
En åldrande befolkning ställer krav på 
tillgängliga bostäder som möjliggör kvar- 
boende (Jensfelt & Sandström, 2010; Äldre-
boende delegationen, 2008). Den fysiska 
tillgängligheten i det befintliga bostadsbe-
ståndet är av stor betydelse för möjligheten 
att bo kvar i sin bostad och för att leva ett 
självständigt liv (Äldreboende delegatio-
nen, 2008). Kvarboende anses viktigt för 
äldre personer då det stöder personens 
vanor, roller, aktivitet och delaktighet trots 
begränsningar orsakade av sjukdomar och 
hög ålder (Gitlin, 2003). Om äldre personer 
inte kan utföra sina dagliga aktiviteter till 
följd av en icke tillfredsställande boendemil-
jö, kan kraven på service- och vårdinsatser 
från samhället öka. Olika tekniska lösningar 
anses kunna bidra till äldre personers 
självständighet och underlätta kvarboende 
genom att bidra till tillgänglighet och boen-
dekvalitet (SKL, 2005; SOU, 2003:91). Tekni-
ska lösningar kan dock samtidigt innebära 
utmaningar [udfordringer) för många äldre. 

Projektet bo viTal 
I Norrköpings kommun har den demo-
grafiska utvecklingen, med ett ökat antal 
äldre invånare, medfört att insatser för öka 
möjligheten till kvarboende i högre åldrar 
intensifierats. Projektet BO VITAL genom-
fördes 2011-2013 för att öka kännedom 
om, och användandet av, kvarboende-
främjande teknikstöd hos äldre personer 
(80 år och äldre) samt deras anhöriga. 
Dessutom skulle fastighetsägare inom 
kommunen bli mer medvetna om möj-
ligheterna med, och i ökad utsträckning 
erbjuda, kvarboendefrämjande produkter 
och anpassningsåtgärder (Carlsson, 2011). 
För att uppnå detta genomfördes en gene-
rell tillgänglighetsanpassning i ett flerbo-
stadshus och en visningsmiljö byggdes upp 
där olika teknikstöd, tekniska innovationer 
och lösningar presenterades.

Tillgänglighetsforskning 
Tillgänglighet beskrivs som mötet mellan 
personens/gruppens funktionella kapacitet 
och den design och de krav som finns i den 
fysiska miljön (Iwarsson & Ståhl, 2003). 
Inom tillgänglighetsforskning är den ekolo-
giska teorin om åldrande (Ecological theory 
of ageing) en av de mest använda (Iwars-
son et al., 2006; Iwarsson, 2012; Lawton, 
1986; Nahemow, 2000; Scheidt & Windley, 
2006). Den subjektiva tolkningen av miljön 
påverkar hur människor beter sig. Beteen-
det påverkas även av individens kompetens 

och miljöns krav (Scheidt & Windley, 2006). 
Lawtons docility hypotes innebär att per-
soner med lägre kompetens, till exempel 
gamla sköra personer, är mer benägna 
att uppleva svårigheter i miljön på grund 
av krav från omgivningen. Detta samband 
mellan individens förmågor och miljöns 
eller omgivningens krav kallas ofta person 
– environment fit (Iwarsson, 2004; Scheidt 
& Windley, 2006). För att minska gapet 
mellan personens förmågor och miljöns 
krav och därigenom öka tillgängligheten 
kan tekniska lösningar eller anpassningar 
användas.

De största tillgänglighetsproblemen 
återfinns vanligen i bostädernas närmsta 
utemiljö (Werngren-Elgström et al., 2008), 

och orsakas vanligen av brist på ledstänger 
vid entrétrappor (Rantakokko et al., 2013). 
Andra vanliga problem är höga trottoar-
kanter, dåligt belysta gångytor, instabila 
och oregelbundna gångytor, plötsliga 
nivåskillnader eller andra säkerhetsrisker 
som inte är markerade, samt få sittplat-
ser (Iwarsson, 2005; Iwarsson et al., 2006; 
Rantakokko et al., 2013). Vid entréer är 
det vanligt med höga trappsteg, trösklar 
och entrétrappor, litet eller inget vilplan 
utanför entrén samt dörrar som inte kan 
ställas i öppet läge (Iwarsson et al., 2006; 
Rantakokko et al., 2013). 

Tillgänglighetsanpassningar utförs 
bland annat för att möjliggöra för personer 
att bo kvar i det egna hemmet. Anpass-
ningen bidrar till samhällsnytta genom 
att möjliggöra för de äldre att bo kvar 
hemma så länge som möjligt och därmed 
minska kostnaderna för äldreomsorg 
inklusive hälso- och sjukvård (Petersson, 
2009). Två tredjedelar av de som beviljas 
bostadsanpassningsbidrag är 85 år och 
äldre (Boverket, 2013). Vanligen genomförs 
tillgänglighetsanpassningar för en individ 
och inte generellt för alla boende i en 
fastighet. Den vanligaste anpassningen i 
flerbostadshus byggda år 1995 eller senare 
är justering av trösklar, följt av uppsättning 
av stödhandtag, montering av ramper och 
anpassning av dörrar, exempelvis instal-
lation av dörrautomatik. 

Syftet med denna artikel är att utifrån 
erfarenheter från projektet BO VITAL 
beskriva tillfredställelse med tre tekniska 
produkter samt en generell bostadsanpas-
sning avsedda att underlätta kvarboende 
för äldre personer.

Metod och material
Produktutvärdering
Tre tekniska produkter från visningsmiljön 
ingick i produktutvärderingen. Dessa val-

for at kunne blive boende i eget hjem (kvarboende) er det vigtigt at, nærmiljøet er afstemt 
med det ældre menneskes kunnen, og at nærmiljøet er tilgængeligt. Studiet viser, at enkle  
teknologiske løsninger kan bidrage til tilgængeligheden.
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des för att visa på bredden av teknikstöd i 
vardagen och för att visa på tre olika nivåer 
av tekniska lösningar som användes i pro-
jektet. De tre utvärderade produkterna är; 

• Uppresningsstödet Seat-Up (www.seat-
up.se), en fåtölj baserad på mekanisk 
teknik som underlättar för individen 
sätta sig ner och resa sig upp. 

• Kommunikationsstödet Ippi (www.ippi.
se), en digital brevlåda som ansluts till 
Tvn som kan ta emot bilder, filmer, ljud 
och textmeddelanden från bland annat 
mobiltelefoner och datorer. 

• Påminnelse/minnesstödet och säker-
hetssystemet CStatus (www.sensagon.
se), ett system som består av en eller 
flera informationspaneler samt senso-
rer som monteras på utvalda objekt för 
att ha uppsikt över dessa, exempelvis 
dörrar, fönster, etc.

Tillgänglighetsanpassning
För att utvärdera om de boende upplevde 
en ökad tillgänglighet i samband med den 
generella anpassningen av två entréer i ett 
flerbostadshus, genomfördes en före-efter 
mätning i form av en enkät som distribu-
erades till samtliga hushåll i fastigheten. 
Den valda fastigheten hade sedan tidi-
gare automatiska dörröppnare samt öpp-
ningsautomatik för tunga dörrar mellan 
entréerna och trapphus installerade. Trots 
dessa åtgärder upplevde många av de 
boende det problematiskt att ta sig in och 
ut ur fastigheten. Anpassningar genomför-
des i form av en ny ramp med handledare, 
utökad belysning, sittplats, ommålning av 
entréområde till ljusare färger och marke-
rad gångyta från dörr genom cykelförråd 
för att möjliggöra fri passage för gångare 
med hjälpmedel. Utjämning av svackor på 
anslutningsvägen till entrén samt bort-
tagning av vegetation kring entrén för att 

förbättra trygghet och ljusförhållanden 
genomfördes också (Larsson, 2012).

Data insamling
För utvärdering av nöjdhet med teknikpro-
dukterna användes en modifierad version 
av Quebec User Evaluation of Satisfaction 
with assistive Technology [QUEST 2.0]. 
QUEST 2.0 är ett standardiserat instru-
ment, som validitets- och reliabilitetstestat 
med tillfredsställande resultat (Demers 
et al., 2001). QUEST 2.0 är utvecklat för 
att mäta användarens nöjdhet med ett 
hjälpmedel och den service som erhål-
lits i samband med förskrivningen av det 
samma. I QUEST 2.0 utvärderas hjälpmed-
let med åtta variabler och servicen med 
fyra variabler. I denna undersökning använ-
des endast produktdelen. De åtta varia-
blerna är: produktens dimensioner (höjd, 
längd och bredd), vikt, hur lätt det är att 
ställa in och justera (montera, sätta fast), 
hur trygg och säker produkten upplevs, 
varaktigheten (hållbarhet och tålighet), hur 
lättanvänt det är, hur komfortabelt det är 
och hur effektivt det är (om det motsvarar 
brukarens behov). Användaren skattar hur 
nöjd denne är med de olika egenskaperna 
på en 5-gradig skala. Skalan motsvaras av 
följande beskrivningar av nöjdheten:  
1 = "inte nöjd alls", 2 = "inte särskilt nöjd", 
3 = "mer eller mindre nöjd", 4 = "ganska 
nöjd" och 5 = "mycket nöjd". Modifieringen, 
som godkänts av upphovsmannen, består 
i att begreppet hjälpmedel i den Svenska 
översättningen har ersatts med begreppet 
produkt.

För att utvärdera nöjdhet med den 
fysiska miljöns tillgänglighet i samband 
med den generella tillgänglighetsanpass-
ningen utformades en enkät. Enkäten har, 
förutom bakgrundsfrågor kring bostads-
storlek, antal boende, ålder samt eventu-
ella förflyttningshjälpmedel, 13 frågor om 

Kvarboende anses viktigt för bibehållen 
aktivitet och delaktighet bland äldre personer. 
Tekniska lösningar och tillgänglighetsanpass-
ningar anses kunna bidra till ökat kvarboende. 
Inom projektet Bo VITAL i Norrköpingskom-
mun, 2011-2013, genomfördes olika insatser 
för att öka kännedom om, och användande av 
kvarboendefrämjande teknikstöd hos äldre 
personer (över 80 år). Två av insatserna var att 
bygga upp en visningsmiljö med olika tekniska 
produkter samt att genomföra en generell 
tillgänglighetsanpassning i ett flerbostadshus.

Syftet med denna artikel är att beskriva 
tillfredställelsen med tre tekniska produkter 
samt en generell tillgänglighetsanpassning 
avsedda att underlätta kvarboende för äldre 
personer.

Dessa tre tekniska produkter (Seat Up, Ippi 
och CStatus) utvärderades i visningsmiljön 
gällande nöjdhet med QUEST 2.0 och den 
generella tillgänglighetsanpassningen med en 
för projektet framtagen enkät.

De utvärderade variablerna för produkterna 
uppfattades överlag som positiva där trygghet/
säkerhet i användandet var den variabel som 
hade högst värden sammanlagt. Tillgänglighe-
ten i flerbostadshuset bedömdes ha ökat efter 
de genomförda anpassningarna i entréerna 
och närmiljön. Färre problem med entréer och 
närliggande områden angavs och fler skattade 
tillgängligheten som utmärkt efter jämfört 
med innan anpassningen. 

Resultaten indikerar att enkla tekniska pro-
dukter eller anpassningar kan bidra till ökad 
tillgänglighet för äldre personer. Eftersom 
resultatet bygger på begränsad data behövs 
fortsatt forskning inom området.
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tillgänglighet i och omkring fastigheten. 
Åtta av frågorna var skattningsfrågor där 
deltagarnas tillfredsställelse med de olika 
aspekterna skattades på en femgradig  
Likert-skala. Fem av frågorna var så kalla-
de öppna frågor där deltagarna med egna 
ord fick beskriva vilka svårigheter och pro-
blem de upplevde i olika situationer kring 
fastigheten. Frågorna baserades på An-
vändbarhet I Min Bostad, ett validitets- och 
reliabilitetstestat instrument vars avsikt är 
att fånga den subjektiva bedömningen om 
hur användbar den fysiska miljön är (Fänge 
& Iwarsson, 2005; Fänge & Iwarsson, 
1999). Dessa frågor kompletterades med 

frågor utifrån de olika aktörernas behov 
rörande bostadskomplement, markering/
skyltning, uteplats/trädgård samt miljön 
utanför bostaden.

Deltagare
I produktutvärderingen deltog 25 personer. 
De utgjordes av värdar/värdinnor (15) och 
besökare (10) i visningsmiljön. Samtliga 
hade fått information kring de olika pro-
dukterna samt möjlighet att prova dem i 
visningsmiljön. Värdar/värdinnorna hade 
i och med sitt uppdrag haft möjlighet att 
prova de olika produkterna under en längre 
period jämfört med besökarna. Varje 

deltagare fyllde i tre enkäter, en per pro-
dukt, vilket resulterade i totalt 75 enkäter, 
25 per produkt. Bortfallet har hanterats 
enligt rekommendation i instrumentet 
(Demers et al., 2001) att minst sex av åtta 
frågor i första delen ska vara besvarade 
för att räknas som giltig. I resultatet anges 
antalet respondenter per variabel/fråga då 
några av enkäterna inte hade alla frågor 
besvarade.

Enkäten kring den generella tillgäng-
lighetsanpassningen distribuerades till alla 
123 lägenheter i byggnaden vid två tillfäl-
len, före samt efter tillgänglighetsanpass-
ningen. Av totalt 123 lägenheter besvarade 
31 enkäten före anpassningen och 35 efter 
(svarsfrekvens 25 % resp. 28 %).

Analys av data
I produktutvärderingen har summa, 
medelvärde (M), standardavvikelse (SD), 
minimumvärde (MIN) och maximumvärde 
(MAX) beräknats för varje produkt och 
variabel (Demers et al., 2001). Den femgra-
diga Likert-skalan av tillfredställelse har i 
redovisningen delats upp i två kategorier, 
där värde 1,2 & 3 motsvarar ej nöjd och 
värde 4 & 5 mycket nöjd.

Tillgänglighetsenkäterna har bearbetats 
med beskrivande statistik, frekvenser och 
procentsatser. Svaren har i redovisningen 
grupperats i tre kategorier där värde 1-2 
motsvarar låg tillgänglighet, 3-5 godtagbar 
tillgänglighet och 6-7 utmärkt tillgäng-
lighet.

Resultat
Produktutvärdering
Minnesstödet CStatus var den produkt som 
fick det högsta sammanlagda värdet (4,42). 
Alla tre produkterna hade värden över 3,50 
vilket anger att deltagarna var ganska el-
ler mycket nöjda med dem, Tabell 1. Den 
enskilda variabel som erhöll högst värde 
var för CStatus och Seat Up Trygg/säker 
och för Ippi Dimensionerna. Trygg/säker 

Tabell 2: Tillfredställelse per variabel och produkt.

Tabell 1: Tilfredställelse per variabel samt sammanlagt per produkt.
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var bland de tre högst skattade variablerna 
även för Ippin, och den variabel som fick 
högsta sammanlagda värdet (12,82), 
Dimensionerna hade näst högsta samman-
lagda värdet (12,42). 

Alla som skattat CStatus anger sig vara 
mycket nöjda med Trygghet/säkerhet, 
Tabell 2, side 31. Angående Dimensioner 
så råder det helt olika värderingar mellan 
gruppen värdar/värdinnor och besökare 
där alla värdar/värdinnor skattar mycket 
nöjd med dimensionerna medan alla be-
sökare skattar ej nöjd med denna variabel. 

För Ippi var det fler variabler där fler än 
hälften av bedömarna angett sig vara ej 
nöjda. Detta gäller variablerna Ställa in/ju-
stera, Lätt att använda, Komfortabel samt 
Effektiv. I variabeln Effektiv var det skillnad 
mellan grupperna där största delen av 
värdar/värdinnor var ej nöjda och gruppen 
besökare var mycket nöjda.

För Seat Up så står variabeln Vikt ut som 
den enda variabel där majoriteten av bedö-
marna angav att de var ej nöjda variabeln. 

Tillgänglighetsanpassning
Efter den genomförda tillgänglighetsan-
passningen i de två entréerna skattade de 
boende att tillgängligheten hade ökat. Före 
anpassningen ansåg 43 % av responden-
terna att tillgängligheten var utmärkt, efter 
anpassningen var motsvarande siffra 69 
%, en ökning med 26 procentenheter. Efter 
anpassningen svarade ingen att tillgäng-
ligheten var låg vilket var fallet före anpas-
sningen (7 %).

De problem som upplevdes i förhållande 
till entréerna visas i Tabell 3. Antal upp-
levda svårigheter var färre vid eftermätnin-
gen (25 före – 11 efter). Vid eftermätningen 
anger fler att de inte uppfattar några 
svårigheter i anslutning till entrén. 

Positiva kommentarer kring de aktuella 
anpassningarna som genomförts lyftes 
fram av respondenterna, till exempel 
angavs att det blivit lättare att ta sig in och 

ut ur fastigheten vid de anpassade entré-
erna jämfört med innan anpassningen. 
De svårigheter som de boende upplevde i 
miljön precis utanför bostaden presenteras 
i tabell 4. Även här var det färre problem 
som beskrevs vid eftermätningen (26 st 
före – 15 efter), där betydligt fler anger 
inga svårigheter vid eftermätningen (5 
st före – 15 efter). Noterbart är att en 
boende har fyllt i högtröskel som problem 
vid eftermätningen, ett problem som inte 
framkom vid föremätningen. Detta kan 
tyda på att personen i fråga till följd av 
anpassningarna kommer till andra delar i 
närmiljön som den tidigare inte kunnat ta 
sig till och där träffat på nya hinder. 

Även här skattade de boende hur de 
såg på tillgängligheten i förhållande till de 
svårigheter de angett. Här ses en tydlig 
förändring i skattningen från föremätnin-
gen till eftermätningen. Vid eftermätningen 
har den övervägande delen av deltagarna 
skattat utmärkt tillgänglighet (77 %) i jäm-
förelse med föremätningen där flertalet 
skattade god tillgänglighet (57 %). Andelen 
som skattat tillgängligheten som utmärkt 
har ökat från 29-77 % efter anpassningen. 
Efter anpassningen är det ingen som anser 
att tillgängligheten är låg vilket var fallet 
innan anpassningen (14 %). 

diskussion
De utvärderade produkterna och den gene-
rella tillgänglighetsanpassningen uppfatta-
des som positiva av respondenterna. Pro-
dukternas variabler uppfattas överlag som 
positiva, där Trygghet/säkerhet var den 
aspekt som fick högst värden sammanlagt, 
följt av Dimensioner. Efter den generella 
anpassningen angavs färre problem vid 
entréer och närliggande områden och fler 
skattade tillgängligheten som utmärkt 
jämfört med innan anpassningen. De som 
besvarat enkäten angav att det blivit lättare 
att ta sig in och ut ur fastigheten jämfört 
med tidigare. Även om tillgängligheten av 

många redan före anpassningen uppfat-
tades som god eller utmärkt så bidrog 
anpassningsåtgärderna till att en ökad 
andel ansåg att tillgängligheten i entréerna 
(ökning 26 procentenheter) och i närmiljön 
(ökning 49 procentenheter) var utmärkt.

Även i tidigare forskning, inom äldre-
området, har upplevelsen av trygghet och 
säkerhet visat sig vara viktig för äldre, 
något som kan vara en vägledande faktor 
i såväl val av bostad som användning av 
tekniska produkter (Dahlin Ivanoff et al., 
2007; Eek & Wressle, 2011; Hagberg, 2008). 
De utvalda tekniska produkterna skatta-
des av två olika grupper, värdar/värdinnor 

Tabell 3: Uppfattade tillgänglighetspro-
blem i entréer (antal).

Tabell 4: Uppfattade tillgänglighetspro-
blem precis utanför fastigheten (antal).
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samt besökare. Bedömningarna skiljde 
mellan dessa båda grupper när det gällde 
variabeln Dimensioner för CStatus och 
Effektiv för Ippi. En möjlig tolkning är att 
värdarna/värdinnorna har kunnat använda 
och se de olika produkterna under längre 
period och därför fått en annan upplevelse 
av produkten. En begränsning i denna 
studie är att deltagarna endast har sett 
och provat produkterna i visningsmiljön, 
vilket kan påverka deras uppfattning då 
de kanske inte har behov av produkten 
och att de inte kunnat pröva produkten 
under en längre period i sin egen miljö. 
Tidigare forskning har visat att för att ta in 
och använda ny teknik behöver den täcka 
ett behov som den äldre personen har så 
att denne kan se nyttan med att använda 
tekniken (Larsson, 2009). Forskning inom 
hjälpmedelsområdet visar att få prova i 
egen miljö är betydelsefullt för att bli nöjd 
med hjälpmedlet/produkten. Tillgång till 
visningsmiljöer lyfts dock fram som ett 
sätt att få möjlighet att prova hjälpmedlet 
(Lidström & Larsson Ranada, 2015).

De anpassningar som genomfördes 
var relativt enkla åtgärder men visade 
sig ändå bidra till att tillgängligheten 
skattades högre av fler boende. Även de 
problem eller svårigheter som de boende 
fick lista minskade och fler ansåg att inga 
svårigheter förelåg efter anpassningen. 
Förutsättningar i den nära miljön påver-
kar möjligheten till ett aktivt åldrande för 
äldre personer. Via tekniska lösningar och 
tillgänglighetsanpassningar kan miljöns 
krav på den äldre personen minska och 
förutsättningar för den äldre att vara aktiv 
och delaktig i samhällslivet förbättras.  
Åtgärder som medför att äldre personer 
kan ta sig in och ut i sin bostad självstän-
digt möjliggör också aktivitet och delak-
tighet och bidrar till ökad livskvalitet och 
att personen känner sig nöjd i sitt boende.   
De tillgänglighetsanpassningar som 
genomfördes inom projektet BO VITAL 

gynnade för övrigt inte bara de äldre perso-
ner som bodde i fastigheten. Även yngre 
boende uppfattade att anpassningarna 
gjorde det enklare att till exempel komma 
in i hissen med barnvagn. De åtgärder som 
genomförts är inte avancerade och kräver 
inga större ombyggnationer.

Att känna sig otrygg i sitt boende kan 
bidra till att äldre personer vill flytta till 
särskilt boende (Larsson, 2006). Tekniska 
lösningar, som de produkter som innefat-

tats i denna studie, skulle kunna ge en 
ökad trygghetskänsla, vilket skulle kunna 
leda till att fler äldre personer känner sig 
tillfreds med att bo kvar i sin ordinära bo-
stad. Insatser som anpassningar och tek-
niska lösningar görs för att öka möjlighet 
till kvarboende för den enskilde (Larsson, 
2006). Ytterligare studier behövs dock 
för att undersöka effekterna av insatta 
insatser, samt för att studera om dessa 
generella insatser kan vara en framkomlig 
väg för att öka möjligheten till kvarboende 
för fler äldre personer.

Studiens begränsningar
Förutom de begränsningar i studiens 
design som diskuterats tidigare är det 
framförallt den avgränsade grupp av äldre 
personer som genomfört skattningarna 
som påverkar möjligheten till generali-
sering av resultaten. Datainsamling har 
skett inom Projektet BO VITAL, vilket styrde 
vilken typ av datamaterial som kunde 

samlas in då projektets genomförande-
plan samt målsättningar påverkade dessa 
möjligheter och redan var beslutade innan 
utvärderare involverades i projektet. Resul-
taten ger dock en indikation på att enkla 
tekniska lösningar eller anpassningar 
kan bidra till ökad tillgänglighet och på så 
vis kan motivera fortsatt forskning inom 
området.

Svarsfrekvensen för den generella an-
passningen var låg, vilket gör att resultatet 
har låg tillförlitlighet. Undersökningar 
med svarsfrekvens under 50 procent anses 
tveksamma att redovisa (Trost, 2007). Då 
denna studie kan ses som en pilotstudie 
kan det ändå finnas ett värde av att presen-
tera resultatet. Detta på grund av de tydliga 
skillnader som framkom av mätningen. 
Resultatet kan motivera att fler mer omfat-
tande studier genomförs för att undersöka 
värdet av generella tillgänglighetsanpass-
ningar.
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