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-Jag trivs bra här i denna 
lägenheten och… Nej, att flytta nu 
(skrattar), aldrig i livet! Aldrig i 
livet!! Det är man för gammal 
för….



Brännande aktuellt…

• Den ökande andelen äldre – vi lever 

längre, blir sjuka och sköra senare (?)

• Fler åldras med 

funktionsnedsättningar

• De allra flesta bor i vanliga bostäder 

upp i hög ålder

• Både bostad och närmiljö är viktiga

• Även bostadsbeståndet åldras…

Hälsan är inbäddad i den vardagliga

kontexten – hälsa är att fortsätta vara

delaktig i samhället



Vanligaste tillgänglighetsproblemen?

Det är kombinationen av 

miljöhinder och profilen av 

funktionella begränsningar som 

vållar tillgänglighetsproblem!

• Högt monterade köksskåp

• Inga stödhandtag i hygienrum

• Inga bänkar utanför bostaden

• Badkar

• Ojämna gångvägar utomhus



Vilka miljöhinder är värst?

• Nedsatt balans och 

användning av rollator och 

bidrar mest till att miljöhinder 

blir tillgänglighetsproblem

• Entrétrappor utan ledstänger 

är relaterat till ökad risk för död

• Bland personer med 

Parkinsons sjukdom vållar 

miljöhinder utomhus och i 

entréer mer problem än för 

äldre i allmänhet



Dagens standarder för utformning

• Tillgängligheten beror av 

hur standarderna är 

definierade

• Standarderna anger 

miniminivån 

• I ett kök byggt enligt 

standard har alla äldre 

med nedsatt rörlighet 

problem att utföra vanliga 

aktiviteter – särskilt de som 

använder rullstol eller 

rollator



Är vanliga bostäder lämpliga att 

åldras i?
Där 95% av alla 65+ faktiskt bor…

Läs mer: Granbom et al. Inventering av miljöhinder URL: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/CASE-Inventering-av-hinder-i-

boendemilj%C3%B6er.pdf

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/CASE-Inventering-av-hinder-i-boendemilj%C3%B6er.pdf


Svårigheter 

att gå

Svårigheter att 

gå 

+ svårt att 

använda armar 

och händer 

+ beroende av 

rollator

Svårigheter 

att gå 

+ svårt att 

använda 

armar eller 

händer

Svårigheter att 

gå 

+ svårt att 
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+ beroende av 

rollator 

+ stora 

synproblem

Funktionsprofiler 

Ålder, skada, sjukdom….ökad komplexitet när åren går……
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Tillgänglighetsproblem relativt 

byggnadsår och funktionsprofil
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De fem miljöhinder som oftast åtgärdas 

med bostadsanpassningsbidrag 

• Trappor enda förflyttningsvägen i entré (dvs 

hiss/ramp saknas)

• Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum

• Inga stödhandtag vid dusch/bad och/eller wc 

• Duschplats med kanter/nivåskillnad 

• Badkar istället för duschplats            (Boverket, 2014)



Hur många bostäder behöver åtgärdas 

om dessa miljöhinder ska elimineras?



Hur ser det ut om 15 år? 

• Kronologisk ålder mindre betydelse

• Många åldras aktivt och hälsosamt

• Sårbara och utsatta grupper behöver 

väl planerade lösningar 

• Det krävs fler boendealternativ än idag

• Seniorer är mer krävande konsumenter



Attitydförändring är ett måste!

• Detta handlar inte om ”dom 

äldre” – det handlar om oss 

alla som åldras

• Våga tänka tanken att du 

blir gammal, med funktions-

nedsättningar

• Då kan du ta mer eget 

ansvar för din situation…

• …och politiker, aktörer i 

byggsektorn, mediafolk blir 

kanske också realitets-

anpassade?
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