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Abstract

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to strengthen the requirements for accessibility
in newly produced multi-dwelling buildings in order to facilitate the residents’ everyday
activities. Newly produced residences tend to be put into use despite the fact that there
are errors in the building. Errors that are related to accessibility and that affect people
with disabilities is no exception. In order for an improvement to take place, buildings
need to be reviewed with a wider perspective compared to today. The aim of the work
is therefore to produce a certification system that deals with accessibility in the planning
process for newly produced multi-dwelling buildings. This could further create a basis
for improving housing from an accessibility perspective.
Method: To answer the aim, literature studies and document analysis were carried out.
Research within the area and knowledge about disabilities were investigated. The
literature studies and the document analysis also described necessary needs in a home
for people with disabilities. Further on, interviews were conducted with two
independent experts within accessibility to investigate how the usability looks for a
certification system within accessibility.
Findings: The work resulted in a new certification system called Funktionsbyggnad,
which deals with accessibility for newly produced multi-dwelling buildings.
Funktionsbyggnad contains 17 indicators that are assessed in three levels: bronze, silver
and gold. The criteria in the bronze level are based on Swedish requirements while the
silver and gold levels have criteria that have been expanded from the requirements using
scientific sources, manuals and experts.
Implications: By certifying a building with Funktionsbyggnad, mistakes affecting
accessibility can be avoided to a greater extent since the new building will be reviewed.
The criteria will contribute to make everyday activities easier in a home that is
accessibility-certified.
Limitations: Only multi-dwelling buildings and the planning process of construction
projects are discussed in the results of the work. Methods for the work were chosen
based on the given time limit but the reliability had been strengthened if more
interviews had been carried out.
Keywords: Accessibility, disabilities, social sustainability, certification tool and multidwelling building.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Det här examensarbetet syftar till att stärka kraven på tillgänglighet i
nyproducerade flerbostadshus för att underlätta de boendes vardagliga aktiviteter.
Nyproducerade bostäder tenderar att tas i bruk trots att det återstår fel i byggnaden, att
felen berör tillgänglighet och påverkar personer med funktionsnedsättningar är inget
undantag. För att en förbättring ska ske behöver byggnader granskas på ett bredare plan
än i dagsläget. Målet med arbetet är därför att framställa ett certifieringssystem som
behandlar tillgänglighet i planeringsfasen av nyproducerade flerbostadshus, som vidare
skapar ett underlag att förbättra bostäder ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Metod: För att besvara målet genomfördes litteraturstudier och dokumentanalyser.
Forskning inom området undersöktes och kunskap om funktionsnedsättningar
hämtades. Litteraturstudierna och dokumentanalyserna behandlade även vad det finns
för behov i en bostad för personer med funktionsnedsättningar. Vidare genomfördes
intervjuer med två av varandra oberoende sakkunniga inom tillgänglighet för att
undersöka hur användbarheten ser ut för ett certifieringssystem inom tillgänglighet.
Resultat: Arbetet resulterade i ett nytt certifieringssystem vid namn Funktionsbyggnad
som behandlar tillgänglighet för nyproducerade flerbostadshus. Funktionsbyggnad
innehåller 17 indikatorer som alla bedöms i tre nivåer: brons, silver och guld.
Bronsnivåns kriterier utgår från svenska lagkrav medan silver- och guldnivån har
kriterier som utökats från lagkraven med hjälp av vetenskapliga källor, handböcker
samt sakkunniga.
Konsekvenser: Genom att certifiera en byggnad med Funktionsbyggnad kommer
eventuella brister som berör tillgänglighet undvikas i större utsträckning eftersom
nyproduktionen då kommer att granskas. Certifieringssystemet kommer bidra till att
vardagliga aktiviteter blir lättare att sköta i en bostad som är tillgänglighetscertifierad.
Begränsningar: Endast flerbostadshus och planeringsfasen hos byggnadsprojekt
behandlas i arbetet. Metoder för studien valdes utifrån den givna tidsbegränsningen men
reliabiliteten hade stärkts om fler intervjuer genomförts.
Nyckelord:
Tillgänglighet,
funktionsnedsättningar,
certifieringssystem samt flerbostadshus.

ii

social

hållbarhet,

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1

Inledning .................................................................................... 1
1.1

2

BAKGRUND ..............................................................................................................................1

1.1.1

Tillgänglighet och funktionsnedsättningar ........................................................................1

1.1.2

Lagkrav inom tillgänglighet ...............................................................................................1

1.1.3

Certifieringssystem ............................................................................................................2

1.1.4

Byggprocessen ...................................................................................................................2

1.2

PROBLEMBESKRIVNING ...........................................................................................................2

1.3

MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...............................................................................................3

1.4

AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................3

1.5

DISPOSITION ............................................................................................................................3

Metod och genomförande ........................................................ 4
2.1

UNDERSÖKNINGSSTRATEGI .....................................................................................................4

2.2

KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER FÖR DATAINSAMLING......................4

2.2.1
Hur kan ett certifieringssystem inom tillgänglighet för nyproducerade flerbostadshus
vara uppbyggt? .................................................................................................................................4
2.2.2
Hur kan de rådande lagkraven för tillgänglighet i boendemiljö utökas och definieras i ett
certifieringssystem? ..........................................................................................................................5
2.2.3

3

Hur ser användbarheten ut för ett certifieringssystem inom tillgänglighet? .....................5

2.3

LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................5

2.4

VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING..................................................................................6

2.4.1

Litteraturstudie ..................................................................................................................6

2.4.2

Dokumentanalys .................................................................................................................6

2.4.3

Intervjuer............................................................................................................................7

2.5

ARBETSGÅNG ..........................................................................................................................7

2.6

TROVÄRDIGHET .......................................................................................................................8

Teoretiskt ramverk .................................................................. 9
3.1

KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH OMRÅDE ..........................................................9

3.2

TILLGÄNGLIGHET I BOSTADEN ................................................................................................9

3.3

CERTIFIERINGSSYSTEM INOM SOCIAL HÅLLBARHET ..............................................................10

iii

Innehållsförteckning
3.4

4

5

SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER ................................................................................10

Empiri ...................................................................................... 11
4.1

LITTERATURSTUDIE ...............................................................................................................11

4.2

DOKUMENTANALYS ..............................................................................................................11

4.2.1

Lagkrav ............................................................................................................................11

4.2.2

Bygg ikapp .......................................................................................................................12

4.2.3

Miljöbyggnad ...................................................................................................................13

4.3

INTERVJUER ...........................................................................................................................14

4.4

SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI .............................................................................14

Analys och resultat ................................................................. 16
5.1

FRÅGESTÄLLNING 1 ...............................................................................................................16

5.2

FRÅGESTÄLLNING 2 ...............................................................................................................17

5.2.1

Gångytor och gångvägar .................................................................................................18

5.2.2

Innergård och utomhusvistelser .......................................................................................19

5.2.3

Parkering- och angöringsplatser .....................................................................................20

5.2.4

Trappor och ramper .........................................................................................................21

5.2.5

Bostadskomplement..........................................................................................................22

5.2.6

Dörrar och portar ............................................................................................................23

5.2.7

Entré- och kommunikationsutrymmen .............................................................................24

5.2.8

Lägenhetsentréer..............................................................................................................25

5.2.9

Hygienrum........................................................................................................................26

5.2.10

Sovrum ........................................................................................................................27

5.2.11

Kök ..............................................................................................................................28

5.2.12

Balkong och uteplats ...................................................................................................29

5.2.13

Kontraster och markeringar .......................................................................................30

5.2.14

Belysning .....................................................................................................................31

5.2.15

Utrymning ...................................................................................................................31

5.2.16

Ventilationssystem .......................................................................................................32

5.2.17

Ljudmiljö .....................................................................................................................33

5.3

FRÅGESTÄLLNING 3 ...............................................................................................................33

iv

Innehållsförteckning
5.4

6

KOPPLING TILL MÅLET ..........................................................................................................34

Diskussion och slutsatser ....................................................... 35
6.1

RESULTATDISKUSSION ..........................................................................................................35

6.2

METODDISKUSSION ...............................................................................................................35

6.3

BEGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................35

6.4

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER...............................................................................36

6.5

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING........................................................................................36

Referenser ...................................................................................... 37
Bilagor ............................................................................................ 40

v

Inledning

1

Inledning

Studien genomfördes under vårterminen 2019 i kursen Examensarbete i
byggnadsteknik vid Jönköpings tekniska högskola och omfattar 15 högskolepoäng.
Examensarbetet utfördes i samarbete med arkitektkontoret Arkitekthuset i Jönköping.
Kursen är en del av den sjätte och sista terminen på programmet Byggnadsutformning
med arkitektur, 180 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning erhålls
högskoleingenjörsexamen samt teknologie kandidatexamen.

1.1 Bakgrund
Avsnittet ger en bakgrund till arbetet samt hur området är relevant för samhället såväl
som branschen och forskarvärlden.
1.1.1
Tillgänglighet och funktionsnedsättningar
Miljön runt omkring oss ska kunna användas av såväl personer med full rörlighet som
av personer som använder sig av rullstol, rollator, käpp eller dylikt. Den byggda miljön
ska även kunna användas av personer som har nedsatt syn, hörsel eller nedsättning av
andra orienteringsförmågor (Boverket, 2019). Myndigheten för delaktighet (2017, st.
3) definierar tillgänglighet enligt följande “Begreppet tillgänglighet används för att
beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med
funktionsnedsättning”.
Funktionsnedsättningar innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2019). Äldre personer drabbas ofta av
funktionsnedsättningar och då andelen äldre personer ökar, ökar även den totala andelen
funktionsnedsatta personer (Pettersson, Slaug, Granbom, Kylberg & Iwarsson, 2017).
En ökad andel äldre ställer krav på utveckling av nya produkter (Brusén, 2006). Ny
forskning krävs kontinuerligt inom tillgänglighet för att säkerställa att nya hjälpmedel
skapas.
Tillgängligheten är en aspekt inom den socialt hållbara utvecklingen. Hållbar
utveckling behandlar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter och definieras enligt
Brundtlandkommissionen som “En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov” (Brundtland et al., 1987, s. 27). Social hållbarhet handlar om
allas lika värde i samhället och att alla människor ska vara inkluderade
(Folkhälsomyndigheten, 2018).
1.1.2 Lagkrav inom tillgänglighet
Regelverken som omfattar tillgänglighet är plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och
byggförordningen, PBF. Dessa lagar grundar sig i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar. Boverket, myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende, har tagit fram Boverkets byggregler, BBR. BBR består av
tillämpningsföreskrifter till PBL och PBF samt allmänna råd. I de allmänna råden
hänvisar BBR vidare till standarder som består av olika exempel på lösningar till de
allmänna råden (Boverket, 2019). Bristande tillgänglighet är förbjudet enligt
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 1 kap 1 § och är en av de sex former av
diskriminering som finns i Sverige.
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1.1.3 Certifieringssystem
Trots att byggnader godkänns och tas i bruk, återstår ofta fel och brister. Bristande
funktioner i byggnaderna gör att bostäderna inte blir tillfredställande för brukarna
(Boverket, 2007). Personer i byggbranschen eftersöker kontroller av en tredje part för
att minska antal fel i byggnader och menar att certifieringar kan vara en lösning på
problemen (Boverket, 2018).
En certifiering innebär att en viss produkt eller tjänst uppnår specifikt ställda krav. I de
flesta fall är det ett certifieringsorgan som utfärdar en certifiering (Patent- och
registreringsverket, u.å.). För byggnader är det vanligast med olika miljöcertifieringar,
som till exempel det svenska systemet Miljöbyggnad (Svensk byggtjänst, 2016). För
nybyggnationer finns idag inget certifieringssystem som berör tillgänglighet. Däremot
finns TIBB, som är ett verktyg för tillgänglighetsinventering för redan befintliga
byggnader (SABO, 2010).
1.1.4 Byggprocessen
Processen under vilken en byggnad skapas och förvaltas kallas byggprocessen. Ett
vanligt och förenklat sätt att dela upp byggprocessen är i projekterings-, produktionsoch förvaltningsprocessen. I projekteringsprocessen arbetas det från idé till färdiga
ritningar och beskrivningar (Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson, 2015).
Planeringsfasen av ett byggprojekt är en del av projekteringsprocessen.
Produktionsprocessen handlar mestadels om uppförandet av en byggnad och
förvaltningsprocessen om att tillhandahålla byggnadens funktioner, vilket innebär
underhållning av byggnaden (Hansson et al., 2015). Verktyget TIBB används under en
byggnads förvaltningsprocess.

1.2 Problembeskrivning
Fel som berör tillgänglighet är inget undantag från de fel som återfinns i dagens
nybyggnationer. På uppdrag av regeringen har Boverket tagit fram en rapport där
kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn har tagits fram. Rapporten
visar att under de senaste tio åren har förekomsten av de vanligaste felen varit sig lik.
Boverket menar att bristerna och felen måste börja tas på allvar (Boverket, 2018). Om
förändringar ska ske, måste tillgänglighetsfrågor integreras redan från projektens start
och fortlöpa genom hela byggprocessen (Svensson, 2015).
Att kunna sköta sina dagliga aktiviteter utan problem och att ha en god hälsa är av stor
vikt för att en person ska känna välbefinnande. Fel i byggnader som leder till en bostad
med hinder och problem, kan till och med förvärra hälsoproblemen hos
funktionsnedsatta personer. En tillgänglig bostad är en förutsättning för att personer ska
kunna uppnå en god hälsa (Werber Serafini, 2018). Det är viktigt med tillgängliga
bostäder för alla människor, men framförallt för personer med funktionsnedsättningar
samt för äldre personer. Det är även viktigt för äldre personer att kunna bo kvar i sina
hem, vilket ställer krav på att bostaden måste vara tillgänglig för att de ska kunna vara
självständiga. Av denna anledning är det viktigt att bygga tillgängliga bostäder så att
nyinflyttade personer kan bo kvar så länge de önskar (Granbom, Iwarsson, Kylberg,
Pettersson & Slaug, 2016).
För att ett samhälle ska uppnå social hållbarhet, måste alla människor inkluderas. Det
innebär att bostäder behöver byggas så att inga människor diskrimineras eller
exkluderas. Idag finns knappt några certifieringssystem för sociala hållbarhetsaspekter,
2
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som till exempel tillgänglighet, däremot finns det många vedertagna system för
miljöcertifiering. För att den hållbara utvecklingen ska gå framåt, är det viktigt att inte
glömma bort att inkludera den sociala hållbarhetsaspekten (Stender & Walter, 2018).

1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att framställa ett certifieringssystem som behandlar tillgänglighet i
planeringsfasen av nyproducerade flerbostadshus, som vidare skapar ett underlag att
förbättra bostäder ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Följande frågeställningar har tagits fram utifrån målet:
1. Hur kan ett certifieringssystem inom tillgänglighet för nyproducerade
flerbostadshus vara uppbyggt?
2. Hur kan de rådande lagkraven för tillgänglighet i boendemiljö utökas och
definieras i ett certifieringssystem?
3. Hur ser användbarheten ut för ett certifieringssystem inom tillgänglighet?

1.4 Avgränsningar
Produktions- och förvaltningsprocessen av ett byggnadsprojekt avgränsades från det
certifieringssystem som upprättats.
Alla byggnadstyper utom flerbostadshus avgränsades från studien.
Kostnader i certifieringssystemet har inte tagits i beaktning.
Alla funktionsnedsättningar behandlades inte i denna studie utan endast några av de
vanligaste funktionsnedsättningarna.

1.5 Disposition
Nedan följer kapitel 2 i rapporten, metod och genomförande. Kapitlet redovisar de
vetenskapliga metoder som användes för att besvara arbetets frågeställningar och
därmed arbetets mål. Kapitlet avslutas med att redovisa arbetets validitet samt
reliabilitet.
Vidare följer kapitel 3, teoretiskt ramverk, som ger en förklaringsansats till de problem
som tidigare är beskrivna. För att kunna svara på frågeställningarna kopplas problemen
till vetenskapliga teorier.
Arbetets insamlade data beskrivs systematiskt i kapitel 4, empiri. Den fakta som har
använts presenteras utan värderingar utifrån valda metoder.
I kapitel 5, resultat och analys, analyseras den insamlade empirin i relation till det
teoretiska ramverket. Analysen svarar på frågeställningarna och utmynnar i arbetets
resultat.
Kapitel 6 i arbetet, diskussion och slutsatser, behandlar de diskussioner som utförts på
studiens resultat. Kapitlet avslutas med arbetets slutsatser samt förslag till vidare
forskning.
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Kapitlet beskriver arbetets genomförande genom att presentera de vetenskapliga
metoder som användes i studien samt dess arbetsgång och trovärdighet.

2.1 Undersökningsstrategi
Studiens angreppssätt är kvalitativt vilket innebär att ord tolkas, till skillnad från
analyser av siffror som genomförs vid kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 2011).
Litteraturstudier och dokumentanalyser genomfördes under hela arbetets gång. Empiri
till arbetet samlades även in via intervjuer, då tolkas och analyseras
intervjurespondenters ord. Detta innebär att all data som samlats in till studien är
kvalitativ.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Nedan följer kopplingen mellan arbetets frågeställningar och dess metoder för
datainsamling (se Figur 1). Varje följande underrubrik är en frågeställning som har
kopplats till de metoder som användes i arbetet.

Figur 1. Kopplingar mellan frågeställningar och metoder.
2.2.1 Hur kan ett certifieringssystem inom tillgänglighet för
nyproducerade flerbostadshus vara uppbyggt?
En litteraturstudie genomfördes för att granska hur uppbyggnaden av ett
certifieringssystem kan ske. Vidare analyserades redan etablerade certifieringssystem
för nybyggnationer i form av dokumentanalyser, för att förstå hur systemen fungerar.
För att kunna skapa ett certifieringssystem inom tillgänglighet krävs kunskaper om
tillgänglighet, olika funktionsnedsättningar samt lagkrav, därför genomfördes även
dokumentanalyser inom dessa områden. För att besvara frågeställningen genomfördes
dessutom intervjuer med sakkunniga inom tillgänglighet, för att kunna grundlägga
systemets utformning och uppbyggnad.
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2.2.2 Hur kan de rådande lagkraven för tillgänglighet i boendemiljö
utökas och definieras i ett certifieringssystem?
När den andra frågeställningen besvarades, genomfördes litteraturstudier,
dokumentanalyser samt intervjuer. De svenska lagkraven för tillgänglighet studerades
genom dokumentanalyser och sedan arbetades utökningar av kraven fram med hjälp av
vetenskapliga källor, handböcker och intervjuer med sakkunniga. Litteraturstudien
bidrog med kunskap om hur forskningen ser ut inom området för tekniska hjälpmedel
samt anpassade utformningar av bostäder som underlättar vardagen för personer med
funktionsnedsättningar. Vidare utforskades relevanta tekniska produkter genom
dokumentanalyser. Som stöd till de utökade lagkravens relevans genomfördes
intervjuer med sakkunniga inom tillgänglighet. De sakkunniga bidrog med sin
kompetens samt feedback om certifieringssystemets kriterier under arbetets gång.
2.2.3 Hur ser användbarheten ut för ett certifieringssystem inom
tillgänglighet?
För att få en uppfattning om hur certifieringssystem inom tillgänglighet och social
hållbarhet används idag, genomfördes en litteraturstudie. För att vidare kunna besvara
frågeställningen krävdes kunskap från personer som arbetar med tillgänglighet.
Intervjuer med sakkunniga genomfördes därför för att undersöka hur användbarheten
ser ut för ett nytt certifieringssystem inom tillgänglighet, samt hur det skulle kunna vara
ett underlag för att förbättra bostäder ur ett tillgänglighetsperspektiv.

2.3 Litteraturstudie
För genomförandet av litteraturstudien användes huvudsakligen databasen Scopus men
även databaserna Primo, Google Scholar och Swepub. Vid litteratursökningen
användes funktionen trunkering, då vidgas sökningen eftersom sökning sker på flera
ändelser till sökorden. Sökord kombinerades även för att precisera sökresultaten. Vid
sökningen avgränsades dessutom litteraturens publiceringsår för att endast aktuell
forskning ska förekomma i arbetet. När sökresultaten visade 25 träffar eller färre lästes
sammanfattningarna till samtliga träffar, den litteratur som ansågs vara mest relevant
användes sedan i arbetet (se Tabell 1).
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Tabell 1. Arbetets sökordstabell.

2.4 Valda metoder för datainsamling
Nedan presenteras studiens metoder för datainsamling med stöd i vetenskapsteori.
2.4.1 Litteraturstudie
I arbetet genomfördes en översikt av tidigare forskning inom området, då är en allmän
litteraturstudie en väl vald metod. Det innebär att forskning och annan vetenskaplig
litteratur med direkt koppling till ämnet, granskas kritiskt (Eriksson Barajas, Forsberg
& Wengström, 2013). En litteraturstudie måste genomföras för att få en djupare
förståelse för det område som ska behandlas (Bell, 2006). Litteraturstudien har lagt en
kunskapsgrund hos författarna som var nödvändig för att kunna fortsätta med arbetet.
Källor kan delas upp i primär- och sekundärkällor. En primärkälla ger
förstahandsinformation till ett ämne medan en sekundärkälla är en tolkning som
grundas på primärkällan (Bell, 2006). Om relevant information för detta arbete
återfanns i sekundärkällor undersöktes alltid möjligheten att analysera informationens
primärkälla. För att få ett tillförlitligt resultat användes till största del primärkällor i
studien, då ursprungskällan alltid eftersöktes.
2.4.2 Dokumentanalys
Metoden innebär att egna analyser av dokument genomförs. Dokumenten kan vara
såväl bilder som filmer men det vanligaste är att materialet är skrivet eller tryckt (Bell,
2006). I det här arbetet analyserades endast skrivet eller tryckt material. Dokumenten
som analyseras i en dokumentanalys kan vara officiella handlingar, privata handlingar,
litteratur samt kortlivade dokument så som tidningar eller information från internet. När
den här metoden används är det viktigt att dokumenten som analyseras är relevanta för
studien (Patel & Davidson, 2011). För denna studie har svenska lagkrav, handböcker
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inom tillgänglighet samt certifieringssystem varit de mest relevanta dokumenten att
analysera.
2.4.3 Intervjuer
För att ta del av information från sakkunniga inom tillgänglighet, användes
ostandardiserade och ostrukturerade intervjuer. När frågorna formuleras under
intervjun och ställs i den ordning som passar i stunden, är en ostandardiserad
intervjumetod att föredra. En ostrukturerad intervju ger respondenten möjlighet att
svara på frågorna med stort utrymme (Patel & Davidson, 2011). Genom en kombination
av dessa intervjutyper kunde respondenterna ge bred och allmän information om
området i fråga. Dessutom kunde frågor som dök upp under intervjun besvaras och
diskuteras direkt.
Ett certifieringssystem för tillgänglighet ska förbättra boendesituationen för alla
människor, men framförallt för personer med funktionsnedsättningar. I studien
genomfördes därför intervjuer med sakkunniga inom tillgänglighet samt
funktionsnedsättningar. På grund av tidsbrist insågs det att det inte skulle vara möjligt
att få information från samtliga funktionsnedsättningars förbund, utan istället
kontaktades förbundet Funktionsrätt Jönköpings län. Funktionsrätt är en
samarbetsorganisation där flera olika funktionsrättsföreningar gått samman. Bland de
många föreningarna finns Synskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund samt
Astma- och allergiförbundet (Funktionsrätt Jönköpings län, u.å.). På Funktionsrätt
Jönköpings län finns en tillgänglighetsinventerare som kontaktades för att få
synpunkter från en person som arbetar med tillgänglighet och har kunskap om flera
olika funktionsnedsättningar. Även en tillgänglighetsgranskare från arkitektkontoret
Arkitekthuset, bidrog med sin kompetens under studiens gång. Intervjuerna skedde på
de sakkunnigas arbetsplatser där grundläggningen av det nya certifieringssystemet
diskuterades och synpunkter från de sakkunniga framfördes. Även nya innovativa
lösningar och anpassningar av bostadsutformning inom tillgänglighet diskuterades.
Utöver intervjuerna med de sakkunniga inom tillgänglighet så genomfördes en intervju
med en sakkunnig inom ljudmiljö eftersom de andra metoderna inte gav tillräcklig
empiri om ljud. Förutom det så diskuterades den empiri som samlats in genom
litteraturstudier och dokumentanalyser med de sakkunniga för att fastslå att den data
som användes var relevant för studien.

2.5 Arbetsgång
Studien började med en litteraturstudie för att söka lämplig information till arbetets
bakgrund. På olika databaser söktes information om tillgänglighet i byggnader,
personer med funktionsnedsättningar samt om certifieringssystem för byggnader.
Utifrån detta arbetades problembeskrivning, mål och frågeställningar fram. Målet med
arbetet var att framställa ett certifieringssystem inom tillgänglighet. Då
certifieringssystemets kriterier inte får understiga rådande lagkrav, studerades vidare
information om hur lagstiftningen ser ut genom dokumentanalyser. Både
litteraturstudier och dokumentanalyser genomfördes kontinuerligt vid framställningen
av examensarbetets rapport.
Vidare genomfördes intervjuer och efter intervjuerna började framställningen av det
nya certifieringssystemet. Med hjälp av de sakkunnigas utlåtanden samt information
från litteraturstudier och dokumentanalyser byggdes ett nytt system upp. Utöver dessa
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metoder analyserades även vedertagna certifieringssystem för att bidra till arbetets mål.
När ett utkast av systemet var färdigt genomfördes nya intervjuer med de sakkunniga
inom tillgänglighet. Respondenterna granskade då systemet samt gav förslag på
förbättringsåtgärder. Vidare ställdes frågor om vad de sakkunniga anser om
användbarheten hos ett liknande certifieringssystem. Under samtliga intervjuer förde
båda författarna anteckningar. Vidare reviderades certifieringssystemet och tillslut
färdigställdes det tillsammans med rapporten (se Figur 2).

Figur 2. Illustration av studiens arbetsgång.

2.6 Trovärdighet
Validiteten för ett arbete beskriver hur väl det som ska undersökas verkligen undersöks
(Patel & Davidson, 2011). Till hjälp för att skapa en hög validitet används i detta arbete
endast tillförlitliga och relevanta källor för samtliga metoder. Genom att i
litteraturstudien analysera teorierna bakom certifieringssystemet, går det att säkerställa
arbetets innehållsvaliditet. Innehållsvaliditeten kan även säkras genom att en expert
inom området granskar systemet (Patel & Davidson, 2011). I denna studie
kontrollerades därför certifieringssystemet av sakkunniga inom tillgänglighet och
funktionsnedsättningar genom intervjuer så att en hög validitet säkerställdes.
Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011).
Certifieringssystemet som utvecklades har sin grund i föreskriften BBR samt kriterier
som har framtagits genom noggranna dokumentanalyser. Detta skapar god reliabilitet
eftersom slumpinflytande av felkällor minskar. Tillgänglighetsgranskaren och
tillgänglighetsinventeraren som hjälpt till med framställningen av certifieringssystemet
har två olika roller inom branschen samt arbetar på olika företag, vilket stärker
reliabiliteten eftersom de är oberoende av varandra.
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Genom att utgå från centrala områden i arbetet presenteras nedan det vetenskapliga
ramverk som ligger till grund för att besvara frågeställningarna och därmed arbetets
resultat.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område
Nedan följer kopplingen mellan studiens frågeställningar och teoretiska områden (se
Figur 3).

Figur 3. Kopplingar mellan frågeställningar och teoretiska områden.

3.2 Tillgänglighet i bostaden
I bostäder är felaktig utformning och dåligt underhåll de två största anledningarna till
att risker i boendet skapas. De vanligaste riskerna återfinns i entréer, kök samt badrum
och vardagsaktiviteter som matlagning eller att sköta sin hygien kan bli riskmoment.
Att anpassa en bostad för personer med funktionsnedsättningar genom bättre
utformning gör att även fler personer gynnas, till exempel barn och äldre (Thodelius &
Lundälv, 2016). Detta stödjer Brusén (2006) som menar att tillgänglighetsanpassningar
gynnar alla människor.
Det är viktigt att kunna vara självständig och klara av vardagsaktiviteter i sin bostad.
Thodelius och Lundälvs studie (2016) säger att det krävs en större utveckling av
produkter som underlättar för vardagliga aktiviteter i boendet. Att personer även ska
kunna vara självständiga i sitt hem när de blir äldre, är en stor tillgång enligt
Zimmermann, Ableitner och Strobbe (2017). Studien visar att det är den främsta
anledningen till att människor vill använda ny teknik i sina hem. 91% av de tillfrågade
i studien uttryckte ett intresse för att använda nya och innovativa lösningar i hemmet
om de bidrar till att leva självständigt. Kraven på tekniken är att den ska vara enkel att
både installera och använda.
Att utrusta bostäder med smart teknik är mycket värdefullt för funktionsnedsatta
personer, eftersom det ger en möjlighet att vara självständig i sitt hem. Förutom att öka
självständigheten kan tekniken även bidra till en ökad säkerhet. Utvecklingen av sådan
teknik har under det senaste årtiondet gått snabbt och internet har bidragit till att enklare
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och smartare tekniker i hemmet finns tillgängligt var och när som helst. Samtidigt som
anpassade hjälpmedel kan göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att
delta i olika sociala eller fysiska aktiviteter kan de även övervaka människors
hälsostatus (Leporini & Buzzi, 2018).

3.3 Certifieringssystem inom social hållbarhet
Stender och Walter (2018) menar att vid planeringen av nya byggnader och stadsdelar
är det viktigt att inkludera social hållbarhet. Vidare beskriver de att fokuset idag, för
både bedömningsverktyg och diskussionen om hållbarhet i allmänhet, tenderar att
handla om miljö och ekonomi snarare än social hållbarhet. Att bedömningsverktyg som
behandlar social hållbarhet är underrepresenterade stödjer även Olakitan Atanda
(2019), som menar att framväxten av certifieringssystem som fokuserar på miljön de
senaste åren har skapat en lucka för certifiering av sociala aspekter. Studien visar att
det existerar ett behov av verktyg som behandlar byggnaders sociala hållbarhet.
Certifieringssystem som finns inom miljö har förbättrat och främjat nivån av ekologisk
hållbarhet.
Att göra den fysiska miljön hållbar och tillgänglig för alla är en viktig del för att skapa
social hållbarhet. Hållbara platser är inkluderande, välplanerade, bidrar till en hög
livskvalitet samt är byggda och anpassade för att skapa goda kvaliteter för alla. Ett
certifieringssystem har goda möjligheter att bana väg för en god social hållbarhet
(Stender & Walter, 2018).
Om certifieringssystem ska ha någon effekt är det viktigt att de inte är för omfattande
och komplicerade, eftersom ingen då tar sig tid att engagera sig i dem (Oliver & Pearl,
2017). Detta styrker även Medineckiene, Zavadskas, Björk och Turskis (2014) som
menar att ett certifieringssystem inte behöver vara avancerat för att vara välfungerande.

3.4 Sammanfattning av valda teorier
Ett anpassat och problemfritt boende är en förutsättning för att kunna vara självständig
i sin bostad. Att utforma den fysiska miljön tillgänglig från början är viktigt, men den
byggda miljön kan även kompletteras med anpassade hjälpmedel i bostäderna.
Förbättrad tillgänglighet leder till en bättre boendemiljö för alla människor, vilket är
viktigt för att nå social hållbarhet. Det har skapats en lucka bland certifieringssystem
inom social hållbarhet, eftersom satsningar i stor utsträckning har skett på
miljöcertifieringssystem och inte på system med sociala hållbarhetsaspekter. Ett
certifieringssystem inom tillgänglighet kan bidra till en ökad livskvalitet för människor
samt vara en satsning för ett socialt hållbart samhälle.
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Utifrån de valda metoderna redovisas nedan arbetets insamlade data.

4.1 Litteraturstudie
Från litteraturstudien har data samlats in om riskfyllda delar av bostaden samt kritiska
moment för personer med olika funktionsnedsättningar. Personer i rullstol har generellt
kortare räckvidd i höjdled än vad personer utan rullstol har, därför rekommenderas det
att ugn och diskmaskin placeras 29 cm ovanför golv. För att förebygga problem i kök
ska mikrovågsugnen placeras mellan 38 cm och 140 cm ovanför golv. Vid planering av
kök måste även bänkskivors höjd tas i beaktning, då personer i rullstol sitter ner och
lagar mat. Studien visar att kök med minst 2 m2 bänkyta underlättar matlagning för
människor (Bonenberg et al., 2019).
Andra studier fokuserar på att synnedsatta personer kan ha svårt att ta sig fram och leva
självständigt, men det finns ny teknik på marknaden som underlättar för
orienterbarheten hos synskadade. Leporini och Buzzi (2018) menar att om tekniska
hjälpmedel är lätthanterliga och användbara, finns det ett tydligt intresse för personer
med nedsatt syn att använda dessa. Dessutom visar studien att hjälpmedel i bostäder för
personer med funktionsnedsättningar inte enbart hjälper till att öka självständigheten,
utan kan också bidra med säkerhet för personen.
Unwin, Andrews, Andrews och Hanson (2009) presenterar i sin studie att bredare dörrar
och korridorer, stora golvytor samt att undvika nivåskillnader i en bostad är bra sätt att
anpassa en bostad så att fler människor trivs. För personer som behöver vårdgivare är
större sovrum och badrum att föredra. Studien förklarar även att tillräcklig belysning
och kontrasterande färger krävs i boendemiljön, för att personer med synnedsättningar
ska kunna identifiera faror. Personer med nedsatt hörsel kan behöva teknik som varnar
med visuella och vibrerande signaler för att bland annat undvika social isolering och
därmed få sämre livskvalitet.
För att förbättra inomhusklimatet för allergiker visade Hedströms studie (2014) att
ventilationssystem med mekanisk till- och frånluft, så kallade FTX-system, ska
användas. För att filtrera bort partiklar som kan orsaka problem för personer med astma
eller allergi, ska rätt filter användas och ingen luftöverföring ska ske i systemets
värmeväxlare.

4.2 Dokumentanalys
Följande dokument analyserades för att samla empiri till att besvara frågeställningarna.
4.2.1 Lagkrav
Nedan följer empiri från de lagkrav som använts i arbetet.
Boverkets byggregler
BBR:s krav på tillgänglighet behandlar utomhus- och inomhusmiljö för bostäder. I det
tredje kapitlet i BBR behandlas tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen. Delen som berör tillgänglighet har bidragit med empiri genom följande
avsnitt:
•
•

Gångvägar, angörings- och parkeringsplatser
Gångytor
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•
•
•
•
•
•

Ramper
Kontraster och markeringar
Belysning
Entréer och kommunikationsutrymmen
Dörrar och portar
Bostadskomplement

Avsnittens lagkrav i form av både föreskrifter och allmänna råd har använts i arbetet.
Svensk standard
Svensk standard för bostäders invändiga mått, SS 914221, är utformad i tre olika nivåer:
normalnivå, höjd nivå och sänkt nivå (Swedish Standards Institute, 2006). När BBR
hänvisar till standarden så hänvisas det alltid till normalnivån. I detta arbete användes
endast standardens normalnivå samt höjd nivå. Följande avsnitt i SS 914221 har
bidragit med empiri till arbetet:
•
•
•
•

Entré
Sovrum
Kök
Hygienrum

Empiri har även hämtats från SS 25267 som behandlar ljudklassning av utrymmen i
bostäder. Standarden ställer krav på fyra olika ljudklasser: A, B, C och D. Ljudklass C
är kravet i BBR och ljudklass D innebär sämre ljudmiljö än C och får endast användas
vid speciella fall. Kraven ställs med avseende på stegljudsnivå, luftljudsnivå,
ljudtrycksnivå inomhus från installationer, ljudisolering mot yttre ljudkällor samt
efterklangstid i trapphus (Swedish Standards Institute, 2015). Några krav på
efterklangstid i bostäder ställs inte.
ALM 2
Det finns hårdare regler för tillgänglighet än BBR vid utformning av publika lokaler
och allmänna platser, till exempel ALM 2. Empiri har hämtats från ALM 2 (2011:5)
som ställer högre krav på gångvägar, de måste vara 1,8 meter breda till skillnad från
BBR:s krav på 1,5 meter.
Plan- och bygglagen
Den empiri som samlats in från plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är det krav som
innebär att det måste finnas möjlighet till utevistelse på eller i närheten av tomten.
4.2.2 Bygg ikapp
Handboken Bygg ikapp består bland annat av förslag på hur en anpassad utformning
för tillgänglighet kan se ut både i bostäder och i utemiljöer. I Bygg ikapp beskrivs även
de vanligaste funktionsnedsättningarna samt vad som är viktigt att tänka på vid
utformning av byggd miljö för personer med funktionsnedsättningar (Svensson, 2015).
Nedan följer arbetets insamlade data om några av de vanligaste
funktionsnedsättningarna samt vad de ställer för krav på utformning.
Nedsatt rörelseförmåga
Gångsvårigheter och nedsatt funktion i armar och händer är båda orsaker till nedsatt
rörelseförmåga. Gångsvårigheter kan innebära balansrubbningar, nedsatt koordination,
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smärta eller nedsatt ork och uthållighet på grund av sjukdomar, men även skador och
sjukdomar som berör rörelseorganen. För personer med nedsatt rörelseförmåga som
bidrar till nedsatt ork är det viktigt att ha närhet till utevistelse. Balansrubbningar kan
innebära stor risk att snubbla och då särskilt på ojämna, lutande och hala underlag.
Många personer som har nedsatt rörelseförmåga använder sig av gånghjälpmedel för
att ta sig fram. Gånghjälpmedel kan vara kryckor, käppar samt rollatorer och bostäderna
måste vara anpassade för att fungera med dessa hjälpmedel. Om en person använder
gånghjälpmedel används åtminstone den ena handen till att hålla i hjälpmedlet, vilket
gör att personen ofta är funktionellt enhänt.
Vissa personer med nedsatt rörelseförmåga använder rullstol, personen är då i behov av
tillräckligt rymliga utrymmen i sin bostad samt anpassningar för en lägre ögonhöjd. Det
finns olika rullstolar för olika användningsområden. Generellt har en manuell eller liten
eldriven inomhusrullstol en diameter för vändning på 1,3 meter, medan en mindre
utomhusrullstol har en diameter på 1,5 meter. Vid nedsatt funktion i armar och händer
kan en person ha problem att sträcka sig eller att använda sina händer, detta kan bland
annat leda till svårigheter vid dörröppning (Svensson, 2015).
Nedsatt syn
Viktiga faktorer för att skapa bra förutsättningar för personer med nedsatt syn, är bra
belysning och gångytor utan hinder. Personer med nedsatt syn använder sig ibland av
en teknikkäpp som hjälpmedel för att kunna uppfatta hinder och nivåskillnader. Ofta
använder sig personerna av en vägg, kantsten eller liknande, vilket är ett så kallat
naturligt ledstråk, för att kunna följa dessa med käppen. Det finns även konstgjorda
ledstråk i form av markplattor som skapar en ledyta. Gemensamt kallas dessa ledstråk
där det går att känna sig fram, för taktila ledstråk. Personer med nedsatt syn känna text
när den är i så kallad upphöjd relief, vilket innebär att bokstäverna är upphöjda. På så
vis kan både personer med och utan synnedsättningar läsa bokstäverna på till exempel
en skylt (Svensson, 2015).
Nedsatt hörsel och dövhet
Personer med nedsatt hörsel kan ha svårt att uppfatta eller urskilja ljud, dessutom störs
de mer än vanligt av bakgrundsljud som till exempel ljud från installationer och
stegljud. Vid användning av hörapparat kan dessa ljud förstärkas ännu mer. Personer
med hörselskador kan även ha svårt att höra larmande ljud, som till exempel brandlarm
eller dörrklockor. En del personer kan ha lättare för att höra mer lågfrekventa ljud
(Svensson, 2015).
Allergi och överkänslighet
Symptomen för allergi varierar från person till person samt från obetydliga reaktioner
till livshotande besvär, allergi kan dessutom leda till nedsatt ork. När utomhusmiljöer
planeras bör allergiker tas i beaktning då det finns vissa växter som kan ge upphov till
allergiska besvär. Dålig luftkvalité i en bostad kan även vara ett problem för personer
med allergi och astma (Svensson, 2015).
4.2.3 Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett väletablerat miljöcertifieringssystem, det granskades i arbetet för
att samla in empiri om hur ett system kan vara uppbyggt. Systemet är anpassat efter
Sveriges lagstiftning och byggregler (Sweden Green Building Council, u.å.-a).
Miljöbyggnad tar hänsyn till 15 olika indikatorer där certifieringen slutligen kommer
att få resultatet brons, silver eller guld. Brons är den lägsta nivån och uppfyller endast
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lagkrav, men certifieringen ger en trygghet i att någon har tittat på byggnaden och kan
intyga att lagkraven har följts. Nästa nivå är silver vilket innebär att byggnaden
uppfyller mer än lagkraven. För att uppnå den högsta nivån, guld, krävs mycket arbete
med miljöfrågor och det är oftast enbart företag med en nischad miljöprofil som når
upp till det målet (Sweden Green Building Council, u.å.-b).

4.3 Intervjuer
Data från intervjuerna användes för att utveckla certifieringssystemet genom att bland
annat vanliga fel gällande tillgänglighet, tekniska lösningar samt anpassade
utformningar diskuterades. Intervjun med tillgänglighetsgranskaren påvisade att de
allmänna råden i BBR ses som krav idag och anses därför vara lika viktiga att följa som
föreskrifterna (R. Hallberg, personlig kommunikation, 21 februari, 2019). Intervjun
med tillgänglighetsinventeraren gav information om att vanliga fel gällande
tillgänglighet är höga trösklar till balkonger, att manöverdon till dörrar är felplacerade,
att det är för små utrymmen att placera sin utomhusrullstol på samt att
parkeringsmöjligheterna är bristfälliga (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars,
2019).
Vidare diskuterades hur utrymning för personer med rörelsenedsättningar sker i
bostäder eftersom det är ett olöst problem idag. Empiri samlades även in genom att de
sakkunniga berättade om vanliga missuppfattningar gällande tekniska lösningar för
personer med funktionsnedsättningar, som stjälper snarare än hjälper. Några av dessa
var att kontrastmarkeringar på alla plansteg samt taktila ledstråk i byggnader tenderar
att förvirra mer än vad de gör nytta (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019).
För att kunna besvara den tredje frågeställningen genomfördes nya intervjuer med
respondenterna. Empirin visade att tillgängligheten tenderar att hamna i skymundan i
branschen idag. Data från tillgänglighetsgranskaren visade även att miljöcertifierade
byggnader är någonting som byggherrar idag stoltserar med (R. Hallberg, personlig
kommunikation, 15 april, 2019). Även data från tillgänglighetsinventeraren visade att
en byggnad som uppfyller höga certifieringsnivåer är någonting som byggherrar kan
skryta om för att få fler kunder. Tillgänglighetsinventeraren menar även att
tillgängligheten i bostäder måste belysas mer och det är till bostädernas fördel om
BBR:s minimikrav ökas (J. Steirud, personlig kommunikation, 26 april, 2019).
Empirin om ljudmiljö visade att utökning från svensk standards krav på ljudklasser
krävs för att göra ljudmiljön god för personer med hörselnedsättningar. Därför bör
efterklangstiden tas i beaktning och inte vara längre än 0,5 sekunder i de rum där
personer spenderar mest tid (H. Runström, personlig kommunikation, 10 april, 2019).

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
Den data som samlades in från litteratursturstudien bidrog med kunskap om kritiska
moment och delar i bostaden för personer med funktionsnedsättningar. Från
litteraturstudien framkom även att vardagen för personer med funktionsnedsättningar
kan underlättas med olika hjälpmedel.
Dokumentanalysen gav empiri om hur några av de vanligaste funktionsnedsättningarna
fungerar och därmed vad som behövs ha i åtanke för att skapa en god tillgänglig
bebyggd miljö. Certifieringssystemet Miljöbyggnad analyserades för att hämta data till
uppbyggnaden av det nya certifieringssystemet. Då bronsnivån i Miljöbyggnad utgår
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från lagkrav så gjordes även dokumentanalyser av BBR och svensk standard gällande
tillgänglighet.
Intervjuerna gav data om vanliga fel som upptäcks av de sakkunniga, för att kunna
förebyggas med hjälp av det nya certifieringssystemet. Vidare diskuterades
användbarheten hos ett certifieringssystem inom tillgänglighet.
Samtliga data är kopplade till varandra eftersom all empiri är insamlad för att kunna
bidra till målet, det vill säga till framställningen av ett certifieringssystem inom
tillgänglighet.
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Den empiri som har samlats in under arbetets gång har legat till grund för arbetets
resultat. I detta kapitel analyseras empirin i relation till det teoretiska ramverket för att
besvara de frågeställningar som tagits fram.

5.1 Frågeställning 1
Hur kan ett certifieringssystem inom tillgänglighet vara uppbyggt?
Arbetet resulterade i ett certifieringssystem vid namn Funktionsbyggnad (se Bilaga 1)
med 17 indikatorer där varje indikator bedöms i tre nivåer: brons, silver och guld.
Indikatorerna är indelade i fyra huvudkategorier: allmänna utrymmen, bostaden,
orienterbarhet samt inomhusmiljö (se Figur 4). Kategorierna gör det enklare att hitta till
indikatorerna och förstå vad de behandlar för områden.

Figur 4. Funktionsbyggnads fyra huvudkategorier med tillhörande 17 indikatorer.
Likt upplägget som empirin visade från miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad så har
Funktionsbyggnad tre nivåer för varje indikator varav den lägsta nivån, brons, uppnås
genom att följa rådande lagkrav. Data från tillgänglighetsgranskaren visade att samtliga
avsnitt i BBR anses vara lagkrav, därför utgör både föreskrifterna och de allmänna
råden kriterier i Funktionsbyggnads bronsnivå (R. Hallberg, personlig kommunikation,
21 februari, 2019). Precis som empirin visade från Miljöbyggnad så ger det en trygghet
att någon har kontrollerat byggnaden även om den endast följer lagkraven (Sweden
Green Building Council, u.å.-b). För att nå nästa nivå, silver, skärps kraven och både
bronsnivån och silvernivån måste vara uppnådd för att byggnaden ska certifieras med
ett silverbetyg. Den tredje och högsta nivån, guld, uppnås när alla kriterier på de tre
nivåerna är uppfyllda. Den insamlade empirin bygger på teorier om att det krävs enkla
och lättförståeliga certifieringssystem för att de ska ha någon effekt (Oliver & Pearl,
2017). Funktionsbyggnad resulterade därför i ett system med endast tre olika
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bedömningsnivåer för varje indikator för att säkerställa ett tydligt och användbart
system (Tabell 2).
Tabell 2. Indikatorernas uppbyggnad med bedömningsnivåer och kriterier.

De lagkrav för tillgänglighet som ansågs vara möjliga att utöka samlades in som empiri
och utgjorde tillsammans med empiri från litteraturstudien grunden för
Funktionsbyggnads sammanlagt 17 indikatorer. Hade alla lagkrav gällande
tillgänglighet ingått i systemet hade det blivit för omfattande för att vara användbart,
dessutom ska inte systemet användas istället för lagkraven utan som ett kompletterande
självständigt system.
Studier från det teoretiska ramverket visar att människor är villiga att använda ny teknik
om det underlättar deras självständighet (Leporini & Buzzi, 2018). I empirin samlades
därför data in om olika nya tekniska lösningar som kan underlätta för äldre eller
funktionsnedsatta personer att bli mer självständiga. Resultatet av detta blev att flera av
certifieringssystemets indikatorer innehåller nya tekniska hjälpmedel som bland annat
ska underlätta människors vardag och säkerhet, för att slutligen kunna öka deras
livskvalitet och självständighet. Utöver de nya tekniska lösningarna finns det kriterier i
certifieringssystemet som består av hur vissa rum ska utformas, då studier har visat att
de flesta risker återfinns i entréer, hygienrum och kök (Thodelius & Lundälv, 2016).
Empiri har sedan använts för att bygga upp systemets kriterier, med dess olika krav på
utformning av både lägenheter och allmänna utrymmen.

5.2 Frågeställning 2
Hur kan de rådande lagkraven för tillgänglighet i boendemiljö utökas och definieras i
ett certifieringssystem?
Lagkraven som utgör kriterier för bronsnivån i Funktionsbyggnad utökas för att skapa
riktlinjer för bättre tillgänglighet i flerbostadshus. Utifrån forskning och handböcker
har silver- och guldnivåer skapats för att en byggnad ska kunna certifieras med hårdare
tillgänglighetskrav än de minimikrav som ställs idag. Det finns även kriterier som
endast har en silver- eller guldnivå men som saknar bronsnivå. Det beror på att viktiga
krav för en god tillgänglighet har identifierats men det finns inget lagkrav kopplat till
kriteriet. Nedan följer resultatet av Funktionsbyggnads 17 indikatorers kriterier.
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5.2.1 Gångytor och gångvägar
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads första indikator (se Tabell 3).
Tabell 3. Kriterier för indikatorn gångytor och gångvägar.

Enligt BBR ska gångvägar vara minst 1,5 meter breda. För att utöka det har kravet för
gångvägars bredd från ALM 2 (2011:5) använts, vilket är 1,8 meter. I den insamlade
empirin framgick det att personer med gångsvårigheter har svårt att ta sig fram på hala
underlag (Svensson, 2015). Kravet från BBR indikerar att markbeläggningen ska vara
halkfri men under vinterhalvåret uppstår svårigheter för personer med nedsatt
rörelseförmåga om snö och is ligger på marken. För att nå de högre nivåerna i
Funktionsbyggnad måste därför gångvägar vara utrustade med värmeslingor. Att hålla
gångvägarna rena från snö hjälper även personer med nedsatt syn eftersom det skapar
en kontrastmarkering. För personer med nedsatt syn kan det vara svårt att ta sig fram
utan ledsagare om gångvägarna är otydliga, det är därför viktigt att gångvägen har
taktila ledstråk som hjälper personer att orientera sig (Svensson, 2015). Kanterna ska
kunna kännas med en teknikkäpp och kanter av naturliga slag som till exempel gräs, är
att föredra. För att göra boendemiljön trygg, ska ingen väg eller parkeringsplats passeras
för att nå till tomtens utomhusmiljöer.
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5.2.2 Innergård och utomhusvistelser
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads andra indikator (se Tabell 4).
Tabell 4. Kriterier för indikatorn innergård och utomhusvistelser.

Studien av Granbom et al. (2016) berättar att äldre människor spenderar den mesta av
sin tid i hemmet och empiri visar att det är viktigt att dessa har tillgång till god
utevistelse. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan även ha svårare att förflytta sig
en längre sträcka, därav är det av stor vikt att det finns möjlighet till utevistelse i en
trivsam miljö intill bostaden (Svensson, 2015). Detta underlättar för barnfamiljer som
vill ha nära till utevistelse och möjligheter till lek. Kravet i plan- och bygglagen (SFS
2010:900) om att det ska finnas möjlighet till utevistelse på eller i närheten av tomten
har därför utökats på silvernivån till att det måste finnas en friyta på tomten.
Att det finns flera sittplatser är viktigt för personer med nedsatt rörelseförmåga som
ofta har ett ökat behov av vilomöjligheter (Svensson, 2015). Bredvid sittplatserna ska
det även finnas plats att placera exempelvis en rullstol eller barnvagn, för att skapa en
inkluderande miljö för alla samt för att hålla gångvägarna fria från hinder.
Arbetets insamlade data visade att allergiframkallande växter ska undvikas vid
planering av innergården. Växter nära entréer måste framförallt tas i beaktning eftersom
det är ett område som ofta passeras (Svensson, 2015).
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5.2.3 Parkering- och angöringsplatser
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads tredje indikator (se Tabell 5).
Tabell 5. Kriterier för indikatorn parkerings- och angöringsplatser.

En angöringsplats skapar möjligheten för personer att bli upplockade intill sin bostad.
Det underlättar för personer som har svårt att ta sig fram om angöringsplatsen ligger
nära bostadshusets entré (Svensson, 2015). Bredare parkeringsplatser är en
förutsättning för personer som är rullstolsburna men kan även vara användbara för
barnfamiljer. Kraven för antal parkeringsplatser skiljer sig mellan kommuner. Kriteriet
resulterade i att använda en procentsats av samtliga parkeringsplatser för att bedöma
antal tillgängliga parkeringsplatser. Data från sakkunniga visade att
parkeringslösningar för personer med funktionsnedsättningar ofta är bristfälliga (J.
Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019), därför resulterade kriteriet för
guldnivån i Funktionsbyggnad att 10 % av samtliga parkeringsplatser ska vara
tillgänglighetsanpassade.
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5.2.4 Trappor och ramper
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads fjärde indikator (se Tabell 6).
Tabell 6. Kriterier för indikatorn trappor och ramper.

I den insamlade empirin framgick det att personer med gångsvårigheter kan ha lätt för
att snubbla (Svensson, 2015). Trapporna i en Funktionsbyggnad ska därför vara
utformade så att de säkert kan användas, både av personer med nedsatt rörelseförmåga
och av barn. På guldnivån ska trappan vara utformad som en tvåloppstrappa med vilplan
eftersom det ger möjlighet till att vila efter halva trappan samt att fallsträckan inte blir
lika lång som exempelvis vid en rak trappa.
Kraven på ledstänger har utökats i silvernivån då dessa ska finnas på båda sidor om alla
trappor och ramper för att öka säkerheten. Ledstången på ena sidan av trappan ska alltid
ledas oavbrutet förbi vilplan eftersom detta ökar tryggheten för personer med
synnedsättningar samt rörelsenedsättningar (Svensson, 2015). På guldnivån ska det
finnas en extra ledstång placerad under den vanliga för att underlätta för kortväxta och
barn att gå i trappan.
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5.2.5 Bostadskomplement
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads femte indikator (se Tabell 7).
Tabell 7. Kriterier för indikatorn bostadskomplement.

Kravet för utomhusrullstolars förråd är utökat i silvernivån till att det måste vara
placerat på entréplan för att det ska vara lättillgängligt, eftersom det försvårar
situationen om personen måste byta våning vid byte av rullstol (J. Steirud, personlig
kommunikation, 6 mars, 2019). Det ska dessutom finnas plats att byta från sin
inomhusrullstol till sin utomhusrullstol i förrådet så att byte av rullstol ska kunna ske
smidigt och självständigt. För att nå guldnivån ska förrådet för utomhusrullstolar och
rollatorer vara avskilt från andra förråd för att få mer plats och därmed en enklare
användning. I förrådet ska det finnas möjlighet för utomhusrullstolarna att laddas samt
rengöras.
För att underlätta för personer med rörelsenedsättningar så har avståndet sänkts från 25
meter till 15 meter mellan entrén och tvättstugan i silvernivån. I tvättstugan måste det
finnas utrymme att vända med en rullstol framför tvättmaskiner och torkanordningar
(Svensson, 2015). Dessutom ska bokningssystemet vara på en höjd som går att använda
för de som sitter i rullstol och för kortväxta. För att uppnå guld krävs det att tvättstugan
nås utan att behöva lämna byggnaden för att underlätta för de boende.
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För att postboxarna ska vara tillgängliga för personer som sitter i rullstol samt kortväxta
ska några av dem placeras på lägre höjd. Empiri visade att personer med nedsatt
rörelseförmåga kan ha problem att använda händerna (Svensson, 2015), för att
underlätta så ska det vara möjligt att öppna postboxarna med en elektronisk nyckel. För
att nå guld krävs det att namnskyltarna på postboxarna är i upphöjd relief så att personer
med synnedsättningar kan hitta sitt fack. Personer med rörelsenedsättningar kan ha svårt
att ta sig längre sträckor (Svensson, 2015), därför ska byggnaden vara utrustad med ett
servicefack som gör det möjligt att ta emot större paket direkt till bostaden.
5.2.6 Dörrar och portar
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads sjätte indikator (se Tabell 8).
Tabell 8. Kriterier för indikatorn dörrar och portar.

För en person i en större utomhusrullstol kan 0,8 meter fritt passageutrymme vara för
litet för att ta sig igenom (Svensson, 2015). I Funktionsbyggnad är BBR-kravet skärpt
för att alla människor ska kunna ta sig in i byggnaden utan problem. För att ta sig in
utan problem kan även dörrautomatik vara avgörande, det underlättar för alla
människor. Äldre personer kan vara svaga och ha svårt att greppa saker, personer i
rullstol kräver två händer för att manövrera den, någon som har händerna fulla kan ha
svårt att öppna en dörr och så vidare. På guldnivån ska dörren kunna styras med en
fjärrkontroll eller liknande, då kan den alltid öppnas utan att personer i rullstol behöver
åka fram till dörren för att öppna och sedan backa tillbaka för att inte vara i vägen för
den.
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Insamlade data från sakkunniga visade att ett vanligt fel i byggnader är att
manöverdonet till automatiska dörrar ofta sitter felplacerade (J. Steirud, personlig
kommunikation, 6 mars, 2019). Felplacerade manöverdon kan innebära en risk för
människor att bli klämda. Kravet har därför ökats för att förebygga skador.
5.2.7 Entré- och kommunikationsutrymmen
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads sjunde indikator (se Tabell 9).
Tabell 9. Kriterier för indikatorn entré- och kommunikationsutrymmen.

Ingen ska behöva ta alternativa vägar för att komma in i ett bostadshus, för att uppnå
silver
måste
därför
alla
entréer
i
byggnaden
vara
tillgängliga.
Kommunikationsutrymmen i byggnadens allmänna ytor måste vara 1,3 meter breda för
att uppnå brons, eftersom det är svängradien för en rullstol (BBR 2011:6). Insamlade
data visade att utomhusrullstolar kräver 1,5 meter fri bredd (Svensson, 2015), för att
uppnå silver krävs det därför som minsta bredd.
Porttelefoner där funktionerna framkommer i både text och ljud ska finnas för att uppnå
silvernivån. Detta grundas i insamlade data om personer med synnedsättningar, som
visade att det krävs att talad information kan fås (Svensson, 2015). Det här kravet
utökades till nästa nivå då porttelefonen ska vara kompletterad med en optisk
anordning, som gör det möjligt att se den du pratar med. Detta underlättar för personer
med hörselnedsättningar och som använder sig utav teckenspråk, men även för att öka
tryggheten för de boende eftersom det går att se vem som kommer på besök. Det är
även en fördel om det finns sittplatser i bostadens kommunikationsutrymmen då det är
användbart för de som blir trötta av att stå (Svensson, 2015).
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5.2.8 Lägenhetsentréer
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads åttonde indikator (se Tabell 10).
Tabell 10. Kriterier för indikatorn lägenhetsentréer.

I bostadens lägenhetsentréer ska det finnas ett utrymme på minst 1,3 meter, för att nå
silver krävs det ett utrymme på minst 1,5 meter för att ha möjlighet att kunna vända
med en större rullstol (Swedish Standards Institute, 2006). Guld uppnås om det i entrén
finns plats för förvaring av rollator, rullstol eller barnvagn för att underlätta för de
boende.
Ljudnivån på dörrklockan ska vara möjlig att reglera samt att till exempel en lampa
börjar blinka när det ringer på dörren. Dessa lösningar är till för att hjälpa personer med
nedsatt hörsel som antingen bara kan höra vissa frekvenser eller som behöver en optisk
signal för att kunna se när någon ringer på dörren (Svensson, 2015). Lösningen är också
behjälplig om någon i bostaden till exempel använder hörlurar och därför inte hör
dörrklockan. Empirin visade att personer med nedsatt hörsel kan behöva teknik som
varnar med visuella och vibrerande signaler (Unwin et al., 2009). Eftersom de flesta
personer med hörselnedsättningar inte är helt döva så räcker det med att det ska finnas
möjlighet till att kunna koppla ihop dörrklockan med ett vibrationsarmband eller sökare,
för att uppnå guld. Empirin visade även att anpassningar måste ske för en lägre
ögonhöjd (Svensson, 2015), därför ska titthål med en höjd på 1,2 meter komplettera det
ordinarie titthålet för att nå guld (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019).
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5.2.9 Hygienrum
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads nionde indikator (se Tabell 11).
Tabell 11. Kriterier för indikatorn hygienrum.

Insamlade data visade att personer med nedsatt rörelseförmåga i armar och händer kan
ha svårt att greppa saker (Svensson, 2015), därför resulterade ett kriterium att
ettgreppsblandare ska finnas eftersom de är enklare att gripa om. Av samma anledning
är det en fördel om toaletten har spolknapp eller spolplatta med rörelsesensor. På
silvernivån ska det alltid finnas tvättmaskin och torktumlare i bostaden samt att de ska
vara möjliga att placera på sockel (Svensson, 2015). Sockeln underlättar för de som
sitter i rullstol att tvätta då maskinerna kommer upp på en mer ergonomisk höjd.
Hygienrum är enligt teorin ett av rummen i en bostad där de flesta riskerna återfinns
(Thodelius & Lundälv, 2016). För att öka säkerheten vid duschen ska det enligt BBR
vara möjligt att installera ett stödhandtag. För att kunna öka säkerheten ytterligare har
kravet utökats till att det ska vara förberett för att kunna installera armstöd vid
toalettstolen och en fällbar duschsits. Det ska även vara förberett för att kunna installera
ett tvättställ med möjlighet att ändra höjden, då det underlättar att nå tvättstället
ordentligt för personer som sitter i rullstol. Empirin visade att personer med
rörelsenedsättningar har svårt att hantera hala underlag (Svensson, 2015), det
resulterade i att golvvärme ska finnas.
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5.2.10 Sovrum
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads tionde indikator (se Tabell 12).
Tabell 12. Kriterier för indikatorn sovrum.

Empirin visade att personer i rullstol ska kunna ta sig fram till sängen, vända vid sidan
om den samt passera sängens kortsida (Swedish Standards Institute, 2006). Genom att
utöka dessa mått på silvernivån så att en större inomhusrullstol med diameter 1,5 meter
får plats, skapas ett rymligt och mer användbart sovrum. Ett rymligt sovrum skapar
enligt empirin goda förutsättningar för personer som behöver medhjälpare (Unwin et
al., 2009). Vissa personer med funktionsnedsättningar är sängliggande en stor del av
dygnets timmar, därför är det viktigt att fönster i sovrum placeras så att personer kan se
ut från sängen (Svensson, 2015).
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5.2.11 Kök
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads elfte indikator (se Tabell 13).
Tabell 13. Kriterier för indikatorn kök.

Bonenberg et al. (2019) menar att 2 m2 bänkyta i kök kan underlätta för personer med
funktionsnedsättningar. Studiens rekommendation är större än de lagkrav som ställs på
bänkytor i kök idag, därför har kraven från standarden utökats. Som nämnt i empirin
kan det vara svårt för personer som är rullstolsburna att nå högt och lågt, detsamma
gäller för äldre personer eller för andra personer med rörelsenedsättningar. Därför ska
ugn och diskmaskin anpassas efter detta (Bonenberg et al., 2019). Alla underskåp ska
dessutom vara utdragbara vilket gör att de innersta hyllorna enkelt kan nås. Ett annat
kriterium är att induktionshäll ska finnas, den blir inte varm i sig utan endast det föremål
som värms upp blir varmt och risken för att bränna sig minskar. En sådan häll gör köket
säkrare att använda, inte minst för barn. Att utrusta ugnen med en sidohängd lucka gör
det lättare att komma intill den (Svensson, 2015).
För hushåll där köket måste anpassas beroende på användare, är höj- och sänkbara kök
att föredra (Bonenberg et al., 2019). Det finns lösningar som gör att kökets bänkskivor
förflyttar sig upp och ner, det finns också hyllor och skåp som kan sänkas för att kunna
nås enklare. Det går även att kombinera dessa så att både bänkytor och skåp går att
anpassa. I Funktionsbyggnad räcker det med att köken är förberedda så att det enkelt
går att skapa höj- och sänkbara kök. Det innebär att byggnadens kök måste planeras så
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att motorer får plats och så att bänkskivan har utrymme att förflytta sig uppåt och nedåt.
Enligt studier är köket en av de platser i en bostad som är mest riskfylld, så det är viktigt
att förebygga dessa risker redan i projektets planeringsfas (Thodelius & Lundälv, 2016).
5.2.12 Balkong och uteplats
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads tolfte indikator (se Tabell 14).
Tabell 14. Kriterier för indikatorn balkong och uteplats.

Enligt Granbom et al. (2016) spenderar äldre personer mycket tid i hemmet, då är det
viktigt att det finns en balkong eller uteplats för möjlighet till utevistelse (Svensson,
2015). Av den anledningen har Funktionsbyggnad utökat kraven så att alla lägenheter
ska ha minst en tillgänglig balkong eller uteplats. För att nå den högsta nivån krävs det
att alla balkonger eller uteplatser är tillgängliga, förutsatt att bostaden har flera. Det är
viktigt att det finns goda möjligheter att kunna sitta ner och se ut obehindrat från
balkongen eller uteplatsen, vilket ordnas genom att ha ett genomskinligt räcke eller att
den övre delen av räcket är genombrutet (Svensson, 2015). Kravet på balkongen eller
uteplatsens djup har utökats succesivt i Funktionsbyggnads nivåer, för att öka
möjligheten till att enkelt kunna manövrera en rullstol. Empirin som samlades in från
de sakkunniga visade att ett vanligt förekommande fel i byggnader är för höga
nivåskillnader ut till balkong eller uteplats (J. Steirud, personlig kommunikation, 6
mars, 2019). Det ska vara möjligt att ta sig till balkongen obehindrat i rullstol, därför
resulterade silvernivåkravet i att tröskelhöjden inte får överstiga 20 mm och
guldnivåkravet 15 mm (Svensson, 2015).
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5.2.13 Kontraster och markeringar
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads trettonde indikator (se Tabell 15).
Tabell 15. Kriterier för indikatorn kontraster och markeringar.

Entrédörrarna till lägenheterna ska vara enkla att upptäcka för synnedsatta personer och
därför ska de vara kontrastmarkerade från resterande yta (Svensson, 2015).
Kontrastmarkeringar i trappan måste finnas för att underlätta för personer med
synnedsättningar, kraven på markeringarna i trappan ökas för att skapa bättre och
säkrare trappor. Kravet hade kunnat utökats ytterligare genom att trappornas alla
plansteg hade markerats, men en analys av sakkunnigas utlåtande visade att
kontrastmarkeringar på varje trappsteg tenderar att förvirra mer än att hjälpa (J. Steirud,
personlig kommunikation, 6 mars, 2019).
För att underlätta för personer med synnedsättningar, är ett krav att det ska finnas ett
taktilt ledstråk från angöringsplatsen till huvudentrén. Taktila ledstråk i byggnaden
hade gjort att personer som använder teknikkäpp hade kunnat följa dessa, men empiri
från sakkunnig visade att det hade varit svårt att urskilja taktila stråk i byggnaden och
att de inte hade varit till någon nytta (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars,
2019). Dessutom kan ledstråken utgöra en risk för att snubbla. Kriteriet för guld har
istället utvecklats till att byggnaden ska vara utrustad med sändare vid entréer och
bostadskomplement, för att komplettera de taktila ledstråken som leder till entrén
(Leporini & Buzzi, 2018). Sändarna skickar notiser i form av korta text- och
ljudbudskap direkt till en smarttelefon (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars,
2019). Genom den här lösningen är det möjligt för synskadade att lokalisera sig då
personen får information om var den befinner sig samt vilka valmöjligheter som finns
för att förflytta sig.
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5.2.14 Belysning
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads fjortonde indikator (se Tabell 16).
Tabell 16. Kriterier för indikatorn belysning.

Data som samlades in visade att personer med nedsatt syn behöver tillräcklig belysning
för att kunna orientera sig (Svensson, 2015). I Funktionsbyggnad finns krav på
belysningsstolpar i utomhusmiljön samt för automatisk belysning i byggnaden. För att
uppnå guld ska det finnas rörelsesensorer i allmänna utrymmen som gör att lamporna i
rummet aktiveras när de känner av en persons närvaro. Detta underlättar för personer
som har händerna upptagna, att ta sig fram enklare och mer riskfritt.
5.2.15 Utrymning
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads femtonde indikator (se Tabell 17).
Tabell 17. Kriterier för indikatorn utrymning.
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Brandlarm kan vara svåra att höra för personer med hörselnedsättningar och det är en
stor fara. Därför ska byggnaden vara utrustad med ett brandlarm som varnar både med
ljud och med optisk signal, till exempel kan en lampa börja blinka vid larm. Det här
kriteriet utökas sedan till att brandlarmet ska gå att koppla samman med ett
vibrationsarmband eller sökare för att öka säkerheten ytterligare om en person sover.
Empiri från sakkunniga visade att det är problematiskt för personer med
rörelsenedsättningar att evakuera vid brand (J. Steirud, personlig kommunikation, 6
mars, 2019). Empirin analyserades och resulterade i ett krav där en evakueringsstol ska
finnas i varje trapphus som gör det möjligt att evakuera personer som sitter i rullstol om
byggnaden måste utrymmas.
5.2.16 Ventilationssystem
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads sextonde indikator (se Tabell 18).
Tabell 18. Kriterier för indikatorn ventilationssystem.

Att ha ren luft i sin bostad är en förutsättning för ett hälsosamt inomhusklimat och
därmed bra ur allergisynpunkt. Ett FTX-system med plattvärmeväxlare är att föredra då
värmeenergi från luften kan tas till vara på utan att luftöverföring sker. Då undviks
partiklar som kan ge besvär för personer med allergi (Hedström, 2014).
För en person med nedsatt rörelseförmåga kan det bli aktuellt att använda en taklyft i
bostaden. Det kan därför vara av stor vikt att redan i planeringen ha tänkt på att placera
installationer så att den inte krockar med en eventuell taklyft i taket (Svensson, 2015).
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5.2.17 Ljudmiljö
Nedan följer kriterierna för Funktionsbyggnads sjuttonde indikator (se Tabell 19).
Tabell 19. Kriterier för indikatorn ljudmiljö.

Insamlad empiri visade att personer med hörselnedsättningar som använder
hörapparater ibland kan ha svårt att stänga ute oönskat ljud och av den anledningen är
det viktigt med en god ljudmiljö (Svensson, 2015). Därför har Funktionsbyggnad ökat
kraven från BBR som anger att ljudklass C är godkänt, till att ljudklass B från standard
SS 25267 ska vara uppfylld för att uppnå silver. Empirin visade att det inte finns krav
på efterklangstiden i bostäder, efterklangstiden kan bidra till svårigheter med
taluppfattbarheten om den är för lång. Därför fastställdes det att efterklangstiden
maximalt får vara 0,5 sekunder för att uppnå den högsta nivån i Funktionsbyggnad. Det
finns även en ljudklass A, men då den inte hade förbättrat någonting för personer med
hörselnedsättningar, återfinns den inte som ett krav i Funktionsbyggnad (H. Runström,
personlig kommunikation, 10 april, 2019).

5.3 Frågeställning 3
Hur ser användbarheten ut för ett certifieringssystem inom tillgänglighet?
Resultatet av litteraturstudien visade att det saknas certifieringssystem inom social
hållbarhet där tillgänglighet är en aspekt och att det har skapats en lucka för sådana
system eftersom användandet av miljöcertifieringssystem är vanligare idag (Olakitan
Atanda, 2019). Insamlad empiri från sakkunniga visade att tillgängligheten har kommit
i skymundan i Sverige idag (R. Hallberg, personlig kommunikation, 15 april, 2019). Ett
certifieringssystem som Funktionsbyggnad hade varit användbart både för att belysa
vikten av tillgänglighet samt för att bidra till att certifieringssystem för sociala
hållbarhetsaspekter framställs. Empirin visade att det ofta stoltseras med
miljöcertifierade byggnader och genom ett system som Funktionsbyggnad skulle
byggherrar på liknande sätt kunna stoltsera med tillgänglighetscertifieringar (R.
Hallberg, personlig kommunikation, 15 april, 2019).
Teorin visade att bostadsanpassningar för personer med funktionsnedsättningar gynnar
alla människor (Thodelius & Lundälv, 2016). En Funktionsbyggnad hade inte enbart
varit attraktivt för personer med funktionsnedsättningar utan även äldre personer,
barnfamiljer och så vidare. Funktionsbyggnad kan bidra till förbättrade bostäder men
även vara en god investering för byggherrar för att få fler kunder. Att certifiera
byggnader för en god tillgänglighet är ett sätt att skapa boenden som är bättre för alla.
Om alla inkluderas i samhället bidrar det till en god socialt hållbar utveckling. Teorin
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visade även att miljöcertifieringar har främjat den ekologiska hållbarheten (Olakitan
Atanda, 2019), på samma sätt har Funktionsbyggnad möjlighet att bidra till en bättre
social hållbarhet. Det finns goda förutsättningar för en stor användbarhet hos ett
certifieringssystem inom tillgänglighet.

5.4 Koppling till målet
Målet med arbetet var att framställa ett certifieringssystem som behandlar tillgänglighet
i planeringsfasen av nyproducerade flerbostadshus, som vidare skapar ett underlag att
förbättra bostäder ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Genom att svara på den första frågeställningen grundlades utformningen av
Funktionsbyggnad. Frågeställningen gav svar på hur ett enkelt och användbart
certifieringssystem kan vara uppbyggt. Frågeställning två kunde besvaras genom att
kriterierna för indikatorerna utvecklades och därmed skapades ett underlag för att
förbättra tillgängligheten i nyproducerade flerbostadshus. Den tredje frågeställningen
visade att branschen kan dra stor nytta av ett certifieringssystem likt Funktionsbyggnad
samt att det kan vara ett bra hjälpmedel till förbättring av bostäder ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Svaren på alla frågeställningar ihop har bidragit till
utformningen av det nya systemet Funktionsbyggnad samt dess etableringsmöjligheter.
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Diskussion och slutsatser

Nedan diskuteras resultatet av arbetet. Vidare presenteras arbetets konsekvenser som
kopplas till problembeskrivningen och avslutningsvis beskrivs arbetets slutsatser samt
förslag till hur vidare forskning kan ske.

6.1 Resultatdiskussion
Målet med arbetet var att framställa ett certifieringssystem som behandlar tillgänglighet
i planeringsfasen för nyproducerade flerbostadshus. Arbetets tre frågeställningar togs
fram utifrån målet och formulerades på ett sådant sätt att de kunde bidra med data för
att framställa ett certifieringssystem samt för att undersöka användbarheten av ett
sådant system.
Flera av resultaten visade att det finns ett starkt samband mellan den empiri som samlats
in via litteratur och den data som de sakkunniga har bidragit med, vilket bidrar till god
validitet i arbetet. Genom att intervjua sakkunniga inom tillgänglighet och låtit dem
granska framställningen av systemet, skapas en betydligt större tillförlitlighet än om
granskning inte hade genomförts. Förutom att intervjua sakkunniga inom tillgänglighet
hade det varit till trovärdighetens fördel om sakkunniga inom certifieringssystem även
hade bidragit med empiri till arbetet.
Resultatet visade att certifieringssystemet Funktionsbyggnad är användbart och
trovärdigt. Det är dock svårt att återskapa Funktionsbyggnad och få samma resultat
eftersom arbetet är av kvalitativ karaktär och att tolkningar därför har krävts. Vid sådana
studier är det svårt att få ett helt generaliserbart resultat och i efterhand hade det varit
till arbetets fördel om kvantitativa angreppssätt hade kombinerats med de kvalitativa.

6.2 Metoddiskussion
För att genomföra arbetet krävdes omfattande litteraturstudier och dokumentanalyser.
För att komplettera de metoderna genomfördes även intervjuer med sakkunniga. Alla
de använda vetenskapliga metoderna som genomfördes har varit väl valda metoder för
arbetet. I efterhand hade det varit intressant att ha genomfört fler intervjuer med
personer som har olika typer av funktionsnedsättningar för att få reda på vad de hade
ansett kunde ha underlättat deras vardag i boendemiljön. På grund av tidsramen för
projektet var detta inte möjligt att genomföra utan det var viktigare att fokusera på att
göra välarbetade litteraturstudier och dokumentanalyser.
Intervjuerna som genomfördes var ostandardiserade och ostrukturerade.
Intervjumetoden ansågs vara mest givande för arbetet eftersom intervjurespondenterna
kunde ge öppna svar och nya följdfrågor kunde ställas under samtalets gång.
Standardiserade och strukturerade intervjuer hade inneburit att information kunde gått
förlorad, eftersom möjligheten att svara fritt då hade minskat. Däremot hade det gjort
att mer precisa frågor hade kunnat ställas.

6.3 Begränsningar
Vid planeringsfasen av ett flerbostadshus är resultatet av arbetet generaliserbart. För att
kunna skapa ett underlag som ska ge bättre bostäder ur ett tillgänglighetsperspektiv så
behöver dock alla faser i byggprocessen behandlas, vilket inte har varit fallet här på
grund av arbetets tidsbegränsning. Om systemet ska vara användbart i praktiken måste
kostnadsaspekten tas med i beaktning. Därav går det inte att generalisera resultatet med
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ett användbart system, eftersom mycket i byggbranschen sker ur ett ekonomiskt
perspektiv.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Problemet som identifierades för arbetet var att tillgängligheten brister i dagens
nybyggnationer. Att skapa byggnader utan god tillgänglighet gör att personer med
funktionsnedsättningar kan ha svårt att sköta sina dagliga aktiviteter. För att må bra är
det viktigt att leva i en trygg och säker bostad, speciellt för äldre människor som
tenderar att spendera mycket tid i hemmet. Ett annat problem är att äldre har svårt att
bo kvar i sina bostäder vid åldrande, om bostaden inte är tillräckligt tillgänglig.
Bostäder måste byggas så att alla människor inkluderas, för att kunna skapa ett socialt
hållbart samhälle.
För att lösa problemen började framtagningen av ett certifieringssystem inom
tillgänglighet, som är en aspekt av social hållbarhet. Funktionsbyggnad gör att god
tillgänglighet skapas i byggnader som följer kriterierna, vilket leder till att personer med
funktionsnedsättningar kan sköta sina dagliga aktiviteter samt att äldre människor kan
bo kvar även vid åldrande. Kontroller och certifieringar eftersöktes för att kunna
förebygga fel och Funktionsbyggnad kan vara ett underlag till att mindre fel skapas
inom tillgänglighet i nybyggnationer. Om byggherrar i framtiden stoltserar med att de
har en certifiering inom tillgänglighet, kommer ämnet bli mer aktuellt i branschen och
Funktionsbyggnad kan komma att fylla en plats bland certifieringssystem inom social
hållbarhet där det råder stor brist idag.

6.5 Förslag till vidare forskning
Certifieringssystemet Funktionsbyggnad är enbart framställt för planeringsfasen av ett
flerbostadshus. Vidare forskning hade kunnat innebära att arbeta med systemet i
byggprocessens alla faser, för att slutligen applicera det på en byggnad. Kostnader hade
vidare kunnat undersökas för att prissätta certifieringssystemet. Det hade även varit
intressant att undersöka byggherrars, andra potentiella kunders samt boendes intresse
av ett liknande certifieringssystem.
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Bilaga 1

FUNKTIONSBYGGNAD
Bostäder för alla

Ett certifieringssystem inom tillgänglighet framställt av Julia Stjärnsand & Stella Österback

FÖRORD

Funktionsbyggnad är ett certifieringssystem som behandlar tillgänglighet i nyproducerade
flerbostadshus. Systemet innehåller 17 indikatorer som är indelade i fyra huvudkategorier.

Systemets 17 indikatorer har alla tre olika nivåer: brons, silver och guld. Varje nivå innefattar
en eller flera kriterier som måste vara uppfyllda och för varje indikator måste kriterierna i den
lägre nivån vara uppfyllda för att nå den högre. Det vill säga för att uppnå silver måste alla
kriterier i brons samt silver vara uppfyllda och för att uppnå guld måste indikatorns samtliga
kriterier vara uppfyllda.
Under varje indikator presenteras referenser till kriterierna. Om kriteriet saknar referens har
antaganden gjorts av författarna utifrån vetenskapliga referenser, handböcker eller lagkrav.
Vidare följer förklaringar och information, där ytterligare information återfinns om de olika
kriterierna.
Funktionsbyggnad är framställt för att skapa en god tillgänglighet i flerbostadshus och därmed
skapa bättre bostäder för alla.
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Allmänna utrymmen

1 Gångytor och gångvägar
Brons

Silver

Gångvägar ska vara minst 1,5
meter breda.1
Personer som använder rullstol
ska kunna ta sig fram på
gångytorna utan hjälp.
Markbeläggningen på gångytor
ska ha lämpliga ytmaterial samt
vara fast, jämn och halkfri.2

Guld

Gångvägar ska vara minst 1,8
meter breda.5
Gångytor på gångvägar och
ramper från angöringsplatser till
huvudentréer ska vara utrustade
med värmeslingor som
säkerställer halkfria ytor även
vintertid.

Gångvägar ska finnas mellan
Gångvägar ska ha kanter i form
bostadens tillgängliga entréer och av naturliga ledstråk som går att
bostadskomplement,
följa med teknikkäpp.4
parkeringsplatser,
angöringsplatser, friytor eller
allmänna gångvägar.3

Gångytor på alla gångvägar och
ramper ska vara utrustade med
värmeslingor som säkerställer
halkfria ytor även vintertid.

Gångvägar från ett bostadshus
som leder till innergård eller
bostadskomplement ska kunna
nås utan att körvägar eller
parkeringsytor behöver
passeras.

1, 3

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:122.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1221.
4
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
5
7 § ALM 2 (2011:5).
2

Förklaringar och information
Lämpliga ytmaterial på gångytorna kan vara betongmarkplattor, stenhällar, fasta och jämna
grusytor eller asfalt (BBR 2011:6).
Naturliga ledstråk kan bland annat utgöras av väggar, räcken, murar eller gräs (Svensson,
2015). Snövallar kan även fungera som naturliga ledstråk vintertid (J. Steirud, personlig
kommunikation, 6 mars, 2019).
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2 Innergård och utomhusvistelser
Brons

Silver

Guld

Det ska finnas tillräcklig stor
Det ska finnas tillräcklig stor
friyta som är lämplig för lek och friyta som är lämplig för lek och
utomhusvistelse på tomten eller i utomhusvistelse på tomten.
närheten av den.1
Fasta sittplatser med rygg- och
armstöd ska finnas i anslutning
till gångvägar och entréer.2

Fasta sittplatser ska vara
placerade utanför gångvägarna,
minst var 25:e meter. Sitthöjden
ska vara 0,45–0,50 meter och
armstödshöjden ska vara 0,70
meter. Armstödet ska nå förbi
sittytans framkant samt vara
greppbart.3

Flera fasta sittplatser ska finnas
och vara placerade i grupp.
Minst ett bord ska finnas med
möjlighet för en person i
rullstol att komma intill.6

Bredvid minst en av sittplatserna
ska det finnas en minst 1,0 meter
bred yta för rullstol, barnvagn
eller dylikt.4

Bredvid samtliga sittplatser ska
det finnas en minst 1,0 meter
bred yta för rullstol, barnvagn
eller dylikt.7

När friytor och innergårdar
planeras ska växter som är
allergiframkallande undvikas,
framförallt nära entréer.5
1

8 kap. 9§ andra stycket Plan- och bygglag (SFS 2010:900).
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:122.
3, 4, 5, 7
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
6
J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019.
2

Förklaringar och information
För att personer i rullstol ska kunna komma intill ett bord krävs att fritt utrymme för knäna
finns under bordet (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019).
Exempel på växter som vanligtvis fungerar bra ur allergisynpunkt är barrträd, fruktträd och
bärbuskar (Svensson, 2015). Andra förslag på bra växter ur allergisynpunkt som kan användas
återfinns på webbplatser och i böcker, några exempel följer nedan:

5

Allmänna utrymmen
· Astma & allergiförbundets webbplats:
https://astmaoallergiforbundet.se/wp-content/uploads/2016/09/Bra-v--xtval-f--r-personermed-allergi-och-annan---verk--nslighet.pdf
· Boken: Grönare liv för allergiker, skriven av Eva Jansson och Ann-Britt Sörensen
· Boken: Farliga och ofarliga växter från A till Ö, skriven av Sven-Olov Strandhede
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3 Parkering- och angöringsplatser
Brons

Silver

Guld

Det ska finnas en angöringsplats
för bilar. Parkeringsplatser för
rörelsenedsatta personer ska
kunna ordnas inom 25 meters
gångavstånd från en tillgänglig
entré till bostadshus.1

En angöringsplats ska finnas
15 meter från huvudentrén.

En angöringsplats ska finnas
5,0 meter från huvudentrén.4

En parkeringsplats för
rörelsenedsatta personer ska vara
5,0 meter bred och göra det
möjligt att ta in en rullstol från
sidan av bilen.2

5 % av samtliga
parkeringsplatser ska kunna
användas av rörelsenedsatta
personer.3

10 % av samtliga
parkeringsplatser ska kunna
användas av rörelsenedsatta
personer.

1, 2

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:122.
Linköpings kommun. (2012). Parkering i planering och bygglov. Hämtad 28 mars 2019, från
https://www.linkoping.se/contentassets/91ed37c8facc4bdfb98b220093a893cc/parkering-i-planeringoch-bygglov-sbn-120215-bmn-120216.pdf?49b6f5
4
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
3

Förklaringar och information
En angöringsplats skapar möjligheten för personer att bli upplockade intill sin bostad. Det
underlättar bland annat för personer som har svårt att ta sig fram själva om angöringsplatsen
ligger nära bostadshusets entré (Svensson, 2015). Bredare parkeringsplatser är en
förutsättning för personer som är rullstolsburna men kan även vara användbara för familjer
med barn.
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4 Trappor och ramper
Brons

Trappor i och intill byggnader
ska konstrueras så att personer
kan använda dessa säkert.1

Silver

Spiraltrappa eller svängd trappa
får ej förekomma i byggnaden.
Trappor med trappnos eller utan
sättsteg får ej förekomma.4

En ramp ska luta högst 1:12.2
Trappor och ramper ska ha
ledstänger som är lätta att gripa
om på båda sidor, undantag finns
för trappor med färre än tre steg.
Ledstängerna ska fortsätta 0,3
meter innan och efter trappan
samt vara placerade 0,9 meter
ovanför golv.3

Guld

Trappan ska vara utformad
som en tvåloppstrappa med
vilplan.6
En ramp ska luta högst 1:20.7

Ledstänger ska finnas på båda
sidor om alla trappor och
ramper. Ledstängerna ska
oavbrutet ledas upp förbi vilplan
på minst en sida.5

Det ska finnas dubbla
ledstänger varav den nedersta
ska vara placerad 0,7 meter
ovanför golv.8

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:232.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1222.
3
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:2322.
4, 5, 6, 8
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
2, 7

Förklaringar och information
Trappor med sättsteg eller trappnos får inte förekomma på grund av risken att snubbla
(Svensson, 2015). Trappor med vilplan skapar möjlighet till att vila efter halva trappan samt
att fallsträckan inte blir lika lång som exempelvis vid en rak trappa.
Ledstänger ska vara enkla att gripa om och därför ska infästningarna inte fästats direkt i
väggen då det kräver att personer släpper ledstången när de kommer till infästningarna.
Ledstängerna ska ledas oavbrutet förbi vilplan eftersom detta ökar tryggheten för personer
med synnedsättningar samt nedsatt rörelseförmåga då de kan följa ledstången hela vägen. De
dubbla ledstängerna underlättar för barn och kortväxta att använda trappan (Svensson, 2015).
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5 Bostadskomplement
Brons

Silver

Guld

Förråd för utomhusrullstolar
samt rollatorer ska finnas i
bostadslägenhetens närhet.1

I förrådet för utomhusrullstolar
och rollatorer ska det finnas
plats för att flytta över till
inomhusrullstol eller tvärtom.4
Förrådet ska ligga på entréplan.5

Förrådet för utomhusrullstolar
och rollatorer ska vara avskilt
från andra förråd. Det ska
finnas anslutning till eluttag för
laddningsaggregat samt vatten
och golvbrunn för möjlighet till
rengöring.9

Avstånd till tvättstuga från
entrén ska inte överstiga 25
meter.2

Avstånd till tvättstuga från
entrén ska inte överstiga 15
meter.

Den gemensamma tvättstugan
ska nås från bostaden utan att
behöva lämna byggnaden.

Framför tvättmaskin och
torkanordningar ska det vara en
fri yta med en diameter på 1,5
meter.6
Bokningssystem till tvättstugan
ska vara placerad med underkant
1,0 meter över golv.7
Postboxar ska vara tillgängliga
och användbara.3

10 % av postboxarna ska vara
placerade 0,8 meter över golvet.
Det ska vara möjligt att använda
en elektronisk nyckel för att
öppna postboxarna.8

Byggnaden ska vara utrustad
med ett servicefack för att
kunna ta emot större paket.
Namnskyltarna ska vara i
upphöjd relief på
postboxarna.10

1, 2

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:23.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:148.
4, 6, 7, 8, 9, 10
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer
med funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
5
J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019.
3

Förklaringar och information
Ett servicefack ska finnas för att göra det möjligt för de boende att ta emot större paket, detta
för att underlätta för bland annat personer med rörelsenedsättningar som kan ha svårt att ta sig
längre sträckor och bära med sig stora och otympliga paket. För de personer som till exempel

9

Allmänna utrymmen
har nedsatt motorik kan det vara svårt att hantera en nyckel (Svensson, 2015), den
elektroniska nyckeln är till för att underlätta öppningen av postboxen.
Förslag på tillverkare av postboxar som kan uppfylla kraven är:
· Dinbox
https://dinbox.se/fastighetsboxar/
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6 Dörrar och portar
Brons

Silver

För dörrar i gemensamma
utrymmen inklusive entrédörrar
till bostäder ska det fria
passagemåttet vara minst 0,8
meter, när dörren är uppställd i
90°.1

För dörrar i gemensamma
utrymmen inklusive entrédörrar
till bostäder ska det fria
passagemåttet vara minst 0,9
meter, när dörren är uppställd i
90°.

Om entrédörrar är tunga eller är
utrustade med dörrstängare ska
de förses med automatisk
dörröppnare.2

Samtliga entrédörrar till
byggnaden ska ha automatisk
dörröppning.

Guld

Samtliga dörrar som leder till
gemensamma utrymmen,
inklusive entrédörrar till
bostäder, ska ha dörrautomatik.
Samtliga entrédörrar ska förses
med dörrautomatik som går att
styra med hjälp av fjärrkontroll
eller liknande.

Manöverdon för dörröppnare ska
placeras minst 0,7 meter från
hörn eller dörrbladets framkant i
ogynnsammaste läge och med
centrummått 0,8 meter från
golvet eller marken.3
1, 2, 3

Manöverdon för dörröppnare ska
placeras minst 1,0 meter från
hörn eller dörrbladets framkant i
ogynnsammaste läge.

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:143.

Förklaringar och information
Bilden visar hur manöverdonet till dörren, armbågskontakten, ska vara placerad.

Armbågskontaktens placering (BBR 2011:6).
11
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7 Entré- och kommunikationsutrymmen
Brons

Silver

Guld

Till bostadshus ska huvudentréer Samtliga entréer till byggnaden
placeras och utformas så att de
ska vara tillgängliga.3
är tillgängliga. Övriga entréer till
bostadshus ska även de vara
tillgängliga om det behövs för
att uppfylla kraven på
tillgänglighet.1
Ett kommunikationsutrymme
Ett kommunikationsutrymme
ska ha en fri bredd på minst 1,3
ska ha en fri bredd på minst 1,5
meter, gäller ej trappor. Vid
meter.
begränsade hinder ska en fri
bredd på minst 0,8 meter finnas.2
Porttelefonen ska ha funktioner
Porttelefonen ska vara
som framkommer i både text och kompletterad med en optisk
med ljud.4
anordning i form av
videokamera.
I huvudentrén ska det finnas
minst en sittplats med möjlighet
att se ut till angöringsplatsen.5

På varje våningsplan ska det
finnas möjlighet till minst en
sittplats.6

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:132.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:142.
3, 4, 5
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
6
J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019.
2

Förklaringar och information
Personer med gångsvårigheter kan ha svårt att ta sig fram längre sträckor samt bli trötta av att
stå, då underlättar det att ha möjlighet att sätta sig ner och vila (Svensson, 2015). Därav ska
det finnas möjlighet till sittplatser i byggnadens kommunikationsutrymmen.
Porttelefonens funktioner som framkommer i både text och ljud är till för att personer med
synnedsättningar ska kunna få talad information som ett hjälpmedel (Svensson, 2015). Att
porttelefonen vidare ska ha en optisk anordning i form av en videokamera gör det möjligt att
se personen du talar med. Detta underlättar bland annat för personer med nedsatt hörsel som
talar teckenspråk och därför behöver kunna se personen som den talar med.
12

Bostaden

8 Lägenhetsentréer
Brons

Silver

Guld

Innanför entrén ska det finnas ett Innanför entrén ska det finnas ett Innanför entrén ska det finnas
fritt utrymme på 1,3 meter i
fritt utrymme på 1,5 meter i
utrymme för förvaring av
1
2
diameter.
diameter.
rullstol, rollator, barnvagn eller
dylikt. Ett fritt utrymme på
minst 1,5x1,0 meter ska finnas
som inte inkräktar på utrymmet
framför hatthylla.
Bostadens dörrklocka ska vara
kopplat till varseblivningssystem
som indikerar med både ljud
som går att justera samt optisk
signal när det ringer på dörren.3

Bostadens dörrklocka ska via
en dörrsändare vara kopplat till
varseblivningssystem med
möjlighet att koppla signalerna
till ett
vibrationsarmband/sökare.4
Bostadens entrédörr har utöver
titthål i ordinarie höjd ett titthål
på 1,2 meter över golv.5

1, 2

Swedish Standards Institute. (2006). SS 914221: Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått.
Sverige, Stockholm: SIS.
3, 4
Unwin, B.K., Andrews, C. M., Andrews, P. M., & Hanson, J. L. (2009). Therapeutic Home
Adaptations for Older Adults with Disabilities. American Family Physician 80(9), 963-968.
5
J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019.

Förklaringar och information
Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska upptäcka när någon ringer på dörren samt
se vem det är. Förslag på tillverkare för varseblivningssystem för dörrklockor följer nedan:
· Bellman & Symfon
https://bellman.com/sv/vara-losningar/visit/
· Nexa
https://www.nexa.se
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9 Hygienrum
Brons

Silver

Endast ettgreppsblandare i
tvättställ och i dusch ska
installeras i hygienrum.3

Guld

Spolknapp eller spolplatta till
toalettstolen ska utrustas med
rörelsesensor i hygienrum.

Om tvättmöjligheter finns i
bostaden, ska tvättmaskin och
torktumlare placeras bredvid
varandra alternativt vara
kombinerade som en maskin.1

Tvättmaskin samt torktumlare
ska finnas i bostaden samt vara
möjliga att ställa på sockel.4

Möjlighet till stödhandtag ska
finnas i duschutrymmet i
tillgängliga hygienrum.2

Väggarna ska vara förberedda
Det ska finnas möjlighet att
för ändring av tvättställshöjd,
installera höj- och sänkbart
montering av armstöd vid
tvättställ.
toalettstol samt vid montering av
fällbar duschsits.5
Värmeslingor ska finnas i det
tillgängliga hygienrummets
golv.7
Vattenlås under tvättställ ska
vara så litet som möjligt och
avloppsröret ska dras i eller mot
väggen så att personer som
använder rullstol kan komma
nära intill tvättstället.6

1

Swedish Standards Institute. (2006). SS 914221: Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått.
Sverige, Stockholm: SIS.
2
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:22.
3, 4, 5, 6, 7
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.

Förklaringar och information
Värmeslingor i golv minskar halkrisken i hygienrum eftersom ytorna torkar upp fort.
Dessutom underlättar det för barn med vissa funktionsnedsättningar för att de ofta befinner
sig på golvet och det hjälper till att skapa en bra blodcirkulation och kroppstemperatur
(Svensson, 2015).
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10 Sovrum
Brons

Silver

För sovrum med enkelsäng:
Det ska finnas 1,2 meter fritt
utrymme vid sängens ena
långsida samt 0,6 meter fritt
utrymme vid sängens kortsida.1

För sovrum med enkelsäng:
Det ska finnas 1,5 meter fritt
utrymme vid sängens ena
långsida samt 1,0 meter fritt
utrymme vid sängens kortsida.

För bostäder med enbart ett
sovrum:
Det ska finnas 1,2 meter fritt
utrymme vid sängens ena
långsida och 0,6 meter vid andra
sidan samt 0,6 meter fritt
utrymme vid sängens kortsida.2

För bostäder med enbart ett
sovrum:
Det ska finnas 1,5 meter fritt
utrymme vid sängens ena
långsida och 0,8 meter vid andra
sidan samt 1,0 meter fritt
utrymme vid sängens kortsida.

För sovrum med paruppställda
sängar:
Det ska finnas 1,2 meter fritt
utrymme vid sängens ena
långsida och 0,7 meter vid andra
långsidan samt 0,9 meter fritt
utrymme vid sängens kortsida.3

För sovrum med paruppställda
sängar:
Det ska finnas 1,5 meter fritt
utrymme vid sängens ena
långsida och 0,8 meter vid andra
långsidan samt 1,0 meter fritt
utrymme vid sängens kortsida.

Guld

Fönstren i sovrum ska ha en
bröstningshöjd på högst 0,6
meter.4
1, 2, 3

Swedish Standards Institute. (2006). SS 914221: Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga
mått. Sverige, Stockholm: SIS.
4
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.

Förklaringar och information
Ett rymligt sovrum skapar goda förutsättningar för personer med gånghjälpmedel samt för de
personer som behöver medhjälpare. En del personer med funktionsnedsättningar kan vara
sängliggande en stor del av dygnets timmar, därför är det viktigt att fönster i sovrum har en
lägre bröstningshöjd så att personer kan se ut från sängen (Svensson, 2015).
Nedan följer en illustrering av de olika nivåernas kriterier på sovrumsmått.
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Mått för sovrum.
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11 Kök
Brons

Silver

Guld

Inredningslängder enligt
SS 91 42 21 normalnivå, ska
finnas i köket.1

Inredningslängder enligt
SS 91 42 21 höjd nivå, ska
finnas i köket.3

Inredningslängder enligt
SS 91 42 21 höjd nivå samt
50 cm bänkyta utöver det, ska
finnas i köket.

Köksinredning och utrustning
ska finnas i bostaden.2

Alla underskåp ska vara
utdragbara.

Köket ska planeras så att det
går att installera ett höj- och
sänkbart kök.7

Ugn och diskmaskin ska vara
placerade minst 29 cm ovanför
golv.4

Ugnen ska placeras med
invändig botten i nivå med
intilliggande avställningsyta
samt ha en sidohängd lucka.8

Mikrovågsugn ska vara placerad
minst 38 cm och högst 120 cm
ovanför golv.5
Induktionshäll ska finnas.6
1, 3

Swedish Standards Institute. (2006). SS 914221: Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått.
Sverige, Stockholm: SIS.
2
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:22.
4, 5, 6
Bonenberg, A., Branowski, B., Kurczewski, P., Lewandowska, A., Sydor, M., Torzyński, D., &
Zablocki, M. (2019). Designing for human use: Examples of kitchen interiors for persons with
disability and elderly people. The International journal of human factors in manufacturing, 29(2),
177–186.
7, 8
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.

Förklaringar och information
Med höj- och sänkbart kök menas att majoriteten av bänkskivors längd och yta av
skåpinredning är justerbara. Det finns lösningar som gör att kökets bänkskivor förflyttar sig
upp och ner, men det finns också hyllor och skåp som kan sänkas för att kunna nås av till
exempel personer i rullstol. Det går även att kombinera dessa så att både bänkytor och skåp
går att anpassa. I Funktionsbyggnad räcker det med att köken är förberedda så att det enkelt
går att skapa höj- och sänkbara kök. Det innebär att byggnadens kök måste planeras så att
motorer får plats och så att bänkskivan har utrymme att förflytta sig uppåt och nedåt.
17
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Förslag på tillverkare för höj- och sänkbara kök:
· Granberg
https://www.granberg.se/se/produkter/funktionella-kok-och-lyftsystem/
· Lib
https://libluck.se/bostadsanpassning/bostadsanpassade-kok/
· Constella
https://www.constella.se/se/produkter/kok-lyftsystem/

18

Bostaden

12 Balkong och uteplats
Brons

Silver

Guld

I anslutning till byggnaden ska
det finnas en balkong eller
uteplats.1

Alla lägenheter ska ha en egen
Lägenhetens samtliga
tillgänglig balkong eller uteplats. balkonger eller uteplatser ska
vara tillgängliga, förutsatt att
den har flera.

Balkongen eller uteplatsen ska
vara minst 1,3 meter djup.2

Balkongen eller uteplatsen ska
vara minst 1,5 meter djup.4

Tröskel mellan lägenhet och
Tröskelhöjden mellan lägenhet
balkong eller uteplats ska vara så och balkong eller uteplats får ej
låg som möjligt och fasad.3
överstiga 20 mm.5

Balkongen eller uteplatsen ska
vara minst 1,7 meter djup.
Tröskelhöjden mellan lägenhet
och balkong eller uteplats får ej
överstiga 15 mm.7

Balkongen eller uteplatsen ska
ha ett räcke som är
genomskinligt eller så ska den
övre delen vara genombruten.6
1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:22.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:146.
3
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:143.
4, 5, 6, 7
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
2

Förklaringar och information
För personer som spenderar mycket tid i hemmet är det viktigt att det finns en balkong eller
uteplats för möjlighet till utevistelse. Eftersom bland annat äldre personer spenderar mycket
tid sittandes på balkongen är det viktigt att det finns goda möjligheter för att kunna se ut
obehindrat (Svensson, 2015).

19

Orienterbarhet

13 Kontraster och markeringar
Brons

Silver

Guld

Dörrar som är utrustade med
automatisk dörröppnare ska ha
en markering för utrymmet där
dörren slås upp, eller så ska
dörrarna ha säkerhetssensorer
eller liknande.1

Entrédörrarna till bostäderna ska
ha en kontrastmarkering.3

Trappor ska kontrastmarkeras
vid trappans nedersta plansteg
och motsvarande del av
framkanten på trappavsatsen vid
översta sättsteget.2

Kontrastmarkeringar ska vara
minst 10 cm breda och gå längs
det nedersta trappsteget samt
motsvarade yta av översta
sättsteget.4

Kontrastmarkeringar ska finnas
på hela det nedersta trappsteget
samt motsvarade yta av översta
sättsteget.5

Taktila ledstråk ska finnas från
angöringsplats till huvudentré.

Byggnaden ska vara utrustad
med sändare vid entréer och
bostadskomplement för att
komplettera de taktila
ledstråken.6

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:143.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:232.
3, 4, 5
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
6
J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019.
2

Förklaringar och information
En kontrastmarkering innebär att det ska finnas en ljushetskontrast mellan markeringen och
den omgivande ytan på minst 0,40 enligt Natural Color System (BBR 2011:6). Utomhus
måste kontrastmarkeringarna planeras så att de säkerställer god kontrastverkan även vid vått
underlag (J. Steirud, personlig kommunikation, 6 mars, 2019).
Taktila ledstråk kan bestå av konstgjorda ledytor vilket är material med avvikande struktur
och ljushet som fälls in i markbeläggningen, till exempel tydligt kännbara plattor i en slät yta
(Svensson, 2015).
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Sändarna gör det möjligt att orientera sig med hjälp av notiser i form av korta ljud- och
textbudskap direkt i en smarttelefon. Sändare kopplas ihop med smarttelefoner via en
mobilapplikation och användaren kan då förstå var den befinner sig samt vilka valmöjligheter
den har. Sändarna är batteridrivna och fungerar såväl inomhus som utomhus (Tactile flooring,
u.å.).
Förslag på tillverkare för sändare:
· Tactile Flooring
https://www.tactileflooring.se/a-smarter-wayfinding/
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14 Belysning
Brons

Silver

Belysning ska finnas längs
gångvägar och friytor samt att
markytan ska vara tillräckligt
belyst. Belysningen ska inte vara
bländande.1

Belysningsstolpar ska vara
placerade så att de inte inkräktar
på gångvägen samt vara
placerade på samma sida av
gångvägen. De ska vara
placerade så pass nära varandra
att inga mörka partier uppstår.3

Belysningen ska vara tillräcklig
på golv i
kommunikationsutrymmen.
Kontrasten i ljushet får inte vara
för stor mellan utomhus och
inomhus.2

Guld

Rörelsesensorer för automatisk
belysning ska finnas i alla
allmänna utrymmen.

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1224.
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1424.
3
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
2

Förklaringar och information
Personer med nedsatt syn är generellt mer känsliga mot bländade ljus (Svensson, 2015), detta
ska beaktas när bostaden planeras. Rörelsesensorer i de allmänna utrymmena innebär att en
lampa tänds automatiskt när en person rör sig. Detta underlättar då det inte krävs någon
ansträngning för att hitta lampknappen samt att det underlättar för personer som har händerna
upptagna, att ta sig fram enklare och mer riskfritt.
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15 Utrymning
Brons

Brandvarnare ska finnas och ha
förmåga att upptäcka samt varna
vid brand.1

Silver

Bostadens brandvarnare ska
förutom med ljud även varna
med optisk signal.2

Guld

Bostadens brandvarnare ska
vara kopplat till
varseblivningssystem med
möjlighet att koppla signalerna
till ett
vibrationsarmband/sökare.3
En evakueringsstol ska finnas i
varje trapphus.4

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 5:2513.
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
2, 3, 4

Förklaringar och information
Brandlarm är ofta svåra att höra för personer med hörselnedsättningar och det kan vara en stor
fara (Svensson, 2015). Därför finns det system som antingen varnar med en optisk signal eller
där larmet är kopplat till ett vibrationsarmband eller sökare som en person med en hörselskada
bär och på så vis kan personen se eller känna larmet istället.
En evakueringsstol är ett hjälpmedel som gör det möjligt att transportera en person med
rörelsenedsättningar nerför en trappa, till exempel kan evakuering av personer som sitter i
rullstol ske när byggnaden måste utrymmas då hissen inte är ett alternativ. Med en
evakueringsstol kan till exempel grannar hjälpa till att evakuera personer med
rörelsenedsättningar innan räddningstjänsten är på plats.
Förslag på tillverkare för varseblivningssystem:
· Bellman & Symfon
https://bellman.com/sv/vara-losningar/visit/
· Nexa
https://www.nexa.se
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16 Ventilationssystem
Brons

Byggnadens installationer ska ge
förutsättningar för en god
luftkvalitet. Föroreningar i luften
som kan bidra till negativa
hälsoeffekter eller besvärande
lukt får inte förekomma.1

Silver

Guld

FTX-system ska användas som
ventilationssystem.2
FTX-systemet ska kompletteras
med filter i lägst klass F7 eller
likvärdigt.3
Det ska inte förekomma någon
luftöverföring mellan tilluft och
frånluft.4
Vid planering av
ventilationsdon eller liknande
som ska integreras med taket,
ska eventuell installation för
taklyft tas i beaktning.5

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 6:21.
Hedström, A. (2014). Luftkvalitetsmätningar inomhus på Hornsgatan. Energi & miljö, 2014 (6/7),
46–49.
5
Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (6. uppl.). Stockholm, Sverige: Svensk byggtjänst.
2, 3, 4

Förklaringar och information
Att ha ren luft i sin bostad är en förutsättning för ett hälsosamt inomhusklimat och därmed bra
ur allergisynpunkt. Luften i ett FTX-system renas i ett aggregat innan den förs in i bostäderna
och innan den orena luften förs ut tas värmen tillvara på. Detta kan ske på olika sätt, bland
annat genom roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare. Vid en roterande värmeväxlare
har tilluften och frånluften kontakt med varandra, så kallad luftöverföring, vilket kan medföra
att partiklar sprids trots filtrering. Partiklarna kan ge besvär för personer med allergi. Därför
är det att föredra att plattvärmeväxlare används (Hedström, 2014). Det finns olika varianter av
plattvärmeväxlare, till exempel medströms-, korsströms- och motströmsvärmeväxlare.
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17 Ljudmiljö
Brons

Byggnaden ska uppfylla
ljudklass C enligt BBR.1

Silver

Byggnaden ska uppfylla
ljudklass B enligt SS 25267.2

Guld

Bostädernas rum för daglig
samvaro och matlagning ska ha
en efterklangstid på 0,5
sekunder efter möblering.3

1

Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 7:21.
Swedish Standards Institute. (2015). SS 25267: Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i
byggnader – Bostäder. Sverige, Stockholm: SIS.
3
H. Runström, personlig kommunikation, 10 april, 2019.
2

Förklaringar och information
För alla personer, men framförallt för personer med hörselnedsättningar, är det viktigt att ha
en god ljudmiljö i sin bostad. En för lång efterklangstid kan innebära att taluppfattbarheten
blir försämrad vilket drabbar personer med hörselnedsättningar (Svensson, 2015). Det ställs
inga krav på efterklangstiden i någon av ljudklasserna, därför ställs det krav på
efterklangstiden i guldnivån i Funktionsbyggnad (H. Runström, personlig kommunikation, 10
april, 2019).
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