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Abstract 

This thesis is conducted at the School of Engineering in Jönköping and is part of 
the three-year Bachelor of Science program. The thesis was done in collaboration 
with Stadsbyggnadskontoret, the Urban Planning Department, in Jönköping. The 
purpose is to increase the possibility for people to remain living in their homes, 
according to the so called staying home principle, through an evaluated universal 
design program. 

A universal design program is additional demands on accessibility used in 
renovation and new construction. Accessible homes is becoming increasingly 
important as the number of elderly people in Sweden is increasing. One solution 
for making a home suitable for a disabled person is home modification. It is an 
adaption of the dwelling based on the person’s disability. 

The questions used for the thesis were: How is the home modification allowance 
used in Jönköping municipality? Which of the most common home modifications 
in Jönköping municipality could be avoided by a new universal design program? 
What could a new universal design program for Jönköping municipality look like? 

The thesis was conducted as a case study of the municipality of Jönköping. The 
methods used were mapping, document analysis, comparison and literature 
studies. The additional demands in Jönköping’s universal design program were 
compared to the adaptions found in the home modification allowance statistics. 
The remaining part of the program, which was not covered in the statistics, was 
part of a discussion regarding which adaptions that should be included in the 
design of a new universal design program. 

It is mainly people over 70 who are applying for home modification allowance. 
Many of the adaptions are made in houses built in the 1960's. Very few adaptions 
have been made in houses built according to the universal design program. The 
most common adaptions in the other houses are removal of doorsills, installing 
doorsill ramps, installation of automatic door openers and stove timers. Most of 
the adaptions are already included in the existing universal design program and 
others are ones that are not reasonable to include in such a program. Minor 
adjustments were made to the program. To make a bathroom with a shower 
instead of a bathtub from the beginning, placing the oven in working height and 
installing a power outlet in storages were added as recommendations to make use 
of the needs that emerged from the survey of the home modification allowance. 
The whole program was shortened to include only additional requirements 
compared to the national building regulations. 

The bottom line is that the current universal design program correlates relatively 
well with the adaptions found in the statistics that are considered reasonable to 
include in a universal design program. That means we are already building for an 
increased staying home. 

Keywords staying home, universal design program, home modification, “Bättre 
för alla”, accessibility, disability
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping och är ett led i 
den treåriga byggingenjörsutbildningen. Rapporten gjordes i samarbete med 
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Syftet var att öka möjligheterna för personer 
att kunna bo kvar i sin bostad, s.k. kvarboende, genom ett förändrat 
basutformningsprogram.  

Ett basutformningsprogram är utökade krav på tillgänglighet och används vid om- 
och nybyggnation. Tillgängliga bostäder blir allt viktigare i och med att antalet 
äldre i Sverige blir fler och fler. För att en bostad ska vara funktionsduglig för en 
person med funktionsnedsättning är en lösning bostadsanpassning. Det är en 
anpassning av bostaden utifrån den funktionsnedsättning som råder.  

De frågeställningar som användes för rapporten var: 
Hur ser användandet av bostadsanpassningsbidraget i Jönköpings kommun ut? 
Vilka av de vanligaste bostadsanpassningsåtgärderna i Jönköpings kommun skulle 
kunna undvikas genom ett förändrat basutformningsprogram?  
Hur skulle ett förändrat basutformningsprogram för Jönköpings kommun kunna 
se ut?  

Rapporten utfördes som en fallstudie över Jönköpings kommun. Metoderna som 
användes var kartläggning, dokumentanalys, komparation och litteraturstudier. De 
utökade kraven i Jönköpings basutformningsprogram utvärderades mot 
åtgärderna i bostadsanpassningsbidragets statistik. Resterande delar i programmet, 
vilka inte omfattas i statistiken, ingick i en diskussion över vilka åtgärder som bör 
omfattas i utformningen av ett nytt basutformningsprogram. 

Det är främst personer över 70 år som söker bostadsanpassningsbidrag. Många 
anpassningar görs i hus byggda på 60-talet. Ytterst få åtgärder har gjorts i hus 
byggda efter basutformningsprogrammet.  De vanligast förekommande 
anpassningarna i övriga hus är borttagning av trösklar, montering av 
tröskelramper, samt installation av dörröppnare och spisvakt. De flesta åtgärder 
som görs finns redan med i det befintliga basutformningsprogrammet och övriga 
är sådana som inte är lämpliga att ha med i ett sådant program. Smärre justeringar 
gjordes i programmet. Att göra badrum med duschplats istället för badkar från 
början och att välja hällspis med ugn i arbetshöjd samt installera eluttag i förråd 
tillades som rekommendationer för att ta till vara på behov som framkom ur 
kartläggningen av bostadsanpassningsbidraget. Hela programmet kortades ner till 
att omfatta endast utökade krav gentemot Boverkets byggregler. 

Huvudkontentan av resultatet visade att det nuvarande 
basutformningsprogrammet stämmer relativt väl överrens med vilka åtgärder i 
statistiken som anses vara rimliga att omfatta i ett basutformningsprogram, vilket 
leder till att det redan byggs för ett ökat kvarboende. 

Nyckelord Kvarboende, basutformningsprogram, basanpassningsprogram, 
bostadsanpassning, ”Bättre för alla”, tillgänglighet, funktionsnedsättning
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1 Inledning 

En människas livstid består av många faser och många av dessa kan man förstå att 
de är på väg att komma, för de hör livet till. Men att få en funktionsnedsättning 
brukar inte många räkna med, i alla fall inte i början av sin livstid. Därför tänker 
man kanske inte heller på de problem som kan uppstå i och med en 
funktionsnedsättning. Enkla saker, som att komma över en tröskel, kan bli stora 
hinder. Trots hinder finns det personer som inte vill flytta ifrån sina hem.1 
Hemmen är den plats där de känner sig trygga och har spenderat stor del av sina 
liv. Så hur skulle hinder kunna undanröjas så att fler kan bo kvar hemma? 

Ett sätt att underlätta för personer att bo kvar i sina hem är 
bostadsanpassningsbidrag, ett bidrag man söker för att tillgänglighetsanpassa sin 
bostad. Ett annat sätt är basutformningsprogram där man vid ny- och 
ombyggnation bygger efter utökade krav på tillgänglighet. 

För att undanröja hinder i vardagen kan ett förändrat basutformningsprogram 
utformas. I detta arbete förankras basutformningsprogrammet mot de åtgärder 
som personer vanligen söker bostadsanpassningsbidrag för. De åtgärder som ska 
finnas med ska vara rimliga, relevanta och bättre för de flesta oavsett om man har 
en funktionsnedsättning eller inte.  

Examensarbetet är en del av byggnadsingenjörsutbildningen på Jönköpings 
Tekniska Högskola och skrevs i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping. 

 

1.1 Problembeskrivning 

Den svenska staten önskar att främja kvarboende då detta generellt ger ett ökat 
välmående för den boende och blir billigare i ett långt perspektiv. Istället för 
äldreboende, gruppboenden etc. satsas det enligt kvarboendeprincipen på ett mer 
individanpassat boende med tillgänglighetsanpassade bostäder så att personer kan 
bo kvar i sina hem längre. 

Både yngre funktionsnedsatta samt äldre vilka, ofta drabbas av någon form av 
funktionsnedsättning i och med åldern, måste kunna leva i samhället. Antalet 
personer över 70 år ökar. I figur 1 visas den demografiska utvecklingen bland 
personer 70 år och äldre samt prognosen för kommande år. Om denna prognos 
slår in bidrar det till att allt fler personer kommer att behöva ha ett tillgängligt 
samhälle. Medellivslängden i Sverige är dessutom hög och Jönköpings län är ett av 
länen som har en signifikant högre medellivslängd än övriga landet.2 

                                                 
1 Arman, R. & Lindahl, L. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv, Göteborg: FoU i Väst, 
2005 
2 Larsson, K. Kvarboende eller flyttning på äldre dagar – en kunskapsöversikt, Stockholm: Stiftelsen Stockholms 
läns äldrecentrum, 2006 
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Figur 1 Antal personer i Sverige över 70 år. 3 

Antalet särskilda boende blir även färre vilket leder till att fler vårdas i sina 
bostäder med hjälp av hemtjänst, se figur 2. För att personalen inom hemtjänsten 
ska få en god arbetsmiljö blir väl utformade lägenheter en viktig fråga. Genom ett 
validerat basutformningsprogram skapas möjligheter för bättre hemmiljöer och 
bättre arbetsmiljö för personalen.  

  

Figur 2 Antalet personer i Sverige som bor i särskilt boende respektive i ordinärt boende med 
hemtjänst. (Sammanställning av publikation från Socialstyrelsens statistikdatabas mellan åren 2001-20074, 

och Statistiska centralbyråns publikation Äldre- vård och omsorg, mellan åren 2008-20125. Uppgift för år 

2009, inom gråmarkerat område, saknas.) 

I nuläget kan en funktionsnedsatt stöta på många hinder i så väl omgivning som 
bostad. Ett sätt att underlätta sin vardag är att söka kommunens 
bostadsanpassningsbidrag6 och få sin bostad anpassad efter den 
                                                 
3 Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen, 
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView.aspx?id=340478&ExpandNode=BE%2fBE0401, 
(Hämtad 2013-04-22) 
4 Socialstyrelsen, Statistikdatabasen, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas (Hämtad 2013-
04-22) 
5 Statistiska centralbyrån, Äldre- vård och omsorg. Kommunala insatser, 
http://www.scb.se/Pages/Product____10862.aspx?Produktkod=SO0309&displaypublications=true 
(Hämtad 2013-04-22) 
6 Jönköpings kommun, Bostadsanpassning, 
http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/bostader/bostadsanpassning (Hämtad 2013-02-20) 
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funktionsnedsättning som råder. Därigenom kan man rätta till det som inte 
byggdes anpassat i bostaden från början.  

Vissa anpassningsåtgärder skulle aldrig kunna bli lag att bygga efter då dessa 
åtgärder är ”extrema” såsom höj- och sänkbara kök och vinklingsbara handfat. 
Däremot finns det ständigt återkommande fall i bostadsanpassningsbidragens 
statistik, till exempel borttagning av trösklar och montering av automatisk 
dörröppnare. Om dessa togs med i ett basutformningsprogram7, kanske 
ombyggnadsåtgärderna inte behöver bli så omfattade. Många hinder skulle då även 
byggas bort från början och den funktionsnedsattes vardag skulle underlättas. 8 

Hemmet är ofta den plats som uttrycker den boendes identitet. Dessvärre anser en 
del av dem som använder bostadsanpassningar att dessa är mindre vackert 
utförda.9 Det blir utfyllnad som läggs dit för något som inte byggts rätt från 
början. Om anpassningarna redan var inbyggda i byggnaden skulle de framstå som 
all annan inredning och den funktionsnedsatta skulle inte behöva känna sig 
särbehandlad eller i samma utsträckning bli påmind om sin funktionsnedsättning.10  

Många är av den uppfattningen att det endast är äldre byggnader och miljöer som 
är otillgängliga och att all nyproduktion är tillgänglig för alla. Dock anläggs 
fortfarande, trots krav på tillgänglighet, gångstråk med kullersten och 
entrépassager görs för smala och de har en avsaknad av dörrautomatik m.m.11 
Något måste göras och ett basutformningsprogram, där högre krav ställs, kan vara 
en lösning. Eftersom ett basutformningsprogram är särkrav ställda på enbart 
kommunal nivå är det viktigt att de är relevanta. 

Viss forskning på detta område har gjorts och rapporten Rätt bostadsstandard istället 
för bostadsanpassning12 redovisar att om kommuner byggde efter ett 
basutformningsprogram skulle hinder på lång sikt kunna byggas bort från början. 
Denna rapport tog fasta där och ämnade sedan vidareutveckla själva 
basutformningsprogrammet. Boken Boende och sociala sammanhang – för människor 
med funktionshinder13 utgjorde en grund i tankesättet. Likaså rapporten Att ta bort 
trösklarna till ett självständigt liv14 som kommer med infallsvinklar angående värdet av 
bostadsanpassningar och vilka hinder som kan uppstå utan anpassningar. 

Rapporten skrevs i ett samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings 
kommun och utfördes som en fallstudie. Den utredde och kom med förslag på ett 

                                                 
7 Jönköpings kommun, ”Bättre för alla”, 
http://www.jonkoping.se/download/18.6ea9bec913a2adee6ff19a1/1351155573331/Bostadsutformning,+
Tillg%C3%A4nglighet,+B%C3%A4ttre+f%C3%B6r+alla.pdf (Hämtad 2013-02-20) 
8 Jansson, K. & Taheri, M. Rätt bostadsstandard istället för bostadsanpassning, Chalmers tekniska högskola, 2005 

9 Paulsson, J & Ringsby Jansson, B. Boende och sociala sammanshang – för människor med funktionshinder, Malmö: 
Studentlitteratur, 2008 
10 Arman, R. & Lindahl, L. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv, Göteborg: FoU i Väst, 
2005 

11 Müller, L. Ett samhälle för alla, Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 2012 
12 Jansson, K. & Taheri, M. Rätt bostadsstandard istället för bostadsanpassning, Chalmers tekniska högskola, 2005 
13 Paulsson, J & Ringsby Jansson, B. Boende och sociala sammanshang – för människor med funktionshinder, Malmö: 
Studentlitteratur, 2008 

14 Arman, R. & Lindahl, L. Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv, Göteborg: FoU i Väst, 2006 

http://www.jonkoping.se/download/18.6ea9bec913a2adee6ff19a1/1351155573331/Bostadsutformning,+Tillg%C3%A4nglighet,+B%C3%A4ttre+f%C3%B6r+alla.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.6ea9bec913a2adee6ff19a1/1351155573331/Bostadsutformning,+Tillg%C3%A4nglighet,+B%C3%A4ttre+f%C3%B6r+alla.pdf
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förändrat basutformningsprogram, för att om möjligt undanröja fler hinder. 
Förhoppningen var att leda till ett ökat kvarboende. 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

Rapportens syfte, mål och frågeställningar presenteras nedan. 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att främja kvarboende genom ett förändrat basutformningsprogram. 

1.2.2 Mål 

Målet är att ge en bild av hur användandet av bostadsanpassningsbidraget ser ut 
samt att ta fram ett förslag till ett förändrat basutformningsprogram. 

1.2.3 Frågeställningar 

Frågeställning 1: Hur ser användandet av bostadsanpassningsbidraget i Jönköpings 
kommun ut? 

Frågeställning 2: Vilka av de vanligaste bostadsanpassningsåtgärderna i Jönköpings 
kommun skulle kunna undvikas genom ett förändrat basutformningsprogram? 

Frågeställning 3: Hur skulle ett förändrat basutformningsprogram för Jönköpings 
kommun kunna se ut? 

 

1.3 Metod 

Denna rapport utfördes som en fallstudie där Jönköpings kommun fick 
representera en del av det nationella användandet av bostadsanpassningsbidraget 
och basutformningsprogram. Fallstudien innebar att ett specifikt fall, här 
Jönköping, studerades utifrån många/flera aspekter. Bland annat användes boken 
Fallstudien som forskningsmetod15 samt Vetenskaplig metod16 för vidare metoder under 
frågeställningarna.  

Inför det inledande arbetet och även fortlöpande användes litteraturstudie där 
vetenskapliga artiklar m.m. studerades.  
 

                                                 

15 Merriam, S.B. Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur AB, 2010 

16 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2009 
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1.3.1 Hur ser användandet av bostadsanpassningsbidraget i 
Jönköpings kommun ut? 

Denna frågeställning besvarades med kartläggning. Tryckt material och webbsidor 
användes för informationssökning. Statistik från Jönköpings kommun togs fram, 
bearbetades och redovisades.  

1.3.2 Vilka av de vanligaste bostadsanpassningsåtgärderna i 
Jönköpings kommun skulle kunna undvikas genom ett förändrat 
basutformningsprogram? 

En komparation mellan åtgärderna i bostadsanpassningsbidraget, enligt 
frågeställningen ovan och åtgärderna i Jönköpings basutformningsprogram 
utfördes. För att detta skulle kunna ske behövdes en dokumentanalys och 
litteraturstudie över Boverkets byggregler (BBR), andra basutformningsprogram 
samt material från handikapporganisationer utföras. Med hjälp av BBR sorterades 
de utökade kraven i basutformningsprogrammet ut för att kunna jämföras med 
åtgärderna enligt föregående frågeställning och en diskussion över vilka åtgärder 
som vore rimliga att omfatta följde därefter.   

1.3.3 Hur skulle ett förändrat basutformningsprogram för Jönköpings 
kommun kunna se ut? 

Med hjälp av de utökade kraven i det befintliga basutformningsprogrammet och 
vad som framkom i litteraturstudien samt dokumentanalysen, fördes en diskussion 
över vilka krav som ansågs lämpliga att omfatta i ett nytt basutformningsprogram. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet berör endast flerbostadshus i Jönköpings kommun. Då det är en fallstudie 
bearbetades inte statistik över nationellt bostadsanpassningsbidrag. Jönköpings 
statistik från andra år än 2008 till 2012 behandlades inte. Djupgående 
kostnadsaspekter togs inte med. Typ av bostadsanpassning med avseende på 
husens ålder undersöktes inte. 

Endast de vanligaste funktionsnedsättningarna och de behov de medför 
undersöktes. Rapporten utredde inte huruvida kvarboendeprincipen är den bästa 
riktlinjen eller inte. 
 
Det nya förslaget har det befintliga basutformningsprogrammet som 
utgångspunkt, det var alltså inte meningen att börja helt från ruta ett. Nya krav 
och rekommendationer har inte tillförts annat än från det underlag som gavs i 
statstiken. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 2 – Bakgrund och förutsättningar ges läsaren en bakgrund till de definitioner 
som används i rapporten samt vad normalisering och kvarboendeprincipen 
innebär. Fakta presenteras angående basutformningsprogram, både för Jönköping 
och nationellt, samt bostadsanpassningsbidraget och tidigare arbeten utförda inom 
dessa områden. Statistik och lagar som ligger till grund för fortsatt arbete gås 
igenom. 

I kapitel 3 – Genomförande ges en litteraturstudie över de vanligaste 
funktionsnedsättningarna samt hur hinder kan avhjälpas. En modell kallad 
Enabler samt andra kommuners basutformningsprogram presenteras.  

I kapitel 4 – Resultat och analys redovisas svaren utifrån frågeställningarna.  

I kapitel 5 – Diskussion förs en diskussion över resultatet, genom de 
frågeställningar som presenterats, därefter förs en diskussion över metoderna. 
Författarnas egna reflektioner över om resultaten är rimliga samt om metoderna är 
rättvisande framförs. 

I kapitel 6 – Slutsatser och rekommendationer avrundas hela rapporten genom att 
kortfattat presentera de viktigaste slutsatserna som dragits av arbetet. 
Rekommendationer till fortsatt arbete läggs fram. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

I detta kapitel presenteras redan publicerat material för ökad förståelse. 

 

2.1 Definitioner 

 
Tillgänglighet är ett begrepp med många tolkningar. Enligt Boverket är det varje 
människas demokratiska rätt att fritt kunna röra sig och verka i samhället, oavsett 
funktionsnedsättning.17 Huvudpunkten i denna rapport ligger på tillgänglighet att, 
även vid en funktionsnedsättning, kunna röra sig fritt och kunna inhämta den 
information som krävs för att kunna verka i samhället. Definitionen kommer vidare 
att användas i den bemärkelsen. 

År 2007 beslutade Socialstyrelsens terminologiråd de nuvarande betydelserna av 
orden funktionsnedsättning samt funktionshinder. I rapporten kommer dessa begrepp 
fortsättningsvis att användas så som följer. 

En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av såväl fysisk, psykisk som 
intellektuell funktionsförmåga. Den kan uppkomma till följd av en skada, sjukdom 
eller vara medfödd och vara av bestående eller övergående natur. 

Funktionshinder definieras som den följd eller begränsning som 
funktionsnedsättningen ger. Det är omgivningen som är funktionshindrande och 
alltså ingenting som en människa kan vara.  

Begreppet handikapp avråder Socialstyrelsen att använda som en synonym till dessa 
nya begrepp.18 

Benämningen basutformningsprogram kommer att användas i rapporten, då det är en 
mer neutral benämning än basanpassningsprogram. 

Sökande är benämningen på personer som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. 

 

2.2 Normalisering och kvarboendeprincipen 

På 60-talet insåg man att de boendeformer man haft tidigare då personer med 
utvecklingsstörningar och funktionsnedsättningar bott i institutioner, fattighus och 
vårdhem inte fungerade. Detta ledde fram till normaliserings- och 
kvarboendeprincipen. 

Enligt normaliseringsprincipen och FN:s konventioner bör utvecklingsstörda och 
funktionsnedsatta personer få ett liv så nära det normala som möjligt.19 Det 
innefattar bland annat rätten till en normal dygnsrytm, normalt självbestämmande, 

                                                 
17 Boverket, Tillgänglighet, 2013-03-14, http://www.boverket.se/Tillganglighet/ (Hämtad 2013-04-05) 
18 Socialstyrelsen, Funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen, 
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio (Hämtad 2013-04-05) 
19 Nirje, B. Normaliseringsprincipen, Lund: Studentlitteratur, 2003 

http://www.boverket.se/Tillganglighet/
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio
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normala ekonomiska mönster och en bostad som är tillgänglig och lever upp till 
gängse standard och krav.20  

Kvarboendeprincipen är ett politiskt mål där personer ska kunna bo kvar i sina 
hem så länge det är möjligt oavsett ålder eller funktionsnedsättning.21 År 1957 
fastställdes principen efter att en tillsatt åldringsutredning hade sett över hur man 
skulle kunna främja ett kvarboende för äldre. Den omnämns som en hörnsten i 
den svenska äldrepolitiken där det anses att äldre genom principen kan leva ett 
mer självständigt liv. Ett kvarboende bidrar till att personer får bo kvar i det hem 
och den omgivning de känner sig trygga i. Trots detta är inte alla nöjda utan en del 
anser att man kan bli fånge i sitt eget hem. Motsatsen till kvarboende skulle kunna 
beskrivas som att tvingas flytta till särskilt boende, i dagligt tal kallat äldreboende, 
sjukhem eller gruppboende. 22 
 
Möjlighet till kvarboende underlättas om bostaden från början är anpassad för 
funktionsnedsättningar.23 Andra faktorer som kan underlätta kvarboende är 
hemtjänst, anhörigstöd, bostadsanpassning, hjälpmedel och olycksförebyggande 
åtgärder. Hemtjänst utspelas oftast i kombination med hjälp från anhöriga. Syftet 
är att få hjälp med personlig omsorg eller praktiska åtgärder. Det kan i dagens 
samhälle vara svårt att bli beviljad äldreomsorg för mindre åtgärder så som att få 
hjälp med matinköp, städning och tvätt än om personen skulle ha stora 
insatsbehov. Detta medför att privata tjänster får köpas eller att anhöriga får ta ett 
större ansvar. Genom hjälpmedel kan kvarboende även underlättas. Att förebygga 
olyckor kan ske i form av brandskydd så som att besiktiga elektriska apparater eller 
regelbundet testa brandvarnare. Fallskador, vilket är besvärande bland de äldre 
som ofta lider av benskörhet, kan t.ex. förebyggas genom hembesök där 
skaderisker kartläggs och förändringar i hemmiljön föreslås.24 

 

2.3 Bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett bidrag som kan ansökas om för att 
tillgänglighetsanpassa sin bostad så att man kan bo kvar hemma. Det kan sökas av 
vem som helst som har en långvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 
Regleringar om bostadsanpassningsbidrag infördes 1959 i en något annorlunda 
form än dagens variant. Under åren har det omformats både vad gäller vilka som 
kan söka det och vilken instans som beslutar om det. År 1993 antogs den 

                                                 
20 Regeringen, Sveriges internationella överenskommelser, 2009-01-14, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/36/15/618de295.pdf (Hämtad 2013-04-10) 
21 Arman, R. & Lindahl, L. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv, Göteborg: FoU i Väst, 
2005 
22 Larsson, K. Kvarboende eller flyttning på äldre dagar – en kunskapsöversikt, Stockholm: Stiftelsen Stockholms 
läns äldrecentrum, 2006 
23 Socialstyrelsen, Trappan mellan kvarboende och flytt – förutsättningar för äldre att bo kvar hemma, juni 
2007, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9193/2007-123-20_200712320.pdf 
(Hämtad 2013-03-06) 
24 Larsson, K. Kvarboende eller flyttning på äldre dagar – en kunskapsöversikt, Stockholm: Stiftelsen Stockholms 
läns äldrecentrum, 2006 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/36/15/618de295.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9193/2007-123-20_200712320.pdf
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nuvarande lagen ”Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.”.25 
Följande är utdrag ur lagen om bostadsanpassning. 

”4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för 
permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om 
bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig 
med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.” 
 
”6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta 
funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast 
om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för 
den funktionshindrade.”26 
 

Processen börjar med att den sökande ansöker om bidrag. En anpassning sker 
oftast i samarbete med en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som utvärderar 
den sökandes behov och skriver intyg. Därefter beslutar kommunens 
bostadsanpassningsbidragshandläggare ifall anpassningen är godkänd att 
genomföras. Det är sedan upp till den sökande att genomföra den men 
kommunen står för kostnaden. Det finns inget kostnadstak för 
anpassningsåtgärder så länge de är rimliga. Processen visas i bilaga 1. Boverket 
ansvarar för tillsyn av kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidrag och 
utfärdar även föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag. 

I Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv görs en kostnadsanalys där 
kostnaderna för bostadsanpassning jämförs med alternativ till anpassning till 
exempel särskilt boende eller plats på sjukhus. De beskriver även nyttan av 
anpassningar ur brukarens perspektiv.27 

2.3.1 Statistik över bostadsanpassning 

I detta avsnitt visas befintligt statistik över det nationella användandet av 
bostadsanpassningsbidrag. Informationen är hämtad från Boverkets rapport 
Bostadsanpassningsbidragen 2011.28  

Antalet bostadsanpassningar i Sverige ökar, se figur 3. Situationen i Jönköping har 
de senaste åren inte varit lika entydig vilket kan ses längre fram i fallstudien under 
avsnitt 3.2.1.  

                                                 
25 Rörelsehinderförbundet. Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt – en utredning om tillgänglighet, 
lagtolkningar och oliketer inom bostadsanpassning, Stockholm: De handikappades riksförbund, 2005 
26

 Riksdagen, Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m., 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921574-om-
bostadsanpa_sfs-1992-1574/ (Hämtad 2013-04-23) 

27 Arman, R. & Lindahl, L. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv, Göteborg: FoU i Väst, 
2005 

28
 Boverket, Bostadsanpassningsbidragen 2011, Karlskrona: Boverket, 2012 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921574-om-bostadsanpa_sfs-1992-1574/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921574-om-bostadsanpa_sfs-1992-1574/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf
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Figur 3 Antal beviljade bidrag per år 1981-201129
  

År 2011 uppgick den sammanlagda kostnaden för anpassningarna första gången 
till en miljard kronor. Enligt Boverket är ca 55 procent av bidragen mindre än 
5000 kr medan ca 2 procent överstiger 100 000 kr se figur 4. Kunde man undvika 
de ständigt förekommande mindre åtgärderna skulle kostnaden kunna minska. 

 

Figur 4 Den procentuella fördelningen av antal bidrag uppdelat efter bidragens storlek under 
2011.30 

De flesta som söker bostadsanpassningsbidrag är äldre. 31 % är över 85 år, 41 % 
är mellan 70 och 85 år och 28 % är under 70 år. 

I tabell 1 visas de vanligaste bostadsanpassningsåtgärderna i hela Sverige år 2012. 
Hur motsvarande situation ser ur i Jönköpings kommun undersöktes närmare i 
denna rapport. 

 
 

  

                                                 
29

 Boverket, Bostadsanpassningsbidragen 2011, Karlskrona: Boverket, 2012 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf 
30

 Boverket, Bostadsanpassningsbidragen 2011, Karlskrona: Boverket, 2012 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf
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Tabell 1Vanligaste åtgärder i hus byggda 1995 eller senare31 

 

 

2.4 Basutformningsprogram 

Ett basutformningsprogram är av en kommun särskilt ställda krav utöver de 
nationella kraven som återfinns i BBR. Syftet med ett basutformningsprogram är 
att skapa miljöer som är tillgängliga för den stora massan från början istället för att 
lägga till, bygga om eller anpassa detaljer i efterhand.32  Innehållet och 
utformningen av olika basutformningsprogram varierar mycket men baseras till 
stora delar på Boverkets byggregler och Svensk standard. 

I vissa kommuner är basutformningsprogrammet en rekommendation i andra är 
det ett krav som måste efterföljas vid byggnation på kommunal mark. 
Basutformningsprogram berör främst funktionshinder relaterade till rörelse- och 
synnedsättning.33 

En basutformning har positiva effekter för den enskilde personen med 
funktionsnedsättning som kan leva sitt liv mer självständigt och delta i samhället 
utan att känna sig åsidosatt eller särbehandlad. Utöver det är det även en vinst i 
form av minskade kostnader då många bostadsanpassningar kan undvikas. 
Basutformning ökar mängden tillgängliga bostäder och är mer kostnadseffektivt 
än att anpassa det befintliga bostadsbeståndet.34 I rapporten Rätt bostadsstandard 
istället för bostadsanpassning pekar författarna på att ett basutformningsprogram på 
sikt kan ersätta behovet av bostadsanpassningar. De menar också att ett  
basutformningsprogram minskar kostnaderna på lång sikt.35 Landskrona kommun 

                                                 
31

 Boverket, Bostadsanpassningsbidragen 2011, Karlskrona: Boverket, 2012 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf 

32 Hemingway, L. Disabled people and housing, Bristol: The Policy Press, 2011 s.75 

33 Hjälpmedelsinstitutet, Bättre för alla, 2012-11-20, http://www.hi.se/sv-
se/hjalpmedelstorget/tillgangligtboende/-/Inventering-av-tillganglighet-i-befintliga-bostadshus/Katalog-
over-inventeringsverktyg/Oversiktlig-beskrivning-av-inventeringsverktygen/Battre-for-alla/ (Hämtad 
2013-03-24) 
34 Jan-Erik Johanssons, Lunds kommun, Bättre för alla, Kommunförbundet Skåne, 2009, 
http://www.kfsk.se/download/18.3f8418f6135cb065b35e670/Basutformningsprogram+maj+2012.pdf 
(Hämtad 2013-03-11)  
35 Jansson, K. & Taheri, M. Rätt bostadsstandard istället för bostadsanpassning, Chalmers tekniska högskola, 2005 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Bostadsanpassningsbidragen-2011.pdf
http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/tillgangligtboende/-/Inventering-av-tillganglighet-i-befintliga-bostadshus/Katalog-over-inventeringsverktyg/Oversiktlig-beskrivning-av-inventeringsverktygen/Battre-for-alla/
http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/tillgangligtboende/-/Inventering-av-tillganglighet-i-befintliga-bostadshus/Katalog-over-inventeringsverktyg/Oversiktlig-beskrivning-av-inventeringsverktygen/Battre-for-alla/
http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/tillgangligtboende/-/Inventering-av-tillganglighet-i-befintliga-bostadshus/Katalog-over-inventeringsverktyg/Oversiktlig-beskrivning-av-inventeringsverktygen/Battre-for-alla/
http://www.kfsk.se/download/18.3f8418f6135cb065b35e670/Basutformningsprogram+maj+2012.pdf
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gör en kostnadsjämförelse över vad de enskilda anpassningsåtgärderna kostar att 
genomföra.36 

Ett basutformningsprogram gäller bostaden och dess närmiljö. För publika lokaler 
och allmänna platser finns programmet ”enkelt avhjälpta hinder” som är ett krav 
på att alla allmänna lokaler och platser ska göras tillgängliga. Detta finns reglerat 
både i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning37 
och Plan- och bygglagen38. 

2.4.1 Jönköpings basutformningsprogram 

Basutformningsprogrammet i Jönköpings kommun heter ”Bättre för alla” (BFA) 
och gäller all nybyggnation på kommunal mark. Den första versionen antogs 2006. 
Den senaste utgåvan, nummer två i ordningen, antogs 2012 då BBR 18 gällde. 
Bättre för alla är till stora delar baserat på Lunds kommuns 
basutformningsprogram. Programmet baseras på BBR, Svensk standard och 
erfarenheter från brukare, handläggare och sakkunniga inom tillgänglighet och har 
hänvisningar till BBR efter varje stycke. Programmet innehåller både krav och 
rekommendationer. I Jönköpings kommun har Bättre för alla tillämpats på 1288 
lägenheter men en del av dem är inte färdigställda än. Programmet finns att se i 
bilaga 2. 

 

2.5 Tidigare arbeten 

Vid en magisterexamen på Chalmers har Kjell Jansson och Masuod Taheri skrivit 
ett projektarbete, Rätt bostadsstandard istället för bostadsanpassning. Huvudpoängen 
med arbetet är att om det vid nybyggnad byggdes bostäder med fler 
anpassningsåtgärder inbyggda redan från början så skulle inte bostäderna behöva 
anpassas i efterhand. Arbetet är på vissa delar lik denna rapport men 
utvärderingen har skett genom en jämförelse på prisnivå, vilket denna rapport har 
avgränsats ifrån. Den fråga som ställts av Kjell Jansson och Masuod Taheri är 
vilka faciliteter som bör ingå i en lägenhetsdesign för alla. Vidare utvärderas hur 
hög kostnaden är för bättre tillgänglighet per nyproducerad lägenhet.  

I arbetet har en kartläggning över de vanligaste anpassningsåtgärderna i Västerås 
respektive Borås stad utförts. De fem vanligaste åtgärderna i respektive stad är 
som följer i Västerås; tröskelborttagning, installation av spisvakt, stödhandtag, 
automatiska dörröppnare samt installation av hiss/trapphiss, och i Borås; trösklar 
och handtag eller enkla åtgärder, enklare ingrepp i badrum, blandarbyte, 
automatiska dörröppnare samt installation av spistimer.  

                                                 
36 Landskrona kommun, Basanpassningsprogram 2007, 2008-01-09, 
http://www2.landskrona.se/kommun/ks/ks/handlingar/2008/01/Basanpassningsprogram.pdf (Hämtad 
2013-04-23) 
37 Regeringen, Sveriges internationella överenskommelser, 2009-01-14, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/36/15/618de295.pdf (Hämtad 2013-04-10) 
38 Boverket, Enkelt avhjälpta hinder, 
http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/tillganglighet/lagar_och_direktiv/enkelt_avhjalp
ta_hinder.pdf (Hämtad 2013-04-23) 

http://www2.landskrona.se/kommun/ks/ks/handlingar/2008/01/Basanpassningsprogram.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/36/15/618de295.pdf
http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/tillganglighet/lagar_och_direktiv/enkelt_avhjalpta_hinder.pdf
http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/tillganglighet/lagar_och_direktiv/enkelt_avhjalpta_hinder.pdf
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Arbetet skrevs några år efter att det första basutformningsprogrammet infördes. 
Utifrån Västerås basutformningsprogram räknas ett uppskattat pris på extra 
anpassningsåtgärder, vilka inte står med i lagtext, fram. Dessa åtgärder appliceras 
sedan på några relativt nybyggda lägenheter för att en merkostnad per lägenhet ska 
räknas fram på grund av de tillkommande åtgärderna. Med hjälp av exemplet dras 
slutsatser att det inte behöver bli mycket dyrare att bygga efter en ”rätt 
byggnadsstandard” istället för att anpassa i efterhand. Beslutet ligger hos 
kommunerna i vilken utsträckning de vill tillämpa nya regler för tillgänglighet. Ett 
förslag till ett nytt basutformningsprogram går ej att utläsa från arbetet utan det 
följer det basutformningsprogram som vid tiden för arbetet var utformat i 
Västerås39  

En slutrapport av Lisbeth Lindahl och Rebecka Arman, Att ta bort trösklarna till ett 
självständigt liv, är skriven mot bakgrunden att ett ökat behov av 
bostadsanpassningens effekter för brukarna måste fastställas. Syftet är att 
tillgänglighetsfrågorna ska integreras tidigt i den ordinarie samhällsplaneringen. 
Studien byggde på en enkätundersökning bestående av två enkäter, en före 
anpassningen och en efter. Resultatet visade att fler äldre än yngre söker 
bostadsanpassningsbidrag. Flera äldre, som känt till bidraget, hade även tvekat 
länge på att ansöka på grund av att de inte ville bli beroende utan kunna klara sig 
själva.  

I studien redogjordes för olika ålderskategorier. Bland de äldre hade många 
personer mer än en typ av funktionsnedsättning. Mer än hälften hade syn- och 
hörselnedsättning och rörelsehinder var även det lika vanligt. Kognitiva problem 
var även vanligt och ca 31 procent hade någon typ av sådan funktionsnedsättning. 

Hinder som äldre upplevde innan anpassningen var framför allt att kunna ta sig in 
och ut ur bostaden och gå upp och ner i trappor och öppna tunga dörrar. Det 
upplevdes svårt att klara inhandling, städning samt resa självständigt. I bostaden 
var förflyttningar svåra och att klara den personliga hygienen själv. 

En av de tydligaste effekterna var att själva anpassningen underlättade 
förflyttningen in och ur bostaden och även förflyttningar inne i bostaden samt 
möjligheten till att sköta hygienen självständigt. En ökad självständighet växte 
fram efter anpassningen hos minst hälften av deltagarna och till viss mån en ökad 
fysisk säkerhet. De riktiga utslagen kom i en ökad säkerhet, trygghet och att kunna 
bo hemma. Anpassningarna ansågs kunna förebygga kostnader i vården p.g.a. 
minskad fallrisk, brandrisk, belastningsskador etc. Sammantaget fann de att det 
fanns många positiva effekter av bostadsanpassningarna som inte kunde ersättas 
med andra åtgärder. 

Från svaren i de yngre åldrarna kunde inte slutsatserna dras med lika stor säkerhet 
då antalet som sökte bostadsanpassningsbidrag var mindre samt att även 
svarsfrekvensen var lägre. De vanligaste anpassningarna skilde dock lite ifrån vad 
äldre behövde. Vanligt var anpassningar utifrån säkerhetsaspekter så som lås och 
andra åtgärder var köksanpassning, utomhusramp samt hjälpmedelsförråd. Många 

                                                 
39 Jansson, K. & Taheri, M. Rätt bostadsstandard istället för bostadsanpassning, Chalmers tekniska högskola, 2005 
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av de yngre hade föräldrar som försökt välja bostad utifrån barnets behov vilket i 
sin tur kanske medför att färre personer behöver ansöka om bidraget. 

En slutsats som drogs från första delrapporten var att 
bostadsanpassningsåtgärderna skulle minskas om de byggdes på ett mer tillgängligt 
sätt redan från början. Dock kan nämnas att alla hinder inte kan byggas bort då 
vissa anpassningar är individuella.40 

 

2.6 Lagar och politik 

Nedanstående lagar påverkar hur en bostad ska utformas. Utöver dem påverkas en 
bostadsanpassning/utformning även av arbetsmiljölagen och miljöbalken.41  

2.6.1 Boverkets byggregler 

Det finns bestämmelser och allmänna råd om hur man får bygga och dessa är 
reglerade i Boverkets byggregler (BBR). Den är uppbyggd efter nio huvudavsnitt. 
Föreskrifterna, vilka finns under varje huvudavsnitt, är för det mesta uppbyggda 
som funktionskrav vilket innebär att syfte och vilken funktion eller egenskap som 
ska uppnås är angett, dock inte hur kravet ska uppfyllas. Till hjälp för tolkning 
finns så kallade ”allmänna råd” vilket är rekommendationer för hur kravet kan 
uppfyllas. 42 I BBR finns krav på tillgänglighet för olika utrymmen där mått anges 
eller hänvisas till Svensk Standard, SS. 

BBR uppdateras regelbundet och just nu gäller BBR 19. De huvudkapitel som 
används i denna rapport är de kapitel vilka Jönköpings basutformningsprogram är 
relaterat till. Dessa är kap 3 – tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och 
driftutrymmen, kap 8 – säkerhet vid användning samt även kap 6 – hygien hälsa och miljö.43  

2.6.2 Svensk standard 

Svensk standard (SS) används för att samhället ska byggas upp på ett likartat sätt 
och fungera smidigt. Syftet är bland annat att förenkla, effektivisera och säkerställa 
funktion. Ett enkelt exempel kan vara att alla papper som sägs vara av A4 storlek 
har ett speciellt mått vilket sedan passar i skrivaren. 44 Standarder används i princip 
frivilligt, men om någon har hänvisat till dem är de tvingande. 45 För att kunna 
följa dem och utforma därefter köps böcker eller en inloggning. Den standard 

                                                 
40 Arman, R. & Lindahl, L. Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv, Göteborg: FoU i Väst, 2006 

41 Rörelsehinderförbundet. Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt – en utredning om tillgänglighet, 
lagtolkningar och oliketer inom bostadsanpassning, Stockholm: De handikappades riksförbund, 2005 

42 Nordstrand, U. Byggprocessen, Stockholm: Liber AB, 2008 
43 Boverket, Boverkets byggregler BBR, 2013-03-01, http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-
byggande/Boverkets-byggregler-BBR/ (Hämtad 2013-03-11) 
44 Swedish Standards Institute, Standarder skapar samhällsnytta, 2011-02-23, 
http://www.sis.se/innehall/om-sis/Standarder-ger-resultat-i-samhallet/ (Hämtad 2013-04-02) 

45 Nordstrand, U. Byggprocessen, Stockholm: Liber AB, 2008 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Boverkets-byggregler-BBR/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Boverkets-byggregler-BBR/
http://www.sis.se/innehall/om-sis/Standarder-ger-resultat-i-samhallet/
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som används mest i denna rapport är SS 91 42 21:2006 byggnadsutformning – bostäder 
– invändiga mått. Den anger tre nivåer av tillgänglighet, normalnivå, höjd nivå samt 
sänkt nivå. Normalnivå är den som anges i BBR och vars krav ska uppfyllas. 

2.6.3 Plan och bygglagen 

Plan och bygglagen (PBL) reglerar var och hur det får byggas. Detta görs genom 
att kommuner tar fram översiktsplaner i vilka det anges hur vatten och 
markområden kommer att användas på lång sikt. Översiktsplanen reglerar även 
vilka områden som är tänkta till vad, så som industriområden, bostadsområden, 
friluftsliv m.m. samt hur dessa områden ska användas, bevaras och utvecklas. 
Planen tas fram i samråd med bl.a. länsstyrelsen och olika organisationer som kan 
ha intresse i området.  

Översiktsplanen används sedan som underlag för att ta fram en detaljplan. Denna 
är ännu mer specificerad än översiktsplanen och uppdelad på mindre områden. 
Med hjälp av dessa kan kommunen styra bebyggelsen.46 Det är även angett i 
detaljplanen vilka kommunens tomter är och vilka som därigenom ska bebyggas 
efter basutformningsprogrammet. PBL innehåller även regler för bygglov. 

                                                 
46 Boverket, Information om Plan- och bygglagen i din vardag, maj 2011, 
http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/PBL-i-din-vardagBoverket%2028%20april.pdf 
(Hämtad 2013-03-15) 

http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/PBL-i-din-vardagBoverket%2028%20april.pdf
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3 Genomförande 

 

3.1 Litteraturstudie 

Följande är resultatet av litteraturstudien som bearbetades för att kunna besvara 
frågeställningarna. 

3.1.1 Vanligaste funktionsnedsättningarna 

I Sverige är vanliga funktionsnedsättningar rörelse-, syn- och hörselnedsättning 
samt allergi. Om funktionsnedsättningen påverkar rörligheten är det en fysisk 
nedsättning. Svårigheter till förståelse och inlärning kallas kognitiv 
funktionsnedsättning. Bakgrunden till varför personer drabbas av en 
funktionsnedsättning kan vara olika. Det kan vara medfött, uppstå efter olyckor 
eller sjukdomar.47  

Äldre drabbas ofta av funktionsnedsättningar. Ibland kommer de successivt men 
ibland även direkt, då efter någon sjukdom t.ex. stroke. Funktionsnedsättningarna 
kan variera beroende på omständigheter och ärftlighet men består ofta av de 
vanliga så som nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller kognitiv förmåga. I studien 
av Arman och Lindahl framkom även att äldre ofta hade mer än en typ av 
funktionsnedsättning.48 

I denna rapport lyfts de nämnda funktionsnedsättningar fram samt vad som kan 
göras för att underlätta. 

 

Nedsatt rörelseförmåga 

Det finns många olika former av nedsatt rörelseförmåga. Det kan handla om 
personer som har gångsvårigheter, personer som har nedsatt funktion i armar och 
händer eller som måste använda rullstol. Vilken typ av nedsättning som råder ger 
olika förutsättningar för hur hinder upplevs. I Sverige fanns år 2010-2011 ca 
560 000 personer med någon form av nedsatt rörelseförmåga vilket motsvarar ca 
sex procent av Sveriges befolkning. 49 

En person med gångsvårighet kan ha, förutom nedsatt gångförmåga på grund av 
sjukdomar eller skador, problem med nedsatt koordination, smärta eller ork och 
uthållighetssvårigheter. De sistnämnda kan vara orsakade av t.ex. hjärt- kärl- eller 
lungsjukdomar. Ofta används gånghjälpmedel i form av rollator, kryckor eller 
käppar vilket leder till att personen enbart använder en hand. Personen kan 
uppleva det svårt att gå längre sträckor och underlag som lutar eller är halkigt kan 
vara svåra att ta sig över och innebär en större risk för att falla. Trappor kan även 

                                                 
47 Vårdguiden Stockholms läns landsting, Funktionsnedsättning och funktionshinder, 2010-02-08, 
http://www.vardguiden.se/Tema/Funktionsnedsattning/Funktionsnedsattning-och-funktionshinder/ 
(Hämtad 2013-04-03) 
48 Arman, R. & Lindahl, L. Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv, Göteborg: FoU i Väst, 2006 
49 Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), 
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____12209.aspx (Hämtad 2013-04-22) 

http://www.vardguiden.se/Tema/Funktionsnedsattning/Funktionsnedsattning-och-funktionshinder/
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____12209.aspx
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vara svåra att gå i och saker som sticker upp så som kanter och trösklar innebär en 
risk för att tappa balansen eller bara vara svåra att ta sig över. På grund av 
balanssvårigheter kan det vara svårt att backa ur en hiss eller ut från trånga 
utrymmen. Tunga dörrar som måste öppnas med en hand försvårar.50  

Nedsatt funktion i armar och händer kan yttras som stelhet, nedsatt kraft eller 
precision, känselbortfall eller smärta vid rörelse. Ett begrepp som kanske känns 
igen är reumatiker. För dem kan en vridrörelse, t.ex. då det handlar om att vrida 
runt ett reglage, vara direkt skadlig. Helhandsfattning är mest skonsamt. Andra 
kan ha svårt att öppna tunga dörrar, använda händerna eller sträcka sig. Det 
sistnämnda medför begränsad räckvidd.51 

En person som använder rullstol för att klara av att ta sig fram kan ha svårigheter 
med nivåskillnader. Räckvidden blir ofta begränsad och en person i rullstol kan 
även ha problem med bålbalansen vilket ytterligare ger en försämrad räckvidd. 
Höjden på t.ex. displayer är ofta anpassad efter någon som står upp. Rullstolen 
kräver även vissa mått i korridorer och utrymmen för att den ska kunna köras och 
manövreras. Vanligen har en inomhusrullstol en vändningsdiameter på 1,30 m, 
men detta beror förstås på användarens förutsättningar att manövrera, själva 
rörelsemönstret, personens kroppssituation och om det krävs hjälpare för att 
manövrera m.m. En rullstol för begränsad utomhusanvändning har en 
vändningsradie på 1,50 m.52  I vissa situationer krävs assistans i form av personal 
då förflyttningar utförs. För att dessa personer ska kunna få plats bredvid 
rullstolen och samtidigt ha en god arbetsmiljö, krävs en större yta. Enligt 
arbetsmiljöverket utgör 0,9 m på båda sidor om toaletten eller 0,8 m på ena sidan 
och 1,0 m på andra sidan tillräckligt god arbetsmiljö för två medhjälpare. Vid 
arbeten runt sängen krävs fria ytor på 0,8 m vid sängens långsidor.53 

Nedan visas exempel på underlättande utformning. De första sju punkterna finns 
med i både Bygg ikapp – för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning54 och på Handisams hemsida55. De följande fyra punkterna finns 
endast med i Bygg ikapp och den sista punkten endast i Handisam.  

• Golv- och markbeläggningar bör vara fasta och utan sprickor och kanter 
som sticker upp. 

• Trösklar bör inte förekomma. 
• Ledstänger bör finnas vid trappor och ramper. 
• Höjden på skyltar m.m. bör vara på höjd som person i rullstol kan se och 

nå. 

                                                 
50 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
51 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
52 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
53 Arbetsmiljöverket, Ergonomi inom vård och omsorg, http://www.av.se/teman/ergonomi/ (Hämtad 
2013-04-22) 
54 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
55 Handisam, Nedsatt rörelseförmåga, 2011-10-27, http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-
och-funktionsnedsattning/Nedsatt-rorelseformaga/ (Hämtad 2013-04-03) 

http://www.av.se/teman/ergonomi/
http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-rorelseformaga/
http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-rorelseformaga/
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• Reglage bör vara lätthanterliga.  
• Bord, handfat och arbetsbänkar bör vara utformade för person som sitter i 

rullstol. 
• För gånghjälpmedel krävs större manöverytor. 
• Avstånd mellan angöring och entré bör vara korta. 
• Dörrar bör vara lätta att öppna och där de är tunga bör de förses med 

automatisk dörröppnare. 
• Förflyttningsvägar bör vara plana eller ha en flack lutning. 
• Trappor utomhus bör kompletteras med hiss eller ramp. 
• Personen bör inte tvingas till långa omvägar.  

 
 
Nedsatt syn och blindhet 

Om en person har en synskada innebär det att den dels kan vara blind, att den då 
helt saknar syn, eller vara synsvag d.v.s. har nedsatt synförmåga genom ett 
begränsat synfält eller nedsatt synskärpa eller vara svårt synskadad vilket medför 
att den bara har ledsyn. En synskadad tar emot och bearbetar information från 
omgivningen för att orientera sig. De olika synnedsättningarna ger olika 
förutsättningar för hur personen kan ta sig fram.  

Den som är blind använder sig av känsel, lukt, hörsel, logiskt tänkande blandade i 
kombinationer. En teknikkäpp, är ett bra hjälpmedel vilket ger information om 
vilka hinder som dyker upp så som kanter och föremål i orienteringsvägen. Med 
hjälp av hörseln kan de till viss del orientera sig med hjälp av de ljud som 
materialen frambringar när de går på dem. Dock krävs det att rummet inte är för 
bullrigt för att de ska kunna uppfatta ljuden. Ledarhund eller ledsagare kan vara en 
annan hjälp vid förflyttning. En person med lite synrester kvar kan orientera sig 
även med hjälp av belysning, färgsättning som kontrastmarkeringar samt dagsljus. 
En person med nedsatt syn har svårt att passera stora öppna platser, undvika 
risker och hinder samt veta var den befinner sig. För att lättare kunna orientera sig 
krävs det att en mental inre kartbild byggs upp eller att platsen eller gångstråket 
gås igenom flertalet gånger tillsammans med någon som har syn.56 

Nedan visas exempel på underlättande utformning vilka är tagna ifrån Bygg ikapp – 
för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.57 

• Planlösningen bör vara logisk och enkel. 
• Ledstråk bör vara lätta att följa. 
• Ljus/belysning bör gå att reglera. 
• Material bör inte ge reflexer. 
• Kontrastmarkeringar och färgsättningar som underlättar orienteringen. 
• God ljudmiljö. 
• Tydliga och bra placerade skyltar innehållande taktil eller verbal 

information. 

                                                 
56 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008  
57 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
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• Markering av hinder så som trappor och stora glasytor. 
 
 
Nedsatt hörsel och dövhet 

För den som har nedsatt hörsel kompenserar endast hörapparaten till viss del. 
Bakgrundsljud så som ljud från ventillatinsinstallationer, stegljud m.m. kan vara 
störande och ljud från högtalare kan vara svåruppfattligt. För att kunna uppfatta 
vad som sägs behöver personen kunna avläsa läppar. Detta ställer krav på en bra 
inomhusbelysning och en inte alltför rörig bakgrund då detta tröttar ut. Personer 
som är döva behöver kunna se dem som talar till dem genom teckenspråk.58 

Nedan visas exempel på underlättande utformning. Den första punkten finns med 
på både Handisams hemsida59 samt i Bygg ikapp – för ökad tillgänglighet och användbarhet 
för personer med funktionsnedsättning60. Andra punkten är från Handisam och 
resterande från Bygg ikapp.  

• Brandlarm/larm bör utformas med ljus- eller taktil signal.  
• Bra ljudmiljö, fri från brus och störande bakgrundsljud. 
• Bra akustik.  
• Bra ljudisolering i väggar, tak, golv, fönster och dörrar. 
• Icke bulleralstrande inredning.  
• Bra ljudkvalitet på högtalare och gärna information genom textskärm. 
• Bra utformning av byggnader och dess belysning. 
• Telefon med förstärkare och telespole bör användas.  

 
Allergi 

Att en allergi uppkommer beror på att kroppen reagerar på något ämne och 
försvarsmekanismerna fungerar då inte som de ska. Allergi kan vara ärftligt på så 
sätt att man ärver anlagen att utveckla allergi.61 Det kan också uppkomma vid 
upprepad kontakt av för stora mängder av ämnet och kan yttra sig som snuva, 
eksem, astma, blodtrycksfall, huvudverk, svårigheter i att andas m.m. Symptomen 
varierar från inte så betydliga reaktioner till livshotande. Byggrelaterade produkter 
som kan innehålla ämnen som framkallar allergi är bl.a. spånskivor, plywood, lim, 
lack, fogmassa, flytspackel, mineralull, vissa träoljor, kitt samt plast.62  

                                                 
58 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
59 Handisam, Nedsatt hörsel och dövblindhet, 2011-10-27, http://www.handisam.se/gor-
tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-horsel-och-dovblindhet/ (Hämtad 2013-04-
03) 
60 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
61 Vårdguiden Stockholms läns landsting, Allergi, 2012-01-10, http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-
rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Allergi/ (Hämtad 2013-04-03) 
62 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
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Nedan visas exempel på underlättande utformning. Alla punkter finns omnämnda 
i Bygg ikapp – för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning63 
de två översta finns även med på Handisams hemsida64. 

• Bra ventilation och luftkvalitet.  
• Undvika ämnen med starka allergiframkallande egenskaper. 
• Inte för höga fukthalter då dessa kan öka avgivningen av oönskade kemiska 

emissioner. 
• Byggnadskonstruktion som inte framkallar fuktskador och därigenom 

mögelproblem. 
• Lättstädade utrymmen 

 
 
Nedsatt kognitiv förmåga 

Med kognition menas förmågan att minnas, problemlösningsförmåga, språklig 
förmåga, att orientera sig i tid och rum m.m. Gruppen är heterogen och innehåller 
personer med olika problem. Exempel kan vara någon med en utvecklingsstörning 
eller demenssjukdom och förutsättningarna för vad de reagerar på eller har svårt 
med varierar. En del kan ha svårt att hitta, att hantera oförutsedda händelser, att 
överblicka omgivningen, att förstå abstrakta begrepp som höger/vänster, att 
uppfatta tiden eller att läsa skriven text.65 

Nedan visas exempel på underlättande utformning. Den första punkten finns 
omnämnd i både Bygg ikapp – för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning66 samt på Handisams hemsida67. Resterande är endast refererade 
från Bygg ikapp så när som på de två sista vilka refereras ifrån Handisam.  

• Utformning som gör det lätt att orientera sig så som tydliga färgkontraster, 
logiska färgmarkeringar, överskådlighet m.m.  

• Hög grad av säkerhet i bostaden krävs så att man inte glömmer att slå av 
apparater som kan medföra brandrisk.  

• Undvika reflekterande material och stora speglande ytor som ger en 
försämrad rumsuppfattning.  

• Material bör inte se ut på ett sätt och kännas på ett annat.  
• Utblicksmöjlighet för att kunna förstå var i en byggnad man befinner sig.  
• Inredning ska utformas lättbegriplig.  
• Tydlig, konkret, kortfattad och entydig information vilket kan underlättas 

med hjälp av symboler.  

                                                 
63 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
64 Handisam, Astma och allergi, 2011-10-27, http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-
funktionsnedsattning/Astma-och-allergi/ (Hämtad 2013-04-03) 
65 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
66 Svensson, E. Bygg ikapp - för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm: 
AB Svensk Byggtjänst, 2008 
67 Handisam, Nedsatt kognitiv förmåga, 2011-10-27, http://www.handisam.se/gor-
tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-kognitiv-formaga/ (Hämtad 2013-04-03) 

http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Astma-och-allergi/
http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Astma-och-allergi/
http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-kognitiv-formaga/
http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-kognitiv-formaga/
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3.1.2 Utvärderingsmodellen Enabler 

Detta kapitel beskriver en modell som kallas Enabler. Informationen finns att läsa 
i boken Enabler – en metod för analys av tillgänglighetsproblem i boendet. 68 Det är en 
modell som kan användas för att analysera tillgänglighetsproblem i och runt 
bostaden. Modellen kommer ursprungligen ifrån USA men har översatts till 
svenska och anpassats till ett bedömningsinstrument inom arbetsterapin. Enablern 
kopplades till boken Bygg ikapp handikapp, vilken bygger på svenska normer för 
tillgänglighet. 

Själva manualen är uppbyggd av olika punkter vilka är hinder som en 
funktionsnedsatt kan stöta på i bostaden eller utomhusmiljön. Vid varje hinder är  
de funktionsnedsättningar markerade vilka kan komma att få problem om hindret 
inte undanröjs. Uppdelningen av funktionsnedsättningarna är mer detaljerad än 
den indelning som presenterats tidigare i litteraturstudien, men går att koppla till 
det som skrivits innan. Inom nedsatt rörelseförmåga finns exempelvis 
definitionerna beroende av gånghjälpmedel, svårigheter i att röra huvudet, nedsatt 
finmotorik, balanssvårigheter m.m. Detta gör att hinder lättare kan kopplas till en 
viss form av rörelsenedsättning. Extrem längd och/eller vikt är den enda 
funktionsnedsättning vilken inte nämnts i litteraturstudien.  

Om en apparat är högre placerad än 1,2 m över golv utgör den ett hinder för 
personer med nedsatt funktion i armarna, nedsatt uthållighet, svårigheter i att röra 
huvudet, beroende av gånghjälpmedel, rullstolsburen eller personer som har 
extrem längd och/eller vikt. Detta är ett exempel som går att utläsa ur Enablern. 
Ett annat exempel är om ett manöverorgan kräver tvåhandsfunktion påverkas 
personer som är beroende av gånghjälpmedel, har nedsatt finmotorik eller som 
har avsaknad av någon funktion i armarna. 

På detta sätt kan Enablern utläsas. Den kommer att ligga till grund för att koppla 
åtgärderna i basutformningsprogrammet samt statistiken till vilka 
funktionsnedsättningar som drabbas om åtgärden ej byggs bort från början.  

3.1.3 Befintliga basutformningsprogram  

Basutformningsprogram finns i flera kommuner. För denna rapport har fem 
basutformningsprogram, utöver Jönköpings, valts ut och studerats mer ingående. 
Dessa är ifrån Svedala69, Helsingborg70, Landskrona71, Ystad72 samt Kungälv73. 

                                                 
68 Iwarsson, S. Enabler – en metod för analys av tillgänglighetsproblem i boendet, Lund: Studentlitteratur, 1997 
69 Svedala kommun, Basanpassning – ”Bättre för alla”, 2009-04-08, 
http://www.svedala.se/upload/file/Milj%C3%B6%20och%20teknik/Bygg%20och%20milj%C3%B6/Byg
g/Basanpassning%20rev%20090408.pdf (Hämtad 2013-04-23) 
70 Helsingborgs kommun, Ännu bättre bostäder, 
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_22544/cf_2/basanpassningsprogram_flerbostadshus_sbf.
PDF (Hämtad 2013-04-23) 
71 Landskrona kommun, Basanpassningsprogram 2007, 2008-01-09, 
http://www2.landskrona.se/kommun/ks/ks/handlingar/2008/01/Basanpassningsprogram.pdf (Hämtad 
2013-04-23) 
72 Ystads kommun, Basanpassningsprogram för flerbostadshus, 2004-09-16, 
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/wwwpages/C65B44ADEEA2157CC125743A0049A7EF/$File/Basan
passningsprogram.pdf (Hämtad 2013-04-23) 

http://www.svedala.se/upload/file/Milj%C3%B6%20och%20teknik/Bygg%20och%20milj%C3%B6/Bygg/Basanpassning%20rev%20090408.pdf
http://www.svedala.se/upload/file/Milj%C3%B6%20och%20teknik/Bygg%20och%20milj%C3%B6/Bygg/Basanpassning%20rev%20090408.pdf
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_22544/cf_2/basanpassningsprogram_flerbostadshus_sbf.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_22544/cf_2/basanpassningsprogram_flerbostadshus_sbf.PDF
http://www2.landskrona.se/kommun/ks/ks/handlingar/2008/01/Basanpassningsprogram.pdf
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/wwwpages/C65B44ADEEA2157CC125743A0049A7EF/$File/Basanpassningsprogram.pdf
http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/wwwpages/C65B44ADEEA2157CC125743A0049A7EF/$File/Basanpassningsprogram.pdf
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För att kunna läsa hela basutformningsprogrammen hänvisas till kommunernas 
hemsidor. 

Grunden i alla program är densamma, de ska underlätta tillgänglighet. De skiljer 
sig åt något i både innehåll och åtgärder samt upplägget och utformningen av krav 
och rekommendationer.  

Uppdelningen av kraven sker på lite olika sätt, dock kan en form av allmän teknisk 
standard, rumsbunden standard samt entré till byggnad ses i programmen. Vad 
som ingår under de olika rubrikerna kan skiljas åt men i stor utsträckning är 
innehållet under allmänna delen ytskikt, elinstallationer, nivåskillnader m.m. 
detsamma. Under rumsbunden standard återfinns hygienrum, kök och 
balkong/uteplats och i avsnitt om entréer finns bl.a. hur hissen och entrén ska 
utformas.  

Både programmet i Kungälv och i Ystad har, till viss del, förklarande texter om 
varför utformningen bör göras på de olika sätten. Detta medför en större 
förståelse för vilka personer som drabbas om det inte byggs efter programmet. I 
Kungälvs program har texten skrivits med i själva kravet vilket kan göra att kraven 
är svåra att läsa ut. Alla program, utom Ystads, är utformade med krav i 
punktformer från början till slut. Ystads är mer utformad i tabellformat med 
kolumner för krav, rekommendation för bättre användbarhet samt kommentarer. 
Denna uppdelning bidrar till en lättare förståelse. En underlättning är numrering 
av kraven vilket finns i alla utom i Svedalas.  

Vissa åtgärder omnämns endast i något program medan andra åtgärder omnämns i 
alla. Nedan följer exempel på hur olika åtgärder kan tas med. Ibland är 
skrivelserna nästintill identiska, så som att kodlås ska kombineras med nyckellås 
och ibland skiljer den sig nyansmässigt åt. Ett exempel på en åtgärd som alla har 
med är hur vägen mellan entrén och utrymmet för sopor ska utformas. En del 
kommuner har omskrivit den som att gångvägen måste vara tillgänglig, någon med 
samma krav som i Jönköpings basanpassningsprogram nämligen max 50 m och 
några kommuner har skärpt kraven ytterligare till max 25 m. Ytterligare en åtgärd 
som alla programmen har med är porttelefon/kodlås men även här skiljer sig 
höjderna. Tar man samman alla höjder skulle det manöverdonet hamna mellan 
0,8-1,1 m vilket visar på att kommunerna ändå har försökt tänka utifrån en person 
i rullstol.  

 

3.2 Fallstudie 

Rapporten utgörs som en fallstudie över Jönköpings kommun där följande är 
material specifikt för Jönköping. 

                                                                                                                                            
73 Kungälvs kommun, Basutformning av nya bostäder i Kungälvs kommun, 2010-02-11, 
http://www.kungalv.se/upload/Dokument/Styrdokument/BasutformningBostader.pdf (Hämtad 2013-
04-23) 

http://www.kungalv.se/upload/Dokument/Styrdokument/BasutformningBostader.pdf
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3.2.1 Kartläggning 

Genom att bearbeta Jönköpings kommuns statistik över bostadsanpassningar 
kartlades hur bidraget används. I statistiken ingår information om år det utfördes, 
typ av hus, ålder på sökanden, kostnad och de åtgärder som gjorts. De olika 
aspekter som kartlades var typ av anpassning i förhållande till den sökandes 
födelseår, byggnadsår på husen de sökande bor i, hur stor andel av 
åldersgrupperna som söker bidrag för de olika åtgärderna. Vilka typer av 
anpassningar som görs i Bättre för alla-hus samt åldern på de som bor där 
undersöktes också. 

Antalet ärenden varierar per år, se tabell 2. Skillnaden är nästan 100 ärenden 
mellan året med flest ärenden och året med minst ärenden. Antalet ärenden har 
minskat från år till år förutom från 2010 till 2011. Bland Bättre för alla-ärendena 
ser situationen annorlunda ut där ökade antalet ärenden markant från 2009 till 
2010 och minskade sedan till 2012. Antalet Bättre för alla-ärenden motsvarar 
ungefär 1 % av det totala antalet ärenden.  

Tabell 2 Antal ärenden per år 

År 
Ärenden 

totalt 
Varav 

BFA 

2008 414 2 

2009 410 1 

2010 324 6 

2011 377 6 

2012 369 4 

   totalt 1894 19 

    

Sökande och åtgärder 

I figur 5 presenteras åldersfördelningen över de sökande. De flesta, ca 40 %, som 
söker bostadsanpassningsbidrag är mellan 80 och 90 år, 70 till 80-åringar utgör 
drygt 20 % och 60 till 70-åringar drygt 10 %. En tendens till att andelen personer 
under 60 år ökar (från 11 % till 19 %) medan andelen personer över 90 år minskar 
(från 15 % till 8 %) kan anas. I bilaga 4 visas detta mer detaljerat. 
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Figur 5 Andelen respektive åldersgrupp utgör av totala mängden ärenden 

Det förekommer en mängd olika åtgärder. Vissa är sådana som det finns ett 
generellt behov av medan andra är mer individuella. De vanligaste åtgärderna är 
borttagning av trösklar, montering av tröskelramp, installation av dörröppnare och 
spisvakt. Längre fram i texten förklaras de olika åtgärderna närmare 

I figur 6 nedan visas de vanligaste åtgärder personer i Jönköpings kommun fått 
bidrag för åren 2008-2012. Vidare visas i figur 7 de mer individuella 
anpassningarna. 

 
Figur 6 Fördelning på typ av anpassning med avseende sökandens ålder bland de vanligare 
anpassningarna  

Kommentar: I diagrammet ovan har stödhandtag monterade i duschplats i 
samband med iordningställande av duschplats inräknats i posten duschplats och 
inte i posten stödhandtag. Det medför att antalet monterade stödhandtag 
egentligen är närmare 300 istället för de runt 160 stycken som syns diagrammet. 
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Figur 7 Fördelning på typ av anpassning med avseende sökandens ålder bland de 

mer individuella anpassningarna 

 

Byggnadernas ålder 

Slumpvis valdes 20 ärenden ur varje åldersgrupp ut för att se byggnadsår på husen 
de bor i. Det äldsta huset i urvalet är byggt på 1870-talet och det nyaste på 2010-
talet. Många bor i hus byggda på 60-talet. Utöver det kan man se en tendens att 
mängden hus ökar för varje årtionde från 20-talet till 60-talet. På samma sätt kan 
man se att det minskar från 80-talet och framåt. För att få en korrekt bild av detta 
måste man dock sätta det i relation till det totala byggnadsbeståndet. I figur 8 visas 
förekomsten av hus byggda vid olika årtionden. För att se fördelningen med 
avseende på sökandens ålder se bilaga 3. 

 

Figur 8 Fördelning över ålder på hus de sökande bor i 
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Bättre för alla-ärenden 

Ärendena i Bättre för alla-hus berör främst anpassningar av mer omfattande 
karaktär som ombyggnation av kök och badrum för person i rullstol. I två 
fastigheter har anpassningar gjorts av åtgärder som täcks av dagens 
basutformningsprogram. I figur 9 går det även att se åldern på de som bor i Bättre 
för alla-hus. 

 

Figur 9 Åtgärder i Bättre för alla-bostäder med avseende på födelseår hos den 

sökande 

I bilaga 4 redovisas ytterligare statistik till exempel diagram över antal ärenden per 
år och födelseår och åldersfördelning på sökanden i Bättre för alla-hus. 

Nedan följer en förklaring av de anpassningar som förekommit i statistiken. I 
bilaga 5 finns kompletterande bilder. 

Anpassningar i kök 

Köksanpassningar – anpassningar av mer omfattande karaktär t.ex. höj- och 
sänkbara kök, sänkning av arbetsytor. 

Spisvakt/timer – installation av en brandskyddsanordning som bryter strömmen till 
spisen antingen efter viss tid eller om spisplattornas effekt inte ändras inom viss 
tid. Kan även vara kopplad till detektor som varnar om brand, överhettning eller 
om ingen befinner sig i rummet.74 

Byte av spis – byte av spis/ugn t.ex. till inbyggd i väggskåp, ugn med sidohängd 
lucka eller spis med tydligare kontraster på plattorna. 

                                                 
74 Brandskyddsföreningen, Spisvakt, http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/spisvakt (Hämtad 
2013-03-16) 
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Bortagning (av golv i) diskbänksskåp – borttagning av botten i diskbänksskåp så att 
person i rullstol ska kunna komma in under.  

Blandare – byte till ettgreppsblandare/förlängning av disklådsspak för enklare 
manövrering för personer i rullstol eller med nedsatt funktion i händer/armar. 
(Sker även i badrum) 

Övrigt kök – montering av lättgående skenor i skåp. Installation av diskmaskin 
m.m. 

Anpassningar i badrum 

Badrumsanpassningar/ombyggnader – anpassningar av mer omfattande karaktär t.ex. 
höj- och sänkbara tvättställ och borttagning av skåp och väggar. Här inräknas även 
flytt av tvättställ – tvättställ kan flyttas eller bytas till ett mindre på grund av 
utrymmesbrist. 

Byte av tvättställ – till ett som uppfyller ett specifikt behov t.ex. med vinklade 
konsoler för att kunna komma bättre intill eller byte till en så kallad miraspol för 
någon med stomipåse. 

(Iordningställande av) duschplats – badkar eller duschkabin plockas bort och ersätts 
med duschdraperi på skena. Ofta följt av montering av stödhandtag, byte av 
blandare och golvbrunnssil. 

Byte/höjning av toastol – för någon med behov av en högre sits, eller lägre toalett så 
att hjälpmedel kan köras in ovanpå.  

(Installation av) toadusch – en toalett med dusch för sköljning, torkning och förtvätt. 

Övrigt bad – ex montering av armstöd vid toalett. Installation av tvättmaskin och 
massageduschkabin. 

Anpassningar i övriga bostaden eller ej rumsbestämd anpassning 

Trösklar – borttagning av trösklar i bostaden. Här inräknas även minimering av 
badrumtröskel och byte till luftfylld gummitröskel.  

Tröskelramp – kil eller kort ramp monteras för att överbygga trösklar (som inte går 
att ta bort exempelvis vid entrédörr och balkong) 

Trall på balkonggolv – utjämning av nivåskillnad mellan balkong-/altangolv och 
golvet inne i bostaden med hjälp av trätrall  

Stödhandtag – montering av handtag. Förekommer i olika längder och monteras 
både vertikalt och horisontellt på flera platser i och utanför bostaden. Vanlig 
placering är i badrum och vid balkongdörr. 

Trapphinder – ett stopp, t.ex. grind eller stolpe, monteras på översta trappsteget och 
förhindrar att man kör ner i trappan med rullstol eller rollator. 

Dörrbreddning – dörröppningar breddas (för att personer ska kunna komma igenom 
med rollator och rullstol.) 
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Borttagning av fast inredning – borttagning av t.ex. garderober och spaljéer. 

Belysningsanpassning – särskild belysning för personer med synnedsättning monteras. 
Görs efter intyg från synpedagog. Består vanligen av komplettering med lysrör på 
utvalda platser i bostaden.  

Låsanordningar – montering av lås på ex fönster och spis för att förhindra olyckor. 
här räknas även byggtekniska åtgärder av skyddande/hindrande karaktär som ex 
inglasning av balkong och montering av nätstaket. 

Dragsnöre på dörr – montering av lina på dörr så att de blir lättare att dra igen/med 
sig.  

Påkörningsskydd – montering av skydd för att skydda inredning mot slitage från 
rullstolar 

Kodlås/porttelefon – Annat lås monteras på lägenhetsdörren för de som av olika 
anledningar inte kan ha ett traditionellt lås med vred/nyckel  

Övrigt byggtekniskt – installation av eluttag (ej specifikt för laddning av elrullstol, 
vändning av dörrslagning, montering av halkskydd och kontrastmarkeringar). 

Anpassningar i trapphus och andra gemensamma utrymmen utanför 
bostaden 

Dörröppnare – installation av automatik på dörrar. Oftast entré- och hissdörrar. 

Sändare (till befintlig dörröppnare) – ofta vid installation av dörrautomatik ges en 
sändare enbart till den person som sökt om anpassningen vilket innebär att övriga 
boende i fastigheten får öppna dörren manuellt. En sändare ges till någon som 
behöver dörrautomatik i ett hus där en dörröppnare tidigare installerats. 

Ledstång – montering av ledstång utanför bostaden ex i trapphus eller utmed gång. 

Ramp – ramp, ofta galvaniserad, med eller utan handledare monteras där inte 
nivåskillnader går att lösa på annat sätt. 

Stol-/rullstolshiss – i byggnad utan hiss installeras stolhiss eller rullstolshiss (för 
personer som inte kan gå i trappor) 

Eluttag för laddning (av elrullstol) – ett eluttag installeras där elrullstolen förvaras så att 
den kan laddas. 

Rullstolsgarage – uppställning av mobilt garage för förvaring av rullstolar och 
rollatorer. Här räknas även in om man gjort i ordning ett garage i befintligt 
utrymme i fastigheten ex soprum eller lägenhetsförråd. 

Åtgärder utomhus – hårdgöring av ytor, montering av elstolpe vid parkering 

BABåtgärder – åtgärder kopplade till redan gjorda åtgärder till exempel bälte till 
stolhiss eller reparationer av påkörningsskydd och även eluttag installerade särskilt 
för taklyftar. Det vill säga sådant som inte är en del av bostadens ordinarie 
utformning. 
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Sammanfattning av kartläggningen 

Antal ärenden har minskat från år till år undantaget mellan 2010 och 2011. Antal 
Bättre för alla-ärenden motsvarar 1%. Åldersfördelning bland de som söker bidrag 
varierar över åren. De flesta ansökningar är från personer mellan 70 och 90 år. De 
vanligaste åtgärderna är borttagning av trösklar, montering av tröskelramp samt 
installation av dörröppnare och spisvakt. En tredjedel av anpassningarna är gjorda 
i hus byggda på 60-talet. Anpassningarna i Bättre för alla-hus är av mer 
omfattande karaktär. Dock är den vanligaste åtgärden även där installation av 
dörröppnare och borttagning av trösklar. 

3.2.2 Dokumentanalys av BBR och dagens basutformningsprogram 

Utvärderingen i den här rapporten baserades på den senaste versionen av 
basutformningsprogrammet som antogs 2012 och i sin tur är baserad på BBR 18. 
Basutformningsprogrammet är utformat så att röd text indikerar ett förtydligande 
eller ett tillägg utöver BBR. Dock stämde inte detta rakt av varför all text var 
tvungen att gås igenom. Då avgränsningen är satt till att enbart behandla 
flerbostadshus rensades delar angående småhus bort. Det resterande i 
basutformningsprogrammet jämfördes sedan med kraven och de allmänna råden i 
BBR varpå utökade krav kunde urskiljas. Dessa markerades med röd text vilket 
står dels för utökade krav som kommunen själva har velat skriva med samt extra 
förstärkta krav gentemot BBR. Vissa stycken som omnämnts flera gånger, så som 
kontrastmarkeringar, har klippts ihop till ett sammanhängande stycke innehållande 
alla utökade krav. En del förklaringar har även omformulerats för en bättre 
förståelse eller för att lättare kunna visa på att ett bör har ändrats till ett ska. 

Det befintliga basutformningsprogrammet finns att läsa i bilaga 2. En bedömning 
är att ca femtio procent av det befintliga programmet består av utökade krav. 
Större delen av dessa är i sin tur utformade för personer med nedsatt 
rörelseförmåga men det finns även krav för de som har en synnedsättning, nedsatt 
hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga. Allergi finns inte representerat. 
Utrensningen av de utökade kraven, en lathund till basutformningsprogrammet, 
går att läsa i bilaga 6.  

Stor del av de utökade kraven i basutformningsprogrammet består av förstärkta 
krav gentemot BBR. I lagtextens allmänna råd har ofta ordet bör använts. Detta 
ord har istället ersatts i basutformningsprogrammet med ska, vilket indikerar en 
skärpning gentemot BBR. Exempel, vilka omnämns i basutformningsprogrammet, 
skulle kunna vara att trappor med minst tre steg ska ha ledstänger eller 
motsvarande på båda sidor eller att dörr- och portöppningar ska utformas utan 
nivåskillnader. Andra utökade krav gentemot BBR är de krav där en höjning från 
normalnivå till höjd nivå har omnämnts. Ett sådant exempel är hygienutrymmet vilket 
enligt basutformningsprogrammet ska utformas enligt höjd nivå. Ibland har vissa 
ord lagts till så som att ett låsbart utrymme ska finnas vid entrén. Alla dessa krav är 
ändå, på något sätt, skärpta krav gentemot BBR. 

Andra utökade krav som tagits med i basutformningsprogrammet kommer från 
olika källor så som andra basutformningsprogram, personers egna erfarenheter av 
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att leva med en funktionsnedsättning samt synpunkter som inkommit från 
sakkunniga inom tillgänglighet samt handläggare av bostadsanpassningsbidrag. 
Det går därför inte direkt att härleda dem till ursprungskällan. Ett exempel som 
lagts till, gentemot BBR, är kapitlet om elinstallationer där det bland annat nämns 
att några vägguttag per lägenhet ska placeras i anslutning till strömbrytare eller att 
en strömbrytare vid kökets bänkskiva bör placeras 1,1 m över golvet. Utökade 
krav gentemot de som nämns i standarden över hissar är t.ex. att i byggnader 
högre än fem våningar ska hissen förses med fällsits.  

En del som var tvungen att stå kvar trots att den inte innehöll några utökade krav 
är delen om bostäder om högst 35 kvm. Enligt det nuvarande 
basutformningsprogrammet räcker det att de utgör standardens normalnivå vad 
gäller hygienutrymmet samt inredningslängder för matlagning.  

3.2.3 Komparation mellan åtgärderna i bostadsanpassningsbidragets 
statistik och basutformningsprogrammet. 

För att komma fram till vilka åtgärder bland bostadsanpassningarna som kan 
försvinna med ett förändrat basutformningsprogram jämfördes innehållet i 
statistiken med innehållet i dagens basutformningsprogram. För att få stöd i 
argumenten användes utvärderingsmetoden Enabler för att se vilka typer av 
funktionsnedsättningar de olika åtgärderna påverkar. Vidare fördes en diskussion 
huruvida de är rimliga och lämpliga att ha med i ett basutformningsprogram eller 
inte. I diskussionen vägdes faktorer som hur många som söker för åtgärden, hur 
krånglig den är att göra i efterhand, vilka typer av funktionsnedsättningar som 
påverkas och vilken påverkan den har på icke funktionsnedsatta personer. 
Tilläggas bör att det är först på lång sikt anpassningsåtgärderna kan försvinna, 
behovet av anpassning kvarstår bland redan byggda bostäder.  
De åtgärder som endast någon enstaka person ansökt om bearbetas inte nedan. 
De är specifika och inget man kan utforma generella krav efter. Det rör främst 
ärenden som faller in under övrigt kök, övrigt bad, övrigt byggtekniskt, åtgärder utomhus 
och BAB-åtgärder. Ärendena som rör porttelefoner bearbetas inte heller då de 
enbart gäller lägenhetsdörrar och inte gemensamma dörrar. 

Nedan redovisas författarnas ställningstagande till vilka åtgärder som kan finnas 
med i ett basutformningsprogram. För en mer utförlig diskussion se bilaga 7. 
 

Åtgärder som kan undvikas med ett basutformningsprogram 

Bortagning av trösklar, installation av dörröppnare, montering av stödhandtag i hygienutrymme 
och montering av dubbla ledstänger och att placera ugn i arbetshöjd med sidohängd lucka är 
åtgärder som är rimliga att ha med i ett basutformningsprogram. De är enkla att 
göra i planerings-/byggskede, medför positiv eller liten effekt för personer utan 
funktionsnedsättning men gör stor skillnad för många äldre och andra personer 
med funktionsnedsättning.  
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Ettgreppsblandare och tillgång till eluttag för laddning av elrullstol är saker som skulle 
kunna vara med i ett basutformningsprogram. Dock är de relativt enkla att åtgärda 
i efterhand och tillför inte avsevärt mycket till en person som inte har 
funktionsnedsättning relaterad till dem. De läggs därför som en rekommendation i 
förslaget på nytt basutformningsprogram. 
 
Att installera en dörröppnare har en positiv effekt för de allra flesta. En dörrtyp 
där särskild sändare eller annat öppningssystem gör att endast vissa personer kan 
öppna den automatiskt är inte positivt för majoriteten. Behovet av sändare till 
befintlig dörrautomatik kan minska om man väljer en dörröppnare som är automatisk 
för alla. Det skulle kunna regleras i ett basutformningsprogram men det får antas 
att en dörröppnare som installeras enligt Bättre för alla uppfyller de 
förutsättningarna. 
 
Iordningställande av duschplats är en anpassning som kan försvinna genom att från 
början bygga badrum utan badkar. Att bygga badrum utan badkar kan anses vara 
drastiskt. Men att installera ett badkar innebär samma arbetsbörda som att ta bort 
ett. Det är många som söker för denna anpassning vilket visar på behovet av det. 
Det är också ett hinder som är ganska allvarligt för dem som inte kan använda ett 
badkar. Man tvingas duscha på golvet bredvid eller tvätta håret i handfatet. Att 
välja en duschplats istället för badkar vid produktion innebär inte mer arbete. Man 
skulle därför kunna göra ändringen att badrum ska utformas med duschplats från 
början. Det skulle vara positivt för många, inte bara funktionsnedsatta. Det är 
många som inte använder sina badkar till annat än att duscha i. Dessutom innebär 
de hög halkrisk och tar mer plats än en duschhörna. I programmet tilläggs 
rekommendationen att utföra badrum med duschplats från början.  

 
Åtgärder som inte kan undvikas med ett basutformningsprogram 

I ett kök är installation av spisvakt, köksanpassningar, byte av spis, borttagning av golv på 
diskbänksskåp åtgärder som inte bör finnas med i ett basutformningsprogram. De 
är relaterade till ett specifikt funktionshinder eller ett individuellt behov och är inte 
bättre för alla.  
 
Ett badrum kan inte utformas för att uppfylla behoven av badrumsanpassningar, byte 
av tvättställ, byte/höjning av toalettstol och toadusch. Även detta är relaterat till ett 
specifikt behov och inget som man kan utforma generella krav efter.  
 
Andra behov som finns i bostaden eller dess närmiljö är, stödhandtag på annan plats 
än hygienrum, dörrbreddning, trapphinder, belysningsanpassning, låsanordningar, dragsnöre 
på dörr, påkörningsskydd, borttagning av fast inredning och stols-/rullstolshiss. Att ha med 
dessa i ett basutformningsprogram är inte rimligt då de inte är bättre för alla och 
relaterade till en specifik funktionsnedsättning. 

 
Montering av tröskelramper och ramper, höjning av balkong-/altangolv, installation av 
rullstolsgarage och flytt av tvättställ är åtgärder som inte platsar i ett 
basutformningsprogram för att behovet av dem med tiden borde försvinna tack 
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vare att de redan omfattas i nyare byggregler. De kan dock behövas då avstegs på 
grund av särskilda skäl gjorts. 
 

3.2.4 Dokumentanalys av de utökade kraven i 
basutformningsprogrammet 

För att kunna ge ett förslag på ett förändrat basutformningsprogram behövde de 
utökade kraven, vilka inte redan omfattas i bostadsanpassningsbidragets statistik, 
gås igenom. I bilaga 8 förs ett resonemang kring de olika meningarna/åtgärderna 
om de bör omfattas i ett nytt basutformningsprogram eller inte. På de ställen i 
bilagan där alla basutformningsprogram omnämnts syftas på de fem 
basutformningsprogram vilka är skrivna om i litteraturstudien. 

Sammanfattningsvis kan sägas att många av åtgärderna i dagens 
basutformningsprogram behölls och tillfördes till det nya 
basutformningsprogrammet. En del småjusteringar utfördes. Nedan följer ett 
sammanfattande resonemang över de åtgärder som togs bort. 

• Lekplatser ska utformas och utrustas så att både barn och vuxna med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga kan använda lekplatsen detta bl.a. med motiveringen att 
åtgärden redan omnämns med ”bör” i BBR. 

• Sittplatser ska vara stadiga och försedda med ryggstöd och armstöd. Enda tillägget är 
stadiga och resterande omfattas redan i BBR. 

• Byggherren ska vid upphandling tydligt ange att hissen ska uppfylla hissdirektivets 
tillgänglighetskrav och våra svenska krav på tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En hiss ska alltid enligt BBR följa 
kravet på tillgänglighet och att byggherren tydligt ska ange detta är inte 
relevant för basutformningsprogrammet då byggherren redan borde veta 
det. 

• Det ska vara möjligt för person i rullstol att komma nära intill skyltar. I det kapitel 
det omnämns i BBR finns fler åtgärder som anses vara lika viktiga som i så 
fall även de borde få en ändring från ”bör” till ”ska”. 

• I bostäder med flera våningsplan ska entréplanet minst rymma tillgängligt 
entréutrymme. Innebörden av ordet tillgängligt, vilket här är enda tillägget 
gentemot BBR, går att utläsa i standarden som BBR hänvisar till. 

• Fönsterdörrar ska ha minst 800 mm fritt passagemått med dörr öppen i 90 
grader. Prefixet fönster är enda tillägget och en dörr till balkong/uteplats ska 
alltid ha ett minsta mått av 800 mm enligt standarden. 

Vissa krav stod kvar dock med någon del av kravet bortplockat. Dessa presenteras 
nedan.  

• Garage-/carportlängor: 5 % av platserna, dock minst en per länga, ska ha ett minsta 
breddmått på 3,6 m. I denna mening plockades dock minst en per länga bort på 
grund av att det kan bli missvisande om garage-/carportlängor anläggs i 
flera små längor istället för en sammanhängande. 
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• I byggnader >5 våningsplan ska hissen förses med fällsits, lämplig höjd 500 mm över 
golv. Våningsantalet togs bort så att alla hissar ska omfattas av fällsits då det 
var fallet i alla andra basutformningsprogram. 

 
Kraven nedan lades som en rekommendation istället: 

• Förstärkningar ska göras i väggar för att vid behov kunna flytta duscharmatur, 
tvättställ, montera armstöd samt extra stödhandtag. Det är inte så ofta det 
förekommer att någon måste flytta tvättställ etc.  

• En ramp ska ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. I BBR omskrivs en 
ledstång vilket anses räcka. 

För att se hela basutformningsprogrammet hur det blev i sin helhet, då även 
medräknat de åtgärder som tillkom eller togs bort i och med åtgärderna i 
statistiken, se bilaga 9. 

Vissa åtgärder var svårare än andra att avgöra om de verkligen är bättre för alla 
och på så sätt platsar i ett basutformningsprogram. Att åtgärden är bättre för en 
eller flera kategorier av funktionsnedsättningar är självklart. Generellt kan sägas att 
de är de åtgärder som kräver större ytor eller att ytan begränsas till en viss 
utformning som väcker diskussion.  

Ett exempel är hygienrum som utformas efter höjd nivå. Det underlättar för 
personer med rörelsenedsättning och särskilt då rullstolsburna för att de ska kunna 
vända samt göra förflyttningar med hjälp av hemtjänstpersonal. Utformning efter 
höjd nivå medför att ytorna i hygienrummet blir större och kanske inkräktar på ytor 
som annars skulle kunna tas till något annat. Bostadsarean höjs och därigenom 
även priset på att producera bostaden. Å andra sidan medför större ytor att en god 
arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen kan utföras. Att anpassa ett hygienrum i 
efterhand är inte alltid enkelt eller ibland inte ens möjligt. Om ytan inte finns där 
från början behöver en person som blir rullstolsburen kanske flytta till annat 
boende endast för att lägenheten inte möjliggör för den att bo kvar. 
Ställningstagandet som gjorts inför utformningen av det nya 
basutformningsprogrammet är att en höjd nivå skall användas i hygienrummet. 
Dock finns ett undantag på att lägenheter om högst 35 kvm inte omfattas av 
kravet. 

Ett annat exempel är placeringen och utformningen av köket. Om köket utfromas 
efter BBR:s krav behöver det inte placeras på entréplanet. Endast möjlighet till 
matlagning behövs där. Detta bidrar till att etagelösningar kan utföras. Skulle 
kravet ställas att det måste vara på entréplanet kan planet bli stort till ytan och 
bostaden skulle få en annan karaktär. Om det inte placeras på entréplanet får 
personer med rörelsenedsättning svårt eller omöjligt att ta sig till köket såvida en 
anpassning inte utförs. Denna kategori skulle uteslutas från bostaden. 

Om ett krav ställs på att utslagsvasken ska vara i samma länga som spisen medför 
detta att köksöar blir svårare att utföra. En mindre utslagsvask kan tillföras på 
köksön men i vissa bostäder kanske inte ens denna får plats och då möjliggör detta 
krav inte en köksö. För en person som använder gånghjälpmedel eller har nedsatt 



Genomförande 

38 

funktion i armar och händer är denna åtgärd en trygghet då en säkrare förflyttning 
av t.ex. kokande potatisvatten kan utföras.   

Ställningstagandena som gjordes inför utformningen av det nya programmet är 
kanske inte alltid bättre för alla. Det som BBR förespråkar är mer av 
rekommendationer och anvisningar över hur något skall utföras. Någonstans 
skulle kanske ett skarpare ställningstagande behöva tas och en kommun skulle 
kunna ställa utökade krav. Jönköpings basutformningsprogram ska i dagsläget 
endast användas på kommunal mark vilket medför att det inte byggs för utökad 
tillgänglighet på annan mark i samma utsträckning. Andelen nyproducerade 
lägenheter är inte heller så stor om det jämförs med det befintliga beståndet. För 
att funktionsnedsatta ska få möjlighet att bosätta sig någonstans kan det anses 
rimligt att kommuner ställer högre krav på sin tomtmark för att på så sätt kunna 
erbjuda tillgängliga bostäder. Om det byggs på andra tomter är det upp till var och 
en att använda utökade krav och då kan den som bygger välja vilka av de utökade 
kraven som den själv anser rimliga att bygga efter.  

En viss nyansskillnad finns mellan krav och rekommendation i 
basutformningsprogrammet där rekommendationen inte är något som måste 
följas. Om vissa av de utökade kraven istället skulle läggas som en 
rekommendation finns en viss risk att det aldrig byggs efter dem. I dagens 
samhälle strävas det efter att bygga så yteffektivt som möjligt och om det finns en 
rekommendation som inte går att genomföra på grund av platsbrist så är det stor 
risk att den hoppas över. Tillgängliga bostäder blir då allt mer svåra att hitta.  

Den nya utformningen av basutformningsprogrammet är bara ett förslag och det 
är upp till beslutande instans att avgöra vad man vill ha med. Men en tanke kan 
väckas genom dessa skrivelser.
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4 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet med de olika frågeställningarna som utgångspunkt. 

 

4.1 Hur ser användandet av 

bostadsanpassningsbidraget i Jönköpings kommun ut? 

Till grund för svaret på denna frågeställning ligger kartläggningen av statistiken 
som förs av handläggarna av bostadsanpassningsbidraget på Jönköpings kommun.  

4.1.1 De sökande 

Bostadsanpassningsbidraget används främst av personer födda 1921-1940 det vill 
säga grovt räknas personer mellan 70 och 90 år. Andelen åldersgrupperna utgör 
varierar lite över åren, som mest är skillnaden sju procentenheter. En tendens som 
kan anas är att andelen sökande under 65 år ökar från 11 % år 2008 till 20 % år 
2012. I gengäld minskar gruppen 90-100åringar från 15 % år 2008 till 8 % år 2012. 

4.1.2 Åtgärderna 

De vanligaste åtgärderna är borttagning av trösklar, montering av tröskelramp 
samt installation av dörröppnare och spisvakt. Därefter följer montering av 
stödhandtag, trall på balkong och iordningställande av duschplats. Bland de 
mindre vanligare åtgärderna hittas montering av dragsnöre på dörr och 
påkörningsskydd samt ombyggnationer av kök och badrum. I bilaga 4 kan läsas 
hur många ur de olika åldersgrupperna som söker för respektive åtgärd. 

4.1.3 Byggnaderna 

Det äldsta huset är byggt på 1870-talet och det nyaste på 2000-talet. I det urval 
som gjorts går det inte att se ett generellt mönster bland vilka åldersgrupper som 
bor i vilka hus. Däremot kan man se att de flesta som söker 
bostadsanpassningsbidrag bor i hus byggda på 60-talet.  

4.1.4 Bättre för alla-ärenden 

Av de totalt 1894 ärendena är endast 19 från sökande i Bättre för alla-hus. Åldern 
på de som bor i Bättre för alla-hus varierar. Ärendena berör främst anpassningar 
av mer omfattande karaktär som ombyggnation av kök och badrum för person i 
rullstol. I två fastigheter har anpassningar gjorts av åtgärder som täcks av dagens 
basutformningsprogram.  
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4.2 Vilka av de vanligaste 

bostadsanpassningsåtgärderna i Jönköpings kommun 

skulle kunna undvikas genom ett förändrat 

basutformningsprogram? 

Till grund för svaret på denna frågeställning ligger dokumentanalysen av BBR och 
Jönköpings basutformningsprogram, litteraturstudien av material från äldre- och 
handikapporganisationer och utvärderingsmetoder samt komparation mellan 
utfallet av föregående frågeställning och innehållet i basutformningsprogrammet. 

4.2.1 Åtgärder som kan undvikas med ett basutformningsprogram 

Nedanstående åtgärder kan på sikt försvinna genom ett basutformningsprogram. 
Det är åtgärder som är rimliga att genomföra med avseende på att de kräver lite 
extraarbete i planerings- och/eller byggskedet och har positiv eller liten effekt på 
andra än de som har behov av den. Vidare är de relaterade till 
funktionsnedsättningar som är vanliga och/eller åldersrelaterade. 

• Borttagning av trösklar 
• Installation av dörröppnare  
• Montering av stödhandtag i hygienutrymme  
• Byte till ettgreppsblandare 
• Montering av extra ledstång 

Nedanstående åtgärder omfattas inte i dagens basutformningsprogram 

• Iordningställande av duschplats 
• Sändare till befintlig dörrautomatik 
• Installation av eluttag för laddning till elrullstol 
• Ugn placerad i arbetshöjd med sidohängd lucka 

4.2.2 Åtgärder som inte kan undvikas med ett basutformningsprogram 

Nedanstående åtgärder är inte rimliga att ha med i ett basutformningsprogram. 
Åtgärderna är relaterade till en specifik funktionsnedsättning eller ett individuellt 
behov, de beror också på hur sökandens bostad ser ut. Alternativt kan de ha stor 
negativ effekt för andra personer eller vara så pass lätta att genomföra i efterhand 
när behov uppstår att det inte är aktuellt att inkludera dem. 

• Installation av spisvakt 
• Montering av stödhandtag på annan plats än hygienrum 
• Breddning av dörr 
• Montering av trapphinder 
• Belysningsanpassning 
• Stols-/rullstolshiss 
• Köksanpassningar 
• Byte av spis 
• Borttagning av golv på diskbänksskåp 
• Badrumsanpassningar 
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• Byte av tvättställ 
• Byte/höjning av toalettstol 
• Installation av toadusch 
• Montering av olika låsanordningar 
• Montering av dragsnöre på dörr 
• Montering av påkörningsskydd 
• Borttagning av fast inredning 
• Montering av porttelefon eller kodlås på lägenhetsdörr 
• Åtgärder utomhus 
• Åtgärder relaterade till tidigare bostadsanpassning eller installation av 

hjälpmedel 
 

Nedanstående är åtgärder som inte platsar i ett basutformningsprogram för att 
behovet av dem med tiden borde försvinna tack vare nya byggregler. De kan dock 
behövas då avstegs på grund av särskilda skäl gjorts. 

• Montering av tröskelramp 
• Montering av ramp 
• Höjning av balkonggolv 
• Installation av rullstolsgarage 
• Flytt av tvättställ 

 

4.3 Hur skulle ett förändrat basutformningsprogram 

för Jönköpings kommun kunna se ut? 

Det skedde en utvärdering över resterande utökade krav inom programmet, vilka 
inte redan omfattats i bostadsanpassningsbidragets statistik. För utvärderingen om 
kravet fortfarande skulle kvarstå eller om det kunde plockas bort användes andra 
basutformningsprogram samt litteraturstudien som utgångspunkt. För utförligare 
resonemang kring varför vissa krav finns kvar eller ej hänvisas till bilaga 8. En 
omstrukturering bland kraven gjordes och de delades upp i olika kategorier så som 
allmän teknisk standard, rumsbunden standard samt utemiljö och entré. Underpunkterna 
gavs numrering för att lättare förstå vilket krav det pratas/skrivs om. För att se 
förslaget till det nya basutformningsprogrammet hänvisas till bilaga 9.  

Det nya programmet är endast en rekommendation till ett nytt 
basutformningsprogram och upp till högre instans att besluta om. Större delen av 
kraven ansågs tillföra det som krävs för att tillgängligheten skall vara än mer 
tillfredsställande och kraven anses inte sämre för någon. Programmet riktas till 
stor del till personer med någon typ av rörelsenedsättning. 

När det kommer till krav vilka generellt kräver större ytor, så som hygienrum och 
kök kan det utifrån olika synvinklar föras en diskussion över vilka som bör 
omfattas. Både för och nackdelar kan vägas mot varandra. En del krav skulle 
kunna läggas som rekommendation men risken finns att det inte byggs efter dem 
då. För det nya programmet har en vikt lagts vid att omfatta kraven så att även 
rullstolsburna får än större möjlighet att bo i bostäderna. 
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet, frågeställningarna, hur arbetet har gått samt hur väl de 
valda metoderna fungerat. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras syftet och målet med rapporten och en diskussion över om de 
uppfyllts eller inte. Vidare diskuteras frågeställningarna under respektive avsnitt. 

Syftet var att främja kvarboende genom ett förändrat basutformningsprogram. 

Ett delvis förändrat basutformningsprogram togs fram, dock insågs det att det 
nuvarande är relativt bra utformat med hänseende på vad statistiken visar. Detta 
bidrog till att den stora effekten som önskats av ett förändrat 
basutformningsprogram för att främja kvarboende inte blev lika stor. Den stora 
förändringen av programmet skedde genom att ge programmet en mer 
överskådlig karaktär där krav från BBR rensats ut och på så sätt förkortat 
programmet. Förhoppningsvis kan detta bidra till att fler, vilka inte bygger på 
kommunal mark, ser en vits med att använda sig av basutformningsprogrammet 
då kraven inte verkar vara lika många till antalet längre. Detta skulle på sikt i så fall 
främja kvarboende och syftet skulle uppfyllas. 

Målet var att ge en bild av hur användandet av bostadanpassningsbidraget ser ut 
samt att ta fram ett förslag till ett förändrat basutformningsprogram. 

Genom kartläggningen har användandet av bostadsanpassningsbidraget 
redovisats. Det statistiska resultatet samt litteraturstudien har legat till grund för 
utformning av ett nytt basutformningsprogram.  

5.1.1 Hur ser användandet av bostadsanpassningsbidraget i 
Jönköpings kommun ut? 

Att ge en bild av hur användandet av bostadsanpassningsbidraget ser ut var en del 
av målet. Detta utfördes genom en kartläggning av kommunens egen förda 
statistik vilket borde ge en korrekt bild. Resultaten visar på att det är främst äldre 
personer som använder bostadsanpassningsbidrag vilket stämmer överrens med 
litteraturstudierna.  

De vanligaste åtgärderna i kartläggningen stämmer relativt bra överrens med de på 
nationell nivå samt vad som redovisades i Rätt bostadsstandard istället för 
bostadsanpassning. Detta ger validitet åt det statistiska resultatet. Dock är det svårt 
att bedöma validiteten i ärendena då vi inte vet hur husen de sökande bor i ser ut. 
T.ex. vet vi inte hur höga trösklarna är, hur stora badrummen är eller om husen 
blivit ombyggda eller renoverade efter att de byggdes. Vissa av åtgärderna var även 
svåra att klargöra då få söker för dem. Hur många behöver t.ex. dubbla 
ledstänger? Om det beror på att de flesta hus redan har det eller att behovet av 
dem helt enkelt är litet är omöjligt att säga. Det statistiska resultatet ser ut på ett 
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sätt men frågan är om själva resultatet är representativt för hur det faktiskt ser ut i 
Jönköping. Detta är omöjligt att uttala sig om. En bild av hur 
bostadsanpassningsbidraget används är dock framtagen och det var, som sagt, en 
del av målet. 

Det är svårt att veta varför det i två av Bättre för alla-husen förekommer åtgärder 
vilka borde täckas av basutformningsprogrammet. En gissning är att något avsteg 
måste ha gjorts vid byggnationen. I de övriga fastigheterna visade resultatet endast 
på sådana åtgärder som är individuella anpassningar och dessa anpassningar kan 
inte byggas bort då de inte vore bättre för alla. Trots den lilla mängd Bättre för 
alla-hus som finns representerade i statistiken och om man räknar bort de två 
husen är det ändå betydelsefullt att se att basutformningsprogrammet verkar 
fungera så som det är tänkt. Ett basutformningsprogram kan minska behovet av 
bostadsanpassning vilket de i rapporten Rätt bostadsstandard istället för 
bostadsanpassning kommer fram till.  

5.1.2 Vilka av de vanligaste bostadsanpassningsåtgärderna i 
Jönköpings kommun skulle kunna undvikas genom ett förändrat 
basutformningsprogram? 

Vilka av de vanligaste åtgärderna som kan undvikas med ett 
basutformningsprogram har undersökts genom komparation och dokumentanalys. 
Resultatet överensstämmer med innehållet i andra basutformningsprogram. 
Litteraturstudien styrker vilka behov personer med olika funktionsnedsättningar 
har.  

5.1.3 Hur skulle ett förändrat basutformningsprogram för Jönköpings 
kommun kunna se ut? 

En del av målet var att ta fram ett förslag till ett förändrat 
basutformningsprogram. För att bestämma vilka åtgärder som skulle omfattas har 
en dokumentanalys samt litteraturstudie genomförts. Sammantaget är det 
synpunkter från tre olika typer av källor som bearbetats vilket borde ge reabilitet. 
Men att som student, utifrån det underlaget, bedöma vilka åtgärder som bör 
omfattas eller inte kan upplevas tunt. Det finns en stor sannolikhet att en person 
som jobbat med tillgänglighetsfrågor hade bedömt vissa punkter annorlunda. De 
får en annan verklighetsuppfattning av vad som fungerar eller inte ute i samhället. 
Resultatet hade kanske även sett annorlunda ut om rapporten genomförts av 
någon med en funktionsnedsättning, på grund av dennes egna erfarenheter. 
Personen hade kunnat tänka sig in i de olika situationerna på ett annat sätt än vad 
som är möjligt för någon som inte lever utifrån den personens förutsättningar. 
Antagligen hade det nya basutformningsprogrammet presenterats olika beroende 
på vad för funktionsnedsättning som personen hade haft då en synnedsatts 
upplevelser av hinder skiljer sig ifrån en rörelsenedsatts upplevelser.  

Större delen av de utökade kraven riktas till personer med rörelsenedsättning och 
framför allt till personer som använder någon form av gånghjälpmedel. Frågan 
man kan ställa sig är om det enbart är denna kategori det byggs för eller om det 
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finnas fler krav som inte framgår i det nuvarande basutformningsprogrammet? Då 
avgränsningen sattes till att det nya förslaget endast skulle innehålla det befintliga 
programmets krav, med visst tillägg i form av det som omfattades i 
bostadsanpassningsbidragets statistik, har frågan inte studerats närmre. Sett till 
litteraturstudien, över de andra funktionsnedsättningarna, finns det antagligen fler 
åtgärder som skulle kunna omfattas i ett basutformningsprogram. T.ex. är allergi 
en sådan funktionsnedsättning som inte nämns alls i Jönköpings 
basutformningsprogram och tillägg på åtgärder för funktionsnedsättningen skulle 
kunna studeras närmre. 

Vilka åtgärder som anses bättre för alla är till viss del en definitionsfråga. De krav 
som det tvistas om är oftast de krav som kräver större utrymmen. Avvägningen i 
denna rapport över om dessa krav ska vara krav eller om de kan vara en 
rekommendation kan anses hård. Alla krav som finns i det nya 
basutformningsprogrammet är inte bättre för alla men om de inte tas med blir de 
uteslutande för vissa personer. En annan avvägning än den som är gjord kan 
göras. 

Utifrån de förutsättningar vi som studenter besitter anser vi ändå att målet har 
uppfyllts, ett förslag till ett förändrat basutformningsprogram är framtaget. Att det 
hade sett annorlunda ut beroende på utformarens förutsättningar samt om 
avgränsningen satts annorlunda, går dock inte att komma ifrån. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Genom kartläggning hittades de mest återkommande åtgärderna. För att kunna 
redovisa och förstå statistiken optimalt kunde de förekommande åtgärderna 
studerats innan bearbetningen påbörjades så att man tydligare visste hur man 
skulle dela in dem. Men det är ett ganska omfattande arbete med tanke på att det 
var närmare två tusen ärenden som i så fall skulle studerats två gånger. 

Vidare kunde en avgränsning till att bara ha med hus byggda 2008 och framåt, 
vilket var det år de första Bättre för alla-husen stod klara, ha gjorts. På så sätt hade 
utfallet av Bättre för alla kanske kunnat ses tydligare.  

Det är även svårt att ge en korrekt bild av behovssituationen då personer troligtvis 
väljer bostad som i möjligaste mån uppfyller deras behov. På så sätt blir det ett 
bortfall jämfört med om de hade bott i ett hus med normalstandard avseende 
tillgängligheten. Vidare är det svårt att klargöra behovet av vissa åtgärder, främst i 
trapphus och i närmiljön utanför, t.ex. dubbla ledstänger och kontrastmarkeringar 
eftersom det är få som söker för det. Om det beror på att de flesta hus redan har 
det eller att behovet helt enkelt är litet är omöjligt att säga. 

Den stora mängden ärenden att bearbeta, genom att läsa och dra streck, medför 
säkert även några fel. Dock anses mängden vara tillräckligt stor för att ge en 
tillförlitlig bild. 

När en komparation utförs är det av stor vikt att det man jämför är av samma sak. 
I detta fall jämfördes åtgärderna i bostadsanpassningsbidraget med kraven i 
basutformningsprogrammet, vilka kan ses som åtgärder. Båda syftar till att 
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underlätta tillgänglighet. Ibland fanns svårigheter i att veta vad som ingick under 
åtgärderna i bostadsanpassningsbidraget då benämningen bara utgjordes av 
enstaka ord medan de i basutformningsprogrammet var hela förklarande 
meningar. I de fallen fick meningens syfte vara det som styrde. Helhetsupplevelsen 
är att metoden fungerade. 

De basutformningsprogram som utvaldes för närmre analys är inte säkert att de är 
representativa för alla basutformningsprogram i Sverige. Det som gick att få fram 
ur dem var vissa likheter samt vissa olikheter. Detta visar på att alla har ett 
tillgänglighetstänk men att det går att utföra på olika sätt och vissa anser att en del 
åtgärder är viktigare medan andra inte ens nämner något om dem.  

Att föra en diskussion över vad som bör omfattas i ett basutformningsprogram 
eller inte, endast utifrån vad som framgått ur litteraturstudien samt vad som 
omfattas i andra basutformningsprogram visar inte hela sanningen. Om detta hade 
kompletterats med intervju av personer som på olika sätt berörs av 
bostadsanpassningar hade det kanske visat på ett mer tillförlitligt underlag att 
bygga en diskussion på. Dock på grund av rapportens mindre omfattning hanns 
detta inte med. Hade det kompletterats med detta hade det nya 
basutformningsprogrammet blivit än mer tillförlitligt samt syftet hade stärkt 
ytterligare. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Den viktigaste slutsatsen är att basutformningsprogrammet i Jönköpings 
kommuns stämmer relativt väl överrens med de åtgärder som omfattas vid en 
bostadsanpassning vilka skulle kunna byggas från början. Lite justeringar går att 
utföra framför allt då det gäller upplägget av hur kraven presenteras. 

Största delen av statistiken som redovisats för bostadsanpassningsbidraget i 
Jönköping är representativ för Sveriges övriga kommuner. Detta leder till att alla 
kommuner har samma behov att fylla för att tillgängligheten ska bli än mer 
tillfredsställande. Ett bra utformat basutformningsprogram kan användas för att 
fler hinder byggs bort. Förslaget på det nya basutformningsprogramet innehåller 
krav men dessa är inte så många till antal att det skulle upplevas övermäktigt att 
bygga efter. En tendens kan ses i och med den statistik som förts över Bättre för 
alla-husen att programmet i dagsläget verkar fungera. 

Att enbart förankra ett basutformningsprogram gentemot åtgärder i 
bostadsanpassningsbidraget är inte enda vägen till ett fulländat 
basutformningsprogram. Fler aspekter borde tas med och för vidare arbete 
rekommenderas att t.ex. förankra det gentemot byggherrar, de utökade 
kostnaderna åtgärderna bidrar med samt om åtgärderna är möjliga att bygga efter 
eller ej. Åtgärder som skulle kunna tilläggas till följd av behov från olika 
funktionsnedsättningar t.ex. allergivänliga byggmaterial skulle även vara en 
intressant infallsvinkel. 

Ett arbete liknande detta skulle kunna genomföras men med avseende på åtgärder 
i förhållande till byggnadens ålder istället för sökandens ålder. 

En annan aspekt att jobba vidare med är hur basutformningsprogrammets positiva 
effekter skulle kunna förmedlas så att fler väljer att bygga efter det. 

När Bättre för alla funnits en längre tid kan en utvärdering lik denna genomföras, 
då på ett större underlag. Hur väl programmet fungerar d.v.s. minskar antalet 
anpassningar och söker personer enbart för åtgärder vilka inte omfattas av 
programmet etc. kan studeras.  

Vilka effekter Bättre för alla har på olika aktörer, på bostadens planlösning samt 
för de olika funktionsnedsättningarna skulle kunna studeras.
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3 Bättre för alla - basutformningsprogram 

Bättre för alla 

Förord 

Allmänt 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2006 att ut
ökade tillgänglighetskrav enligt ”Bättre för alla” ska 
tillämpas vid nybyggnation av bostäder som föregåtts 
av kommunala markanvisningar. 

”Bättre för alla” – utgåva 2-2011” är reviderad 
med hänsyn till nya versioner av Svensk Standard och 
Boverkets Byggregler. Layouten har ändrats för att 
göra materialet mera överskådligt. Smärre revideringar 
och förtydliganden har gjorts avseende krav på auto
matiska dörröppnare och stödhandtag i dusch. För 
bostäder för studerande mindre än 35 m2 godtages nu
mera normalnivå i hygienrum enligt SS 91 42 21:2006. 

Programmet föjer i huvudsak det som framtagits 
av Lunds kommun och tillämpas i fl era kommuner i 
Skåne. Ett stort tack till Lunds kommun som välvilligt 
ställt sitt material till förfogande. 

Den nya versionen har antagits av kommunfull
mäktige 2012-08-30. 

Begreppen basutformning/basanpassning: 
Numera används begreppet ”tillgänglighet och an
vändbarhet” i bygglagstiftningen i stället för ”Handi
kappanpassning”. Tillgänglighet och användbarhet 
ska vara en naturlig del i grundutförandet. Anpass
ning ger intrycket av speciella åtgärder i efterhand för 
personer med funktionsnedsättning. Därför benämns 
programmet som basutformningsprogram. 

De statliga kraven för hur byggnader vid nybygg
nad ska utformas för personer med funktionsnedsätt
ning fi nns i Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande 
förordning samt i föreskrifterna Boverkets Byggregler 
(BBR). 

En ur denna aspekt genomtänkt utformning, redan när 
husen byggs, innebär ökade möjligheter för den som 
drabbas av t.ex. nedsatt rörelseförmåga att bo kvar i 
sin bostad. En sådan basutformning innebär också att 
bostaden får bra förutsättningar att fungea som arbets
plats för vårdpersonal. Basutformningen minskar be
hovet av kostnadskrävande anpassningsåtgärder i 
efterhand när en funktionsnedsättning uppkommer. En 
basutformad bostad är naturligtvis inte sämre att bo i 
för den som inte ha någon funktionsnedsättning. 
Kommunfullmäktige har beslutat att vid nybyggnad 
ska basanpassning göras av bostäder varvid statens 
krav ska tolkas som det framgår av denna skrift 
”Bättre för alla” samt att utökade krav enligt skriften 
ska tillämpas. 

Beslutet innebär att ”Bättre för alla” med dess krav 
på åtgärder medföljer kommunala markanvisningar 
och framförs som villkor vid förhandling om exploate
ringsavtal. 

”Bättre för alla” överlämnas till projektörer, entre
prenörer och byggherrar. 

Basutformning innebär en kvalitetshöjning till för
hållandevis låg kostnad och gör bostäderna attraktiv
are. Det torde därför vara intressant för byggherrar att 
basutforma lägenheter även när avtal inte tecknas. 

Kraven enligt de statliga bestämmelserna enligt lag 
och BBR förutsätts väl kända. De ska givetvis tilläm
pas. ”Bättre för alla” anger de krav på anpassningsåt
gärder som kommunen har därutöver. Det har då inte 
kunnat undvikas att en del av statens krav anges även 
i ”Bättre för alla” men man måste ha klart för sig att 
inte samtliga statens krav anges i denna skrift. 

Basutformningsprogrammet baseras på Svensk 
Standard SS 91 42 21:2006 samt Boverkets byggregler 
(BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2011:6). 
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Definitioner och begrepp 
När begreppet ”tillgänglig” används i denna skrift 
avses ”tillgänglighet och användbarhet för per
soner med nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga”. 

BBR anger samhällets minimikrav på byggnader. 
Reglerna ska uppfyllas oberoende av om byggherren 
tecknat avtal om basanpassning eller ej. 

Denna skrift innehåller inte samtliga krav som 
kan ställas enligt BBR. 

Vid varje avsnitt fi nns hänvisning till relevanta före
skrifter i BBR. För ytterligare information se BBR 
(BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2011:6). 
Text som markeras med rött är antingen ett förtydli
gande av gällande krav eller en skärpning i förhållande 
till samhällets minimikrav. 

Utemiljö, tillgänglighet på tomt 
Gångvägar 

En tillgänglig gångväg ska där det är möjligt utformas 
utan nivåskillnader. Där nivåskillnader inte kan und
vikas ska de utjämnas med ramper. Gångytor ska ut
formas så att personer med nedsatt rörelse- eller orien
teringsförmåga kan ta sig fram och förfl ytta sig utan 
hjälp. Tillgängliga gångvägar ska vara lätta att följa, 
kunna särskiljas från möblerade ytor samt kunna 
användas som sammanhängande taktila och visuella 
ledstråk. 

Lutningar i gångvägar som lutar > 5 % och tar upp 
en nivåskillnad > 25 centimeter betraktas som ramp, 
se avsnitt Trappor och ramper. 

Minst en tillgänglig gångväg ska fi nnas mellan till
gängliga entréer till byggnader och målpunkterna: 

• 	 Bostadskomplement i andra byggnader 
• 	Parkeringsplatser 
• 	 Angöringsplatser för bilar 
• 	 Friytor (lekplatser, bollplaner, gemensamma
 uteplatser m.m.) 
• Allmänna gångvägar i anslutning till tomten 
(BBR 3:122, 3:1221, 8:91) 

Trappor och ramper 

Trappor: 
Varje trapplopp ska markeras med ljushetskontrast på 
minst 0,4 enheter enligt NCS (Natural Colour System) 
mot omgivande ytor. Markeringen kan ske genom att 
hela trappan ges en färg som kontrasterar mot övre 
och undre vilplan eller att nedersta plansteget och 
motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid 
översta sättsteget i varje trapplopp markeras. 

Ledstång ska alltid monteras. Trappor med minst tre 
steg ska ha ledstänger på båda sidor. 

Ledstänger ska fortsätta minst 30 cm förbi översta 
och nedersta trappsteget samt vara lätta att greppa 
om. Ledstängernas ändavslutningar utformas så att 
kläder inte riskerar att fastna. Ledstänger bör ha en 
kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. 

Ramper ska: 
• 	 Ha minst 2 m långa vilplan 
• 	 Ha en höjdskillnad på högst 0,5 m mellan 

vilplanen 
• 	 Ha en fri bredd på minst 1,3 m 
• 	 Ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd 
• 	 Ha ledstänger på båda sidor 
• 	 Luta högst 1:12. Helst bör rampen ha lutning 1:20 
• Kontrastmarkeras i rampens början och slut 
(BBR 3:1222, 3:1223, 8:2322, 8:91) 

Röd text är antingen förtydligande av gällande krav eller en skärpning i förhållande till samhällets minimikrav. 

Jönköping kommuns basutformningsprogram Bilaga 2



 

6 Bättre för alla - basutformningsprogram 

Parkering/angöring 

En angöringsplats för bilar ska fi nnas och parkerings
plats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas 
inom 25 m gångavstånd från tillgänglig entré. Möjliga 
parkeringsplatser ska redovisas på bygglovsritning. 

Parkeringsplatserna ska iordningsställas och vara 
klara att användas när behov fi nns. Eventuella bom
mar eller liknande som måste passeras för att nå par
keringsplatsen ska kunna öppnas från fordonet. 

Garage-/carportlängor: 5 % av platserna, dock minst 
en per länga, ska ha ett minsta breddmått på 3,6 m. 
(BBR 3:122) 

Bostadskomplement 

I bostadslägenhetens entré eller i dess närhet ska fi nnas 

låsbart utrymme för förvaring av barnvagnar, cyklar, 

utomhusrullstolar, rollatorer och liknande. Lämpliga 

storlekar på förråd enligt SS 914221:2006 sidan 13.
 
Förvaringsutrymmen, postboxar, tvättstugor, avfalls
utrymmen, sopnedkast och andra bostadskomplement
 
ska vara tillgängliga.
 
(BBR 3:148, 3:23) 


Avfallsanordningar 

I eller i anslutning till byggnader ska det fi nnas avfalls
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall 
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. 

För hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver 
lämnas ofta, får gångavståndet mellan byggnadens 
entréer och utrymmen eller anordningar för avfall 
inte överstiga 50 m. 
(BBR 3:422, 3:143) 

Lekplatser 

Lekplatser ska utformas och utrustas så att både barn
 
och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsför
måga kan använda lekplatsen. 

(PBL 3 kap 15§, BBR 8:93, BFS 2003:19 18§)
 

Vilplatser 

Fasta sittplatser som fi nns i anslutning till tillgängliga 
gångvägar, entréer och lekplatser ökar tillgängligheten 
för personer med nedsatt rörelseförmåga. Sådana 
sittplatser ska vara stadiga och försedda med ryggstöd 
och armstöd. Det bör fi nnas plats för rullstol eller 
rollator bredvid bänken. 
(BBR 3:122) 

Tillgänglighet till småhus 
Huvudentrén till radhus/kedjehus ska vara tillgänglig 
från början. 

I undantagsfall accepteras redovisning av hur till
gängligheten till huvudentréer i radhus/kedjehus kan 
tillgodoses, om det med enkla åtgärder i efterhand går 
att på tomten ordna en ramp. 

Friliggande småhus (enbostadshus): 
Tillgängligheten är tillgodosedd om det med enkla 
åtgärder i efterhand går att på tomten ordna en ramp 
till huvudentrén. Gäller även uteplatser och förråd 

För defi nitioner och hustyper: se sidan 13-14 
(BBR 3:132) 

Tillgänglighet till uteplats 
och förråd 
Uteplats och förråd ska utformas tillgängliga från 
början. 
(BBR 3:148) 

Tillgänglighet i fl erbostadshus, 
kommunikationsutrymmen 
Entréer till byggnader 

Huvudentréer i fl erbostadshus och dörrar i förfl ytt
ningsvägar som har förbindelse till trapphus med hiss, 
ska förses med dörrautomatik om de har dörrstängare 
eller är tunga. 

Röd text är antingen förtydligande av gällande krav eller en skärpning i förhållande till samhällets minimikrav. 
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7 Bättre för alla - basutformningsprogram 

Porttelefon/kodlås ska placeras så att den kan nås av 
person i rullstol. Övre knapprad bör inte sitta högre 
än 1,1 m över mark. Porttelefon ska vara försedd med 
någon form av visuell signal att svar erhållits. Display
baserade porttelefoner ska förses med skärmläsare så 
att personer med synnedsättning kan höra informatio
nen. 

Kodlås ska kombineras med nyckellås eller tags. 
(BBR 3:132, 3:143) 

Dörrar och portar 

Dörrar med dörrstängare, och tunga dörrar som ska 
vara tillgängliga, till t.ex. tvättstuga, soprum, lägen
hetsförråd och garage ska förses med dörrautomatik. 

Dörr- och portöppningar ska utformas utan nivå
skillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl 
behöver fi nnas en tröskel. En eventuell tröskel ska 
vara så låg som möjligt (max 25 mm) och fasas för 
att underlätta passage. 
(BBR 3:143, 8:22) 

Trappor 

Trappor ska förses med kontrastmarkeringar (se
 
sidan 5) så att personer med nedsatt synförmåga kan
 
uppfatta nivåskillnaderna. Trappor med minst tre
 
steg skall ha ledstänger eller motsvarande på båda
 
sidor. Trappor med färre än tre steg skall ha minst
 
en ledstång.
 

Ledstänger ska fortsätta minst 30 cm förbi översta
 
och nedersta trappsteget samt vara lätta att greppa
 
om. Ledstängernas ändavslutningar utformas så att
 
kläder inte riskerar att fastna.
 

Ledstänger bör ha en kontrasterande ljushet gentemot
 
omgivande ytor.
 
(BBR 8:232, 8:2322)
 

Ramper 

Ramper ska kontrastmarkeras i rampens början och 
slut samt ha ledstänger eller motsvarande på båda 
sidor. 
(BBR 3:1422, 8:2322) 

Hissar 

Hissar ska utformas så att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan 
använda dem. 

Byggherren ska vid upphandling tydligt ange att hissen 
ska uppfylla hissdirektivets tillgänglighetskrav och 
våra svenska krav på tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga. 
Hissar som uppfyller kraven fi nns i SS-EN 81-70 

Checklista 
• 	Dörrautomatik 
• 	 Dörrstängarknapp i hisskorg 
• 	 Ledstång på en sida 0,9 m ö.g (lämpligen på 

samma sida som manöverpanel) 
• 	 Spegel (typ backspegel) om hisskorgen inte medger 

vändning med rullstol 
• 	 ”registration feedback” (pipsignal vid knapp

tryckning) 
• 	 Knappar med kontrast mot omgivningen och 

upphöjd relief, minst 0,8 mm hög, utformning 
som upp- och nervänt V 

• 	 Knappmanövrering 2,5 – 5N 
• 	 Knapp entrévåning sticker ut ca 5 mm mer än 

övriga knappar 
• 	 Anropsknappar minst 0,5 m från hörn eller annat 

hinder 
• 	 Knappar i hisskorg minst 0,4 m från hörn 
• 	 Röst som talar om hissens position 
• 	 Visuell positionsvisning i hisskorg 1,6 – 1,8 m ö.g  

(alternativ en högt placerad och en lågt placerad) 
• 	 Ej bländande belysning 
• 	 Utvinklad manöverpanel , knappar inom intervallet 

900-1200 mm ö.g. 
• 	 Upplysning om vart man vänder sig för felanmälan 

på hiss ska finnas utanför hissar på varje våningsplan 

I byggnader >5 våningsplan ska hissen förses med 
fällsits, lämplig höjd 500 mm över golv. 
(BBR 3:144) 

Röd text är antingen förtydligande av gällande krav eller en skärpning i förhållande till samhällets minimikrav. 
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Orienterade skyltar 

Orienterade skyltar bör vara lättbegripliga och lätt
lästa, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämp
lig höjd så de kan läsas såväl av personer som an
vänder rullstol som av stående personer med nedsatt 
syn. Det ska vara möjligt för person i rullstol att 
komma nära intill skyltar. 
(BBR 3:1425) 

Tillgänglighet i bostad 
Bostad större än 55 kvm 

Bostäder med en bostadsarea större än 55 kvm ska 
utformas med hänsyn till det antal personer de är 
avsedda för. De ska dock alltid ha plats för en 
parsäng, enligt SS 914221: 2006 höjd nivå, i minst 
ett rum eller avskiljbar del av ett rum för sömn och 
vila. 
(BBR 3:222) 

Bostad om högst 55 kvm 

Bostäder med en bostadsarea om högst 55 kvm ska 
utformas med hänsyn till sin storlek. De behöver inte 
ha plats för parsäng. Minst en sängplats (enpersons
sovrum) enligt SS 914221: 2006 höjd nivå ska kunna 
ordnas. 
(BBR 3:223) 

Bostad om högst 35 kvm 

Inredningslängder för matlagning ska uppfylla 
SS 914221:2006 normalnivå. Betjäningsareor i 
hygienrum ska uppfylla SS 914221:2006 normalnivå. 
(BBR 3:226) 

Bostad i fl era plan 

I bostäder med fl era våningsplan ska entréplanet minst 
rymma 
• 	 Ett tillgängligt hygienrum 
• 	 Utrymme för minst en sängplats (enpersonssovrum) 

enligt SS 914221: 2006 höjd nivå 
• 	 Utrymme med inredning och utrustning för
 matlagning 
• 	 Utrymme för måltider 

• 	 Utrymme för sittgrupp 
• 	Tillgängligt entréutrymme 
• 	 Utrymme för förvaring, samt 
• 	 Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt 

om gemensam tvättstuga saknas 
(BBR 3:221, 3:147) 

Dörrar och trösklar 

Dörröppningar ska utformas utan nivåskillnader, 
om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver 
fi nnas en tröskel. En eventuell tröskel ska vara så låg 
som möjligt (max 25 mm) och fasas för att underlätta 
passage. Friutrymmen kring dörrar enligt 
SS 914221:2006 normalnivå. 
(BBR 8:22) 

Nivåskillnad mellan ytskikt 

Nivåskillnader vid t.ex. parkettgolv och klinkers ska 
utjämnas med låglutande övergångströsklar alternativt 
motsvarande spackling. 
(BBR 8:22) 

Hygienrum 

Minst ett tillgängligt hygienutrymme ska fi nnas på
 
entréplanet.
 

Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
 
utformas så att det lätt kan ordnas plats för med
hjälpare. Där ska också gå att ordna en separat
 
duschplats, om en sådan saknas från början. Hygien
rummet ska utformas med betjäningsareor enligt
 
SS 914221: 2006 höjd nivå.
 

Blandare ska vara ettgreppsblandare.
 
Stödhandtag bör monteras vid badkar/duschplats, 

alternativt kan förstärkning göras.
 
Förstärkningar ska även göras i väggar för att vid
 
behov kunna fl ytta duscharmatur, tvättställ, montera 

armstöd samt extra stödhandtag. 

Golvlutningen får ej överstiga 1:50.
 
Hygienrum bör förses med mjuk gummitröskel som 

kan passeras med rullstol och rollator.
 
(BBR 3:146, 6:5335, 8:22)
 

Röd text är antingen förtydligande av gällande krav eller en skärpning i förhållande till samhällets minimikrav. 
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Tvätt och tork 

Tvättmaskin och torktumlare ska kunna placeras 
bredvid varandra antingen i hygienrum eller i separat 
utrymme, om bostaden saknar tillgång till gemensam 
tvättstuga. Betjäningsareor enligt SS 914221: 2006 
normalnivå. Kombimaskin godtas i bostäder om högst 
55 kvm. 
Tvättmaskin och torktumlare/torkskåp får ej inkräkta 
på betjäningsareorna i hygienrum enligt ovan. 
(BBR 3:22, 3:221) 

Kök/matplats 

Köksinredning enligt SS 914221: 2006 höjd nivå (mått 
till vägg, fast inredning, bord = 1,3 m) 

Kyl och kyl/frys enligt SS 914221: 2006 normalnivå, 
det ska dock alltid fi nnas avlastningsyta i anslutning 
till kyl och frys. 

Utslagsvask ska placeras i samma inredningslängd 
som spisen. 

Rekommendation: Inredning förses från början med 
hällspis och inbyggnadsugn med sidohängd lucka och 
möjlighet till varierbar höjdplacering. 

Ugnen bör ha avställningsyta intill öppningssidan och 
en värmetålig utdragsskiva under ugn. 

Inredningslängder för matlagning: 

• 	 Bostad för 1 person högst 55 kvm (gäller ej boende 
för studerande): inredningslängder enligt 
SS 914221: 2006, normalnivå, bostad för 1 person 
högst 55 kvm 

• 	 Bostad för 2 personer: inredningslängder enligt 
SS 914221: 2006, normalnivå. 

• 	 Bostad för 3 - 4 personer: inredningslängder enligt 
SS 914221: 2006, normalnivå. 

• 	 Bostad för fl er än 4 personer: inredningslängder 
enligt SS 914221: 2006, normalnivå. 

(BBR 3:22, 3:223, 8:43) 

Passager / korridorer 

Raka passager enligt SS 914221: 2006, normalnivå. 
Passager där man ska kunna vända 90 grader, t.ex. 
genom dörr på långsidan enligt SS 914221: 2006, nor
malnivå om fritt passagemått i dörr är 900 mm. 
(BBR 3:143, 3:227) 

Klädkammare 

Enligt SS 914221: 2006, normalnivå, (högskåp alt
 
förråd/klädförvaring).
 
(BBR 3:22)
 

Förvaring i bostaden och i förråd 

Enligt SS 914221: 2006 sidan 13 
(BBR 3:23) 

Sovrum 

Enligt SS 914221: 2006, höjd nivå 
(BBR 3:22) 

Elinstallationer 

Strömbrytare ska vara lättmanövrerade för personer 
med nedsatt handfunktion och placeras med under
kant högst 1 meter över golv. 

Elcentral placeras med underkant 0,8 meter över golv. 

Några vägguttag per bostad ska placeras i anslutning 
till strömbrytare. 

Vägguttag vid kökets bänkskiva bör placeras 1,1 m 
över golv. 

Balkonger, takterrasser, uteplatser 

Balkonger, takterrasser och uteplatser ska vara till
gängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Om man (som t.ex. fuktskyddsåtgärd) önskar större 

nivåskillnad mot altan/balkong ska detta kompenseras 

med t.ex. trätrall. Räckeshöjd 1,1 m över trätrall.
 
Fönsterdörrar ska ha minst 800 mm fritt passagemått
 
med dörr öppen i 90 grader. Tröskelhöjd minimeras.
 

Rekommendation: Räcke på balkong/uteplats bör
 
vara genombrutet så att sittande person kan se ut/ner.
 
Balkong/uteplats bör ges ett minsta mått av 2100 x 

3000 mm. 

(BBR 3:146, 3:147, 82321)
 

Röd text är antingen förtydligande av gällande krav eller en skärpning i förhållande till samhällets minimikrav. 
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Exempel på funktionsmått 

Entré till byggnad 

Hygienrum 
Figurerna till höger nedan visar alternativutförande för ökad tillgänglighet vid WC 

45
0 
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Tvätt och tork 

Kök/matplats 

Utrymme för vändning med rullstol ska 
fi nnas i rummet. 

Tvättpelare accepteras inte, kombimaskin 
godtas i bostäder mindre än 55 kvm. 

14
00
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 Bättre för alla - basutformningsprogram 

Inredningslängder 

Bostad för 1 person <40kvm 

Bostad för 1 person <55 kvm 

Fri golvarea för kompletteringar 

Bostad för 3 – 4 personer 

Bostad för fler än 4 personer 

Sovrum 

Jönköping kommuns basutformningsprogram Bilaga 2
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Definitioner enligt TNC 95 (Plan- och byggtermer 1994) 

Flerbostadshus 
Bostadshus med minst tre bostadslägenheter (gräns
dragning mot småhus; se defi nitioner under småhus) 

Småhus 
Bostadshus som innehåller högst två bostads
lägenheter. Småhus kan vara dels enbostadshus, 
dels tvåbostadshus som är fristående eller samman
byggda i tomtgräns. 

Friliggande småhus 
Småhus som inte är sammanbyggt med hus på 
grannfastighet. 

Parhus 
Småhus som är sammanbyggda parvis i mellan
liggande tomtgräns. 

Radhus 
Småhus som ingår i en grupp bestående av minst tre 
hus som är direkt sammanbyggda med varandra i 
en rad. 

Kedjehus 
Småhus som ingår i en husgrupp där husen är 
sammanbyggda med varandra via garage, förråd 
eller annat biutrymme. 

Ramp 
Förbindelseled mellan olika nivåer bestående av 
sluttande plan. Ramper ska kunna användas av 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Ramper 
ska luta högst 1:12. 
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14 Bättre för alla - basutformningsprogram 

Exempel på hustyper 

Småhus, friliggande enbostadshus. Ramp i efterhand 

(på tomtmark).
 

Småhus, radhus, fl era enbostadshus på samma tomt.
 
Tillgänglig entré från början.
 

Småhus, friliggande tvåbostadshus. 

Bostäder i markplan tillgängliga från början.
 

Småhus, tvåbostadshus sammanbyggda i tomtgräns. 

Bostäder i markplan tillgängliga från början.
 

Flerbostadshus, bostadshus med minst tre lägenheter. 

Bostäder i markplan tillgängliga från början.
 

Flerbostadshus. 

Bostäder i markplan tillgängliga från början.
 

Flerbostadshus. Huvudentrén tillgänglig. 

Även andra entréer tillgängliga om det behövs för att 

nå bostadskomplement (målpunkter).
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Bilaga 3 Statistik om byggnaderna som bostadsanpassas 

Tabell över åldern på hus de sökande bor i. 

  

 

Diagram över vilka åldersgrupper som finns representerade i hus byggda på respektive årtionde. 

 

  

Födelseår 1870 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1900-1910 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

1911-1920 1 0 0 4 2 2 6 0 2 2 1 0

1921-1930 0 0 0 0 2 0 7 2 6 2 1 0

1931-1940 0 0 0 0 0 3 7 2 5 3 0 0

1941-1950 0 0 0 1 1 1 10 1 4 1 1 0

1951-1960 0 1 0 0 2 4 10 1 0 2 0 0

1961-1970 0 0 0 0 0 3 5 4 2 3 1 2

1971-1980 0 0 0 0 3 3 7 1 4 1 1 0

1981-1990 0 0 0 0 1 3 6 1 2 2 4 1

1991-2000 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0

Totalt: 1 1 1 5 12 22 59 13 26 16 9 3
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Bilaga 4 Statistik över bostadsanpassningsbidraget i Jönköpings kommun 
 
 

Här presenteras kompletterande statistik över användandet av bostadsanpassningsbidrag i 
Jönköpings kommun. 

 
Antal ärenden per år 
 

 
Övergripande åldersfördelning bland sökande av BAB. 
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Andelen respektive åldersgrupp utgör av totala mängden ärenden 

I åldersgrupperna 1900-1910, 1941-1950, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 och 1991-
2000 är variationen över åren tre procentenheter eller mindre. I övriga åldersgrupper är 
variationen upp till sju procentenheter. 

 

 
Antal ärenden per åldersgrupp bland boende i ordinära hus 
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Antal ärenden per åldersgrupp, 
ordinära 



Bilaga 4 

 

 
Antal ärenden per åldersgrupp bland boende i Bättre för alla-hus 
 

 

Tabell över hur många i respektive åldergrupp som söker bidrag för de olika åtgärderna. 
Den vänstra kolumnen visar antalet ärenden, den högra visar andelen ur varje åldersgrupp som söker för 
respektive åtgärd. Den gröna randen markerar gränsen för 65 år.  
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Antal ärenden per åldersgrupp, BFA 

Födelseår Trösklar Dörröppnare Spisvakt Trall på balkong Duschplats Tröskelramp Ramp Stödhandtag Dörrbreddning

1900-1910 2 40,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0

1911-1920 76 32,5 29 12,4 71 30,3 22 9,4 13 5,6 42 17,9 15 6,4 17 7,3 1 0,4

1921-1930 240 33,0 126 17,3 157 21,6 55 7,6 57 7,8 149 20,5 23 3,2 64 8,8 7 1,0

1931-1940 137 34,0 90 22,3 42 10,4 38 9,4 40 9,9 107 26,6 15 3,7 35 8,7 5 1,2

1941-1950 83 37,7 46 20,9 17 7,7 23 10,5 20 9,1 60 27,3 8 3,6 22 10,0 9 4,1

1951-1960 29 24,0 29 24,0 13 10,7 6 5,0 4 3,3 31 25,6 4 3,3 16 13,2 3 2,5

1961-1970 14 17,1 13 15,9 12 14,6 5 6,1 3 3,7 18 22,0 6 7,3 3 3,7 4 4,9

1971-1980 7 12,3 15 26,3 4 7,0 6 10,5 4 7,0 12 21,1 5 8,8 3 5,3 2 3,5

1981-1990 10 25,6 14 35,9 5 12,8 0 0,0 0 0,0 6 15,4 1 2,6 0 0,0 0 0,0

1991-2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Antal/ % av totalt sökta ärenden 598 31,6 363 19,2 321 16,9 156 8,2 141 7,4 426 22,5 77 4,1 161 8,5 31 1,6

% av personer födda före 1951 35,4 18,6 14,0 11,4 6,5 22,4 3,4 10,9 1,3

Födelseår Trapphinder Sändare Belysningsanpassning Stol-/rullstolshiss Blandare Ledstång Rollatorgarage Eluttag laddning

1900-1910 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1911-1920 2 0,9 15 6,4 5 2,1 3 1,3 0 0,0 2 0,9 0 0,0 0 0,0

1921-1930 11 1,5 45 6,2 16 2,2 9 1,2 9 1,2 8 1,1 5 0,7 7 1,0

1931-1940 2 0,5 15 3,7 5 1,2 9 2,2 11 2,7 5 1,2 8 2,0 16 4,0

1941-1950 9 4,1 8 3,6 1 0,5 7 3,2 5 2,3 4 1,8 11 5,0 11 5,0

1951-1960 4 3,3 7 5,8 0 0,0 1 0,8 3 2,5 7 5,8 2 1,7 9 7,4

1961-1970 0 0,0 3 3,7 3 3,7 1 1,2 4 4,9 0 0,0 1 1,2 2 2,4

1971-1980 1 1,8 3 5,3 1 1,8 1 1,8 5 8,8 1 1,8 3 5,3 2 3,5

1981-1990 1 2,6 1 2,6 2 5,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6

1991-2000 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0

Antal/ % av totalt sökta ärenden 31 1,6 97 5,1 33 1,7 31 1,6 37 2,0 27 1,4 31 1,6 48 2,5

% av personer födda före 1951 1,4 4,0 1,2 1,6 1,2 1,0 1,5 2,0

Födelseår Köksanpassningar Byte av spis Borttagn. diskbänkskåpÖvrigt kök Badanpassning Byte av tvättställ Byte/höjning av toa Toadusch Övrigt bad

1900-1910 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1911-1920 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1921-1930 1 0,1 2 0,3 1 0,1 0 0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1

1931-1940 1 0,2 0 0,0 1 0,2 2 0,5 1 0,2 2 0,5 2 0,5 5 1,2 1 0,2

1941-1950 0 0,0 3 1,4 1 0,5 1 0,5 3 1,4 2 0,9 0 0,0 4 1,8 3 1,4

1951-1960 4 3,3 1 0,8 1 0,8 2 1,7 1 0,8 1 0,8 2 1,7 3 2,5 2 1,7

1961-1970 4 4,9 1 1,2 1 1,2 0 0,0 2 2,4 2 2,4 1 1,2 5 6,1 3 3,7

1971-1980 3 5,3 1 1,8 0 0,0 2 3,5 4 7,0 2 3,5 4 7,0 4 7,0 2 3,5

1981-1990 2 5,1 1 2,6 1 2,6 1 2,6 4 10,3 0 0,0 1 2,6 1 2,6 0 0,0

1991-2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0

% av totalt sökta ärenden 15 0,8 9 0,5 6 0,3 8 0,4 18 1,0 11 0,6 11 0,6 24 1,3 12 0,6

% av personer födda <1951 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,6 0,3

Födelseår Låsanordningar Dragsnöre på dörr Borttagn. av fast inredningÖvriga byggtekniska åtgärderÅtgärder utomhus Påkörningsskydd Kodlås/porttelefon BABåtgärder

1900-1910 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1911-1920 1 0,4 1 0,4 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1921-1930 3 0,4 1 0,1 2 0,3 2 0,3 0 0,0 0 0,0 2 0,3 3 0,4

1931-1940 1 0,2 1 0,2 0 0,0 4 1,0 2 0,5 1 0,2 0 0,0 2 0,5

1941-1950 3 1,4 3 1,4 1 0,5 2 0,9 1 0,5 2 0,9 1 0,5 1 0,5

1951-1960 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,8 1 0,8 0 0,0 0 0,0 2 1,7

1961-1970 9 11,0 0 0,0 2 2,4 0 0,0 2 2,4 2 2,4 1 1,2 3 3,7

1971-1980 3 5,3 2 3,5 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 5,3

1981-1990 5 12,8 0 0,0 1 2,6 1 2,6 0 0,0 2 5,1 0 0,0 3 7,7

1991-2000 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

% av totalt sökta ärenden 25 1,3 9 0,5 8 0,4 11 0,6 6 0,3 7 0,4 4 0,2 17 0,9

% av personer födda <1951 0,5 0,4 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3
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Bilaga 5 Förklarande bilder till anpassningsåtgärder 
 

Nedan visas några förtydligande bilden till olika bostadsanpassningsåtgärder. 

 

 
Ettgreppsblandare76 (Jämför med 
tvågrepssblandare nedan) 

 
Tvågreppsblandare77 
  

 
Förlängd blandarspak78   

                                                 
76

 

http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstug

eblandare/fm-mattsson-ettgreppsblandare-9000-

krom 
77

 

http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstug

eblandare/fm-mattsson-tvagreppsblandare-krom 
78

 http://www.fmmattsson.se/Vard-

omsorg/Bad/9000E/Tvattstallsblandare-med-

lyftventil/Tvattstallsblandare-med-lang-bygelspak/ 

  
Stolhiss79  

 
Rullstolshiss80 

 
Rullstolsgarage81 

 

                                                 
79

 http://www.ajhkonsult.se/ajh/web.nsf/docs/flow-

2 
80

 

http://entre.stockholm.se/scripts/db/entre.dll/VisaM

eny?sidspec_id=216&css=d0*f0*t1*r0&sida=MET

ODIK%20BYGGNADSDELAR 
81

 http://www.dooman.se/default.asp?s=21 

http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstugeblandare/fm-mattsson-ettgreppsblandare-9000-krom
http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstugeblandare/fm-mattsson-ettgreppsblandare-9000-krom
http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstugeblandare/fm-mattsson-ettgreppsblandare-9000-krom
http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstugeblandare/fm-mattsson-tvagreppsblandare-krom
http://www.hemfint.se/tvattstugeprodukter/tvattstugeblandare/fm-mattsson-tvagreppsblandare-krom
http://www.fmmattsson.se/Vard-omsorg/Bad/9000E/Tvattstallsblandare-med-lyftventil/Tvattstallsblandare-med-lang-bygelspak/
http://www.fmmattsson.se/Vard-omsorg/Bad/9000E/Tvattstallsblandare-med-lyftventil/Tvattstallsblandare-med-lang-bygelspak/
http://www.fmmattsson.se/Vard-omsorg/Bad/9000E/Tvattstallsblandare-med-lyftventil/Tvattstallsblandare-med-lang-bygelspak/
http://www.ajhkonsult.se/ajh/web.nsf/docs/flow-2
http://www.ajhkonsult.se/ajh/web.nsf/docs/flow-2
http://entre.stockholm.se/scripts/db/entre.dll/VisaMeny?sidspec_id=216&css=d0*f0*t1*r0&sida=METODIK%20BYGGNADSDELAR
http://entre.stockholm.se/scripts/db/entre.dll/VisaMeny?sidspec_id=216&css=d0*f0*t1*r0&sida=METODIK%20BYGGNADSDELAR
http://entre.stockholm.se/scripts/db/entre.dll/VisaMeny?sidspec_id=216&css=d0*f0*t1*r0&sida=METODIK%20BYGGNADSDELAR
http://www.dooman.se/default.asp?s=21
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Tröskelramp samt trall på balkonggolv82 

 
Dragsnöre på dörr83 

 
Påkörningsskydd84 

 

                                                 
82

 http://www.mullsjo.se/sv/Start-Mullsjo-

Kommun/Bygga-bo-och-miljo/Bostadsanpassning1/ 
83

 http://www.spinalistips.se/tips-enkel-mekanisk-

dorrstangare-1319.html 
84

 

http://www.byggbasen.com/prod/avvisare__pakorni

ngsskydd/3647.html 

 
Höj-och sänkbart kök85 

 
Toadusch86

                                                 
85

 

http://www.granberg.se/care/index.php?language_i

d=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=704 
86

 

http://www.svancare.se/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=148&Itemid=112 

http://www.mullsjo.se/sv/Start-Mullsjo-Kommun/Bygga-bo-och-miljo/Bostadsanpassning1/
http://www.mullsjo.se/sv/Start-Mullsjo-Kommun/Bygga-bo-och-miljo/Bostadsanpassning1/
http://www.spinalistips.se/tips-enkel-mekanisk-dorrstangare-1319.html
http://www.spinalistips.se/tips-enkel-mekanisk-dorrstangare-1319.html
http://www.byggbasen.com/prod/avvisare__pakorningsskydd/3647.html
http://www.byggbasen.com/prod/avvisare__pakorningsskydd/3647.html
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=704
http://www.granberg.se/care/index.php?language_id=1&nav_id=3&kat_id=59&produkt_id=704
http://www.svancare.se/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=112
http://www.svancare.se/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=112
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Bilaga 6 Lathund över Jönköpings kommuns basutformningsprogram – de utökade 
kraven jämfört med BBR 

Parkering och Angöringsplats 

Möjliga parkeringsplatser för rörelsehindrades fordon ska redovisas på bygglovsritning.  

Parkeringsplatserna ska iordningsställas och vara klara att användas när behov finns.  

Eventuella bommar eller liknande som måste passeras för att nå parkeringsplatsen ska kunna öppnas 

från fordonet.  

 

Garage-/carportlängor: 5 % av platserna, dock minst en per länga, ska ha ett minsta breddmått på 3,6 

m. 

Bostadskomplement 

I bostadslägenhetens entré eller i dess närhet ska finnas låsbart utrymme för förvaring av 

barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande. 

(BBR 3:23) 

Avfallsanordningar 

För hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, får gångavståndet mellan byggnadens 

entréer och utrymmen eller anordningar för avfall inte överstiga 50 m. 

(BBR 3:422) 

Lekplatser 

Lekplatser ska utformas och utrustas så att både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga kan använda lekplatsen.  

(BFS 2003:19 18§) 

Vilplatser 

Sittplatser ska vara stadiga och försedda med ryggstöd och armstöd. Det bör finnas plats för rullstol 

eller rollator bredvid bänken. 

(BBR 3:122) 

Tillgänglighet till uteplats och förråd  

Uteplats och förråd ska utformas tillgängliga från början. 

(BBR 3:148, 3:146) 

Tillgänglighet i flerbostadshus, kommunikationsutrymmen 

Entréer till byggnader 

Huvudentréer i flerbostadshus och dörrar i förflyttningsvägar som har förbindelse till trapphus med 

hiss, ska förses med dörrautomatik om de har dörrstängare eller är tunga.  

Porttelefon/kodlås ska placeras så att den kan nås av person i rullstol. Övre knapprad bör inte sitta 

högre än 1,1 m över mark. Porttelefon ska vara försedd med någon form av visuell signal att svar 

erhållits. Displaybaserade porttelefoner ska förses med skärmläsare så att personer med 

synnedsättning kan höra informationen.  

Kodlås ska kombineras med nyckellås eller tags. 

(BBR 3:143) 
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Dörrar och portar 

Dörrar med dörrstängare, och tunga dörrar som ska vara tillgängliga, till t.ex. tvättstuga, soprum, 

lägenhetsförråd och garage ska förses med dörrautomatik.  

Dörr- och portöppningar ska utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl 

behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel ska vara så låg som möjligt (max 25 mm) och fasas för 

att underlätta passage. 

(BBR 3:143, 8:22) 

Trappor  

Varje trapplopp ska markeras med ljushetskontrast på minst 0,4 enheter enligt NCS (Natural Colour 

System) mot omgivande ytor.  

(BBR 3:1223, 3:1423, 8:91, 8:232) 

Ledstång ska alltid monteras. Trappor med minst tre steg ska ha ledstänger eller motsvarande på 

båda sidor. Trappor med färre än tre steg ska ha minst en ledstång. 

(BBR 8:91, 8:2322) 

Ledstänger ska fortsätta minst 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget. Ledstängernas 

ändavslutningar utformas så att kläder inte riskerar att fastna. 

(BBR 8:2322) 

Ramper 

Lutningar i gångvägar som lutar > 5 % och tar upp en nivåskillnad > 25 cm betraktas som ramp.  

Ska ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. 

Ska kontrastmarkeras i rampens början och slut. 

(BBR 8:91, 8:2322, 3:1223, 3:1423) 

Hissar 

Byggherren ska vid upphandling tydligt ange att hissen ska uppfylla hissdirektivets tillgänglighetskrav 

och våra svenska krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.  

(BBR 3:144) 

I byggnader >5 våningsplan ska hissen förses med fällsits, lämplig höjd 500 mm över golv. 

Orienterade skyltar 

Det ska vara möjligt för person i rullstol att komma nära intill skyltar. 

(BBR 3:1425) 

Tillgänglighet i bostad 

Bostad större än 55 kvm 

Ska alltid ha plats för en parsäng, enligt SS 914221: 2006 höjd nivå, i minst ett rum eller avskiljbar del 

av ett rum för sömn och vila. 

(BBR 3:222) 
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Bostad om högst 55 kvm 

Minst en sängplats (enpersonssovrum) enligt SS 914221: 2006 höjd nivå ska kunna ordnas. 

(BBR 3:223) 

Bostad om högst 35 kvm 
Inredningslängder för matlagning ska uppfylla SS 914221:2006 normalnivå. Betjäningsareor i 
hygienrum ska uppfylla SS 914221:2006 normalnivå. 
(BBR 3:226) 
 
Bostad i flera plan 
I bostäder med flera våningsplan ska entréplanet minst rymma 
• Utrymme för minst en sängplats (enpersonssovrum) enligt SS 914221: 2006 höjd nivå  
• Utrymme med inredning och utrustning för matlagning 
• Tillgängligt entréutrymme 
(BBR 3:221) 
Dörrar och trösklar 

Dörröppningar ska utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver 

finnas en tröskel. En eventuell tröskel ska vara så låg som möjligt (max 25 mm) och fasas för att 

underlätta passage.  

(BBR 8:22) 

Nivåskillnad mellan ytskikt 

Nivåskillnader vid t.ex. parkettgolv och klinkers ska utjämnas med låglutande övergångströsklar 

alternativt motsvarande spackling. 

(BBR 8:22) 

Hygienrum 

Hygienrummet ska utformas med betjäningsareor enligt SS 914221: 2006 höjd nivå. 

Blandare ska vara ettgreppsblandare. Stödhandtag bör monteras vid badkar/duschplats, alternativt 

kan förstärkning göras. Förstärkningar ska även göras i väggar för att vid behov kunna flytta 

duscharmatur, tvättställ, montera armstöd samt extra stödhandtag. 

Golvlutningen får ej överstiga 1:50. Hygienrum bör förses med mjuk gummitröskel som kan passeras 

med rullstol och rollator. 

(BBR 3:146, 6:5335, 8:22) 

Tvätt och tork 

Kombimaskin godtas i bostäder om högst 55 kvm.  

Kök/matplats 

Köksinredning enligt SS 914221: 2006 höjd nivå (mått till vägg, fast inredning, bord = 1,3 m) 

Kyl och kyl/frys enligt SS 914221: 2006 normalnivå, det ska dock alltid finnas avlastningsyta i 

anslutning till kyl och frys 

(BBR 3:22) 

Utslagsvask ska placeras i samma inredningslängd som spisen. 

(BBR 8:43) 

Rekommendation: Inredning förses från början med hällspis och inbyggnadsugn med sidohängd lucka 

och möjlighet till varierbar höjdplacering.  

Ugnen bör ha avställningsyta intill öppningssidan och en värmetålig utdragsskiva under ugn.  
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Passager / korridorer 

Passager där man ska kunna vända 90 grader, t.ex. genom dörr på långsidan enligt SS 914221: 2006, 

normalnivå om fritt passagemått i dörr är 900 mm.  

(BBR 3:143) 

Sovrum 

Enligt SS 914221: 2006, höjd nivå 

(BBR 3:22) 

Elinstallationer  

Strömbrytare ska vara lättmanövrerade för personer med nedsatt handfunktion och placeras med 

underkant högst 1 meter över golv.  

Elcentral placeras med underkant 0,8 meter över golv.  

Några vägguttag per bostad ska placeras i anslutning till strömbrytare.  

Vägguttag vid kökets bänkskiva bör placeras 1,1 m över golv. 

Balkonger, takterrasser, uteplatser 

Om man (som t.ex. fuktskyddsåtgärd) önskar större nivåskillnad mot altan/balkong ska detta 

kompenseras med t.ex. trätrall. Räckeshöjd 1,1 m över trätrall. Fönsterdörrar ska ha minst 800 mm 

fritt passagemått med dörr öppen i 90 grader. Tröskelhöjd ska minimeras. 

(BBR 8:2321, 8:22) 

Rekommendation: Räcke på balkong/uteplats bör vara genombrutet så att sittande person kan se 

ut/ner. Balkong/uteplats bör ges ett minsta mått av 2100 x 3000 mm.  

(BBR 3:146, 8:2321) 
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Bilaga 7 Komparation mellan åtgärderna i BAB och basutformningsprogram  

I detta avsnitt förs ett mer detaljerat resonemang om vilka åtgärder som kan finnas med i 
ett basutformningsprogram. Resonemanget har stöd i Enabler, basutformningsprogram 
och resultatet från litteraturstudien. Det är författarnas egna ställningstaganden om 
åtgärderna ska vara med eller inte. 

Åtgärder som omfattas av dagens basutformningsprogram 

Borttagning av trösklar är en åtgärd som kan försvinna med ett basutformningsprogram. 
Det är många som söker för borttagning av trösklar i och med en åldersrelaterad 
rörelsenedsättning. Det påverkar personer som är blinda, personer med synnedsättning, 
balanssvårighet, nedsatt koordinationsförmåga och personer som är beroende av 
gånghjälpmedel eller är rullstolsburna. Det är inte negativt för någon utan 
funktionsnedsättning men gör en stor skillnad för många som har en. Det är enkelt att 
åtgärda i bygg/planeringsskedet.  

Installation av dörröppnare är en åtgärd som kan försvinna med ett 
basutformningsprogram. Det är positivt för alla med en funktionsnedsättning utom syn- 
och kognitiva nedsättningar Det är även positivt för personer som inte har en 
funktionsnedsättning t.ex. om man bär på tunga matkassar eller kör en barnvagn. Man 
bör tänka på utformningen så att det fungerar för personen med kognitiv 
funktionsnedsättning, synnedsättning och blinda. Dörröppnare ska finnas på tunga dörrar 
som ska vara tillgängliga och dörrar med dörrstängare. 

Stödhandtag i hygienutrymmet omnämns i dagens program i form av att de bör monteras 
vid badkar/duschplats eller att förstärkning kan göras i vägg. Det är en åtgärd som passar 
i ett basutformningsprogram. 
Avsaknad av stödhandtag påverkar personer med nedsatt koordinationsförmåga, olika 
rörelsenedsättningar och nedsatt uthållighet. Det kan dessutom vara positivt för personer 
utan funktionsnedsättning eftersom badkar många gånger är hala och ett stödhandtag 
underlättar och minskar risken för olyckor när man tar sig upp ur badet.  

Behovet av att byta till ettgreppsblandare i efterhand skulle kunna försvinna i och med ett 
basutformningsprogram. Det påverkar personer med nedsatt funktion i armarna och som 
använder gånghjälpmedel.  Det är inte negativt för någon och är dessutom lättare att ställa 
in önskvärd temperatur på vattnet och det räcker med en hand fri. Förlängd disklådsspak är 
inte något majoriteten av befolkningen drar nytta av och platsar således inte i ett 
basutformningsprogram. 

Montering av extra ledstång är en åtgärd som skulle kunna försvinna i och med ett 
basutformningsprogram. Det påverkar bland annat blinda, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, nedsatt uthållighet eller balanssvårigheter. Det är enkelt att göra i byggskedet 
och kan även vara en fördel för personer som inte har en funktionsnedsättning t.ex. om 
man går i trappan och är trött eller tillfälligt har skadat knäet. Det är viktigt att ledstången 
i innersväng är i ett och samma stycke och att ledstängerna fortsätter förbi trappans slut. 
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Åtgärder bland bostadsanpassningsärendena som inte omfattas av dagens 
basutformningsprogram eller BBR.  

Ett resonemang förs över huruvida de bör omfattas i ett nytt basutformningsprogram 
eller inte. 

Att välja en duschplats istället för badkar vid produktion innebär inte mer arbete. Man 
skulle därför kunna göra ändringen att badrum ska utformas med duschplats från början. 
Det skulle vara positivt för många, inte bara funktionsnedsatta. Det är många som inte 
använder sina badkar till annat än att duscha i. Dessutom innebär de hög halkrisk och tar 
mer plats än en duschhörna.  

Spisvakter är inte rimligt att ha med i ett basutformningsprogram. Det påverkar enbart 
personer med nedsatt kognitiv förmåga. Spisvakt är inte en byggteknisk åtgärd och är 
enkelt att göra i efterhand. Det är inte bättre för alla det blir t.ex. svårare att göra långkok 
och att baka bröd. 

Stödhandtag på annan plats än i badrummet är svårt att planera för i form av förstärkning 
eftersom deras placering både vad gäller höjd och plats i bostaden varierar. Det är inte 
rimligt att montera flera stödhandtag i en bostad innan man vet om någon med behovet 
av det överhuvudtaget flyttar in. Det är en försämring för alla som inte behöver det i och 
med att de är i vägen och det blir svårare att möblera. Det är därmed inte rimligt att det 
ska omfattas i ett basutformningsprogram. 

Behovet av sändare till befintlig dörrautomatik skulle kunna försvinna med ett 
basutformningsprogram beroende på vilken typ av dörröppnare som väljs. Dörröppnaren 
bör fungera för alla inte enbart den som sökt bostadsanpassningsbidrag. Annars blir det 
negativt för övriga boende i huset eftersom en dörr med automatik oftast blir tyngre än en 
dörr utan. 

Installering av eluttag till laddning av elrullstol är en åtgärd som skulle kunna försvinna med 
ett nytt basutformningsprogram. Det innebär inte mycket extrajobb i byggskedet och 
medför inga negativa effekter för personer utan funktionsnedsättningar kanske tvärtom 
positiva att man kan ladda ett verktyg eller dylikt i förrådet. Å andra sidan är det enkelt att 
göra i efterhand varför detta läggs som en rekommendation. 

Behovet av belysningsanpassningar kan inte försvinna med ett basutformningsprogram. Det 
drabbar endast personer med synnedsättning och är negativt för övriga. Det är lätt att 
göra i efterhand. 

Trapphinder är inte rimligt att ha med i ett basutformningsprogram. Det är endast personer 
i rullstol eller med rollator som har behovet av det och medför inte någon positiv effekt 
för andra. Det är enkelt att göra i efterhand. 

Behovet av stol-/rullstolshissar kommer kvarstå eftersom inte alla byggnader byggs med 
hiss. Det är inget behov majoriteten av befolkningen har och bör därför inte vara i ett 
basutformningsprogram.  

Köksanpassningar är något som inte kan inkluderas i ett basutformningsprogram. Generellt 
sett är de är utformade efter personer i rullstol eller med andra individuella behov och 
skulle innebära en försämring för majoriteten av befolkningen. 
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Byte av spis är något som inte kan omfattas av ett basutformningsprogram då behoven är 
individuella. Däremot att ugnen placeras i arbetshöjd och har sidohängd lucka skulle 
kunna omfattas i ett nytt basutformningsprogram eftersom det idag kan anses vara 
standard87 och är en fördel för många då man slipper böja ryggen och minskar risken för 
brännskador.  

Borttagning av golv på diskbänksskåp kan inte omfattas av ett basutformningsprogram då det 
endast är personer i rullstol som har behov av det och är en nackdel för andra. Det är 
dessutom enkelt att göra i efterhand. 

Badanpassningar, byte av tvättställ, byte/höjning av toalett och installation av toadusch är något som 
oftast görs till personer i rullstol eller personer som av ändra skäl behöver mycket 
utrymme eller speciell utrustning t.ex. höj- och sänkbart handfat, högre toalettstol eller att 
handfat med vinklingsbara konsoler.88 Det är inget generellt behov och ska därför inte 
vara med i ett basutformningsprogram. 

Låsanordningar påverkar personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det är inget som 
platsar i ett basutformningsprogram då det är en nackdel för de flesta andra och 
utformningen av låsanordningar varierar beroende på den sökandes individuella behov.  

Dragsnöre på dörr påverkar personer med nedsatt funktion i armar och nedsatt uthållighet. 
Det är en åtgärd som är enkel att göra i efterhand, inte medför en positiv effekt för övriga 
personer och därför inte platsar i ett basutformningsprogram. 

Dörrbreddning Standardbredd 800mm gäller redan i BBR. Behöver man bredare 
dörröppningar anses detta vara ett individuellt behov och inget som gemene man 
behöver. Därför bör det inte omfattas av ett nytt basutformningsprogram. 

Borttagning av fast inredning är svårt att säga om det ska finnas med eller redan omfattas då 
det inte är känt hur bostäderna ser ut. Dock ska alla bostäder byggas efter standardkrav så 
Enabler får antas gälla de äldre husen under standardkrav eller hos personer som har extra 
behov av stora ytor/svängrum. Går inte att generellt säga att all fast inredning ska bort så 
det hamnar inte i ett nytt basutformningsprogram. 

Endast personer med gånghjälpmedel eller i rullstol har behov av påkörningsskydd. Det ska 
därför inte finnas med i ett basutformningsprogram.  

BABåtgärder ska inte heller finnas med i ett basutformningsprogram eftersom de är 
relaterade till en tidigare gjord anpassning och andra inte har behov av dem. 

 

Nedanstående åtgärder bland bostadsanpassningsärendena är sådana som generellt sett 
borde försvinna med tiden med tanke på nyare byggregler. Undantaget är tillfällen då 
avsteg från kraven gjorts av särskilda skäl.  

Tröskelramp ska inte vara med i ett basutformningsprogram eftersom det är en åtgärd som 
görs endast då nivåskillnader inte kan utjämnas. Enligt Bättre för alla och BBR ska 
respektive bör ”dörr- och portöppningar utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. 
fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel”. 

                                                 
87

 Karin Steen, Bostadsanpassningsbidragshandläggare Jönköpings kommun, mailkontakt, 2013-04-22 
88

 Karin Steen, Bostadsanpassningsbidragshandläggare Jönköpings kommun, mailkontakt, 2013-04-22 
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Trall på balkonggolv behöver inte vara med i ett basutformningsprogram eftersom 
nivåskillnader enligt BBR ska utjämnas om det inte finns särskilda skäl. 

Behovet av ramp försvinner i och med att miljöer och byggnader om möjligt ska utformas 
utan nivåskillnader. ”Där nivåskillnader […] inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas 
med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa.”89 

Flytt av tvättställ eller byte till ett mindre kan ske i äldre badrum med mindre utrymme. 
Behovet av det borde försvinna i och med nya krav på ytor i badrum. 

Behovet av att bygga om utrymmen till rullstolsgarage eller ställa upp mobila garage skulle 
minska med tiden. I BBR står reglerat att det i bostadens närhet ska finnas utrymme för 
förvaring av rullstolar, rollatorer och dylikt. 

 
 

                                                 

89 Boverket, 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, 
http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-
bbr/bbr-19/bfs-2011-26-3.pdf (Hämtad 2013-04-22) 

http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-3.pdf
http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-3.pdf
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Bilaga 8 Dokumentanalys av de utökade kraven i basutformningsprogrammet 
 

För att kunna ge ett förslag på ett förändrat basutformningsprogram behöver de utökade 
kraven, vilka inte redan omfattas i bostadsanpassningsbidragets statistik, gås igenom. På 
ställen där alla basutformningsprogram omnämnts syftas på de fem 
basutformningsprogram vika är skrivna om i litteraturstudien. Nedan presenteras 
resonemang kring de olika meningarna/åtgärderna om de bör omfattas i ett nytt 
basutformningsprogram eller inte. Resonemanget har stöd i Enabler, 
basutformningsprogram och resultatet från litteraturstudien. Det är författarnas egna 
ställningstaganden om åtgärderna ska vara med eller inte. 

Att möjliga parkeringsplatser för rörelsehindrades fordon ska redovisas på bygglovsritning medför i 
princip ingen extra kostnad. Det är enkelt att göra och garanterar att parkeringsplatser för 
funktionsnedsatta blir möjligt. Åtgärden ska finnas kvar men med en ordändring från 
rörelsehindrade till rörelsenedsatta. Med meningen efter, parkeringsplatserna ska 
iordningsställas och vara klara att användas när behov finns, menas i princip att platserna ska vara 
så färdiga att det bara går att sätta upp en skylt att de används. Dock kan platsen användas 
till annat innan någon med behov av en större parkeringsplats önskar nyttja den. Till 
första meningen skulle därför ett nytt tillägg kunna göras, och iordningställas under byggtiden, 
då det är huvudbudskapet som andra meningen förmedlar. 

Eventuella bommar eller liknande som måste passeras för att nå parkeringsplatsen ska kunna öppnas 
från fordonet. Detta skulle underlätta för dem med någon form av rörelsenedsättning och är 
inte sämre för någon. Åtgärden ska stå kvar. 

Nästkommande krav lyder att garage-/carportlängor: 5 % av platserna, dock minst en per länga, 
ska ha ett minsta breddmått på 3,6 m. För att undvika misstolkning kommer dock minst en per 
länga att tas bort. Om garage-/carportlängor anläggs i flera små längor istället för en 
sammanhängande kan skrivelsen vara misstolkande. Dock kan tilläggas att den person 
som utför placeringen av var de större platserna skall placeras bör tänka till så att de 
placeras så nära bostäderna som möjligt. Procentsatsen är representativ för hur många 
som har någon form av rörelsenedsättning. I litteraturstudien angavs sex procent.  

Det finns reglerat i BBR om utrymme för förvaring av rullstolar, rullatorer m.m. I 
basutformningsprogrammet är skrivelsen i bostadslägenhetens entré eller i dess närhet ska finnas 
låsbart utrymme för förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande. Enda 
tillägget är låsbart. I statistiken kan utläsas att många får låsbara skåp till laddning av 
elrullstolar vilket tyder på att behovet av låsbart finns. Åtgärden kan knappast vara negativ 
för någon annan och den är lätt att planera för men omständlig att göra i efterhand. 
Åtgärden kommer att stå kvar. 

För hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, får gångavståndet mellan byggnadens 
entréer och utrymmen eller anordningar för avfall inte överstiga 50 m. Som angetts innan finns detta 
med i alla basutformningsprogram dock med nyansskillnader. Allt från att vägen ska vara 
tillgänglig till att vara max 50 m samt max 25 m. Sopor är något som inte lämnas så ofta 
och i BBR omnämns det som att gångavståndet inte bör vara längre än 50 m. Att skärpa 
kravet till att det inte får vara längre än 50 m anses därför rimligt. Begränsas det till 25 m 
skulle vissa innegårdar täckas med väl många sophus och möjligheten för sopbilen att 
komma nära skulle försvåras. 
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Att lekplatser ska utformas och utrustas så att både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan använda lekplatsen omnämns inte i något annat program. I BBR står 
det ”bör” utformas vilket anses räcka.  

Sittplatser ska vara stadiga och försedda med ryggstöd och armstöd. Det enda tillägget, gentemot 
BBR i denna mening är att sittplatserna ska vara stadiga. Åtgärden kommer ej att tas med 
då resten omnämns i BBR. Att det bör finnas plats för rullstol eller rollator bredvid bänken är en 
åtgärd som anses bättre för flera. Det skulle bl.a. underlätta för den med barnvagn. 
Åtgärden omnämns även i Kungälvs basutformningsprogram. Den får stå kvar som en 
rekommendation. 

Att uteplats och förråd ska utformas tillgängliga från början finns nästintill reglerat i BBR så när 
som på orden förråd och från början. Från början kan man kanske förstå själv men 
tillägget förråd står inte reglerat på detta sätt i BBR. Att förråd ska vara tillgängliga 
underlättar för alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte, och åtgärden kommer därför 
finnas kvar. 

Porttelefon/kodlås ska placeras så att den kan nås av person i rullstol. Övre knapprad bör inte sitta 
högre än 1,1 m över mark. Denna åtgärd omnämns i litteraturstudien samt alla program, dock 
med en variation i höjdled. Meningen kommer att kvarstå. Enligt Enabler är det viktigt 
utifrån rörelsenedsattas perspektiv. Den får dock inte placeras för högt för då ser inte en 
rullstolsburen, samtidigt som en för låg placering är svår för de som har svårt att huka sig. 
Någonstans mellan 0,7-1,2 m ger Enabler. Skulle en säker placering utföras hamnar den i 
intervallet 0,8-1,1 m vilket även är det mått som anges i Helsingborgs 
basutformningsprogram. Då vinklade paneler används bör dessa placeras i nedre delen av 
detta intervall. Detta läggs till som en rekommendation.  

Att porttelefon ska vara försedd med någon form av visuell signal att svar erhållits nämns i de flesta 
basutformningsprogram. Åtgärden är inte heller sämre för någon vilket talar för att den 
bör omfattas. En annan åtgärd är att displaybaserade porttelefoner ska förses med skärmläsare så 
att personer med synnedsättning kan höra informationen. Den omnämns inte i något annat 
basutformningsprogram dock i litteraturstudien. Kravet kommer att kvarstå. 

Kodlås ska kombineras med nyckellås eller tags påverkar framför allt de som har en 
synnedsättning eller kognitiv nedsättning. Åtgärden finns med i alla program och anses 
bättre för alla. Ett styrkande argument kan vara också ifall kodlåset tillfälligt slutar 
fungera. Detta medför att den bör omfattas.  

Risken att en synnedsatt eller en med kognitiv funktionsnedsättning inte uppmärksammar 
ett hinder, ökar i och med att kontrastmarkeringar inte finns. I trappor är det extra 
känsligt då balansen kan rubbas och det kan leda till fall om personen inte skulle 
uppmärksamma trappstegen. I Jönköpings basutformningsprogram finns åtgärden med 
genom att varje trapplopp ska markeras med ljushetskontrast på minst 0,4 enheter enligt NCS 
(Natural Colour System) mot omgivande ytor. Meningen får stå kvar. 

Något som kan underlätta för en rörelsenedsatt är om det på en ramp finns ledstänger eller 
motsvarande på båda sidor. Personen behöver då inte tappa balansen eller kan på så sätt 
enklare leda sig uppåt/nedåt. Dock är lutningen på ramper mellan 1:20 till 1:12 vilket i 
praktiken inte blir särskilt brant. På många ställen borde ett räcke vara tillräckligt. Kravet 
ändras till en rekommendation. Att en ramp ska kontrastmarkeras i rampens början och slut 



Bilaga 8 

 

följer av samma argument som för trappor. Dock innebär en snubbling på en ramp inte 
lika hög risk för att slå sig så som vid en trappa men kravet kommer att stå kvar. 

Byggherren ska vid upphandling tydligt ange att hissen ska uppfylla hissdirektivets tillgänglighetskrav och 
våra svenska krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Att en hiss ska vara tillgänglighetsanpassad står redan i BBR. Varför 
byggherren tydligt ska ange detta ses bara som en påminnelse till byggherren och inget 
krav. Denne får ändå stå konsekvensen för merkostnaden om den inte är påläst.  

En åtgärd som omnämns i alla program är att en fällsits bör placeras i en hisskorg. Detta 
underlättar för en del av personerna med nedsatt rörelseförmåga. I Jönköpings program 
lyder skrivelsen i byggnader >5 våningsplan ska hissen förses med fällsits, lämplig höjd 500 mm över 
golv. I de andra programmen ska det finnas i alla hissar oavsett hur många våningar hissen 
överbryggar. En sittplats i en hiss är bättre för många vilket bidrar till att åtgärden 
kommer att omfattas i alla hissar oavsett våningshöjd. 

Skrivelsen att det ska vara möjligt för person i rullstol att komma nära intill skyltar omnämns 
redan i BBR dock med ett ”bör”. Hela kapitel 3:1425 i BBR handlar om skyltar och tas 
enbart denna åtgärd med skulle även de andra ändras från ett ”bör” till ett ”ska” då de 
anses lika relevanta. Eftersom det redan omnämns i BBR kommer den inte att tas med i 
det nya basutformningsprogrammet. 

Då antalet hemtjänsttjänster ökar behöver arbetsmiljön i hemmet ses över än mer. Ett 
mått för att få plats att t.ex. vända en person i en säng är 0,8 m vid sängens sida. Enligt 
höjd nivå i standarden finns detta mått. En bostad större än 55 kvm ska alltid ha plats för en 
parsäng, enligt SS 914221: 2006 höjd nivå, i minst ett rum eller avskiljbar del av ett rum för sömn och 
vila och detta kommer att stå kvar. Det gäller även för en bostad om högst 55 kvm att 
minst en sängplats (enpersonssovrum) enligt SS 914221: 2006 höjd nivå ska kunna ordnas. 

I bostäder med flera våningsplan ska entréplanet minst rymma utrymme för minst en sängplats 
(enpersonssovrum) enligt SS 914221: 2006 höjd nivå, utrymme med inredning och utrustning för 
matlagning samt tillgängligt entréutrymme. Vad beträffar sängplatsen så gäller samma som 
ovan. I BBR står det att ett entréutrymme ska finnas och med en hänvisning till 
standarden. Entréutrymmet enligt standarden är tillgänglig alltså är detta bara ett 
förtydligande gentemot de krav som står, och kommer därför inte omfattas. För 
utrymmet med inredning och utrustning av matlagning gäller något annat. I BBR 
omnämns endast att det ska finnas möjlighet till matlagning och med en möjlighet skulle 
en tolkning på ett helt kök kanske inte omfattas. Det går att komma runt kraven varför 
detta måste stå kvar i basutformningsprogrammet.  

 
BBR talar för att nivåskillnader inte bör förekomma. I de fall nivåskillnader inte kan 
undvikas måste det lösas på lämpligt sätt. Därför är skrivelsen nivåskillnader vid t.ex. 
parkettgolv och klinkers ska utjämnas med låglutande övergångströsklar alternativt motsvarande 
spackling bra formulerad och kommer att stå kvar i programmet. 

Åter igen krävs det större utrymmen då hemtjänstens personal ska kunna utföra 
förflyttningar av en rörelsenedsatt person. Mått i hygienrummet skrevs i litteraturstudien 
och ett hygienrum enligt höjd nivå möjliggör detta. Därför anses skrivelsen hygienrummet 
ska utformas med betjäningsareor enligt SS 914221: 2006 höjd nivå viktig att ha kvar. Ett 
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hygienrum enligt höjd nivå medför även en enkel vändning med rullstol. Lägenheter om 
högst 35 kvm är undantagna, på grund av platsbrist, och behöver dock endast utföras 
enligt standardens normalnivå.  

Från statistiken fås att stödhandtags placering är svår att förutsäga och tvättställ flyttas, 
men inte i så stor omfattning. Dock kan förstärkningar behövas för att kunna ändra 
uppställning i badrum då en viss uppställning enligt höjd nivå medför tillräckliga 
arbetsytor då två personal behövs. Denna mening att förstärkningar ska göras i väggar för att 
vid behov kunna flytta duscharmatur, tvättställ, montera armstöd samt extra stödhandtag läggs därför 
som en rekommendation. 

En annan åtgärd som anses bra särskilt för dem med balanssvårigheter är att golven inte 
lutar för mycket. I duschutrymmet måste en viss lutning finnas för att det inte ska uppstå 
fuktskador, till följd av att vattnet inte rinner undan, dock går lutningen att begränsa. 
Många basutformningsprogram har skrivit att lutningen inte får överstiga 1:50, vilket i 
BBR benämns som bör ej överstiga 1:50. Denna lilla justering från ett ”bör” till ett ”får 
ej” anses rimlig och skulle kunna underlätta för fler. Alltså får skrivningen golvlutningen får 
ej överstiga 1:50 finnas kvar. 

Att få ha en kombimaskin som både kan tvätta och torktumla har fördelen att den tar upp 
mindre plats. Nackdelen är att den har lägre kapacitet vilket gör att för ett större hushåll 
fungerar den inte. Därför är skrivelsen kombimaskin godtas i bostäder om högst 55 kvm bra 
formulerad. 

För en bostad om högst 35 kvm räcker det om inredningslängder för matlagning uppfyller 
normalnivå. Detta på grund av platsbrist. 

Köksinredning enligt SS 914221: 2006 höjd nivå (mått till vägg, fast inredning, bord = 1,3 m) anses 
vara ett bra mått för bostäder. För att en rullstol ska kunna vända krävs 1,3 m. 
Normalnivå i standarden utgör måttet 1,2 m och önskas en vändningsradie måste t.ex. 
några underskåp plockas bort. Genom att höja kravet behöver inte skåp plockas bort.  

En avlastningsyta i anslutning till en kyl och frys underlättar för alla. Åtgärden är även 
omnämnd i alla andra basutformningsprogram vilket även medför att den får vara kvar. 
Kyl och kyl/frys enligt SS 914221: 2006 normalnivå, det ska dock alltid finnas avlastningsyta i 
anslutning till kyl och frys. 

Utslagsvask ska placeras i samma inredningslängd som spisen är ytterligare ett krav som kommer 
att finnas med. I BBR benämns den med ”bör”. En vanlig typ av skållningsskador utgörs 
av när man ska flytta kastrullen med kokande vatten. Om en person dessutom har en 
rörelsenedsättning, vilket gör att personen kan tappa balansen, endast använder en arm 
eller sitter i rullstol, utgör denna förflyttning en stor fara.  

Rekommendationen att ugnen bör ha avställningsyta intill öppningssidan och en värmetålig 
utdragsskiva under ugn får stå kvar som en rekommendation då åtgärden är bättre för alla.  

Meningen passager där man ska kunna vända 90 grader, t.ex. genom dörr på långsidan enligt SS 
914221: 2006, normalnivå om fritt passagemått i dörr är 900 mm är svårtydd. För att förtydliga 
omformuleras den till passager där man ska kunna vända 90 grader, t.ex. genom dörr på långsidan 
enligt SS 914221: 2006, kan utgöras av normalnivå om fritt passagemått i dörr är 900 mm. 
Huvudbudskapet är i alla fall att om en bredare dörr används, 800 mm är normalkravet 
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och 900 mm det utökade måttet, så behöver passagen endast utgöras av 1200 mm vilket 
är normalkravet. Åter igen är detta för att medföra större manöverytor vilket anses bra. 
Meningen kommer att stå kvar. 

Det är inte svårt att förstå att alla basutformningsprogram har med att strömbrytare ska vara 

lättmanövrerade för personer med nedsatt handfunktion och placeras med underkant högst 1 

meter över golv. Dock skiljer sig höjden marginellt beroende på varifrån på strömbrytaren 

måttet utgår ifrån. Denna åtgärd underlättar för både barn som rörelsenedsatta och är inte 

sämre för någon. Att däremot några vägguttag per bostad ska placeras i anslutning till 

strömbrytare känns inte helt relevant. Antagligen är det höjden man vill åt och inte att de ska 

sitta bredvid strömbrytaren. Meningen kommer att kvarstå men omformuleras till att några 
vägguttag per bostad placeras med underkant högst 1 meter över golv.  
 

Att en elcentral placeras med underkant 0,8 meter över golv anses rimlig. Det medför att den 

bl.a. blir lättare att nå för person i rullstol samt alla som enkelt måste kunna se vad som hänt, 

vilket reglage som har slagits av eller liknande. Dock kan ett tillägg på att den borde vara 

låsbar anses rimlig då elcentralen placerats på en höjd vilken kan nås av barn. 

 

Vägguttag vid kökets bänkskiva bör placeras 1,1 m över golv är också en åtgärd vilken 

omfattas i så gott som alla basutformningsprogram. Placeringen varierar dock mellan 1,0–1,1 

m. Denna placering medför att person i rullstol når, samt höjning och sänkning av skåp 

möjliggörs. Meningen kommer att finnas kvar. 

Om man (som t.ex. fuktskyddsåtgärd) önskar större nivåskillnad mot altan/balkong ska detta 
kompenseras med t.ex. trätrall. Denna åtgärd kommer att omfattas på grund av att den 
återkommer frekvent i bostadsanpassningsbidragets statistik. Ett förtydligande är att 
räckeshöjd 1,1 m över trätrall ska beaktas. Annars skulle räckeskravet enligt BBR vara 1,1 m 
över grundkonstruktion. Detta förtydligande kommer att stå kvar. 

Åtgärden att fönsterdörrar ska ha minst 800 mm fritt passagemått med dörr öppen i 90 grader har 
enda tillägget, fönster, gentemot BBR. I BBR anges standarden vilken föreskriver 800 mm 
passagemått på dörrar ut till balkong/uteplats. Om det är en fönsterdörr eller en dörr är 
det likväl en dörr vilken ska medge passage. Detta anses vara en åtgärd vilken redan 
omfattas i lag och kommer därför inte att tas med.  

Rekommendationerna att räcke på balkong/uteplats bör vara genombrutet så att sittande person 
kan se ut/ner och balkong/uteplats bör ges ett minsta mått av 2100 x 3000 mm är bra då de inte är 
negativa för någon. Åtgärderna omnämns till viss del i andra basutformningsprogram, i 
vissa som rekommendation och i något som krav. I det nya basutformningsprogrammet 
kommer dessa finnas som rekommendationer. 
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1.2 Elinstallationer ____________________________________________________________ 2 

2 RUMSBUNDEN STANDARD ______________________________________________________ 2 

2.1 Kök _____________________________________________________________________ 2 

2.2 Hygienrum _______________________________________________________________ 3 

2.3 Tvätt ____________________________________________________________________ 3 

2.4 Sovrum__________________________________________________________________ 3 

2.5 Passage/Korridor __________________________________________________________ 3 

2.6 Balkonger/uteplatser_______________________________________________________ 4 

3 UTEMILJÖ OCH ENTRÉ __________________________________________________________ 4 

3.1 Angöring och biluppställning _________________________________________________ 4 

3.2 Ramp inom- och utomhus ___________________________________________________ 4 

3.3 Trappor _________________________________________________________________ 4 

3.4 Dörrar och portar _________________________________________________________ 5 

3.5 Entré/trapphus ___________________________________________________________ 5 

3.6 Hiss ____________________________________________________________________ 5 

3.7 Avfall ___________________________________________________________________ 5 

3.8 Förråd __________________________________________________________________ 5 

3.9 Vilplats __________________________________________________________________ 5 
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1 ALLMÄN TEKNISK STANDARD 

1.1 Nivåskillnader 

1.1.1 Dörr- och portöppningar ska utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller 

klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel ska vara så låg som möjligt (max 25 

mm) och fasas för att underlätta passage. 

(BBR 8:22) 

1.1.2 Nivåskillnader vid t.ex. parkettgolv och klinkers ska utjämnas med låglutande 

övergångströsklar alternativt motsvarande spackling. 

(BBR 8:22) 

1.2 Elinstallationer 

1.2.1 Strömbrytare ska vara lättmanövrerade för personer med nedsatt handfunktion och placeras 

med underkant högst 1 meter över golv. 

1.2.2 Några vägguttag per bostad placeras med underkant högst 1 meter över golv.  

1.2.3 En låsbar elcentral placeras med underkant 0,8 meter över golv 

1.2.4 Vägguttag vid kökets bänkskiva bör placeras 1,1 m över golv. 

2 RUMSBUNDEN STANDARD 

2.1 Kök 

Inredningslängder för matlagning behöver i bostad om högst 35 kvm endast uppfylla SS 914221:2006 

normalnivå. 

(BBR 3:226) 

2.1.1 Köksinredning ska utformas enligt SS 914221: 2006 höjd nivå (mått till vägg, fast inredning, 

bord = 1,3 m) 

(BBR 3:22) 

2.1.2 Kyl och kyl/frys ska utformas enligt SS 914221: 2006 normalnivå, det ska dock alltid finnas 

avlastningsyta i anslutning till kyl och frys 

(BBR 3:22) 

2.1.3 Utslagsvask ska placeras i samma inredningslängd som spisen. 

(BBR 8:43) 

2.1.4 Inredningen förses från början med hällspis och ugn i arbetshöjd. 

2.1.5 I bostäder med flera våningsplan ska entréplanet minst rymma utrymme med inredning och 

utrustning för matlagning  

(BBR 3:221) 
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Rekommendation: Ugnsluckan bör vara sidohängd och under ugnen bör finnas en värmetålig 

utdragsskiva. Avställningsyta bör finnas intill ugnen. 

2.2 Hygienrum 

2.2.1 Hygienrummet ska utformas med betjäningsareor enligt SS 914221: 2006 höjd nivå.  

(Detta gäller för bostäder större än 35 kvm.) 

(BBR 3:22, 3:146) 

2.2.2 Stödhandtag ska monteras vid badkar/duschplats, alternativt kan förstärkning göras.  

2.2.3 Golvlutningen får ej överstiga 1:50. 

(BBR 6:5335) 

 

Rekommendation: Hygienutrymmet bör utföras med duschplats från början. 

Förstärkningar bör göras i väggar för att vid behov kunna flytta duscharmatur, tvättställ, montera 

armstöd samt extra stödhandtag. 

Blandare bör vara ettgreppsblandare. 

Hygienrum bör förses med mjuk gummitröskel som kan passeras med rullstol och rollator. 

2.3 Tvätt 

2.3.1 Kombimaskin godtas i bostäder om högst 55 kvm. 

2.4 Sovrum 

Sovrum i bostad om högst 35 kvm enligt BBR. (BBR 3:226) 

2.4.1 I bostad om högst 55 kvm ska minst en sängplats (enpersonssovrum) enligt SS 914221: 2006 

höjd nivå kunna ordnas. 

(BBR 3:223) 

2.4.2 Bostad större än 55 kvm ska alltid ha plats för en parsäng, enligt SS 914221: 2006 höjd nivå, i 

minst ett rum eller avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. 

(BBR 3:222) 

2.4.3 I bostäder med flera våningsplan ska entréplanet minst ha utrymme för en sängplats 

(enpersonssovrum) enligt SS 914221: 2006 höjd nivå. 

(BBR 3:221) 

2.5 Passage/Korridor 

2.5.1 Passager där man ska kunna vända 90 grader, t.ex. genom dörr på långsidan enligt SS 

914221: 2006, kan utgöras av normalnivå om fritt passagemått i dörr är 900 mm.  

(BBR 3:143) 
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2.6 Balkonger/uteplatser 

2.6.1 Tröskelhöjd ska minimeras. Om man (som t.ex. fuktskyddsåtgärd) önskar större nivåskillnad 

mot altan/balkong ska detta kompenseras med t.ex. trätrall.  

(BBR 8:2321, 8:22) 

2.6.2 Räckeshöjd ska vara 1,1 m över trätrall.  

(BBR 8:2321)  

 

Rekommendation: Räcke på balkong/uteplats bör vara genombrutet så att sittande person kan se 

ut/ner. Balkong/uteplats bör ges ett minsta mått av 2100 x 3000 mm.  

3 UTEMILJÖ OCH ENTRÉ 

3.1 Angöring och biluppställning 

3.1.1 Möjliga parkeringsplatser för rörelsenedsattas fordon ska redovisas på bygglovsritning och 

iordningställas under byggtiden. 

3.1.2 Eventuella bommar eller liknande som måste passeras för att nå parkeringsplatsen ska kunna 

öppnas från fordonet.  

3.1.3 För garage-/carportlängor gäller att 5 % av platserna ska ha ett minsta breddmått på 3,6 m. 

3.2 Ramp inom- och utomhus 

Lutningar i gångvägar som lutar > 5 % och tar upp en nivåskillnad > 25 cm betraktas som ramp. 

3.2.1 Ska kontrastmarkeras i rampens början och slut.  

(BBR 3:1223, 3:1423) 

Rekommendation: En ramp bör ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. (BBR 8:91, 8:2322) 

3.3 Trappor 

3.3.1 Varje trapplopp ska markeras med ljushetskontrast på minst 0,4 enheter enligt NCS (Natural 

Colour System) mot omgivande ytor.  

(BBR 3:1223, 3:1423, 8:232) 

3.3.2 Ledstång ska alltid monteras.  

(BBR 8:91) 

3.3.3 Trappor med minst tre steg ska ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. Trappor med 

färre än tre steg skall ha minst en ledstång. 

(BBR 8:91, 8:2322) 

3.3.4 Ledstänger ska fortsätta minst 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget.  

(BBR 8:2322) 
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3.4 Dörrar och portar 

3.4.1 Dörrar med dörrstängare, och tunga dörrar som ska vara tillgängliga, till t.ex. entré, 

tvättstuga, soprum, lägenhetsförråd, hiss och garage ska förses med dörrautomatik. Även 

dörrar i förflyttningsvägar som har förbindelse till trapphus med hiss, ska förses med 

dörrautomatik om de har dörrstängare eller är tunga. 

(BBR 3:143) 

3.5 Entré/trapphus 

3.5.1 Porttelefon/kodlås ska placeras så att den kan nås av person i rullstol och övre knappraden 

bör inte sitta högre än 1,1 m över mark. 

3.5.2 Porttelefon ska vara försedd med någon form av visuell signal att svar erhållits. 

3.5.3 Kodlås ska kombineras med nyckellås eller tags. 

(BBR 3:143) 

3.5.4 Displaybaserade porttelefoner ska förses med skärmläsare så att personer med 

synnedsättning kan höra informationen. 

 

Rekommendation: Vinklade manöverdon är enklare att se för personer i rullstol, synnedsatta och 

oböjliga personer. De bör placeras i nedre delen av intervallet 0,8-1,1 m. 

 

3.6 Hiss 

3.6.1 Hissen ska förses med fällsits, lämplig höjd 500 mm över golv. 

3.7 Avfall 

3.7.1 För hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, får inte gångavståndet mellan 

byggnadens entréer och utrymmen eller anordningar för avfall överstiga 50 m. 

(BBR 3:422) 

3.8 Förråd 

3.8.1 I bostadslägenhetens entré eller i dess närhet ska finnas låsbart utrymme för förvaring av 

barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande. 

(BBR 3:23) 

3.8.2 Förråd ska utformas tillgängliga från början.  

(BBR 3:146, 3:148) 

 

Rekommendation: Förråd bör förses med ett eluttag för att möjliggöra laddning av elrullstol. 

3.9 Vilplats 

Rekommendation: Det bör finnas plats för rullstol eller rollator bredvid bänk. 
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