare) berättar att det 

”pratas” mycket bland folk och att det lätt uppstår avundsjuka och upprörda känslor om man 

uppfattar att någon blivit beviljad mer än någon annan. En handläggare beskriver att eftersom alla 

känner alla kan det uppstå ”jäv”-situationer vid kontrakterande av entreprenörer till exempel. Två 

av kommunerna i denna storleksklass menar dock att litenheten har fördelar i och med att man får 

en mer personlig relation, inte glömmer bort en sökande och att personer inte lika lätt hamnar 

”mellan stolarna”. Handläggarna i små kommuner arbetar för det mesta ensamma och på deltid och 

flera menar att de kan sakna någon att diskutera komplicerade ärenden med och att det ibland blir så 

att handläggningen av bostadsanpassningen påverkas av att man måste lägga mycket tid på andra 

uppgifter som man har. En av kommunerna med större invånarantal tydliggör detta genom att 

beskriva att de uppskattar att vara flera som kan diskutera och att de kan koncentrera sig till fullo på 

handläggningen och processen. Två handläggare i kommuner med stora ytarealer berättar att det 

kan göra det svårt och tidsödande att åka på hembesök, och att man ibland får lita på att 

hantverkarna vet vad de gör och att intyg och ansökan är tillräckligt bra för att göra en rimlig 

bedömning utifrån. 

5.3.2. Bebyggelsens sammansättning 

Några av handläggarna nämnde omständigheter i bebyggelsen som de ansåg hade inverkan på 

arbetet med bostadsanpassning. Bland annat en kommun där nybyggnation endast skedde i form av 

fritidshus (som inte täcks in av reglerna kring tillgänglighet), en annan där handläggaren knappt 

gjorde några anpassningar i flerbostadshus eftersom det nästan inte fanns några på orten. Under 

studiens genomförande gjordes intervjuer med fler aktörer inom kommunen, bland annat anställda 

på de lokala bostadsbolagen och inom stadsbyggnad eller liknande. Det som framför allt framkom 

var att i de (befolkningsmässigt) små utflyttningskommunerna kunde viss 

tillgänglighetsproblematik kopplas till byggnadsbeståndet enligt de intervjuade personerna. 

Gemensamt för flera av de minsta kommunerna var att nya bostäder i flerbostadshus inte byggts på 

länge (oftast inte sedan 70-talet), att renoveringsbehovet var stort men att det saknades resurser att 

göra något mer än det akuta. I en av kommunerna var efterfrågan på lägenheter så liten att man vid 

tidpunkten för studiens genomförande rev hus och målet var att halvera beståndet över de 

kommande åren. En kommun nämnde att de tittade på trygghetsboenden som ett alternativ till att bo 

kvar i villan när man blir väldigt gammal. Detta var tydligen vanligt i området och den 

kommunanställde ansåg att det inte fanns några alternativa tillgängliga bostäder att erbjuda. Många 

av bostadsbolagen arbetade enligt ett system där hyresgästen får en så kallad hyreskonsekvens 

(påslag på hyran) vid mer eller mindre omfattande renoveringar. I en av de mindre kommunerna 

hade man som plan att installera hiss i tre trapphus i kommunen men när hyresgästerna fick veta hur 

mycket hyran skulle komma att öka sa de nej. Två anställda beskrev också att en bostadsmarknad 

med dålig värdeutveckling innebar att investeringar i form av till exempel tillgänglighetsskapande 

åtgärder försvårades eftersom investeringarna inte höjde värdet på fastigheten i motsvarande grad. 
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Ingen av de intervjuade kommunerna hade någon fastlagd process för att återanvända anpassade 

lägenheter. Flera intervjupersoner nämner att man försöker hitta boende som har användning för 

anpassningarna hellre än att återställa bostaden, men det verkar ske under oorganiserade former och 

när det finns tid och kraft att göra så.  

5.3.3. Kostnadsextrema kommuner 

Som nämnts tidigare kontaktades även handläggarna i de kommuner som hade extremt höga 

kostnader i kombination med ett stort antal ärenden samt dem i de kommuner som hade 

motsvarande låga kostnader och bidragsantal. I samtalen med de tre kommuner som hade låga 

kostnader framkom att en av kommunerna hade en annorlunda organisation kring 

bostadsanpassning. Det kommunala bostadsbolaget tog hand om, och betalade, alla 

bostadsanpassningar i det egna beståndet, ungefär 50 % av anpassningarna i kommunen. På så vis 

hamnade ärendena inte i Boverkets statistik. Samma kommun hade särskilda boenden i kommunens 

alla tätorter med anslutande vanliga, men tillgängliga, hyreslägenheter i markplan som man kunde 

ansöka om att få flytta till via en särskild kö. I den andra kommunen med låga kostnader menade 

handläggaren att åtgärder som att kommunen byggt mycket nytt hade haft inverkan på kostnaderna 

för bostadsanpassning. Detta hade skett de senaste åren, då inflyttningen varit stor, och något mer 

omfattande byggande inte skett på väldigt många år innan dess. Kommunen hade också ett så kallat 

”basanpassningsprogram” som innebär att man kompletterat byggreglerna med hårdare 

tillgänglighetskrav för nya byggnader. Man hade vid större renoveringar tagit tillgänglighet i 

beaktande och, bland annat, installerat hissar och ersatt badkar med nivåfria duschplatser. 

Kommunen hade ett ”Hemrehab”-program där man började med att rehabilitera i hemmet innan 

mer omfattande bostadsanpassningar genomfördes (det kan nämnas att samma tillvägagångssätt 

användes i en av de tio deltagande kommunerna i studien, där programmet påstods ha sänkt 

kostnaderna för bostadsanpassning från 2 000 000 till 800 000 kronor). Kommunen hade, enligt 

handläggaren, ovanligt många vårdboenden som man kunde flytta till om det krävdes eller patienten 

ville. Intervjupersonen spekulerade vidare i om kostnadsskillnaderna för bidraget mellan den 

intervjuades kommun och grannkommunen (de två kommunerna var till storlek och invånarantal 

relativt likvärdiga) kunde bero på att grannkommunen hade en väldigt annorlunda bebyggelse med 

mycket gamla och svåranpassade hus. Tydligen kunde de heller inte erbjuda boendeplatser när så 

önskades i samma utsträckning. I den tredje kommunen hade handläggaren inga särskilda tankar 

kring varför man hade så låga kostnader och få bidrag. I de dyra kommunerna var man relativt 

samstämda kring orsakerna. Tre av de fyra kommunhandläggarna nämnde att de hade många gamla 

och svåranpassade småhus som ofta hade sovrum och badrum en trappa upp och höga grundmurar. 

Två berättade att det knappt fanns några hyreshus kvar att flytta till om man inte skulle klara av 

villan längre. De få som fanns var äldre och inte bra ur tillgänglighetssynpunkt de heller. Det fanns 

knappt några flerbostadshus med hiss till exempel. Tre av fyra nämnde att de äldre bor kvar mycket 

längre hemma och är i sämre skick. Tidigare fanns platser på vårdboenden men dessa har i många 

fall avvecklats och de som får platser måste vara väldigt sjuka. En handläggare påtalade att de 

gamla och sjuka dessutom ofta är ensamma och inte får så mycket hjälp. Två handläggare nämnde 

att de kanske är väl ”generösa” och ”snälla” men att behovet var så stort. En handläggare menade 

att i en så liten kommun så fanns inte så många hantverkare som kan utföra anpassningar och att 

konkurrenssituationen inte var den bästa. Tre beskrev, precis som handläggarna i de mindre 

kommunerna i studien, att ”alla vet allt om alla” och att deras beslut blev ifrågasatt om man ansåg 

att man inte fått lika mycket som någon annan. 
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5.3.4. Övrigt gällande handläggningen 

Antalet handläggare som arbetade med bostadsanpassning var till viss del kopplat till 

befolkningsantalet i kommunen. I samtliga kommuner med färre än 50 000 invånare arbetade en 

person med handläggning av bostadsanpassning på deltid, alltså i kombination med andra uppdrag 

inom kommunen. I de kommuner som hade fler än 50 000 invånare arbetade två eller fler 

handläggare heltid med ärendehanteringen. 

5.4. Fastighetsägare och handläggare om bostadsanpassning 

Enligt Boverket [41] avslås cirka tre procent av bidragsansökningarna för bostadsanpassning, cirka 

tio procent av dem kan härledas till bostadsföretag som inte godkänner anpassningen. Ca 0,3 % av 

samtliga inskickade ärenden per år avslås alltså till följd av att fastighetsägarna säger nej. För 2011 

skulle det motsvara runt 230 ärenden totalt. Det kan hända att gemene man tycker att 230 avslag på 

totalt 78 000 inkomna ansökningar är försumbart, men den här studien visar att situationen såg 

mycket olika ut i olika kommuner. Majoriteten av handläggarna tycker inte att frågan är ett problem 

alls i deras kommun, medan det i ett antal kommuner är ett märkbart problem (i två av tio 

deltagande kommuner enligt de intervjuer som genomfördes i delstudie två). En lokal studie 

genomförd ett antal kommuner söder om Stockholm rapporterar att handläggarna uppfattar det som 

att nekanden av den här typen ökar i frekvens [61]. Av de bidragshandläggare som valt att delta i 

enkätundersökningen i delstudie tre hade mer än hälften aldrig, under 2010, behövt avslå en 

ansökan på grund av att fastighetsägaren nekat anpassningen. Bland de 42 % som hade avslagit en 

eller flera ansökningar på grund av denna orsak varierade frekvensen från inte ens 1 på 1 000 

ärenden till nästan 1 på 10. 

Av de 66 bostadsbolag som svarade på enkäten hade 14 stycken (21 %) nekat bostadsanpassning i 

sitt bestånd någon gång under 2010. Både handläggare och fastighetsägare ombads ange vilka typer 

av anpassningar som oftast nekades och vad orsaken till avslagen var. Resultaten presenteras i tabell 

2 och 3. Frågorna var flervalsfrågor där det var möjligt att kryssa för fler än ett alternativ. Endast 

svaren från de fastighetsbolag och handläggare som uppgav att de antingen nekat anpassningar eller 

fått nekande i ärenden under 2010 är medräknade.  

Vilka typer av anpassningar 

nekas? 

Bidragshandläggare 

(n=33) 
Fastighetsägare (n=14) 

Anpassningar i kök 15% 21% 

Anpassningar av trösklar 12% 29% 

Anpassningar av dörrar 12% 7% 

Stödhandtag i badrum 15% 29% 

Övriga badrumsanpassningar 33% 57% 

Rollator- och rullstolsgarage 15% 21% 

Spisvakter 0% 0% 

Övriga typer av anpassningar 61% 36% 

Tabell 2: Typer av anpassningar som nekats. Svarsfrekvens från handläggare och fastighetsägare 

som berörts av nekande kring bostadsanpassning under 2010. 
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Vilka anledningar för avslag 

finns? 

Bidragshandläggare 

(n=33) 
Fastighetsägare (n=14) 

Det blir för dyrt att återställa 

lägenheten när den sökande 

inte längre använder den 

30% 36% 

Det finns risk för följdskador 

på fastigheten/bostaden 
27% 57% 

Rädsla för att arbetet inte 

kommer utföras 

fackmannamässigt 

9% 21% 

Anpassningen riskerar att 

förfula fastigheten/bostaden 
33% 7% 

Övriga anledningar 42% 21% 

Tabell 3: Anledningar till avslag. Svarsfrekvens från handläggare och fastighetsägare som berörts 

av nekande kring bostadsanpassning under 2010. 

Vid båda frågeställningarna fick svarsalternativet ”Övriga typer av anpassningar” och ”Övriga 

anledningar” en hög svarsfrekvens bland både fastighetsägare och handläggare. Deltagarna i studien 

hade möjlighet att själva beskriva de typer av alternativ som de inte tyckte fanns representerade 

bland de förtryckta alternativen. Tio av handläggarna nämnde då hissar av olika slag och fyra, 

utvändiga ramper. Andra kommentarer rörde till exempel iordningsställande av parkeringsplatser, 

anpassningar i badrum, dörröppnare, förrådsutrymmen och utrymmen för dygnetruntboende 

personliga assistenter. Bland fastighetsägarna nämns hissar (av två stycken), ramp, omfattande 

ljudisolering och badrumsanpassningar. Fastighetsägarnas anger med klar majoritet 

badrumsanpassningar som den åtgärd man oftast nekar. Ungefär i lika stor grad anges att risk för 

följdskador är den främsta anledningen till att man säger nej. Handläggarna på kommunen rankade 

inte detta svarsalternativ lika högt. Där svarade istället en majoritet att ”övriga anledningar” var 

vanligast förekommande. Risken för följdskador bedömdes komma först på fjärde plats i 

rangordningen. När handläggarna skulle exemplifiera ”Övriga anledningar” till avslag från 

fastighetsägarna beskrev fyra stycken att hissanpassningar kunde utgöra ett problem. Orsaker som 

nämndes var att anordningen skulle utgöra ett hinder för övriga boende eller räddningstjänst. Fyra 

andra handläggare var tydliga med att nekande från fastighetsägare inte var ett aktuellt problem i 

deras kommun. I övrigt beskrevs spridda anledningar till att fastighetsägare sa nej till anpassningar, 

som problem med snöröjning, tekniska orsaker, risk för skada på kulturarv, platsbrist och brist på 

kunskap hos fastighetsägarna. Fyra fastighetsägare hade valt att skrivit en kommentar under 

”Övriga anledningar”, två tar upp höga kostnader i samband med anpassningen, en platsbrist och en 

annan risk för följdskada på fastigheten. Alla kommentarer finns sammanställda i bilaga 4. 

Fastighetsägarna fick frågan om de kände att de kunde vända sig till handläggarna på kommunen 

för att diskutera aktuella frågeställningar kring bostadsanpassning. Bland de 14 företag som hade 

nekat anpassning under 2010 ansåg 86 % att de kunde göra det. Motsvarande siffra bland dem som 

inte nekat anpassning (52 stycken) var 90 %. Handläggarna på kommunen tillfrågades hur ofta 

fastighetsägare vände sig till dem för att diskutera ärenden. En övervägande majoritet bland 

samtliga handläggare svarade ”några gånger om året”. 
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Kommunerna har lagar, en förordning och en handbok med en rekommenderad process att följa när 

de handlägger bostadsanpassningsärenden. Det finns stöd i arbetet i form av prejudikat, det finns en 

intresseförening (Fkbo) som ordnar konferenser och tillhandahåller information till sina 

medlemmar. Därför tillfrågades fastighetsägarna om de hade någon utarbetad process att följa för 

att göra bedömningar gällande anpassningar i beståndet. Två frågor ställdes rörande detta: ”Har 

företaget någon policy eller definierad process för hur man handskas med 

bostadsanpassningsfrågor?” samt ”Finns det någon inom företaget som är särskilt ansvarig för 

bostadsanpassningsfrågor?”. I policyfrågan var både gruppen som nekat anpassningar under 2010 

samt den som inte gjort det relativt samstämmiga, 36 % respektive 38 % svarade ja. Svaren på 

frågan om ansvarig person skiljde sig åt något, 71 % bland dem som nekat anpassning respektive 

56 % bland dem som inte gjort det hade en anställd som var ansvarig för bostadsanpassningsfrågor. 

Sist i båda enkäterna fanns utrymme för egna reflektioner. I handläggarnas enkät i form av två 

öppna frågor: ”Anser du som handläggare att det i din kommun är ett problem att fastighetsägare, 

helt eller delvis, nekar bostadsanpassning? Motivera gärna på vilket sätt.” och ”Har du som 

handläggare något förslag på hur man vid problem med nekande skulle kunna förbättra processen 

eller samarbetet med fastighetsägarna?”. På den första frågan svarade 52 stycken handläggare att de 

ansåg att nekande från fastighetsägare var ett obefintligt problem, sju bedömde det som ett mindre 

problem och ytterligare sju tyckte att det utgjorde en svårighet i kommunen. Tre av de sju hade 

särskilt haft problem med bostadsrättsföreningar. Produktionsår för bostäderna i beståndet skulle 

kunna vara en intressant faktor att undersöka bland bostadsföretagen, eftersom detta skulle ha en 

inverkan på bostädernas utformning och därmed också förutsättningarna för att genomföra 

anpassningar. Men ingen betydande skillnad kunde ses mellan de företag som hade nekat 

anpassning och de som inte hade det. I enkäten ställdes också frågan om företaget hade bostäder 

som var särskilt avsedda för seniorer. Resultatet blev att 64 % av företagen som hade nekat 

anpassning hade denna typ av lägenheter medan motsvarande hos dem som inte nekat var 42 %. 

Det fanns några återkommande förslag från handläggarna kring hur man skulle kunna förbättra 

samarbetet med fastighetsägarna eller förbättra processen. De trodde att bättre kommunikation, 

förbättrad kunskap om bostadsanpassning bland fastighetsägarna samt att inkludera dem tidigare 

eller i större utsträckning i processen skulle kunna minska risken för att fastighetsägaren säger nej 

till anpassningar. Lite mer än 40 % av kommentarerna var på något sätt relaterade till dessa tre 

förslag. Tre handläggare nämnde att mer information om återställningsbidrag bör ges och två tyckte 

att kommunen skulle betala för återställande av bostaden vid behov. Fastighetsägarna hade en annan 

version av den öppna frågan; ”Finns det något ni skulle vilja förändra i arbetet eller rutinerna kring 

bostadsanpassning? Det kan gälla både inom ert företag och hur kommunen handlägger ärendena?”. 

Endast fyra svarade att kommunikationen kunde förbättras, medan åtta vill att kommunen 

finansierade återställning av bostäder och ytterligare fyra ville ha andra typer av ekonomisk 

ersättning. Det fanns tre företag som tyckte att det fanns rum för att göra förbättringar inom det 

egna företaget. 
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6. Diskussion 

6.1. Reflektioner kring studiedesign och metodval 

Avhandlingen utformades för att undersöka aspekter kring det kommunala 

bostadsanpassningsbidraget. Framför allt att analysera om det gick att hitta en förklaring till varför 

kostnaderna för bidraget varierar så kraftigt mellan olika kommuner. Det var också av intresse att se 

hur handläggningsprocessen såg ut och om det fanns särskilda problemmoment i den. Studien 

delades därför upp i tre delstudier. Varje delstudie genomfördes med olika metodologisk inriktning. 

Delstudie ett baserades på insamlad statistisk data. Det finns tre kritiska moment i en sådan analys; 

tillförlitligheten i insamlad data, valet av variabler och statistisk analysmetod. Tillförlitligheten har 

redan till viss del avhandlats i metodkapitlet. Uppgifter som är tagna från SCB och Socialstyrelsen 

får räknas som tillförlitliga eftersom båda arbetar metodiskt med att säkerställa kvaliteten på data de 

publicerar. Däremot finns det skäl att vara försiktigare med Boverkets uppgifter. Precis som 

beskrevs i metodkapitlet så är siffrorna som Boverket publicerar angående kostnaderna för 

bostadsanpassningsbidraget baserade på uppgifter som handläggarna rapporterar in årligen. Det är 

alltså de faktiska kostnaderna och på det sättet är rapporteringen korrekt. Men det har under denna 

studies gång visat sig att de sätt som vissa kommuner valt att arbeta med bostadsanpassning på leder 

till att det ändå kan bli betydande variationer i inrapporterade bidragssummor. Vid tiden för 

intervjustudiens genomförande (våren 2010) var det, till exempel, oklart om en av de deltagande 

kommunerna fortfarande drog bort momsen på kostnaden för bidraget (vilket inte är tillåtet enligt 

lagen). Bidragssummorna och fakturaunderlaget från de insamlade ärendena tyder på det. Det 

framkom även att en av kommunerna som deltog i en telefonintervju bara hade ungefär hälften så 

höga kostnader som de egentligen skulle ha haft eftersom kommunens bostadsbolag valt att själva 

finansiera alla anpassningar i det egna beståndet. Det framkom även att vissa kommuner arbetat 

enligt en modell där man återanvände större anpassningar så som rullstolsgarage, hissar, ramper och 

dörröppnare. Man köpte alltså in produkter i kommunen som den sökande av bostadsanpassning 

sedan fick ”låna” under obestämd tid. När produkten inte längre behövdes installerades den hos 

någon annan som hade behov av den. Denna fick då bidrag för installation men inte för själva 

produkten. Vilket också skulle ge en lägre kostnad än i kommuner som följde lagen mer 

bokstavstroget och gav bidraget i form av pengar så den sökande själv kunde köpa in produkten och 

betala för installationen (det vill säga, den sökande äger sin egen anpassning). Detta skulle 

naturligtvis kunna förklara en del av skillnaderna i kostnader för olika kommuner och det är en 

variabel som är svår att kompensera för i den analytiska modellen. Valet av variabler för studien 

baserades på två faktorer, det skulle vara officiell statistik, enkelt tillgänglig samt finnas på 

kommunspecifik nivå. Valet baserades också på tidigare forskning som undersökt 

kostnadsvariationer inom socialtjänst. På grund av urvalskriterierna föll några intressanta variabler 

bort, som hjälpbehov bland personer över 65 år (ADL/IADL) och andel ensamboende äldre över 65 

år till exempel. Men eftersom syftet i första hand var att undersöka om kommunspecifika 

strukturella faktorer hade inverkan så täcker de variabler som användes väl in de områden som var 

av intresse. Gällande den valda analysmetoden så kontaktades en person med omfattande kunnande 

inom statistik [62] anställd på Stockholm Universitet. På detta sätt optimerades sannolikheten för att 

den valda statiska modellen motsvarar kvalitetskraven. 
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Delstudie två hade en kvalitativ inriktning. Med den följer andra utmaningar än i den kvantitativa 

modellen som användes i delstudie ett. Studien genomfördes med en metod som liknar (men inte till 

fullo överensstämmer med) ”Grounded Theory”. Syftet var dock inte i första hand att undersöka 

varför intervjupersonerna gjorde som de gjorde utan att ta reda på hur de gjorde och i andra hand 

utröna varför. Fallgropar i de här formerna av forskning är bland annat att genomförandet inte sker 

med ett öppet sinne utan att forskarens egna teorier eller förutfattade meningar styr arbetet medvetet 

eller omedvetet. Det finns också risk för att man samlar på sig för mycket data eftersom det från 

början inte är helt klarlagt vad man vill finna. I efterhand hade det varit av intresse att ytterligare 

undersöka vissa frågor kring varför handläggarna valde att genomföra processen på det sätt som de 

gjorde. Det skulle för studien även varit givande att gå djupare in i frågor som rörde hur kultur och 

mer personliga reflektioner kring varför man valde gällande arbetssätt. Vid insamlandet och 

processandet av all fakta framkom snart att mycket data inte kunde användas. Antingen på grund av 

att likvärdig data inte kunde fås fram för samtliga deltagande kommuner, eller att informationen 

inte var tillräckligt specifik, tillförlitlig eller var irrelevant för forskningsfrågan. Bland annat 

saknades fakturaunderlag för stora delar av de insamlade ärendena. Vad gäller urvalet av de tio 

undersökta kommunerna finns utrymme att reflektera kring både det deltagande antalet och på vilka 

grunder de valdes. Ett större underlag ger en bättre omfattning på den insamlade informationen, 

men med tanke på studiens omfattning bedöms antalet, även i efterhand, vara i den storleksordning 

som kunde hanteras. Grunderna för urvalet har redan tagits upp i metoden 

Reflektioner kring delstudie tre kommer i första hand att röra urvalet. Själva urvalsprocessen följde 

en relativt vanlig och strukturerad princip. Men i efterhand tyder resultatet av insamlad data att det 

hade funnits en del att vinna på ett större deltagarantal. Framför allt från fastighetsägarsidan. I den 

här studien uppgav endast 14 fastighetsägare att de nekat anpassning under 2010, motsvarande 

bland handläggarna var 33. De stora skillnaderna i valet av svarsalternativ som presenterades i 

resultatet för denna delstudie skulle delvis kunna förklaras av att mer än dubbelt så många 

handläggare som fastighetsägare fanns representerade. Ett sätt att överbrygga den typen av fel är att 

göra en bortfallsanalys. Någon sådan gjordes inte på grund av tidsbrist. Ytterligare 

forskningsstudier inom ämnet behövs därför för att verifiera eller motbevisa de slutsatser som 

dragits i denna studie. 

6.2. Kostnadsvariationer, bostadsanpassningsbidrag 

Som tidigare studier [27, 36, 51] visat är det svårt att dokumentera några samband mellan kostnader 

för social service och kommunala bakgrundsfaktorer som finns tillgängliga i Sveriges officiella 

statistik. I denna studie visade analysen svaga samband mellan kostanden för bostadsanpassning 

och tre av de undersökta variablerna. Dessa var kommunens resultat, andelen personer över 80 år 

och prisutveckling på småhus i kommunen under de senaste 20 åren. Hypotesen var att en kommun 

med god ekonomi borde ha bättre förutsättningar att bekosta anpassningar i hemmet för att förbättra 

livskvaliteten hos de sökande. Kommunens resultat är en komplex variabel med många inverkande 

faktorer, men den inkluderades då den ändå antas ge en fingervisning om kommunens finansiella 

status. Sambandet visade sig dock vara svagt negativt, att ju bättre resultat kommunen hade per 

kommuninvånare, desto lägre kostnad för bostadsanpassning. Det skulle kunna förklaras med att 

kommuner med sämre resultat med större sannolikhet är påverkade av andra faktorer som styr 

omfattningen av bostadsanpassningsbehovet. Sådana faktorer kan exempelvis vara de övriga två 

signifikanta variablerna i denna studie, en hög andel äldre och en vikande bostadsmarknad. Andelen 
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äldre i befolkningen hade det starkaste sambandet med kostnaden för bostadsanpassning av de tre 

signifikanta variablerna (drygt 7 % ökning av kostnaderna per procentandels ökning av andelen 

äldre). Att denna variabel skulle ha ett samband med kostnaderna för bostadsanpassning kommer 

inte som en överraskning. Ungefär 70 % av det totala antalet bostadsanpassningar som genomförs 

varje år görs hos personer som är 70 år eller äldre. Under 2011 varierade andelen äldre i Sveriges 

kommuner mellan ungefär 2 % upp till drygt 10 %. En hög andel äldre är vanligare i kommuner 

med en sjunkande befolkningsmängd. Eftersom det är de unga som flyttar på grund av arbete, 

studier eller något annat. De äldre blir kvar. Kopplingen mellan kostnaden för bostadsanpassning 

och prisutveckling för småhus är intressant. Sambandet är svagt negativt (- 0,2 %), men 

konfidensintervallet snävt (-0,1 – -0,3 %) och signifikansen god (p < 0,001). När man tittar på 

variationerna i prisutvecklingen för Sveriges samtliga kommuner sträcker sig spannet från -16 % - 

330 %. Vilket leder till att ett svagt samband ändå kan ha en betydande inverkan på kostnaden för 

bostadsanpassning. Att bostadsanpassningskostnaderna för en kommun skulle påverkas av 

prisutvecklingen på småhus kan vid en första anblick te sig lite långsökt, men är egentligen rimlig. 

Flera av intervjupersonerna berörde ämnet på olika vis. Man nämner att en dålig prisutveckling på 

bostäder gör att det blir svårt att finansiera större ROT-projekt (Renovering Ombyggnad 

Tillbyggnad) som skulle kunna möjliggöra förbättringar i tillgänglighet i existerande bestånd. I 

vissa kommuner var läget så dåligt att man var tvungen att riva flerbostadshus. En intervjuperson 

belyser detta väldigt handfast när han beskriver hur gamla, ensamma och svaga individer ofta får bo 

kvar i ett hus som inte fungerar ur tillgänglighetssynpunkt för att det inte finns några alternativ. 

Platserna på särskilda boenden är få och några bättre lägenheter i flerbostadshus finns inte att tillgå. 

De flerbostadshus som finns är ofta byggda runt rekordåren eller tidigare och saknar hiss. I och med 

finanskrisen 1991, som hade starka kopplingar till fastighetsbranschen, skedde en ökning av antalet 

vakanta lägenheter i Sverige, från 3600 stycken 1990 till 62 000 år 1998. [63]. Hårdast drabbade var 

kommuner där befolkningstillväxten varit låg eller negativ med redan svaga bostadsmarknader. 

Genom ett stödprogram gick staten in och genom avveckling, uppköp och stöd till 

fastighetsutvecklande insatser (så som att bygga om tomma lägenheter till studentlägenheter, 

äldreboenden eller genomföra tillgänglighetsskapande åtgärder) minskade man problemet till 

hanterbar omfattning fram till år 2005. Dock kvarstod ett avvecklingsbehov i de allra svagaste 

kommunerna mellan 2006 och 2012 med nästan 5000 lägenheter. Statens bostadskreditnämnd 

uppskattade i sin rapport från 2008 att behovet av stöd till kommuner med svag bostadsmarknad 

skulle komma att kvarstå år 2012. I samma rapport stöds det resonemang som förts hittills i denna 

studie. En växande andel äldre bor i villor de inte längre orkar sköta eller som inte fungerar ur 

tillgänglighetssynpunkt, den efterfrågan som då skapas av tillgängliga lägenheter kan inte mötas av 

det bestånd som finns i många utflyttningskommuner. Det alternativ som kvarstår är att anpassa det 

inte längre funktionella huset till en acceptabel nivå. Beroende på hur bostäderna utformats i 

regionen och när husen byggts varierar möjligheterna att genomföra anpassningar. Goda 

förutsättningar för att genomföra kostnadseffektiva bostadsanpassningar är bland annat: 

bostadsutrymme i marknivå, all bostadsyta i ett plan utan nivåskillnader, rymliga rum och stora 

badrum [55]. Dessa förutsättningar möts oftast inte i den formgivning av småhus som varit aktuell i 

Sverige under de senaste 100 åren. Istället domineras det äldre beståndet av hus i flera våningar, 

ofta med källare och/eller höga socklar/grundmurar [64]. Rummen är små, liksom badrummet. Ofta 

är umgängesytor skilda från mer privata utrymmen genom placering på olika våningsplan. 

Vardagsrum och kök ligger på bottenvåningen medan badrum och sovrum ligger en trappa upp. 

Detta leder till dyrare och mer komplicerade anpassningar och slutresultatet påverkas av 
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grundförutsättningarna. Fullt tillfredsställande lösningar kanske inte alltid går att finna trots att stora 

summor lagts på anpassningen. Men, det är trots allt viktigt att förstå att bostadsanpassning faktiskt 

är till för att förbättra livsvillkoren för dem som söker. Att göra vardagen mer dräglig och underlätta 

oberoende. Det finns stöd för att bostadsanpassning fungerar som avsett i flera studier [65, 66]. 

Personer som fått bostadsanpassning upplever större trygghet, säkerhet och självständighet. Det 

finns indikationer på att anpassningarna underlättar för dem som vårdar den sökande i hemmet och 

de minskar risken för fall [66]. Som nämnts tidigare så lönar sig oftast bostadsanpassningar, även 

om de är lite dyrare och personen som får dem är gammal och inte använder dem i så många år. Det 

är dessutom en av de billigare insatserna som ges inom ramen för social service, både om man ser 

till totalkostnaden och kostnaden per invånare. Det som borde undersökas vidare är varför 

kostnaderna varierar så mycket? Hittar man modeller för hur olika variabler samverkar för att öka 

eller minska kostnaderna för anpassningar kan man också aktivt arbeta för att pengarna används så 

effektivt som möjligt så att så många invånare som möjligt får så bra anpassningar som det bara går. 

Det kan också innebära att de statliga medlen kan fördelas efter behov. Som nämnts har flera 

tidigare försök att koppla variationer för social kostnad mot kommunala bakgrundsfaktorer varit 

mindre framgångsrika, eller så har en mycket liten del av variationerna kunnat förklaras på detta 

sätt. Forskargrupperna bakom tidigare nämnda studier har gett exempel på andra omständigheter 

som till viss del skulle förklara variationerna. Två studier nämner ensamboende äldre i kombination 

med stort hjälpbehov (ADL/IADL) som en inverkande faktor [38]. Det finns Svenska rapporter från 

bland annat Rådet för Kommunala analyser och jämförelser (RKA) [27] som gjort liknande 

utvärderingar. Där menar man att variationerna bottnar i vilka förväntningar kommuninvånarna har 

på den service som kommunen förväntas ge. Man anser också att kommunens egna vägval 

(möjliggjort av den kommunala autonomin) har större inverkan än de strukturella 

bakgrundsfaktorerna. Denna norm för servicenivå skulle alltså byggas upp under lång tid. 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport [67] att ”Tradition och historiska förhållanden styr i hög grad 

äldreomsorgens utformning och därmed kostnaderna” (Citat sidan 11 [67]). Med tanke på de 

likheter som kan ses i kostnadsvariation och bristen på samband med bakgrundsvariabler för 

bostadsanpassningsbidraget, så är det nära till hands att dra slutsatsen att detsamma gäller för även 

detta. Det här resonemanget stöds även av kommentarer från flera av intervjupersoner. Framför allt 

gäller det i de, befolkningsmässigt, mindre kommunerna. Bland annat tar intervjupersoner från 

dessa upp problemet med att ”alla känner alla”, att folk vill ha vad andra fått. Flera av handläggarna 

i de dyrare kommunerna talar också om att de är ”lite för snälla”. En av dem berättar att hans 

föregångare var väldigt generös med bidrag. Själv har han försökt utbilda sig och tolka lagen mer 

rätt, men han tycker att det är väldigt svårt. Alla vet vem han är och folk kan ringa hem till honom 

på kvällarna eller komma fram på ICA och vill diskutera varför ”hon/han fick, varför får inte jag” 

och så vidare. Det kan vara svårt att bryta normen. Arbetar man ensam som handläggare så finns 

ingen att söka stöd hos, eller diskutera ärenden med. Det enklaste kan vara att göra saker som de 

alltid gjorts. Teorin kan till viss del få stöd i resultatet gällande politisk inriktning kopplat till 

kostnaderna för bidraget. I ca 70 % av de dyraste kommunerna (kostnaden för 

bostadsanpassningsbidrag, snitt för åren 2009-2011) hade det varit en övervägande 

vänsterorienterad politisk styrning de senaste 30 åren. Omfattande socialt stöd, på lika villkor för 

alla, är en viktig partipolitisk fråga för de partier som kan räknas till denna falang. Det kan därför 

tänkas att det under åren byggts upp en kultur som uppmuntrar till mer omfattande satsningar på 

den sociala välfärden jämfört med en som haft en borgerlig majoritet under samma tidsperiod. 
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När vi tittade på det geografiska läget kontra kostnaden för bostadsanpassning visade det sig att en 

större andel av kommunerna i norra Sverige låg i det dyrare spannet om man jämförde med de södra 

delarna av landet. Det här är inte något isolerat fenomen kopplat till bostadsanpassning utan 

kommer igen för andra utgiftsposter för kommuner och landsting. Det har i tidigare rapporter [26] 

förklarats med att, bland annat, glesheten i befolkningen ger höga strukturella kostnader. Även det 

Svenska skatteutjämningssystemet visar på liknande tendenser (SCBs tabell B1a. 

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner (2011)). De tre län som mottog mest bidrag per 

kommuninvånare 2011 var Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. Bidragen ges bland annat för att 

kompensera för att den kommunala servicen av olika anledningar är dyrare i drift än 

medelkostnaden för landet. Varför det är dyrare verkar vara en komplicerad historia med en mängd 

samverkande faktorer. Bland annat avfolkning, arbetslöshet, låg befolkningsdensitet, 

överrepresentation av vissa åldersgrupper och så vidare. Sannolikt är förklaringsmodellen för de 

varierade kostnaderna för bostadsanpassning motsvarande komplicerad. Den här studien indikerar 

till exempel att andelen äldre i befolkningen eller andelen småhus (som Boverket valt som 

påverkande variabler) för sig själva har liten eller möjligen måttlig inverkan på 

kostnadsvariationerna. Det är sannolikt mer komplicerat än så. I intervjuerna framkom att en stor 

andel äldre i kombination med en rad andra faktorer upplevdes som viktigare. Dessa andra faktorer 

var till exempel: Andelen äldre som är sjuka och inte kan flytta till särskilda boenden för att 

platserna är för få. Andelen äldre som bor ensamma och inte längre har något socialt nätverk för att 

barn och andra yngre släktingar flyttat från orten. Eller andelen äldre som bor i småhus som de inte 

längre klarar av samtidigt som det inte finns några andra, mer tillgängliga och lättskötta, boenden i 

närområdet. Det framkom också att det inte i första hand handlade om hur stor andel av bostäderna 

som utgjordes av småhus utan hur dessa småhus var utformade. Hur flerbostadshusen som fanns var 

utformade och var de låg hade också betydelse. I samtalen framkom också att handläggarnas 

subjektiva uppfattning om vilken nivå av social service man tycker är rimlig hade inverkan på hur 

beslut om bostadsanpassning togs.  

6.3. Variationer i handläggningen av bostadsanpassningsbidrag 

Det har beskrivits att kommunerna i studien anpassat den av Boverket rekommenderade processen 

för handläggningsgången. Det har skett i mer eller mindre omfattande skala. I intervjuer med 

handläggarna framkommer att det finns två huvudanledningar till detta. Man anser att allt för 

mycket ansvar läggs på den sökande, som i många fall nyligen genomgått svår sjukdom eller skada 

eller lider av ett kroniskt sjukdomstillstånd. Många är dessutom äldre och har ett litet eller 

obefintligt socialt nätverk. Man anser att många varken har ork, förmåga eller kunskaper nog att 

klara av att ta ansvar för alla delar i processen som är tänkta att utföras av den sökande själv. En 

annan orsak är tidsbrist, flera handläggare menar att det ofta är väldigt bråttom att genomföra 

anpassningarna då sökande behöver få komma hem från sjukhus eller korttidsboende. Framför allt 

förenklar man i processen när det gäller det man bedömer som enklare ärenden. Det handlar om 

stödhandtag, tröskelborttagning och liknande. Man får uppfattningen att handläggarna gjort de här 

justeringarna för att få till en arbetsgång som fungerar praktiskt i den egna kommunen. De försöker 

i möjligaste mån att underlätta för den sökande. Många av handläggarna är medvetna om vilka 

konsekvenser det här kan ha och reflekterar själva över de problem som kan uppstå i samband med 

att man inte följer Boverkets process. De anser dock att ovan diskuterade anledningar överväger 

risker som exempelvis sökandes rättsäkerhet vilket kan bli konsekvensen av en modifierad 

handläggningsprocess. Om man gör en jämförelse med andra penningbidrag, till exempel 
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barnbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag så kan man konstatera att dessa är rent finansiella 

bidrag, du får pengar för att klara det vardagliga livet. Till exempel för att betala hyra, mat eller 

kläder. Handlingar som utförs varje dag året om med eller utan bidrag. Bostadsanpassningsbidrag 

innebär en betydligt mer komplicerad process för den sökande. Utöver att fylla i ansökan och 

begära in ett intyg från en sakkunnig ska man själv kunna bedöma vilka anpassningar som behövs. 

Det kräver en god inblick i den egna funktionsnedsättning och att man har möjlighet att sondera en 

stor marknad för att hitta rätt sorts anpassningsprodukter eller lösningar. Man ska inneha tillräckliga 

kunskaper kring bygg- och renoveringsarbete för att hitta en eller flera lämpliga entreprenörer, 

diskutera pris eller formulera en offertförfrågan och säkerställa att hantverkaren har alla nödvändiga 

certifieringar för att möta kraven från exempelvis ens eget försäkringsbolag. Detta ska ske innan 

ansökan skickas till kommunen, eftersom uppgifter kring önskade anpassningar och kostnaderna för 

dem ska bifogas ansökan. Om ansökan beviljas skall man beställa jobbet, och när sökande anser att 

anpassningen är utförd enligt önskemål betalar man entreprenören som har utfört anpassningen. 

Detta är en ganska komplicerad process, även för personer som är fullt friska, om man inte har 

tidigare erfarenhet av renoveringsarbete eller byggnation. För någon som inte är van att göra 

förändringar i sitt hem och inte är vid god hälsa för tillfället kan det troligen te sig som en 

oöverstiglig arbetsinsats. Man kan säga att detta i sin tur leder till problem nummer två, 

handläggarnas upplevelse av tidsbrist vid handläggningen. Eftersom många sökande önskar, och 

enligt förvaltningslagen har rätt till, hjälp med de uppgifter som egentligen åligger dem, hamnar en 

betydligt större del av arbetet på den kommunala handläggaren. I realiteten gör de flesta 

handläggarna allt arbete i samband med ansökan om bostadsanpassning utom att skicka in intyg 

från sakkunnig eller fylla i själva ansökan, även om det också förekommer enligt denna studie. Det 

leder i sin tur till att man anpassar processgången och handläggningen efter rådande 

omständigheter.  

När det gäller ansökan är det en klar fördel om den sökande har möjlighet att fylla i 

ansökningsblanketten själv då de är mer införstådda med vad man ansöker om. Risken för onödiga 

eller oönskade anpassning på grund av missförstånd bör minska om den sökande är starkt 

involverad i processen. Ansökningsblanketterna måste också vara mycket tydligt och läsbart 

utformade och det bör inte finnas något utrymme för feltolkningar eller risk att missa viktig 

information. Vad gäller de handlingar som ska finnas bifogade så verkar det som om de flesta 

kommuner tar in ansökan och intyg mer eller mindre enligt rekommendationerna. Men 

kostnadsuppskattningar, inhämtande av offerter samt intyg från fastighetsägaren är uppgifter som 

handläggarna ofta sköter åt den sökande. För att överta ansvaret gällande upphandling och 

kontakten med entreprenörer måste handläggaren inhämta en fullmakt. Den sökandes inflytande, 

rättsäkerhet och kontroll påverkas betydligt om kommunen inte hanterar förfarandet kring fullmakt 

på ett korrekt sätt. Det är möjligt att processens effektivitet upplevs bli bättre om administratören 

inte måste hantera dokumentation av detta slag. Men eftersom det är ett regelrätt lagbrott kan det 

inte anses berättigat att medvetet eller omedvetet slarva med fullmakt för att det sparar tid. En 

skriftlig fullmakt kan i undantagsfall ersättas med en muntligt given sådan om denna är väl 

dokumenterad (samt signerad och daterad) av handläggande administratör. I hälften av de 

undersökta kommunerna konstaterades att dokumentation av detta slag är mycket sparsam eller 

obefintlig. Om något går fel med anpassningen eller om sökanden vill överklaga, kan bristen på 

dokumentation och användning av fullmakter ha en mycket negativ inverkan på den efterföljande 

rättsprocessen. Avsaknaden av fullmakter kan också vara ett problem eftersom kommunerna i 
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nästan alla andra former av upphandlingar måste följa LOU (Lag ( 2007:1091 ) om offentlig 

Upphandling). Teoretiskt, i enlighet med lag och rekommendationer, ska den sökande få ett bidrag 

och använda pengarna för att beställa den anpassning de har beviljats. Eftersom den som gör 

upphandlingen är en privatperson gäller inte lagen om offentlig upphandling, även om 

bidragspengarna kommer från en kommun och bidragssumman överstiger det tröskelbelopp som 

gäller det aktuella året. I själva verket beställs och betalas en stor del av anpassningarna direkt av 

den kommunala bidragsadministratören, i många fall utan en fullmakt. I teorin skulle det innebära 

att de egentligen bör följa regelverket kring en offentlig upphandling. I många fall är detta 

säkerligen inte aktuellt, med tanke på att större andelen av bidragsbeloppen är små, men det bör 

ändå tas i beaktande i vissa fall. Det finns också en risk att problemsituationer uppstår i och med att 

handläggaren har möjlighet att gynna vissa företag eller entreprenörer på grund av personliga 

relationer eller olika former av mutor. Bristen på dokumentation av fastighetsägarens medgivande 

kan leda till problem om eller när det uppstår konflikter mellan husägaren och kommunen och/eller 

den sökande. Framför allt riskerar den sökande eller närstående till denne att få framtida problem. 

Hamnar de i en konfliktsituation med sin hyresvärd eller bostadsrättsförening kan 

levnadssituationen bli märkbart påverkad. I extrema fall finns även risken att den sökande får sitt 

kontrakt uppsagt. 

Resultaten av de 100 insamlade bidragsärendena pekade på att de större kommunerna 

(befolkningsmässigt) var bättre på att dokumentera sina ärenden än de mindre. En anledning till 

detta kan vara att de minsta kommunerna hade både färre ärenden per år och oftare endast en person 

som administrerar bidraget. Större kommuner hade fler ärenden och i de undersökta kommunerna 

med 50 000 invånare eller mer fanns det alltid två eller fler administratörer. Om flera anställda ska 

samarbeta kring hanteringen av bidraget så innebär det troligen att vikten av likartad dokumentation 

och kommunikation kring varje ärende är större. Det är lättare att skapa egna arbetsprocesser eller 

rutiner om man är ensam med att sköta en uppgift. I de kommuner som har en mindre befolkning är 

ärendena, av naturliga skäl, färre. Det kan ha inverkan på hur rutinerad bidragshandläggaren blir på 

att hantera olika former av ärenden och göra snabba, korrekta bedömningar även för åtgärder som 

inte hör till de allra vanligaste. Ett större arbetslag har fördelen av att vara mindre sårbart för 

personalomsättning och sjukdom. De har också möjlighet att tillsammans reflektera och analysera 

olika situationer med andra som är lika insatta i ämnet som man själv. 

Variationer i social omsorg kan ses inom flera kommunala tjänsteområden och även i andra länder 

med liknande politisk struktur och beslutsordning som i Sverige. En studie [52] från Finland visar 

på betydande kostnadsskillnader mellan de finska kommunerna. En annan studie från Danmark [35] 

visar att en stark centraliserad styrning, alltså tvärt emot den Svenska organisationsformen, leder till 

en mer likvärdig, universell, sjukvård över hela landet. De svenska kommunernas autonomi är 

lagstadgad och viss variation i de kommunala arbetsprocesserna kommer förmodligen att vara 

oundviklig på grund av det. Men den enskildes rättsliga säkerhet får aldrig äventyras. Majoriteten 

av handläggarna som deltog i intervjustudien ansåg att handläggningsprocessen kring 

bostadsanpassning var för tidskrävande och att ett för tungt ansvar lades på den sökanden. Man 

förenklade processen för att möta dessa omständigheter. Att det sker i sådan omfattning är en signal 

till Boverket att fundera på om det faktiskt behövs en förändring. Utifrån den här studiens resultat är 

handläggarnas förenklingar oftast inte baserade på slarv eller okunskap utan medvetna strategier för 

att arbeta i en process som man inte tycker fungerar. Det är kanske dags att verkligen lyssna till dem 

och försöka ta fram en handläggningsprocess som fungerar enligt de premisser som handläggarna 
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anser hållbara för den sökande och för dem själva, samtidigt som den möter kraven på rättsäkerhet. 

Ett alternativ till att förändra processen skulle kunna vara att införliva en tredje roll i 

bostadsanpassningsprocessen. En sorts länk mellan den sökande och handläggaren som fungerar 

som stöd för den sökande och hjälper till att tillhandahålla all den dokumentation som krävs för att 

handläggaren av bostadsanpassningsbidrag ska kunna utföra sitt arbete i enlighet med de lagar, 

förordningar och rekommendationer som finns idag. Rollen skulle antingen kunna vara i form av en 

konsult eller finnas inarbetad under den kommunala organisationen på annat sätt. 

6.4. Fastighetsägare och handläggares inställning till bostadsanpassning 

En problemsituation som flera av handläggarna tog upp under intervjuerna var när fastighetsägare 

antingen villkorade ett eventuellt godkännande av anpassning i sitt bestånd, eller helt enkelt nekade 

den sökande att genomföra den. Men när man läser kommentarerna till de öppna frågorna i enkäten 

i delstudie III framkommer det att de kommunala handläggarna i de flesta fall uppfattar frågan som 

ett icke-problem, tvärt om anser de att samarbetet med fastighetsägarna fungerar bra. Lite mindre än 

en femtedel av administratörerna kommenterade att detta var ett problem i mindre eller större 

omfattning. Resultaten från denna studie antyder att andelen avslag, av det totala antalet 

ansökningar, på grund av att fastighetsägare säger nej, är ungefär dubbelt så hög (0,7 %) som 

rapporter från Boverket beskriver (0,3 %). En studie visar att 1 av 10 i behov av hjälp skulle kunna 

undvika flytt till särskilt boende genom att ta emot bostadsanpassning. [54]. År 2011 inkom ungefär 

78 000 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag (76 000 bifall plus de 3 % som fick avslag det 

året). Med en avslagsfrekvens på 0,7 % härlett till fastighetsägarnas nekande skulle det innebära att 

ca 550 personer fick avslag av den orsaken. Om 10 % av dessa måste flytta till särskilt boende 

handlar det alltså om 55 personer. Det låter inte mycket men en plats i särskilt boende kostar i snitt 

ca 615 000 kronor per år enligt Socialstyrelsen för 2011. Snittkostnaden för en bostadsanpassning 

samma år var 13 600 kronor. Detta skulle leda till en total ökning av kostnaderna med 

uppskattningsvis 33 miljoner kronor. Och det är bara de ekonomiska konsekvenserna för staten, det 

mänskliga lidandet för dem som nekas anpassning är svårare att mäta. Risken för fall och 

följdskador därav är också en viktig faktor att väga in. Ungefär hälften av alla fall är relaterade till 

riskfaktorer hemma eller i den offentliga miljön [68]. År 2009 uppskattades kostnaden för 

fallolyckor bland äldre personer i Sverige uppgå till 14 miljarder kronor, 5 miljarder i direkta 

kostnader och 9 miljarder i kostnader relaterade till försämring av livskvaliteten. Utslaget på hela 

Sveriges befolkning är det 1500 kronor per år, en nära nog 13 gånger högre kostnad per person än 

snittkostnaden för bostadsanpassning. [20]. En av de vanligaste anpassningarna som genomförs är 

att montera stödhandtag [41]. Stödhandtag sätts ofta upp i badrum och syftet är att minska risken för 

att den sökande ska halka och/eller falla. Enligt resultatet i den här studien är stödhandtag i badrum 

en vanlig anpassning som nekas av fastighetsägare. Det finns alltså ekonomiska incitament för 

staten och kommunerna att fastighetsägare godkänner anpassningar i sitt bestånd. Ännu mer viktigt 

är förstås möjligheten att minska mänskligt lidande till följd av en nekad anpassning. 

Bland fastighetsägarna framkom att de företag som nekat anpassning under 2011, med ca 50 % 

högre sannolikhet, hade lägenheter speciellt för seniorer i sitt bestånd, jämfört med dem som inte 

nekat någon under samma tidsperiod. Resonemanget kring det kan egentligen föras på två sätt. 

Antingen kan man hävda att innehav av seniorbostäder skulle vara en lösning om företaget inte vill 

acceptera bostadsanpassning, att man istället kan erbjuda hyresgästen en annan, bättre lämpad, 

lägenhet. Slutsatsen skulle då bli att företag med seniorbostäder skulle neka anpassning oftare än de 



39 

 

företag som inte hade sådana. Resultatet av denna studie skulle stödja den teorin. Å andra sidan, kan 

man resonera, bör företag med seniorbostäder i sitt bestånd har mer kunskap om funktionshinder, 

dess konsekvenser och vikten av tillgänglighet. Därmed borde de vara mer benägna att acceptera 

bostadsanpassningar i sitt bestånd. Ytterligare studier krävs för att fastställa eventuella samband 

mellan dessa faktorer. Det fanns inga andra uppenbara tecken på att fastighetsägare nekar 

anpassning till följd av strukturella faktorer såsom företagsstorlek, bostädernas utformning eller 

ålder på beståndet, antal anställda eller omsättning. Det var inte heller några större skillnader mellan 

privata och kommunala bolag. 

Det är uppenbart att de kommunala bidragsadministratörerna och fastighetsägarna har väldigt olika 

syn på vilka anpassningar som nekas och varför. Badrumsanpassningar nekades dubbelt så ofta som 

någon annan typ av anpassning enligt fastighetsägarna. Den vanligaste orsaken är risken för 

följdskador. Det är därför intressant att bland handläggarna kommer badrumsanpassningar först på 

andra plats bland de vanligast nekade anpassningarna. De uppskattades bara vara hälften så vanligt 

som anpassningar under kategorin ”övrigt”. Samma fördelning kunde ses för skälet att neka. 

Egentligen är skillnaderna i svaren från handläggarna och fastighetsägarna betydande i nästan alla 

frågor. Detta kan ses i tabell 2 och 3 i resultatdelen. Varför skiljer det så mycket? En orsak kan vara 

att urvalet var för litet, endast 14 fastighetsägare uppgav sig ha nekat bostadsanpassning under 2010 

i jämförelse med 33 bidragshandläggare. En annan teori kan vara att varken fastighetsägare eller 

handläggarna, alternativt en av grupperna, har besvarat frågorna utifrån dokumenterade fall. De har 

istället baserat sitt svar, medvetet eller omedvetet, på "känsla" eller upplevelsen av hur det var, 

snarare än att gå tillbaka och titta på hur det verkligen såg ut det undersökta året. Detta skulle då 

återspegla vad deltagarna uppfattar som de största problemen, snarare än de faktiska siffrorna, 

vilket i och för sig är en intressant aspekt. En annan sak att notera är att nästan en tredjedel av 

fastighetsägarna, som nekat anpassning, hävdar att de har sagt nej till anpassning av trösklar. 

Tröskelanpassningar är i regel en väldigt enkel och inte särskilt förstörande åtgärd. Man plockar 

bort den existerande tröskeln och lägger eventuellt in en list för att dölja skarvar. Anledningen till 

att detta ändå frekvent verkar nekas bland vissa fastighetsägare är mest troligt på grund av att även 

detta är relaterat till badrummet och risken för vattenskador. I äldre bostäder, speciellt från början 

av förra seklet fram till åtminstone mitten av 1960-talet valdes att montera trösklar in till 

badrummen som var mycket höga. Det var inte ovanligt att de var 50-60 mm eller mer. Idag 

används trösklar som är max 25 mm höga och avfasade. Att byta ut de existerande höga trösklarna 

mot de nyare är något som vissa fastighetsägare är ovilliga att göra eftersom en lägre tröskel lättare 

låter vatten rinna ut i händelse av en översvämning. Tyvärr är badrum från den här tidsperioden 

oftast små, standardbadrummet på 40-talet var oftast ca 2,5 m2 stort. På 50–60-talet hade den ytan 

ökat till runt 3-3,5 m2. Dagens standardbadrum brukar ligga på omkring 4 m2. [69]. Att överbygga 

nivåskillnaden med en ramp eller kil istället för att ta bort tröskeln är därför inte möjligt. För att 

överbygga en nivåskillnad på 60 mm skulle det behövas en kil som var mer än 70 cm lång och 

sannolikt skulle ta upp hela det fria golvutrymmet i ett 40-talsbadrum. Majoriteten av handläggarna 

hade svarat "annat" på frågan om vilka anpassningar som inte godkändes. Även på frågan varför 

anpassningarna inte godtogs var det vanligaste svarsalternativet detsamma. När man läser 

kommentarerna under kategorin ”annat” var hissar den typ av anpassning som oftast inte godkändes 

enligt handläggarna. Varför anpassningar nekades var, enligt dem, mer varierande men i flera fall 

nämns trapphissar. De anses vara i vägen för andra hyresgäster och en säkerhetsrisk i och med att de 

kan hindra framkomligheten för räddningstjänsten. 
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Svaren på de öppna frågor som fanns i slutet av båda gruppernas enkäter, som rörde hur samarbetet 

eller processerna kan förbättras i händelse av problem med avslag, besvarades väldigt olika av 

fastighetsägare och handläggare. Det är intressant eftersom resultatet kan tolkas som att 

handläggarna fokuserar på "mjuka" faktorer, såsom kommunikation, kunskapsförbättringar och 

processutveckling medan fastighetsbolagen fokuserar på pengar och ekonomisk kompensation.  

Om man lyssnar till fastighetsägarna är skälet för avslag oftast en rädsla för att anpassningen ske ge 

följdskador på fastigheten samt att det kostar för mycket att återställa bostäderna när hyresgästen 

inte längre är i behov av anpassningarna. När man väger samman det med vilka anpassningar som 

vanligen nekas framträder ett mönster. Anpassningar som genomförs i strukturer som är kostsamma 

att återställa och känsliga i fråga om risken för följdskador löper största sannolikheten att avvisas, 

badrum är ett utrymme som passar väl in på den beskrivningen. Detta har också verifierats i 

enkätsvaren. Handläggarna anger dessa utrymmen och skäl bland de vanligaste svaren i enkäten 

dock inte alls i lika stor omfattning som fastighetsägarna. Majoriteten av handläggarna anser trots 

allt att frågan om avslag inte utgör ett problem alls. Det verkar som om fenomenet är begränsat till 

vissa kommuner och att effekterna av problemet varierar kraftigt. Tyvärr är det så att i de 

kommuner där det är ett problem har det stor inverkan, både ekonomiskt och naturligtvis också ur 

ett mänskligt perspektiv. Bidrag för generella anpassningar som ges direkt till fastighetsägarna har 

diskuterats de senaste åren och har testats i Luleå med lovande resultat [70]. Frågan har också 

diskuterats i en statlig rapport från 2008 [71] som menar att ett bidrag av det här slaget skulle kunna 

vara en god idé. Några kommentarer från fastighetsägarna påtalade att ett sådant bidrag är önskvärt. 

Men även om detta är en bra idé är det troligen inte det första eller enda som bör göras. Ett bidrag 

av denna typ är kopplat till lagar och regler och ett konkret förslag behöver sannolikt genomgå 

omfattande statliga utredning innan det kan omvandlas till ett reellt bidrag eller motsvarande. 

Problemet verkar dessutom vara koncentrerat till vissa kommuner och nationella insatser är 

förmodligen inte svaret på detta problem. Detsamma gäller för en förändring av lagstiftningen, så 

att ansvaret för att återställa anpassade bostäder läggs på kommunen, så som föreslogs av flera 

fastighetsägare. Båda alternativen är naturligtvis fortsatt intressanta och bör utredas vidare. Men det 

kommer att ta lång tid och det är också en mycket generell lösning. Ett lokalt projekt [61] som 

genomfördes i Haninge kommun utanför Stockholm har kommit fram till förslag på hur man kan 

förbättra samarbetet mellan fastighetsägare och handläggare för bostadsanpassningsbidrag i syfte att 

minska antalet avslag. Det föreslås att representanter från fastighetsbolagen bjuds in att delta i de 

hembesök som nästan alltid föregår åtminstone de mer omfattande bostadsanpassningarna. De bör 

också ha möjlighet att närvara vid den eventuella inspektion som görs när arbetet har slutförts. Detta 

för att få mer kontroll över vilka åtgärder som vidtagits i fastigheterna. Lagen och förordningen 

låter inte fastighetsägarna ha något inflytande över processen eller anpassningen annat än genom att 

låta dem säga ja eller nej till dess genomförande. De är inte tillåtna att ställa krav eller på något sätt 

villkora godkännandet, de har ingen talan kring vilken entreprenör som ska utföra anpassningen 

eller på vilket sätt den genomförs tekniskt. Ett sätt att låta fastighetsägare få så stort inflytande som 

möjligt över en process som de i själva verket inte har någon kontroll över, är att öppna upp för en 

dialog kring dessa aspekter. Handläggaren kan sedan, i samarbete med den sökande, i möjligaste 

mån arbeta för att möta fastighetsägarnas önskemål. Detta görs redan i många kommuner, det går 

att utläsa i de öppna kommentarer som finns bland enkätsvaren. Dessa åtgärder skulle bidra till att 

minska rädslan för följdskador bland fastighetsägarna och är egentligen inga kontroversiella förslag. 

Det är på sätt och vis anmärkningsvärt att fastighetsägaren inte har mer att säga till om med tanke 
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på att hyresgästen inte i något annat fall har fria händer att göra förändringar i den egna bostaden 

utan fastighetsägarens godkännande och insyn. När det gäller återställning av anpassade lägenheter 

så kan fastighetsägaren söka återställningsbidrag från kommunen. På så sätt är det redan i dagsläget 

så att kommunen står för den kostnaden, så som flera av fastighetsägarna önskade i sina 

kommentarer. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. säger att kommunen har rätt att 

försöka förmedla anpassade lägenheten till personer i behov av dem innan de betalar ut 

återställningsbidrag. I den andra delen av den här studien framkom att rutiner för systematisk 

återanvändning av anpassade lägenheter var mycket ovanlig i de undersökta kommunerna. För att 

kunna etablera en väl fungerande rutin eller process för att återanvända anpassade lägenheter krävs 

ett samarbete mellan kommunen och fastighetsbolagen (både privat och kommunalt ägda). Det 

viktiga är att ha uppdaterad information om hur tillgängligheten ser ut runt om och inne i 

fastigheterna likväl som inuti varje anpassad lägenhet. Det är ett omfattande arbete att inventera sitt 

bestånd på en sådan nivå, men inventeringen kan med fördel kombineras med till exempel 

inventeringar inför renoveringar, underhåll eller energieffektiviserande åtgärder. Det har under åren 

dessutom funnits ett antal utlysningar från institut och myndigheter där det varit möjligt att söka 

pengar för att genomföra den här typen av undersökningar. När inventeringen väl är gjord är 

grovarbetet slut, om man i fortsättningen är noga med att hela tiden hålla informationen aktuell. 

Kommunernas å sin sida ansvar för att upprätthålla en lika aktuell kö eller lista över personer som 

är i behov av dessa typer av bostäder. Detta är viktigt för att kunna förmedla lägenheter utan 

dröjsmål. Fastighetsägare ska inte behöva finansiera tomma lägenheter i väntan på att kommunen 

hittar en lämplig hyresgäst om behovet av lägenheter överstiger utbudet i regionen. Den här typen 

av åtgärder borde kunna minska risken för att fastighetsägare nekar sökande bostadsanpassning 

frekvent. Det kan ta lite tid, planering och kommunikation för att fastställa de nya processerna, men 

det skulle kunna göras utifrån varje kommuns unika förutsättningar. De åtgärder som föreslås här 

skulle kunna genomföras lokalt och arbetet kan teoretiskt sett börja när som helst. Målet är att 

minska kostnaderna för kommuner och fastighetsbolag, men viktigast är att öka möjligheten för fler 

människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. Det skulle även vara av stort intresse 

att föra en dialog med Boverket kring hur de ser på sådana samarbetsformer mellan kommuner och 

fastighetsägare.  

En del i denna studie var att undersöka om det går att finna någon förklaring till de kommunala 

variationerna i kostnaden för bostadsanpassningsbidrag. Det var också av intresse att undersöka om 

det finns utrymme för förbättringar i processen som kringgärdar ärendehanteringen. I ett första steg 

kan vi konstatera att det troligen är flera komplext samverkande variabler och bakgrundsfaktorer 

som påverkar kommunernas kostnad för bostadsanpassning. Det finns helt enkelt ingen enkel 

förklaring. Resultaten i den här studien pekar mot att faktorer som prisutveckling på bostäder, 

politisk inriktning, utbudet av tillgängliga flerbostadshus, det valda arbetssättet i kommunen, 

geografiskt läge och hur bostadsutformningen ser ut i området är några av många variabler som kan 

ha inverkan på hur mycket pengar som behöver läggas på bidraget. Det kan konstateras att 

kostnaden varierar, vi kan även konstatera att det troligen är mycket svårt att ta fram en modell som 

förklarar variationerna i någon större omfattning. Den kommunala autonomin har med största 

sannolikhet en stor betydelse i och med att den ger utrymme för att arbetskulturella, politiska och 

ideologiska faktorer får utrymme att prägla hur kommunen väljer att driva sin verksamhet. Men 

kommunala bakgrundsfaktorer har troligen en inverkan, även de som inte hör till de enkelt mätbara 

sorterna. Som exempel kan tas utbudet av tillgängliga bostäder i relation till behovet, bostädernas 



42 

 

utformning i området, hur pass sjuka och ensamma personer ska vara för att beredas möjlighet att få 

plats i ett särskilt boende och så vidare. Kostnaden för bostadsanpassning må vara hög, men i 

relation till andra omsorgsalternativ är det fortfarande en relativt billig och troligen även 

kostnadseffektiv utgift, i alla fall om man ser till tidigare forskning inom området. Vi kan även 

konstatera att kostnadsvariationerna är mest märkbar i små kommuner vilket till viss del kan 

förklaras av att de har färre antal ansökningar per år än större kommuner. På så vis ger 

kostnadskrävande bidrag större inverkan i statistiken och naturliga variationer blir mer påtagliga. 

Med allt detta i åtanke kan man resonera kring om det verkligen är nödvändigt att på detaljnivå 

förklara variationerna i kostnad. Det är kanske bättre att lägga krutet på att hitta eventuella 

problemområden i processen och hanteringen för att på så sätt göra resursfördelningen så effektiv 

som möjligt. Resultatet av studien visar att det finns potential till förbättringar inom flera områden 

både vad gäller själva regelverket och handläggningen, men också förbättrad samverkan med 

fastighetsägare och utveckling av nya rutiner för återanvändning av anpassade bostäder. Det är 

viktigt att arbeta för att alla inblandade i processen känner att de har kontroll över vad som sker och 

ser nyttan och värdet i varje anpassning.  Detta för att ge dem som behöver stöd bästa möjliga 

förutsättningar för att få den hjälp de är i behov av och som de har rätt till!  
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7. Slutsatser 

7.1. Kommunala bakgrundsvariabler och kostnaden för bostadsanpassningsbidrag 

I enlighet med tidigare studier var det svårt att finna några statistiskt mätbara kommunala 

bakgrundsvariabler som förklarade större delen av variationerna i kostnad för bostadsanpassning. 

Dock visade sig tre av variablerna ha ett statistiskt signifikant samband som till viss del förklarade 

skillnaderna. Dessa var andelen äldre, över 80 år, i befolkningen (7,4 % i kostnadsökning per 

procentandels ökning av andel äldre), kommunens resultat (0,7 % i minskning av kostnaderna per 

100-tal kronor i ökning av kommunens resultat per kommuninvånare) och prisutvecklingen på 

småhus i regionen under de senaste 20 åren (0,2 % i kostnadsminskning per procentandel som 

huspriserna ökat i kommunen). 

Långvarigt vänsterstyre ser enligt resultaten i denna studie ut att ha ett visst samband med högre 

kostnader för bostadsanpassning. Kommuner i norra Sverige hade med betydligt större sannolikhet 

höga kostnader för bostadsanpassning än låga, det omvända förhållandet gällde för södra Sverige. 

Ur resultatet i studien kan man utläsa att ”mjukare” faktorer som kommunkultur, människosyn och 

politiska ställningstaganden troligen är betydande i sammanhanget. Den tesen har även stöd i 

tidigare forskning. Det är den kommunala autonomin som möjliggör detta och det blir en ständig 

avvägning mellan denna i Sverige fastlagda myndighetsstruktur och den i lika hög grad fastställda 

principen om rätten till likvärdig vård och omsorg, oberoende av vem man är eller var man bor i 

landet. 

Tillförlitligheten till insamlade data från Socialstyrelsen och SCB räknas som god. Boverkets data 

speglar de faktiska kostnaderna för bostadsanpassning i kommunerna och är på så sätt rättvisande. 

Dock finns vissa förbehåll gällande hur kommunernas arbetssätt påverkar bidragskostnaderna. 

Återanvändning av anpassningsprodukter, oklarheter kring momsförfarande och bostadsbolag som 

själva betalar kostnaderna för anpassningar är exempel på omständigheter som skulle göra att 

kostnaderna inte är jämförbara enligt samma grunder i samtliga kommuner. 

7.2. Variationer i handläggningsprocessen 

Majoriteten av handläggarna som deltog i intervjustudien ansåg att handläggningsprocessen kring 

bostadsanpassning var för tidskrävande och att för tungt ansvar lades på den sökanden.  

Handläggarna i kommunerna förenklade processen för att möta dessa två omständigheter. Att det 

sker i sådan omfattning bör uppfattas som en signal till Boverket att fundera på om det behövs 

förändringar av lagar, förordningar och rekommendationer.  

Utifrån den här studiens resultat är handläggarnas förenklingar av processen oftast inte baserade på 

slarv eller okunskap utan medvetna strategier för att arbeta i en process som man inte tycker 

fungerar. Handläggningsprocessen bör förenklas så att den fungerar enligt de premisser som 

handläggarna anser hållbara för den sökande och för dem själva, samtidigt som den möter kraven på 

rättsäkerhet. 

Det finns omfattande bristerna i dokumentationen kring ärendena. Vid intervjuerna framkommer att 

detta till viss del är medvetna beslut och till viss del rationaliseringar för att kompensera för upplevd 

tidsbrist. Kvaliteten på dokumentationen är dock något som många kommuner tillsammans med 
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sina handläggare måste arbeta med att förbättra. Det är viktigt ur flera perspektiv, bland annat 

rättsäkerhet för den sökande, spårbarhet av händelser samt utvärdering och uppföljningsarbete för 

kvalitetsutveckling inom verksamheten. 

7.3. Samarbetet mellan fastighetsägare och kommunala handläggare 

Fastighetsägarna uppger att den anpassning som de oftast nekar är åtgärder i badrum. Den 

huvudsakliga anledningen till att man nekar är risken för följdskador och att det är dyrt att återställa 

när den boende inte längre är i behov av anpassningen. 

Innehav av seniorlägenheter var ungefär 50 % vanligare bland de fastighetsägare som nekat 

anpassning under 2010, än bland dem som inte gjort det. Möjlighet att erbjuda mer anpassat boende 

istället för bostadsanpassning kan vara en förklaring till detta. 

Ett sätt att förbättra samarbetet mellan fastighetsägare och handläggare i kommuner där 

anpassningar ofta nekas kan bland annat vara att ge fastighetsägarna bättre insyn i 

anpassningsprocessen och bättre kontroll över de åtgärder som genomförs i deras bestånd.  

Det är anmärkningsvärt att fastighetsägaren inte har mer att säga till om gällande utformningen och 

utförandet av bostadsanpassning. Detta med tanke på att hyresgästen inte i något annat fall har fria 

händer att göra förändringar i den egna bostaden utan fastighetsägarens godkännande och insyn. I 

dagsläget har fastighetsägaren som alternativ att fullständigt godkänna anpassningen utan att ha 

möjlighet att påverka hur den utförs, alternativt neka att den genomförs alls. 

Det finns även utrymme i de undersökta kommunerna att förbättra processen kring återanvändande 

av anpassade lägenheter. Vid tidpunkten för studien hade ingen av de tio undersökta kommunerna 

en fastlagd arbetsgång för att förmedla redan anpassade lägenheter. 
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8. Framtida forskning 

Mer forskning inom området behövs. Framför allt för att kunna stödja eller motbevisa de resultat 

och slutsatser som framkommit i den här studien. En del forskning har gjorts inom ämnet 

bostadsanpassning i Sverige de senaste 10-15 åren, men den har haft en annan inriktning. Framför 

allt har studier gjorts kring hur de äldres situation ser ut vid bostadsanpassning, vilka behov som 

finns och hur de möts. Även metodutveckling och arbetsprocessrelaterad forskning rörande 

bostadsanpassning finns tillgänglig. Men vad gäller kostnadsvariationer och kopplingen till 

arbetsmetoder eller kommunala bakgrundsfaktorer så är forskningsunderlaget begränsat. Ytterligare 

studier inom detta område behövs. Gärna i större skala där även de alternativa urvalsmetoder som 

föreslås i nästa stycke används, för att se om resultaten skulle bli desamma eller helt annorlunda. 

I delstudie två användes geografiskt läge och invånarantal som urvalskriterier. För kommande 

forskning finns dock andra former av urvalsgrunder som skulle ha kunnat vara av intresse. I Sverige 

finns idag ett så kallat kommunklassificeringssystem som delar in alla Sveriges kommuner efter 

vilken typ de är, baserat på en rad faktorer. Dessa är exempelvis närhet till större städer, vilken typ 

av industri eller verksamhet som drivs i kommunen, folkmängd och befolkningsdensitet, faktorer 

som bedömdes som relevanta faktorer i delstudie ett. En annan ansats hade alltså kunnat vara att 

göra urvalet baserat på att få deltagande kommuner från samtliga kommungrupper. En intressant 

aspekt för eventuell kommande forskning inom ämnet. Ett annat fokus hade kunnat vara att välja 

kommuner från skiktet av dem som hade de dyraste kostnaderna för bostadsanpassning respektive 

dem som hade de lägsta kostnaderna. En sådan ansats gjordes i denna studie, men i mycket 

begränsad skala i och med de telefonintervjuer som gjordes med handläggare i några av dem. 

Mycket av intresse framkom vid dessa relativt korta och enkla intervjuer. Detta skulle kunna tyda 

på att en framtida forskningsansats skulle ha mycket att vinna på att inrikta sig på kommuner med 

särskilt höga eller låga kostnader för bostadsanpassning. 
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Bilaga 1 Huvudfrågeställningar, delstudie II. Intervjuer i tio 

kommuner. 

 

Bostadsanpassningsbidragshandläggare 

1. Beskriv hur processen går till i er kommun 

2. Är det något som du tycker fungerar särskilt bra i ert arbete? 

3. Är det något som fungerar mindre bra? 

4. Finns något som är specifikt för er kommun som kan påverka kostnaden för 

bostadsanpassningsbidrag? 

5. Hur fungerar samverkan med andra inblandade aktörer? 

6. Finns det faktorer som påverkar arbetet med bostadsanpassning? Som 

exempelvis kommunstorleken (befolknings- och ytmässigt) eller bebyggelsen. 

7. Frågor rörande antal anställda som arbetar med handläggningen, 

utbildningsbakgrund, administrativa stöd i arbetet och hur stora summor de har 

delegation att på egen hand ge bidrag för. 

Anställda vid stadsbyggnadsförvaltningar och liknande, samt chefer för berörda förvaltningar 

1. Hur arbetar kommunen med tillgänglighetsfrågor i den byggda miljön? 

2. Finns någon som är särskilt ansvarig för tillgänglighetsfrågor? 

3. Vad fungerar bra respektive mindre bra i arbetet med tillgänglighet? 

4. Frågor om kommande ändringar i bygglagstiftningen (som genomfördes i maj 

2011) samt EAH (Enkelt avhjälpta hinder, ett projekt kring 

tillgänglighetsskapande åtgärder i alla Sveriges kommuner som skulle avslutas 

i december 2010) 

5. Finns det några särskilda omständigheter i kommunen som påverkar ert arbete 

med tillgänglighet? 

Bostadsbolag  

1. Strukturella frågor som antal lägenheter/affärslokaler i beståndet, 

byggnationsår, renoveringsbehov, status på tillgång och efterfrågan av 

bostäder.  

2. Hur tycker ni att hanteringen av bostadsanpassningsåtgärder fungerar hos er 

och hos kommunen? Hur fungerar samarbetet er emellan? 

3. Brukar ni neka anpassningar av någon anledning? 

4. Arbetar ni själva med tillgänglighetsskapande åtgärder? 

5. Har ni särskilda seniorbostäder i ert bestånd? 

6. Finns det några rutiner för att återanvända redan anpassade lägenheter? 
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Bilaga 2. Enkäterna som skickades ut till delstudie III. 

Enkät: Bostadsanpassning 
 

1. Vilken typ av bolag är ni? 

 Kommunalt fastighetsbolag 

 Privat fastighetsbolag 

 Stiftelse 

 Annan form, nämligen:………………………………………………………………… 

 

2. Vilken typ av fastigheter hyr ni ut? Det går bra att kryssa i flera alternativ. 

 Hyresrätter i flerbostadshus med fler än fem lägenheter 

 Hyresrätter i flerbostadshus med färre än fem lägenheter 

 Hyresrätter i enfamiljshus 

 Kontorsfastigheter 

 Vårdbostäder 

 

3. Hur stort är ert bestånd? 

 

…………………kvm bostadsfastigheter …………………kvm affärslokaler, fördelat på  

 

…………………stycken lägenheter och …………………stycken affärslokaler 

 

4. Hur många anställda har företaget? 

 <10 

 10-20 

 20-30 

 >30 

 

5. Hur stor var nettoomsättningen 2010? 

 

…………………kr 

 

6. Finns det någon/några tidsperioder för byggnation som är övervägande 

representerade i ert bestånd? 

 Före 1940 

 1940-1960 

 1960-1980 

 Efter 1980 

 

7. Har ni bostäder som är speciellt för seniorer? (+55, plusboende eller liknande, ej 

särskilda boenden) 

 Ja 

 Nej (gå direkt till fråga 10) 
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8. Hur många lägenheter är i så fall speciellt för seniorer? 

 

…………………stycken 

 

9. Vad är speciellt med dessa lägenheter? Det går bra att kryssa i flera alternativ. 

 Det är inget speciellt med dem förutom att de finns en åldersgräns för dem som ska flytta in 

 De är planerade med en högre grad av tillgänglighet för rörelsehindrade 

 De är planerade med en högre grad av tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter 

 De har särskilda gemensamhetslokaler 

 De har tillgång till personal som på något sätt ordnar aktiviteter eller fungerar som stöd för 

de boende 

 Annat, nämligen: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. Har ni under 2010 helt eller delvis nekat en hyresgäst att genomföra en 

bostadsanpassning? 

 Nej (gå vidare till fråga 13) 

 Ja, färre än fem gånger 

 Ja, mellan fem och 15 gånger 

 Ja, oftare än 15 gånger 

 

11. Vilken typ av anpassningar har det berört? Det går bra att kryssa i flera alternativ 

 Åtgärder i kök 

 Åtgärder som berör trösklar 

 Åtgärder som berör dörrar 

 Åtgärder som berör specifikt stödhandtag i badrum 

 Åtgärder som berör badrum i övrigt 

 Åtgärder som berör rullstolsförvaring 

 Spisvakter 

 Annat, nämligen: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12. Vad är de vanligaste anledningarna till att ni nekar en boende att helt eller delvis 

genomföra en bostadsanpassning? Om flera av alternativen är aktuella rangordna 

dem med siffror från 1-5, där 1 är den vanligaste anledning och 5 den minst vanliga. 

 Det blir kostsamt att återställa bostaden när den sökande inte längre behöver den 

 Det finns risk för följdskador på lägenheten (vattenskada, elektriska fel till exempel) 

 Vi är rädda att arbetet inte utförs fackmannamässigt 

 Sökta åtgärden förfular lägenheten/fastigheten 

 Annat, nämligen: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 



54 

 

13. Har företaget någon policy eller definierad process för hur man handskas med 

bostadsanpassningsfrågor? 

 Ja 

 Nej 

 

14. Finns det någon inom företaget som är särskilt ansvarig för 

bostadsanpassningsfrågor? 

 Ja 

 Nej 

 

15. Känner ni att det finns möjlighet att vända sig till kommunens 

bostadsanpassningshandläggare för att diskutera aktuella ärenden? 

 Ja 

 Nej 

 

16. Finns det något ni skulle vilja förändra i arbetet eller rutinerna kring 

bostadsanpassning? Det kan gälla både inom ert företag och hur kommunen 

handlägger ärendena. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Enkät: Fastighetsägares inställning till bostadsanpassning 
 

17. Hur många invånare har er kommun? 

 

…………………invånare 

 

 

18. Hur många bostadsanpassningar genomfördes totalt i er kommun 2010? 

 

…………………stycken 

 

19. I hur många fall var ni tvungna att helt eller delvis ge avslag eftersom fastighetsägare, 

helt eller delvis, nekat anpassningen? 

 

…………………stycken, helt 

 

…………………stycken, delvis 
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20. Om ni, helt eller delvis, avslagit ansökan om bostadsanpassning enligt fråga 3, vilken 

typ av anpassningar har det handlat om? Det går bra att kryssa i flera alternativ 

 

 Åtgärder i kök 

 Åtgärder som berör trösklar 

 Åtgärder som berör dörrar 

 Åtgärder som berör specifikt stödhandtag i badrum 

 Åtgärder som berör badrum i övrigt 

 Åtgärder som berör rullstolsförvaring 

 Spisvakter 

 Annat, nämligen: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

21. Vad är de vanligaste anledningarna till att en boende, helt eller delvis, nekas att 

genomföra en bostadsanpassning enligt fastighetsägaren? Om flera av alternativen är 

aktuella rangordna dem med siffror från 1-5, där 1 är den vanligaste anledning och 5 

den minst vanliga. 

 

 Det blir kostsamt att återställa bostaden när den sökande inte längre behöver den 

 Det finns risk för följdskador på lägenheten (vattenskada, elektriska fel till exempel) 

 De är rädda att arbetet inte utförs fackmannamässigt 

 Sökta åtgärden förfular lägenheten/fastigheten 

 Annat, nämligen: 

……………………………………………………………………………… VÄND! 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

22. Brukar fastighetsägarna vända sig till kommunens bostadsanpassningshandläggare för 

att diskutera aktuella ärenden? 

 

 Ja, några gånger i veckan 

 Ja, några gånger i månaden 

 Ja, några gånger per år 

 Nej 

 

23. Anser du som handläggare att det i din kommun är ett problem att fastighetsägare, 

helt eller delvis, nekar bostadsanpassning? Motivera gärna på vilket sätt. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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24. Har du som handläggare något förslag på hur man vid problem med nekanden skulle 

kunna förbättra processen eller samarbetet med fastighetsägarna? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Sammanställda flödesscheman för handläggningsprocessen i 

de tio undersökta kommunerna, delstudie II.  
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Bilaga 4. Samtliga kommentarer till de öppna frågorna i enkäterna till 

delstudie III. 

Handläggarnas enkät 

Fråga 4. Om ni, helt eller delvis, avslagit ansökan om bostadsanpassning enligt fråga 3, vilken typ 

av anpassningar har det handlat om? Det går bra att kryssa i flera alternativ 

 

1. Lift i trappa 

2. Hissinstallation 

3. Hiss 

4. Ändrade förutsättningar, något fall har sökande avlidit 

5. Hygienrum, breddning av dörrar, ramp 

6. Ramper 

7. Installation av trapphiss samt montering av utvändiga ramper 

8. Stoltrapphiss, 2 vån i trappuppgång. Bostadsrättsförening + i hyreshus 

9. Hiss i trapphus 

10. Placering av tvättmaskin på en gästtoalett som saknade golvbrunn och fuktspärr (golvet). 

Risk för vattenskada 

11. Hiss 

12. Anordning av parkering i anslutning till fastighetens entré 

13. Avgränsande plank runt uteplats 

14. Tak över biluppställningsplats 

15. Vet ej 

16. Kan inte ange ngt. specifikt, det är så att ett fåtal fastig.h.ägare är generell emot 

bostadsanpassning 

17. Hissar 

18. Utbyggnad 

19. Trapphiss. Bifall gavs av f-ä. under 2011 när en annan typ av hiss kunde installeras 

20. Plangöring av duschgolv och ramp 

21. Installation av hiss i trappuppgång 

22. Förråd, rum för personliga assistenter, flytt till ny bostad 

23. Dörrautomatik (fanns redan till en annan dörr som kunde användas) 

24. Det är ovanligt att fastighetsägarna nekar 

25. Tror att det rör sig om andra orsaker men vet ej 

 

Fråga 5. Vad är de vanligaste anledningarna till att en boende, helt eller delvis, nekas att genomföra 

en bostadsanpassning enligt fastighetsägaren? Om flera av alternativen är aktuella rangordna dem 

med siffror från 1-5, där 1 är den vanligaste anledning och 5 den minst vanliga. 

 

1. Säkerhet 

2. F-äg var rädd att huset skulle skadas (fasad) 

3. Det händer i princip aldrig 

4. Fastighetsägaren vill inte ha hyresgäster som de anser behöver bo på äldreboende 
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5. De har bedömt åtgärden olämplig för fastigheten i detta enda fall 

6. Försvårar snöröjning 

7. De senaste 30 åren har fastighetsägare sagt nej 1 gång 

8. Kan bli störande för övriga hyresgäster (trapphiss) 

9. Äldre hus, förstår fastigheten, skall inte hyresgästen flytta istället? Förstår lägenheten 

karaktär om man tar bort trösklarna 

10. Räddningstjänsten (trapphiss) 

11. Tätskikt som falera då de montera stödhandtag 

12. Ej möjligt då utrymme saknades (parkering i anslutning till entré) 

13. I aktuellt fall var det ej tekniskt möjligt att genomföra anpassningen, så fastighetsägaren sa 

nej 

14. Medför nackdel för övriga hyresgäster (hissar) 

15. Har de senaste 5 åren endast avslagit 2 ärenden. Har ett bra samarbete med fastighetsägarna. 

16. Okunskap av fastighetsägaren om regler. 

17. Opraktisk, i vägen för andra (trapphiss) 

18. Principsak för fastighetsägare (hyresfastigheter) att aldrig godkänna stödhandtag och 

tröskelborttagningar 

19. Fördyrat underhåll, Fast.äg. vill ta ut detta i hyreshöjning 

20. Avviker från övriga lägenheter 

21. Mycket ovanligt att detta händer 

22. Dörrautomatik tas bort av fastighetsägaren när den som fått bidraget flyttat eller avlidit pga 

att han inte vill ha kostnader för reoaration och underhåll. Ramper försvårar snöskottning för 

fastighetsskötarna 

 

Fråga 7. Anser du som handläggare att det i din kommun är ett problem att fastighetsägare, helt 

eller delvis, nekar bostadsanpassning? Motivera gärna på vilket sätt. 

 

1. Nej 

2. Nej, det händer sällan 

3. Nej 

4. Nej 

5. Nej, därför att de så sällan nekar 

6. Nej det är inte vanligt att fastighetsägare nekar. Största beståndet av bostäder är egna hus, 

näst största är en kommunägd stiftelse, det spelar säkert också in. 

7. Nej 

8. Fastighetsägare har aldrig nekat bostadsanpassning i vår kommun 

9. Nej inte alls. Tvärtom, vi har ett bra samarbete 

10. Nej 

11. Nej 

12. Inga problem 

13. Nej 

14. Nej har ett stort bostadsbolag 

15. Nej 

16. Nej 
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17. Nej 

18. Normalt nekar inte fastighetsägare att anpassning sker i deras lgh. Utförandet diskuteras. 

Lösningar sker i samförstånd 

19. Under 2010 var det ingen fastighetsägare som nekade. Vid något tidigare tillfälle har det 

varit risk för skada att borra i tak men generellt är det inget problem. 

20. Fastighetsägare vill inte ha hyresgäster som de anser behöver bo på äldreboende. 

21. Nej, tvärtom 

22. Nej, tycker inte det är något problem. Har en bra dialog med fastighetsägarna i kommunen. 

23. Nej. De girigaste är många gånger sökande själv som äger fastigheten helt eller delvis 

24. Nej mkt ovanligt 

25. Har inte varit några problem med fastighetsägarna 

26. Har inga problem med detta 

27. En del bostadsrättsföreningar vill inte att man lägger ramper utefter husväggar eller i 

rabatter 

28. Nej det är få fastighetsägare som nekar. Vi har mycket goda relationer med de flesta 

fastighetsägarna. 

29. Nej 

30. Nej 

31. Nej 

32. Har ett mycket gott förhållande till den allmännyttiga fastighetsägaren. Det är BRF som är 

svårast och som nekar. Trots info om återställningsbidraget och hissbroschyr som bifogas 

ägarmedgivandet. Försöker hjälpa till att hitta annan lägenhet i dessa fall. 

33. Problem finns med bostadsrättsföreningar som alltid är tveksamma till bostadsanpassningar 

och vill att kommunen lovar återställning. Ännu inte behövt göra några avslag på grund av 

detta. 

34. Nej, vi har en god dialog med fastighetsägarna 

35. Nej 

36. Nej 

37. Nej, vi har inte några problem med detta 

38. Nej 

39. Nej, det är inget problem, tillsammans hittar vi en lösning. Fasadändringar vill de för det 

mesta inte ha! 

40. Det förekommer inte 

41. Nej 

42. Absolut inte! 

43. Nej det har inte varit några problem hittills. 

44. Nej, alla är tillmötesgående, vill ha alla hyresgäster 

45. Nej. Ibland uppstår diskussion men mestadels hittar vi en lösning, reder ut frågor som 

uppstått 

46. Nej! Det händer ytterst sällan att de opponerar sig. De kan ha synpunkter på hur saker skall 

genomföras. Brukar lösas genom diskussion. Vanligast handlar det om placering av 

ramper/elrullstolsgarage, att det kan bli problem med snöröjningen. 

47. Nej, det händer så sällan inte ens varje år 

48. Problem för den som drabbas. Dock inget (kan inte tyda?)/vanligt problem i kommunen 
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49. En del fastighetsägare erbjuder byte av lgh i stället för anpassning vilket strider mot BAB-

lagen. En del kräver t.ex. badkar ska förvaras i förråd vilket inte alltid är möjligt. 

50. Ja om dom helt nekar till att åtgärder får vidtas. 

51. Anser inte att det är ett problem 

52. I stort sett är det inte ett problem, men de flesta vill att i våtutrymmen skall man installera en 

kabin eller bygga om badrummet även om hyresvärdarna gjort renoveringar de senaste 20-

30 åren då det är reglerat i Byggregler att våtutrymmen ska vara fukt- och vattentäta. 

53. Hittills ej några problem 

54. Nej det är ytterst sällan att anpassningen inte godkänns av fastighetsägaren 

55. Nej, fastighetsägarna nekar i stort sett aldrig en bostadsanpassning. 

56. NEJ, de flesta godkänner bostadsanpassningar 

57. Ja, många behöver stödhandtag i duschplats och på vägg vid dörrpost och toalett. Det blir 

situationer med stor fallrisk. Problem för rullstolsanvändare när de ej kan ta sig in i olika 

rum när man nekas dörrbreddning. Någon fastighetsägare (Akelius) svarar sällan på brev vi 

skickar, trots påminnelser. 

58. Nej det är inget problem, det är sällsynt att fastighetsägare inte ger sitt medgivande 

59. Nej 

60. Nej problemet är inte omfattande. Den enskilde kan ju ha annan uppfattning. 

61. Nej. Min uppfattning är att det är en bra dialog med fastighetsägare och lätt att komma 

överens i olika frågor 

62. Värnamo har inga som helst problem med fastighetsägarna. Vi löser alltid problem 

tillsammans 

63. Ibland står det på blanketten att de godkänner under förutsättning att det återställs. Om man 

ringer och förklarar så brukar de förstå. 

64. Nej definitivt inte. Snarare åt andra hållet, BAB bekostar mycket dörröpp dyl i BRF som 

kanske föreningen skulle kunna ta. Men 

65. Nej! 

66. Nej 

 

Fråga 8. Har du som handläggare något förslag på hur man vid problem med nekanden skulle kunna 

förbättra processen eller samarbetet med fastighetsägarna? 

 

1. Se BAB §12 

2. Försöka få med fastighetsägarna redan vid planeringen av nybyggnation 

3. Mera info, dialog och samråd 

4. Inget stort problem 

5. Det problem jag upplever är att fastighetsägaren inte går med på att göra åtgärder för ökad 

tillgänglighet utan tycker att det ska göras via bostadsanpassningsbidrag. För brukarens 

bästa blir ofta åtgärder gjorda genom bidrag. Fastän ansvaret egentligen är fastighetsägaren 

(större bostadsbolag) 

6. Nej 

7. Dialog och information 

8. Nej 
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9. Viktigt att förklara varför ingrepp i bostad behövs och att de kan söka om 

återställningsbidrag över 5000:- 

10. Nej det är svårt att skruva om i skallen på folk. 

11. Gäller att ha bra relation till förvaltarna, ägarna. Kunna motivera på ett bra sätt, för att kunna 

erbjuda accepterade lägenheter för rörelsehindrade. 

12. Att ta med fastighetsägaren tidigt i diskussionen och låta dem vara med när arbetsterapeuten 

och BAB-handläggarna går på hembesök. Problem oftast vid stora ombyggnationer tex hiss 

och ramp, som påverkar utseendet på fastigheten. 

13. Allt handlar om pengar. (i varor material eller rena pengar) 

14. Nej 

15. Nej 

16. Detta är inget problem i våran kommun 

17. Tror att det handlar om okunskap till viss del. Brukar tala med BRF:ordf per tel. och tala om 

att det kommer ett ägarmedgivande och kopierar sidorna ur BAB-handboken som berör 

återställningsbidrag, bifogar dessa. Försöker hålla en personlig kontakt tror att det blir lite 

svårare att säga nej då. 

18. Viktigt att det är kunden som för diskussionen och får ansökan påskriven av 

fastighetsägaren. 

19. Tydlighet i processen 

20. Nej 

21. Nej 

22. Möt fastighetsägaren på plats och diskutera igenom anpassningen och förklara varför. Då 

löser det mesta sig. 

23. Det är en svår fråga men vid omfattande och kostnadskrävande åtgärder skulle om möjligt 

kunna anvisas annat boende. Då främst då det gäller åtgärder i hyresrätter 

24. Har inga problem, går alltid att lösa på något sätt. Det finns många andra hjälpmedel att 

tillgå. 

25. Positivt förhållningssätt, visa respekt. Tydlig information. Tona ner ”myndighetsutövandet”. 

Ha en konstruktiv attityd. Bestäm personligt möte för diskussion, inte bara telefonkontakt. 

26. Information till fastighetsägare. Ta kontakt med fastighetsägare som är tveksamma eller 

säger nej 

27. Då statsmakten bestämt att funktionshindrade ska beredas möjlighet att kunna bo kvar i sitt 

boende med hjälp av bostadsanpassningsbidrag (bostadsanpassningslagen) tror jag att en 

tydligare information om orsak och verkan borde lämnas till fastighetsägarna. 

28. Kommunikation är inte så dumt. 

29. Ja att kommunen kan bekosta återställandet istället för hyresvärden. 

30. Nej 

31. Ta kontakt med f.ä. så inga missförstånd finns. Förklara att sökanden kan bli självständig 

med hjälp av anpassningen. Viktigt att f.ä. vet vad han ger avslag till 

32. I några fall verkar det bero på inkompetenta personer som inte bryr sig om sina hyresgäster. 

Mycket information och förståelse behövs här. 

33. Dialog och information 

34. Tydlighet från BAB vad gäller återställning som det fungerar idag. 

35. Svår fråga eftersom det är lagstiftning som styr. 

36. Inga problem med fastighetsägarna 
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37. Se ovan: I så fall att man kunde ge ett löfte om att återställa 

38. Nej 

39. I kommunen har vi inte flerbostadshus vi har mest egna hem. 

 

Bostadsbolagens enkät 

 

Fråga 9. Vad är speciellt med dessa lägenheter? Det går bra att kryssa i flera alternativ. 

1. Kommunen bedriver dagverksamhet och lunchservering i fastigheten 

2. De är kooperativa hyresrätter 

3. Högre standard, typ parkett mm 

4. Lugnare boende 

5. Åldersgräns 55+ 

6. Nybyggda lägenheter är bättre anpassade vad gäller tillgänglighet 

7. Växthus, Bastu, relax, gemensamhetsutrymmen 2 st samt bouleplan 

8. Vi hyr i 1:a hand ut till äldre där vi har hissar bla. Nyproduktion.  

 

Fråga 11. Vilken typ av anpassningar har det berört? Det går bra att kryssa i flera alternativ 

1. Ex badrum i äldre bestånd, där anpassning till rimliga kostnader är omöjligt 

2. Automatiska dörröppnare. Ramp vid entré 

3. Åtgärd som berört ändring av dörrar till hisskorg 

4. Ljudisolering, stor omfattning i enskild bostad 

5. Anpassningar i trappor som väggmonterad hiss 

 

Fråga 12. Vad är de vanligaste anledningarna till att ni nekar en boende att helt eller delvis 

genomföra en bostadsanpassning? Om flera av alternativen är aktuella rangordna dem med siffror 

från 1-5, där 1 är den vanligaste anledning och 5 den minst vanliga. 

1. Kostnaden totalt är för hög och ibland tar kommunen för liten andel 

2. Åtgärden är ett för stort ingrepp i fastigheten, och försvårar återställning – återställning blir 

mycket kostsamt 

3. Har ej någon gång sagt nej annat än till risk för skada på fastigheten 

4. Hiss/får inte plats. Åtgärder får återanpassas efter flytt 

 

Fråga 16. Finns det något ni skulle vilja förändra i arbetet eller rutinerna kring bostadsanpassning? 

Det kan gälla både inom ert företag och hur kommunen handlägger ärendena. 

1. Nej det fungerar ganska bra 

2. Nej 

3. En fastighet byggdes 1913 och var klar 1914 som hotell. Den andra fastigheten byggdes 

1926. Förändringar i fastigheterna är svåra byggtekniskt eftersom renoveringar/förändringar 

endast kan göras när en lägenhet blir ledig. Fastigheter från dessa tidsåldrar är känsliga för 

förändringar interiört och exteriört. Renoveringar måste ta hänsyn till de arkitektoniska 
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värdena såväl som tidsandan måste bevaras för att lägenheterna skall vara attraktiva att hyra. 

Vissa krav går därför ej att uppfylla ur bostadsanpassningssynpunkt. Vi efterlyser en 

lagstiftning och förändring hos myndigheten för att renoveringar med bevarande av 

tidsandan skall kunna göras. Med de regler som gäller för våtrum avseende täthet är det inte 

helt självklart att anpassning kan göras i ett våtrum. 

4. Hos vårt företag: Införa rutiner 

5. Återställningskrav Tydligare. Hur återställa t. ex. tätskikt i badrum samt dyrt laga tätskiktet 

6. Nej, det fungerar bra som det gör idag. 

7. Nej 

8. Kommunen handlägger och frågar oss om det är ok. Fungerar bra! En rutin för att hålla koll 

på var bostadsanpassning utförts kan fungera bättre inom vårt företag. 

9. Kostnaden för återställning 

10. För att förbättra möjligheten för brukaren att få anpassning beviljad bör fastighetsägaren inte 

få kostnader för återställning. Tex vid ombyggnationer, detta bör kommunen bekosta. 

11. En diskussion innan bostadsanpassningen hamnar på fastighetsägarens bord 

12. Bättre ersättning, vi har ofta driftskostnader som inte ersätts tex BESAM-öppnare som går 

sönder och lagas för X kr 

13. En större flexibilitet. Erhålla bidrag för insatts i förebyggande syfte samt för vissa insatser 

som företaget med fördel kan utföra efter behov utan särskilt beslut. 

14. Bättre samverkan, tydliga ansvarsgränser vad gäller utförande och ekonomi 

15. Säkerställa att fastighetsägare kan återställa anpassningen utan att behöva söka medel för 

detta. Anpassning måste bli kostnadsfritt för fastighetsägaren. 

16. Klara regler för återställning 

17. Nej 

18. Vi arbetar med att tidigarelägga kontakter via arbetsterapeuter och fastighetsägaren för att få 

in förtydliganden på ansökningarna 

19. Att man istället för Bostadsanp till enskild lgh gav ”bidrag” till fastighetsägarna för att 

avhjälpa hinder generellt 

20. Ja. Att kommunen bekostar ”tomhyra” i väntan på ”rätt” hyresgäst då mycket anpassade 

lägenheter blir uppsagda. 

21. Kommunen har blivit mera restriktiva till bostadsanpassning säger oftare nej! 

22. Vi beviljar ”kundvård” vid uppkommet funktionshinder om kunden tackar nej till dessa 

erbjudanden behövs det en diskussion om kommunen ska gå in med BAB. 

23. Viktigt med bra kommunikation. Kommunen måste lyssna på oss som ansvarar för 

fastigheten. 

24. Nej 

25. Nej det fungerar bra 

26. Inte F. N. 

27. Web-baserade formulär/ansökningar snabbare beslutsvägar/hantering 

28. I vissa lägen borde kommunen återställa när hyresgästen flyttar 

29. Vi som företag skulle behöva göra en inventering över var vi har anpassningar och vad det 

är för typ av anpassning. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Norrköpings kommun 

30. Nej, om man menar äldreboende. Vi har bara studentbostäder och den anpassning som kan 

bli aktuell är för funktionshindrade (mkt sällsynt dock). Det som då hade varit bra är om 
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kommunen tydligt ville ta ansvar för återställning. Här försöker man ibland ”glida” ifrån sitt 

ansvar. 

31. Vi har under fem år haft en förfrågan om bostadsanpassning! 

32. Nej 

33. Vad händer när hyresgästen ifråga avlider/flyttar?? Vi får alltid ta kostnaden för 

återställning. Det är svårt att säga nej till en anpassning för det drabbar h-gästen och det är 

inte kul att tvinga någon att flytta. 

 


