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Tillgänglighet är ett komplext begrepp

• Relationen mellan en individs 

funktionella förmåga och 

miljöhinder

• Det går inte att uttala sig i generella 

termer kring om en boendemiljö är 

tillgänglig eller inte…

• … utan man måste också fråga sig 

för vem den är tillgänglig



Bakgrund: 

Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre

• Forskning om utformning av 

bostäder ur ett 

tillgänglighetsperspektiv

• Tillgänglighetsinventeringar

• Aktuell och lättillgänglig 

information om utbud av 

bostäder med god tillgänglighet

• Nationellt system för 

tillgänglighetsmärkning



Bakgrund: 

Housing Enabler

Forskningsbaserat instrument för bedömning 
och analys av tillgänglighetsproblem i boendet

– Vilar på mer än 20 års forskning och 
användning

– Har realiserats i samverkan med användare 
inom omsorgs- och bostadssektorn

– Kraven är satta i enlighet med riktlinjer i 
handboken Bygg-i-kapp handikapp

– En av instrumentets fördelar är att det ger ett 
kvantitativa mått på tillgänglighet



Bakgrund:

App utvecklad i samverkan med användare

• Mål: Stödja äldre att 

jämföra och utvärdera 

olika bostadsalternativ

• Vision: Stödja äldre till 

att bli mer kritiska som 

konsumenter



Projektidé 

• Utveckla ett forskningsbaserat beslutsstödsystem

för förbättrad tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd

• I nära samverkan med olika parter:

– CASE, Lunds universitet

– Avdelningen för Byggproduktion, LTH

– Bostadsföretag

– Kommun

– Mjukvaruföretag



Beslutsstödsystemets nytta

• Att genomföra giltiga och tillförlitliga tillgänglighetsinventeringar 

baserade på forskning

• Att ta fram detaljerad kunskap om tillgänglighetsproblem i befintligt 

bostadsbestånd

• Planering och genomförande av tillgänglighetsskapande åtgärder

• Informationsspridning till medborgare

DATABAS



Resultat av bedömningar som representerar 414 

lägenheter i Lund

Genomsnittligt antal miljöhinder

Utomhus kring fastigheten 32 %

Entréer 24 %

Inomhus 40 %

Totalt 34 %



Detaljerad och tillförlitlig information om 

bostäder med god tillgänglighet

• Informationsspridning om 

utbud av bostäder med 

matchande tillgänglighet

• Tillgänglighetsdeklaration

• Anvisning av särskilt 

anpassade bostäder



Beslutsstödsystemet kan bidra till:

• Effektiva strategier för tillgänglighetsskapande åtgärder

• Samverkan mellan aktörer inom omsorgs- och bostadssektorn

• Att hålla nere omsorgsbehovet

• Minskat behov av kostsamma åtgärder i efterhand

• Att skapa positiva flyttkedjor

• Att skapa hälsofrämjande miljöer för alla



Tack för uppmärksamheten!

oskar.jonsson@med.lu.se


