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Förord
Föreliggande rapport är en beskrivning och en sammanställning av resultaten från
demonstrationsprojektet ”Kom så går vi”, Kristianstad. Projektet syftar till förbättring
av säkerhet och tillgänglighet i äldre personers närmiljö, baserad på äldre boendes och
berörda myndigheters aktiva medverkan i forskningsprocessen. Projektets
vetenskapliga del finansierades av Vägverket Region Skåne, medan konkreta åtgärder
finansierades gemensamt av Vägverket Region Skåne och Kristianstads kommun. Som
en utvidgning av detta projekt genomfördes en särskild utvärdering med fokus på
personer som är blinda; Ståhl, A., & Almén, M. Hur orienterar personer som är blinda
längs ett kontinuerligt ledstråk? Publikation 2007:112.

Vägverket Region Skåne tog inom ramen för sitt sektorsansvar initiativ till projektet
med Margareta Karrman som projektansvarig.
Professor Agneta Ståhl vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet har varit
vetenskaplig projektledare och är tillsammans med professor Susanne Iwarsson vid
Medicinska fakulteten, Lunds universitet författare till rapporten.
Projektledare inom Kristianstads kommun har varit Lars Glantz, C4 Teknik och
Birgitta Brännström Forss, Omsorgsförvaltningen/Kommunledningskontoret.
Därutöver har Skånetrafiken, fastighetsägare, föreningar och organisationer varit
engagerade.

Vi vill tacka alla från Lunds Universitet som varit engagerade i olika delar av projektet:
Civ ing Leif Franzén, doktorand Hanna Wennberg, professor emeritus Owe Åhlund,
lektor Monica Berntman, Lunds Tekniska Högskola,
LicSc Pia Hovbrandt, dr Gunilla Carlsson, dr Maria Haak, LicSc Arne Johannisson,
Lunds Universitet, Medicinska fakulteten.

Ett stort tack riktas också till samtliga de äldre som på olika sätt deltagit i projektet,
och alla övriga som på olika sätt medverkat.
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Tillgänglighet, säkerhet & trygghet för äldre i den lokala miljön:
Demonstrationsprojektet ”Kom så går vi”. Slutrapport.
Agneta Ståhl & Susanne Iwarsson
SAMMANFATTNING
BAKGRUND
Det är ett välkänt faktum att åldersrelaterade funktionshinder är ett vanligt problem som påverkar
människors rörlighet). Rörlighet är ett väsentligt inslag i människors dagliga liv och aktivitet. Det är
därför viktigt att skapa förutsättningar för människor att kunna upprätthålla sin rörlighet och delaktighet
för att kunna bevara sin funktionella förmåga och förebygga ytterligare funktionshinder. Tillgängligheten
till den fysiska miljön i vid bemärkelse är av betydelse för äldre personers villkor i samhället.
Utformningen av den fysiska miljön till de äldres behov och förutsättningar minskar i många fall behovet
av särlösningar. En annan grupp i samhället som särskilt uppmärksammas under senare år är personer
med synnedsättningar. Man lägger ledstråk i material med olika typer av strukturer på ledytorna.
Forskning i experimentell miljö har emellertid visat att personer som är blinda har stora svårigheter att
känna skillnad mellan de ledytor och varningsytor man idag använder.
Insatser för ökad tillgänglighet till och användbarhet av den fysiska miljön (bostäder, offentliga lokaler,
offentlig utemiljö, allmänna kommunikationer) har skett från samhällets sida genom lagstiftning. I prop
1999/2000:79 ”Från patient till medborgare - En nationell handlingsplan för handikappolitiken” ställs krav
på tillgänglighet och användbarhet för alla i samtliga samhällssektorer. Denna lagstiftning har följts upp av
föreskrifter från Boverket (BSF 2003:19 HIN 1; BFS 2004:15 ALM 1) om hur gångmiljön ska utformas för
att bli mera tillgänglig och användbar för alla.
Äldre personer upplever emellertid ofta att tillgängligheten i gångmiljön är dålig och att de har
svårigheter att ta sig fram i sin närmaste omgivning. Graden av tillgänglighet i ett område har nära
samband med säkerheten, eftersom de fallolyckor som fotgängare råkar ut för i gångmiljön ofta orsakas
av hinder i omgivningen. Säkerheten är därför ytterligare en viktig aspekt som påverkar äldres rörlighet
utomhus. I Sverige svarar olyckor bland äldre fotgängare och cyklister för mer än tre fjärdedelar av de
olyckor som äldre råkar ut för i trafiken. Mer än 60 % av alla skador som drabbar äldre utanför hemmet
uppstår i olyckor med ensamma fotgängare, d.v.s. personerna ifråga har fallit omkull under promenad.
Fallolyckor orsakas ofta av faktorer som identifierats som miljöhinder.

SYFTE
En viktig utgångspunkt för detta forskningsprojekt var att engagera de äldre, låta dem vara med och
arbeta i en planeringsprocess för utemiljön i deras eget område och på så sätt sträva efter att åstadkomma
ökad tillgänglighet och säkerhet. Det övergripande målet för studien var att, genom att helt och fullt
integrera de äldre i en processorienterad studie, kunna identifiera och prioritera konkreta åtgärder för att
åstadkomma ökad tillgänglighet och säkerhet i ett bostadsområde. Ett första syfte med projektet var att
utveckla kunskapen om hur miljöer kan utformas för att äldre ska kunna tas sig säkert och tryggt till sina
målpunkter. Ett andra syfte var att omsätta och förvalta denna kunskap genom att använda ett arbetssätt
som gör beslutsfattare, hyresvärdar och planerare mera medvetna om vilka detaljer i utemiljön som är
viktiga när man planerar för ett rörligt och aktivt åldrande i samhället. Projektet bygger på att äldre
personer själva aktivt deltar i arbetet och medverkar i utformningen av sin lokala miljö avseende
tillgänglighet, trygghet och säkerhet. År 2002 startades en flerårig process där de äldre engagerades i en
kartläggning av problem och brister i den fysiska utemiljön i sitt bostadsområde, framtagandet av ett
program som syftade till att åtgärda de problem och brister som framkommit och uppföljning av
resultaten fyra år senare. En viktig del av projektet var spridning av kunskaper och erfarenheter som
genererats under projektets gång.
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METOD
Projektet genomfördes i ett geografiskt avgränsat område i centrala Kristianstad, i tre bostadsområden
som gränsar till varandra; Söder, Udden och Lastageplatsen. Området var intressant ur flera aspekter; hög
andel äldre, varierande bostadsbestånd med olika typer av byggnader uppförda under olika perioder under
1900-talet, mm. Vid projektstart bodde cirka 3000 personer i området, varav 20% var 65 år eller äldre.
Projektets metod bygger på så kallad triangulering som i korthet innebär att projektet innehåller olika
delstudier där olika metoder tillämpas. Användningen av flera olika metoder innebär att det aktuella
fenomenet belyses på olika sätt, vilket stärker resultatens giltighet och trovärdighet. Resultaten från de
olika delstudierna kunde därigenom stödja varandra i de slutsatser som projektet kom fram till. Projektet
bestod av tre delar som i sin tur bestod av flera delstudier.
Del 1 genomfördes 2002 och omfattande processen för att ta fram åtgärdsprogram bestående av tre
delstudier; Postenkät till samtliga boende i studieområdet, 566 personer av vilka 60%, 330 personer,
besvarade enkäten; Deltagande observation och oberoende miljöbedömning för kartläggning av hinder i
utemiljön, 6 personer; samt Forskningscirkel för framtagande av ett åtgärdsprogram, 16 personer varav 8
personer representerade de äldre och 8 personer kommunen, myndigheter och intresseorganisationer.
Del 2 genomfördes 2002 – 2006 och innebar projektering och genomförande av åtgärder.
Del 3 genomfördes 2006 – 2007 och innebar uppföljning efter fyra år och bestod av tre delstudier;
Postenkät till 526 personer som 66% besvarade, 347 personer; Deltagande observationer och oberoende
miljöbedömning, 6 personer; och fokusgruppsintervju, 5 personer. Syftet med uppföljningen var att
studera förändringar över tid, dvs före och efter genomförandet av åtgärder i utemiljön i studiedistriktet.
Resultaten baseras dels på jämförelser av resultaten av postenkäterna samt de deltagande observationerna
och oberoende miljöbedömningarna 2002 och 2006, dels på resultat insamlade med hjälp av en
fokusgruppintervju genomförd i januari 2007.
Inför analysarbetet indelades de personer som besvarade enkäten enligt följande:
Uppföljningsgruppen belyser en population och beskriver alla som besvarade postenkäten både 2002
och 2006 (N=195; P02 respektive P06). Denna grupp utgör alltså en delmängd av Invånargruppen och
utgör det urval som kunde följas över tid, dvs före och efter genomförandet av åtgärderna.
Uppföljningsgruppen bestod av 195 personer. Medelåldern i denna grupp var 74 år 2002 och 78 år 2006.
Fördelningen mellan kön var 61% kvinnor och 39% män.
Invånargruppen belyser ett tvärsnitt och beskriver samtliga personer som besvarade postenkäten 2002
(N=330; T02) respektive 2006 (N=347; T06). Invånargruppen kan inte följas över tid eftersom en del av
dem som svarat 2006 inte bodde i studiedistriktet 2002 medan andra uppnått 65 års ålder under de fyra år
som gått sedan första enkäten och därför endast tillfrågats om medverkan vid uppföljningstillfället
(n=109). Dessutom besvarades enkäten år 2006 av vissa personer (n=43) som ingick i urvalet redan 2002
men som då inte besvarade enkäten. Invånaregruppen var i princip lika både avseende kön och ålder vid
de två undersökningstillfällena, 63% var kvinnor och 37% män och medelåldern var 76 år vid båda
tillfällena.
Resultaten från postenkäten analyserades med hjälp av beskrivande statistik samt statistiska test för
uppföljningsgruppen för skillnader mellan undergrupper och förändringar över tid. Resultaten tolkas som
statistiskt säkerställda vid p<0.05, dvs med 5% felmarginal.

ii

RESULTAT
Del 1 av studien resulterade i att deltagarna i forskningscirkeln presenterade för kommunen ett förslag till
åtgärdsprogram. Åtgärderna utgick från de strategier som de boende respektive kommunen/Vägverket
presenterade i forskningscirkelns senare skede. För de boende var prioritet 1 ”Rollatoranvändares
framkomlighet” och för kommunen/Vägverket ”Enkla och ej för kostnadskrävande åtgärder”. Utöver
denna grundstrategi beslöts att åtgärderna skulle genomföras längs viktiga stråk, utgå från en helhetssyn
och komma så många som möjligt av de boende i området till nytta. De föreslagna åtgärderna
klassificerades i två kategorier; generella åtgärder: separering mellan fotgängare och
cyklister/mopedister, bättre skyltning, bättre promenadmöjligheter, lägre hastighet 30 km/h, fler bänkar,
bättre snöröjning/halkbekämpning, bättre skötsel/klippning av häckar mm, bättre information till
cyklister om trafikregler, beteende i trafiken mm, bättre underhåll; borttagning av löv, sopning mm) och
punktinsatser (fler och bättre utformade övergångsställen, signalreglering, bredare trottoarer, fler
hållplatser, avfasade kanter vid övergångsställen och andra strategiska platser, mindre lutning av
trottoarer i tvärled, jämnare beläggning på trottoarer, borttagning av trappsteg till fastigheter,
enkelriktning). Åtgärder som båda grupperna hade som högsta prioritet är markerade med fetstil.
I Del 2 av projektet genomfördes åtgärder. Exempel på olika typer av åtgärder framgår av Bild 1 – 5
nedan. Olika platser visas före respektive efter det att åtgärder genomförts.

Före ombyggnad
Bild 1.

Exempel på avfasning av trottoarkant samt ledyta och varningsyta till kant.
Foto: L Glans och M Almén.

Före ombyggnad
Bild 2

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Detaljbild på avfasning av trottoarkant samt ledyta och varningsyta till kant.
Foto: L Glans och M Almén.
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Före ombyggnad
Bild 3.

Exempel på eliminering av nivåskillnad framför entré. Foto: L Glans och M Almén.

Före ombyggnad
Bild 4.

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Exempel på enkelriktning av gata samt breddning av trottoar, kontrastmarkering och
avfasning av trottoarkant. Foto: L Glans och M Almén.

Före ombggnad

Efter ombyggnad
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Före ombyggnad
Bild 5.

Efter ombyggnad

Exempel på breddning av trottoar samt kant och räcke med ljushetskontrast.
Foto: L Glans

Som framgår av bilderna hade många åtgärder fokus på personer med synnedsättningar. T. ex
kompletterades naturliga ledytor i miljön som t ex vägg, gräskant och räcke med artificiella ledytor i form
av sinusplattor för att undvika glapp i ledstråket. Likaså lades i korsningarna sinusplattor för att leda fram
till en varningsyta bestående av kupolplattor. I hela området genomfördes även åtgärder för att öka
ljushetskontrasten mellan olika ytor. (För detaljer se Ståhl & Almén 2007, Hur orienterar personer som är
blinda längs ett kontinuerligt ledstråk? Vägverket.
Effekterna av de genomförda åtgärderna stod i fokus för utvärderingen, Del 3, i projektet. Frågeställningen var om utemiljön blivit mera tillgänglig och säker för de boende på Söder, Udden och
Lastageplatsen genom de åtgärder som genomförts inom ramen för projektet. Vi kan konstatera att
målsättningen uppnåtts, åtminstone till vissa delar. Tillgängligheten ökade i området. Andelen som
upplevde problem i trafiken och gångmiljön minskade mellan de båda undersökningstillfällena. Likaså
minskade andelen som uppgav enskilda hinder vid uppföljningstillfället. Det är särskilt intressant att det
är de brister som de äldre prioriterade högst vad gäller åtgärder i Del 1 av studien som i
uppföljningsstudien reducerats mest, t ex gropigheter i gångbanan, dåligt med avfasningar, dålig
snöröjning och halkbekämpning, cyklister och mopedister på gångbanan samt för få bänkar.
Resultaten från den medföljande observationen styrker resultaten från postenkäten att hindren blivit färre.
Vid den medföljande observationen 2006 var dels registreringarna av kritiska incidenter färre, dels var
personernas egna kommentarer ofta positiva i stället för negativa. Enligt observatören fortgick
promenaden ofta smidigare och lättare, men trots detta registrerades miljöhinder längs promenadstråken
även 2006. Den objektiva miljöbedömningen 2006 visade således att det fortfarande finns miljöhinder
som måste åtgärdas för att området ska anses vara tillgängligt. Detta gäller t ex lutningar, placering av
övergångsställen, bredder på trottoarer samt vissa oregelbundenheter i gångytan, men även andra detaljer,
t ex armstöd på sittbänkar. Det är också viktigt att konstatera att en del hinder inte går ”att bygga bort”
utan beror på dålig regelefterlevnad bland andra trafikanter, t ex parkerade bilar vid avfasade kanter,
cyklar parkerade på trottoarer, mm. Dessa resultat stärktes i hög grad av fokusgruppsintervjun.
De genomförda åtgärderna förefaller ha haft betydelse för hur man upplever sin säkerhet och trygghet i
området. Uppföljningsgruppen uttryckte dock även 2006 en känsla av osäkerhet då man rörde sig i
området. En bidragande orsak kan naturligtvis vara individrelaterad och bero på att gruppen blivit 4 år
äldre med mer funktionella begränsningar som en följd. Osäkerheten verkar dock även ha miljörelaterade
orsaker, t ex cyklisternas framfart. Även om utmärkta åtgärder gjorts för att separera cyklister och
fotgängare tyckte många att regelefterlevnaden bland denna trafikantgrupp är dålig, vilket borde ha
uppmärksammas mer av kommunen.
Det förefaller dock som en del åtgärder haft betydelse för tryggheten, vilket t ex den minskade andelen
som uppgav snabb respektive mycket trafik som orsak till de upplevda problemen i uppföljningsstudien
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2006 antyder. Det verkar sålunda som de åtgärder som vidtagits i syfte att reducera både trafikmängden
och hastigheten i området haft betydelse. Däremot verkar inte detta slå igenom vad gäller den upplevda
känslan av osäkerhet och rädslan för att råka ut för olycka. En orsak till rädslan, som inte specifikt
belystes i postenkäten men som kom fram i fokusgruppsintervjun, var oron över att övergångsställen
tagits bort i området. Rädslan för att falla omkull minskade också mellan de två undersökningstillfällena.
De åtgärder som hade högst prioritet vad gäller genomförande var av sådan karaktär att de skulle öka
tillgängligheten och framkomligheten som fotgängare i området genom bättre ytbeläggning,
kantavfasningar och bredare trottoarer o dyl. Dessa åtgärder tycks sålunda ha fått önskvärd effekt även
vad gäller upplevd trygghet.
Ett intressant konstaterande är att andelen som uppgav rädsla för överfall o rån minskade mellan de båda
undersökningstillfällena. Huruvida detta har samband med de åtgärder som genomförts eller om det är
andra faktorer som påverkat denna förändring är dock svårt att uttala sig om. En hypotes skulle trots allt
kunna vara att fler människor rör sig ute i miljön som gör att man känner sig säkrare då man är ute. En
annan faktor som naturligtvis även kan påverka oron för rån och överfall är belysningen, som förbättrades
åtminstone i vissa delar av området. Ett resultat som styrker denna hypotes är att andelen som uppgav
dålig belysning som ett hinder minskade mellan de båda undersökningstillfällena.
Ett förväntat resultat i studien var att rörligheten skulle öka bland de äldre i bostadsområdet efter det att
åtgärder genomförts. Det kan tyckas märkligt att andelen personer som skulle vilja vistas ute mer i sitt
bostadsområde ökade efter det att åtgärder genomförts, särskilt eftersom andelen som upplever hinder
minskade kraftigt efter åtgärdernas genomförande. Likaså är det anmärkningsvärt att andelen som tyckte
att de skulle vilja delta i mer aktiviteter fördubblades och andelen som vistades utomhus överhuvudtaget
minskade, särskilt i uppföljningsgruppen. Dessa resultat kan säkert till stor del tillskrivas det faktum att
uppföljningsgruppen inför uppföljningen blivit fyra år äldre. Resultaten visar att de personer som deltog i
studien både 2002 och 2006, dvs uppföljningsgruppen, skattade sin hälsa sämre och gav uttryck för
funktionella begränsningar i större utsträckning vid uppföljningstillfället. Vidare uppgav en stor andel av
dem som inte var nöjda med sina möjligheter till uteaktiviteter den egna hälsan som skäl. Trots att de
äldre över tid blev mindre nöjda med sina möjligheter till dagliga aktiviteter i Kristianstad är det
tillfredsställande att konstatera att denna otillfredsställelse inte tillskrivs hinder i gångmiljön. Resultaten
tyder dock på att de åtgärder som gjorts i området haft positiv effekt och ökat tillgängligheten och
användbarheten såväl som den upplevda säkerheten i området, men åtgärder i den fysiska miljön är inte
tillräckliga för att väga upp andra faktorer som påverkar möjligheterna till aktivitet i en åldrande
befolkning, inte minst den egna hälsan.
Andelen som tyckte att det var brister i kollektivtrafiken som orsakade att man inte kunde vara ute så
mycket som man skulle vilja reducerades i uppföljningsstudien. Det verkar sålunda som de åtgärder som
gjorts i busstrafiken i området haft viss positiv effekt. Trots detta värderades inte dessa åtgärder särskilt
högt av uppföljningsgruppen i utvärderingen 2006. I detta sammanhang bör noteras att biltillgången i
uppföljningsgruppen minskat över tid, vilket självklart har betydelse för hur man ser på sin rörlighet och
möjligheter till deltagande i aktiviteter, även i ett lokalt perspektiv.
Även om effekterna av de genomförda åtgärderna verkar relativt små vad gäller de äldres mobilitet,
värderade både uppföljnings- och invånaregruppen de genomförda åtgärderna i allmänhet mycket
positivt. Det som låg högst på listan av åtgärder som betyder mest för tillgängligheten i området var
underhåll på trottoarer och snö- och halkbekämpning samt separering av cyklister och fotgängare, vilket
var i linje med resultaten från prioriteringen av åtgärder i Del 1. Vid värderingen av specifika åtgärder
kom dessa högt även om man värderade avfasningar och borttagande av kantstenar allra högst. Fler
bänkar i området var en av de åtgärder som kom högt upp på prioriteringslistan i Del 1, men vid
värderingen av åtgärderna 2006 kom denna åtgärd längre ner på listan. Att bänkarna fått en mer
undanskymd plats i värderingen kan bero på att andra åtgärder, som t ex avfasningar och jämnare
trottoarer och även färre cyklister på trottoarer och gångbanor vid en jämförelse värderas högre. Detta
betyder dock inte att bänkar inte har någon betydelse för att äldre personer ska kunna röra sig i sitt
bostadsområde. Tvärtom, det kan konstateras både från den medföljande observationen och den objektiva
miljöbedömningen, att fler bänkar särskilt noterats som en bidragande faktor till den förbättrade
tillgängligheten och användbarheten i området.
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Inom ramen för projektet gjordes även en särskild satsning på åtgärder för personer med
synnedsättningar framförallt i de genomgående stråken på Söder till varuhuset Maxi eller till centrala
Kristianstad. Naturliga ledytor kompletterades med artificiella ledytor i form av sinusplattor vid glapp,
och i korsningarna lades sinusplattor för att leda fram till en varningsyta bestående av kupolplattor (Ståhl
& Almén, 2007). Likaså genomfördes åtgärder för att öka ljushetskontrasterna i området. Dessa åtgärder
värderades lägre än övriga i utvärderingen 2006. Värderingen av ledstråk var lägre än värderingen av
kontrastmarkeringar, vilket är naturligt då kontrastmarkeringar sannolikt har betydelse för en större grupp
äldre än artificiella och naturliga ledytor i syfte att få kontinuerliga ledstråk. I fokusgruppsintervjun 2006
kom det dock fram att åtgärderna för personer med synnedsättningar hade uppmärksammats och man
uttryckte att de har stor betydelse och nytta för synskadade.
En viktig fråga för kommunen är naturligtvis vilken nytta de boende i studiedistriktet tycker de haft och
har av de genomförda åtgärderna. Om man med nytta menar på vilket sätt de upplevda problemen
förändrats och därmed tillgängligheten i området, är det otvetydigt så att åtgärderna gjort nytta.
Åtgärderna är så pass omfattande att få i området kan ha undgått att se vad som gjorts. Även om man
kanske inte själv är i behov av alla de åtgärder som genomförts just nu har man inställningen att de varit
till nytta för ”de som behöver” dem, väl medveten om att de kan komma till nytta även för en själv så
småningom. De boende hade inställningen att gångmiljön är lättare att ta sig fram i nu, man tycker att
bänkar är bra, osv.
Den uppleva nyttan av projektet är naturligtvis även starkt kopplat till vilka förväntningar man hade på
kommunen och projektet som sådant då det startade 2002. I fokusgruppsintervjun 2006 framkom att man
kanske inte hade så stora förväntningar, vilket naturligtvis kan ha många orsaker. En bidragande orsak
som man tog upp var att ”kommunen verkade ha dålig kontroll” över projektet. De som försökt ta kontakt
med kommunen och diskutera t ex åtgärder under projektets gång möttes ofta av personer som varit dåligt
insatta i projektet och vilka åtgärder som skulle genomföras och var. Projektet var långt utdraget i tid
vilket gör det svårt att hålla lika hög aktualitet hela tiden bland kommunens anställda där nya projekt och
åtgärder ständigt diskuteras och planeras. Detta påverkar naturligtvis även informationsflödet. I
utvärderingen 2006 framkom att man tyckte det varit ”tyst” om projektet under långa perioder.
Kommunen och Vägverket ägnade mycket resurser åt information under framförallt de första åren av
projektet då bland annat åtgärderna som skulle genomföras prioriterades. Syftet var att förankra dessa så
långt möjligt. Huruvida man lyckats med detta är kanske tveksamt. På explicit fråga i postenkäten om
man tyckte att informationen haft någon betydelse var det ändå ca två tredjedelar som svarade att man
tyckte det.

KONKLUSION
Projektets uppläggning med de äldre som en självklar aktör i hela processen har skapat stor trovärdighet
vad gäller projektet och dess resultat. De resultat som framkommit vad gäller effekterna av de åtgärder
som genomfördes, vissa mycket positiva, andra inte fullt så positiva och mindre förväntade, har
framkommit i ett projekt genomfört i brukarmedverkan. Projektet har även fått positiva spinn-off effekter.
Först och främst, de äldre i boende har lärt känna varandra på ett annat sätt än tidigare. De har fått nya
kontakter och vänner. Projektet har bidragit till att andra aktiviteter startat upp bland de boende vilket
skapat gemenskap inom området. Genom projektets uppläggning har även de äldre fått nya kanaler till
kommunens tjänstemän och beslutsfattare, Vägverket, andra myndigheter, organisationer och föreningar.
De äldre har även haft en mycket aktiv roll i den information som spridits om projektet, både nationellt
och internationellt, vilket gjort att de fått möjlighet att uttrycka sin uppfattning om projektet direkt.
Massmedia har visat stort intresse för projektet och vid varje sådant tillfälle har äldre boende i området
aktivt förts fram att föra sin talan och uppfattning om projektet. Likaså har de äldre varit en självklar aktör
vid de flertaliga studiebesök, både nationella och internationella, som förekommit under de år projektet
pågått.
För kommunen, Vägverket och andra intressenter har den största betydelsen med projektet varit att man
fått ny kunskap. Kunskap som man inte kunnat skaffa sig utan den uppläggning projektet haft, med de
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äldre med i hela processen, baserad på vetenskaplig metodik. Inte minst i prioriteringsarbetet av åtgärder
var det uppenbart att varken kommunens eller Vägverkets företrädare hade kunnat föreställa sig att det är
de små detaljerna i miljön som de äldre själva ansåg hade den avgörande betydelsen för deras
tillgänglighet och säkerhet i utemiljön.
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Accessibility, safety and security for older persons in the local outdoor
environment: The demonstration project ”Let’s go for a walk”. Final report.
Agneta Ståhl & Susanne Iwarsson
SUMMARY
BACKGROUND
It is a well-known fact that age-related functional disabilities are a common problem and have an impact
on people’s mobility. Mobility is an essential component in people’s daily lives and activities.
Consequently, it is important to create conditions that will enable people to maintain their mobility and
participation so that they can preserve their functional capacity and forestall additional functional
disabilities. Accessibility to the physical environment in a wide sense is important for older people’s
circumstances in society. In many cases, designing the physical environment to meet the requirements
and conditions of older people will reduce the need for special solutions. Another group in society which
has been in focus during the latest years is persons with vision impairments. Continuous guidance routes
are implemented using different structure at the guidance surfaces. Research in experimental
environments has, however, showed that persons who are blind have great difficulties in detecting
differences between guidance surfaces and warning surfaces used today.
Society has legislated measures to increase accessibility to and usability of the physical environment
(homes, public premises, public outdoor environments, public transport). Proposition 1999/2000:79,
”From patient to citizen - A national action plan for disablement policy”, calls for accessibility and
usability for everyone in all sectors of society. The National Board for Housing, Building and Planning
has followed up this legislation by issuing regulations for how walking environments should be designed
in order to become more accessible and usable for everyone (BSF 2003:19 HIN 1 and BSF 2004:15 ALM
1).
Nevertheless, older people often feel that the accessibility of the pedestrian environment is poor and that
it is difficult for them to move about freely in their immediate neighbourhood. The degree of accessibility
in an area is closely linked to safety, since pedestrians’ falls in the walking environment are often caused
by obstacles in the surroundings. Hence safety is yet another important aspect that has an impact on older
people’s mobility outdoors. In Sweden, accidents among older pedestrians and bicyclists account for
more than three fourths of older people’s accidents in traffic. More than 60 % of all injuries afflicting
older people outside their homes are caused by accidents involving unaccompanied pedestrians, i.e. they
have fallen while walking alone. Falls are also often caused by factors that have been identified as
environmental obstacles.

AIM
One important starting point for this research project was an ambition to create increased accessibility and
safety for older people by involving them and letting them participate in a planning process for the
outdoor environment in their own residential area. The overriding goal of the study was to identify and
prioritise concrete measures to improve accessibility and safety in a residential area by fully integrating
the older people in a process-oriented project. The first aim of the project was to accumulate knowledge
of how to design environments so that older people will be able to reach their destinations, i.e. places
older people wish to visit in the study district and its vicinity, safely and securely. Another aim was to
apply and administer the knowledge acquired by working in a way that will raise consciousness among
decision makers, landlords and planners of which details in the outdoor environment are important when
planning for a mobile and active ageing process in society.
The project is based on the active involvement and participation of older people themselves in designing
their local environment in terms of accessibility, safety and security. In 2002, a process spanning over
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several years was initiated where the older residents took part in mapping the existing problems and
deficiencies in the outdoor environment in their residential area, developing a programme aimed at
dealing with those problems and deficiencies and following up the results four years later. Another
important aspect of the project was to disseminate the knowledge and experiences generated in the course
of the project.

METHOD
The project was implemented in a geographically limited area in central Kristianstad, in three adjoining
residential areas: Söder, Udden and Lastageplatsen. This area was interesting from several perspectives: a
high proportion of older people, varying housing with different types of buildings erected during different
periods of the 20th century, etc. At the initiation of the project, some 3,000 people were living in the area,
20 % of whom were 65 years old or older.
The method applied in the project is based on so-called ”triangulation”, which, in brief, means that the
project consists of different partial studies where different methods are applied (Patton, 2002). Using
several different methods implies that the phenomenon in question is illuminated in different ways, which
reinforces the validity and reliability of the results. Consequently, the results from the different studies
included in this undertaking could reinforce one another in the conclusions reached in the overall project.
The project included three parts that, in turn, consisted of several substudies.
Part 1, which was implemented in 2002, included the process of designing programmes for measures to
be taken and consisted of three substudies: a postal questionnaire distributed to all the residents in the area
under investigation, i.e. 566 people, 60 % of whom or 330 people, filled in and returned the
questionnaire; participatory observations and objective assessments of the environment by six people in
order to map obstacles in the outdoor environment; and a Research Circle for developing a programme of
measures, i.e. 16 people, eight of whom represented older people and eight the municipality, authorities
and interest organisations.
Part 2, which was carried out between 2002 and 2006, involved projecting and implementing measures.
Part 3, which was carried out in 2006 and 2007, was a follow-up study after four years, divided into three
parts: a postal questionnaire distributed to 526 people and filled in and returned by 66 %, i.e. 347 people;
participatory observations and objective assessments of the environment by six people; and focus group
interviews with five people. The aim of the follow-up study was to study changes over time, i.e. before
and after implementing measures in the outdoor environment in the area under investigation. The results
are partly based on comparisons of the postal questionnaires and the participatory observations as well as
the objective assessments of the environment, and partly on the results collected by means of focus group
interviews in January 2007.
Prior to the analysis, the people who had filled in the questionnaire were divided into the following
groups:
The Follow-up group illustrates a population and describes everyone who filled in the postal
questionnaire in both 2002 and 2006 (n =195; P02 and P06, respectively). Hence this group constitutes
one part of the Residential group and is the sample that could be followed over time, i.e. before and after
implementing measures. The Follow-up group consisted of 195 people, the average age being 74 in 2002
and 78 in 2006. 61% were female and 39% male.
The Residential group illustrates a cross-section and describes everyone who filled in the postal
questionnaire in 2002 (n = 330; T02) and in 2006 (n = 347; T06). The Residential group cannot be
followed over time, since some of those who responded in 2006 did not live in the district studied in
2002, while others, who had reached 65 in the years following the first questionnaire, had only been
asked to participate on the follow-up occasion (n = 109). In addition, the 2006 questionnaire was filled in
by some people (n = 43) who had been selected in 2002 but did not participate that year. The residential
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groups were essentially similar in terms of gender and age on the two occasions, i.e. 63% were female
and 37% male in 2006 as opposed to 61% and 39% in 2002, and the average age was 76 on both
occasions. The results of the postal questionnaire were analysed by means of descriptive statistics as well
as statistical tests for the Follow-up group (McNemar’s Test and Wilcoxon’s Sign Rank Test) in order to
check for differences between subgroups and changes over time. The results are interpreted as statistically
guaranteed at p<0.05, i.e. with a 5% error margin

RESULTS
Part 1 of the study resulted in a suggestion for a programme of measures to be taken, presented to the
municipality by the participants in the Research circle. These measures were based on the strategies
presented by the residents and the municipality/the Swedish Road Administration in the later phase of the
Research circle. ”Accessibility for people using walkers” was assigned top priority among the residents,
while the municipality/the Swedish Road Administration assigned top priority to ”Simple and not too
costly measures”. In addition to this basic strategy, it was decided that the measures were to be
implemented along important corridors, adopt a global perspective and benefit as many of the residents in
the area as possible. The measures suggested were classified into the following two categories (measures
that were assigned top priority by both groups are in boldface):
General measures: separating pedestrians and bicyclists/mopedists, better signposting, improved
conditions for walking, speed reduced to 30 km/h, more benches, better snow clearance/handling of
slippery conditions, improved maintenance/cutting of hedges etc., better information to bicyclists about
traffic rules, behaviour in traffic etc., improved maintenance (removal of leaves, sweeping etc.
Selective measures: more, and better designed, pedestrian crossings, signal regulation, wider
pavements, more bus stops, bevelled edges at pedestrian crossings and other strategic locations, less
slope in intersecting pavements, smoother surfaces on pavements, removal of steps into buildings, and
one-way streets.
In Part 2 of the project, measures were implemented. Pictures 1-5 below illustrate examples of different
types of measures taken. The various locations are shown before and after the implementation of
measures.

Before reconstruction
Picture 1.

After reconstruction

Example of bevelling of kerbstone as well as guiding surface and warning surface before
kerb. Photo: L. Glans and M. Almén.
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Before reconstruction
Picture 2.

Detailed picture of bevelling of kerbstone as well as guiding surface and warning surface
before kerb. Photo: L. Glans and M. Almén.

Before reconstruction
Picture 3.

After reconstruction

Example of elimination of difference in level before entrance.
Photo: L. Glans and M. Almén.

Before reconstruction
Picture 4.

After reconstruction

After reconstruction

Example of introducing one-way traffic in a street as well as widening of pavement,
contrast marking and bevelling of kerbstone.
Photo: L. Glans and M. Almén.
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Before reconstruction

After reconstruction

Before reconstruction

After reconstruction

Picture 5.

Example of widening of pavement as well as kerb and railing with light contrast.
Photo: L. Glans.

For details about measures for persons who are vision impaired, please see Ståhl & Almén 2007, How do
blind people orient themselves along a continuous guidance route? (Full report in Swedish; Hur
orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk? Summary available in English.)
The evaluation in Part 3 of the project focussed on the effects of the measures implemented. The issue
evaluated was whether the measures taken within the framework of the project had made the outdoor
environment more accessible and safe for the residents in Söder, Udden and Lastageplatsen. We can
establish that our goal has been achieved, at least in part. Accessibility in the area had improved. The
proportion of people who experienced problems in traffic and in the pedestrian environment fell
between the two occasions studied. The proportion of those who reported isolated obstacles had also
fallen by the time of the follow-up. It is particularly interesting to note that those deficiencies that were
assigned the highest priority for measures to be taken by the older residents in Part 1 of the study had
been most reduced, e.g. holes in the pavement, not enough bevelling, poor snow clearance and
maintenance during slippery conditions, bicyclists and mopedists on the pavement and too few benches.
The results from the participatory observations corroborate those obtained in the postal questionnaire, i.e.
that the number of obstacles had been reduced. In the participatory observations in 2006, there were fewer
registered critical incidents, and the participants’ personal comments were often positive rather than
negative. According to the accompanying observer, the walk now often went more smoothly and easily,
but the occasional obstacle was nevertheless registered along the pedestrian corridors in 2006. The
objective assessment of the environment in 2006 revealed that there are still obstacles in the environment
that must be dealt with if the area is to be considered accessible. This applies, for example, to slopes, the
location of pedestrian crossings, the width of pavements and certain irregularities in the walking surface
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as well as other ”details”, such as armrests on benches. It is also important to establish that some
obstacles cannot be ”built away” but are due to poor observation of rules among other road-users, e.g.
cars parked at bevelled kerbs, bicycles parked on pavements etc.
The measures implemented appear to have had an impact on how people experience their safety and
security in the area. Nevertheless, the Follow-up group continued to express a feeling of insecurity
moving about in the area even in 2006. One reason contributing to this may, of course, be related to the
individuals and the fact that people in the group were now four years older and may consequently have
been suffering from additional functional disabilities. But the environment, e.g. the speed of bicyclists,
also causes the insecurity. Even though very useful measures had been taken to separate bicyclists and
pedestrians, many people feel that bicyclists are bad at observing traffic rules and that the municipality
should pay more attention to them.
Nonetheless, there are some measures that appear to have had an impact on people’s feeling of safety; for
example, the proportion of people who gave fast and heavy traffic as the reasons for experiencing
problems had fallen in the Follow-up study in 2006. Consequently the measures taken in order to reduce
the amount of traffic as well as the speed in the area seem to have had an effect. They do not, however,
appear to have had any impact on people’s feelings of insecurity and their fear of meeting with an
accident. One reason for their fear, which was not specifically illustrated in the postal questionnaire but
which emerged in the focus group interviews, was anxiety about the removal of pedestrian crossings in
the area. People’s fear of falling, however, was greatly reduced between the two occasions studied. The
measures whose implementation was assigned top priority were such that they were intended to improve
accessibility and mobility for pedestrians in the area by improving the surface paving, bevelling
kerbstones, widening pavements etc. Hence these measures appear to have had the desired effect also in
terms of the safety experienced by the residents.
It is interesting to note that the proportion of people who stated that they were afraid of assaults and
robbery was reduced between the two occasions studied. It is, however, difficult to say whether this is
related to the measures taken or whether this change has been caused by other factors. Nevertheless, one
hypothesis might be that the more people who are moving about in the outdoor environment, the safer one
feels there. Another factor that may have an impact on people’s anxiety about being robbed and assaulted
is, of course, illumination, which was improved, at least in certain parts of the area. One result that
corroborates this hypothesis is that the number of people who indicated bad illumination as an obstacle
was greatly reduced between the two occasions studied.
One result of the study was to be expected, i.e. that the older people’s mobility would improve after
measures had been taken. It may seem odd that the number of people who would like to be able to spend
more time outdoors in their residential area had increased after measures had been taken, particularly
since the proportion of those who felt that there were obstacles to their mobility had been greatly reduced
after the measures had been taken. Other remarkable results are that the number of people who stated that
they would like to participate in more activities had doubled, and that the proportion of people who spent
time outdoors in Kristianstad in general had fallen. The difference between the two occasions studied was
greatest in the Follow-up group. A great deal of the change described above can probably be ascribed to
the fact that the Follow-up group had aged by four years. The results show that the participants in the
studies in both 2002 and 2006, i.e. the Follow-up group, assessed that their health had deteriorated and
that they had more functional disabilities in 2006 than in 2002. About two thirds of those who were
dissatisfied with their possibilities for outdoor activities also gave their own health situation as the reason
for this. In spite of the older people’s dissatisfaction with their possibilities for outdoor activities, it is
gratifying to note that their dissatisfaction cannot be ascribed to obstacles in their walking environment.
The results imply that the measures taken in the neighbourhood had positive effect and have indeed
increased the accessibility and usability in the area, but measures in the walking environment are not
enough do compensate for other factors impacting the mobility in an ageing population, not the least the
personal health.
The number of people who felt that it was deficiencies in public transport that caused them to spend less
time outdoors than they would have liked to had fallen in the follow-up study. Consequently, the
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measures taken in bus traffic in the area appear to have had a certain positive effect, although the Followup group in the 2006 evaluation did not evaluate those measures very highly. In this context it should,
however, be pointed out that the access to cars in the Follow-up group had been greatly reduced between
the two occasions studied. This naturally has an impact on how people experience their mobility and
opportunities for participating in activities, even in a local perspective.
Although the effects on the older people’s mobility of the measures taken appeared to be fairly small,
both the Follow-up group and the Residential group generally evaluated the measures implemented
very positively. The top items in the list of measures that are most important for accessibility in the area
were: general maintenance of pavements, especially during snowy and slippery conditions, and separation
of bicyclists and pedestrians. This is in line with the results of the prioritisation of measures in Part 1 of
the study. These measures were also assigned high positions in the evaluation of selective measures,
although the bevelling and removal of kerbstones came in at the top. More benches in the area was one of
the measures assigned a high position in the priority list in Part 1, but in the 2006 evaluation of measures
it fell further down the list. This lower ranking of benches in the evaluation may be due to the fact that
other measures, e.g. bevelling and levelling pavements as well as fewer bicyclists on pavements and
footpaths, were evaluated higher in comparison. This does not, however, imply that benches are not
important for older people’s mobility in their residential area. On the contrary, it can be established that a
larger number of benches was particularly mentioned both in the participatory observation and in the
objective environmental assessment as a factor contributing to improving accessibility and the usability in
the area.
Within the framework of the project a special effort was made to implement measures for people with
impaired vision, above all in the through passages in Söder to Maxi or central Kristianstad. Natural
guiding surfaces were complemented with artificial ones in the form of sinus slabs at gaps, and sinus
slabs were placed at intersections to lead up to a warning area of cupola slabs (Ståhl & Almén, 2007).
Measures were also taken to improve light contrasts in the area. These measures are evaluated lower than
the other measures in the 2006 evaluation. Guided corridors were also evaluated lower than contrast
markings, which is to be expected since contrast markings are likely to be important for a larger number
of older people than artificial and natural guiding surfaces for creating continuous corridors. However, the
focus group interviews conducted in 2007 revealed that the measures for people with impaired vision had
been observed, and that they were considered very important and useful for the visually impaired.
It is naturally important for the municipality to establish to what extent the residents in Söder,
Lastageplatsen and Udden experience that they have benefited from the measures implemented. If
”benefiting” implies how the problems experienced in the area, including accessibility, have changed,
there is no doubt that the measures have been beneficial. They are so extensive that no one in the area can
have escaped noticing what has been done, and even though some people may not be in immediate need
of all the measures implemented, they feel that they have been useful for ”those who need them”,
realizing that one day they may come in handy for themselves as well. The residents felt that it is easier to
move about in the pedestrian environment now, that it is good to have benches etc.
The benefits people experienced of the project are, of course, also closely linked to the expectations they
placed on the municipality and the project as such when it was initiated in 2002. The focus group
interviews in 2006 revealed that, for many reasons, people might not have had very great expectations.
One contributing reason quoted was that ”the municipality did not seem to be in very good control” of the
project. People who tried to contact the municipality to discuss, for example, the measures taken in the
course of the project, were often put in touch with people with little knowledge of the project, e.g. what
measures were to be implemented and where. The project was in progress over a long period of time, and
it was difficult for the municipal employees to assign the same degree of relevance to it since they were
constantly discussing and planning new projects. This naturally also has an impact on the flow of
information. The evaluation in 2006 revealed that people felt that ”nobody talked about” the project for
long periods of time. The municipality and the Swedish Road Administration invested large resources on
information, particularly during the first few years, when e.g. the measures to be implemented were given
priority. The aim of this was to anchor these measures as much as possible in public awareness. It is
perhaps doubtful whether this effort was successful. Nevertheless, about two thirds of those who were
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explicitly asked in the postal questionnaire whether they felt the information had had an impact said that
they thought so.

CONCLUSION
The design of the project, with the older people participating as natural actors throughout the entire
process, engendered great credibility concerning the project and the results. The results that have been
obtained concerning the effects of the measures taken, some of them very positive and others less so and
more unexpected, have been achieved in a project characterised by the participation of users. The project
has also had spin-off effects. First of all, the older residents got to know each other in a different way than
previously. They have made new contacts and friends. The project has been instrumental in starting up
other activities among the residents that have created a feeling of solidarity in the area. The design of the
project has provided the older people with new channels to the municipality, organisations and
associations. They have also played a very active part in disseminating information about the project, on
the national as well as the international level, which has enabled them to express their opinions of the
project in a direct manner. The mass media have taken a great interest in the project, and on all those
occasions the older people in the area have been able to step forward to speak their mind and give their
opinion of the project. They have also been natural actors at a number of national and international study
visits in the course of the project.
The new knowledge generated within the project has been of the greatest importance for the municipality,
the Swedish Road Administration and other interested parties. This knowledge could not have been
gained without the design of the project, which involved the older people throughout the entire process. In
prioritising measures, not least, it became obvious that neither the representatives of the municipality nor
those of the Swedish Road Administration could have envisaged that it is actually the small details in the
environment that are of crucial importance for older people’s accessibility and safety.
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1.

Bakgrund

Det är ett välkänt faktum att åldersrelaterade funktionshinder är ett vanligt problem som påverkar rörelseoch förflyttningsförmåga bland äldre personer (Gant, 1997; Mollenkopf et al., 2004). Nedsatt rörelse- och
förflyttningsförmåga inverkar ofta negativt på rörligheten i stort. Rörlighet är ett väsentligt inslag i
människors dagliga liv och påverkar förmågan att utföra vardagssysslor, såväl aktiviteter som rör
personlig vård och hushållsgöromål som social samvaro och aktiviteter som utförs ute i samhället.
Investeringar i en bättre utformning av fysiska utemiljöer borde öka de äldres möjligheter att klara sig på
egen hand med tanke på att miljöer som uppmuntrar till aktivitet och engagemang också gynnar deras
hälsa och livskvalitet (Banister & Bowling, 2004; Gabriel & Bowling, 2004; Schootman et al., 2007).
Eftersom promenader i sig dessutom förebygger ohälsa (Hallal et al., 2005; Owen et al., 2004), kan
förbättringar i miljön vara ett effektivt sätt att befrämja en bättre hälsa i stort (King et al., 2005; Suminski
et al., 2005).
Tillgängligheten till den fysiska miljön i vid bemärkelse är av betydelse för äldre personers villkor i
samhället. Utifrån såväl teori som aktuella forskningsresultat finns det stöd för att tydligt separera
begreppen tillgänglighet och användbarhet. Tillgänglighet definierar vi som relationen mellan individens
funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav/utformning, medan vi använder begreppet
användbarhet för att fånga mer subjektiva aspekter av problematiken. Användbarhet innefattar således
människors egna värderingar av i vilken mån önskade aktiviteter kan utföras i en given miljö (Iwarsson &
Ståhl, 2003, 2005). Utformningen av den fysiska miljön till de äldres behov och förutsättningar minskar i
många fall behovet av särlösningar. Insatser för ökad tillgänglighet till och användbarhet av den fysiska
miljön (bostäder, offentliga lokaler, offentlig utemiljö, allmänna kommunikationer) har från samhällets sida
skett genom lagstiftning. I prop 1999/2000:79 ”Från patient till medborgare - En nationell handlingsplan för
handikappolitiken” ställdes krav på tillgänglighet och användbarhet för alla i samtliga samhällssektorer.
Kraven har sedan följts upp genom föreskrifter från Boverket (BSF 2003:19 HIN 1; BFS 2004:15 ALM 1)
om hur gångmiljön ska utformas för att bli mera tillgänglig och användbar för alla.
En grupp i samhället som särskilt uppmärksammats inom tillgänglighetsområdet under senare år är
personer med synnedsättningar. Runt om i världen pågår försök att göra den fysiska miljön mera lätt att
orientera i för personer med synnedsättning (Benzen et al, 2000; U.S. Department of Transportation,
2001). Man lägger ledstråk i material med olika typer av strukturer på ledytorna. Ledstråk definieras som
en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor från start- till
målpunkt, endast avbruten av kör- och cykelbana (CEN/TC178/WG5; VGU, 2004). Ledstråken utgörs
antingen av naturliga ledytor, t ex av gräs mot asfalt/plattor, vägg eller kant eller av konstgjorda ledytor
dvs konstruerade ytor av plattor/sten, (Johansson, 1989; Övstedal, et al, 2002). De senare är i sin tur
omgivna av material med mycket varierande strukturer. Forskning i experimentell miljö (Ståhl, et al,
2004) har visat att personer som är blinda har stora svårigheter att känna skillnad mellan de ledytor och
varningsytor man idag använder. Studien visade även att det var skillnader mellan olika typer av ledytor
och varningsytor. Under 2002 startade arbetet med en gemensam standardisering inom EU (CEN/TC
178/WG 5) som följdes av ytterligare en standardiseringsgrupp inom ramen för ISO arbetet (ISO TC
173/WG7 N148). Inom ramen för detta arbete har man påpekat vikten av både mer forskning om och
praktisk implementering av hur olika taktila strukturer för ledning och varning fungerar för personer med
grav synnedsättning och för personer som är blinda.
Det ökade fokus tillgänglighets- och användbarhetsfrågor fått i samhället under det senaste decenniet
förbättrar förutsättningarna för äldre att leva ett självständigt liv med hög livskvalitet, utifrån perspektivet
att miljöer som stödjer aktivitet och delaktighet också stödjer hälsa och livskvalitet (Humpel et al, 2002;
Krause, 2003; Ruoppila & Raitanen, 2004). Såväl tillgänglig offentlig utemiljö som allmänna
kommunikationer är viktiga förutsättningar för att äldre människor ska kunna bo kvar i sin invanda miljö
och självständigt kunna utföra vardagliga aktiviteter (inköp, besök hos vänner, mm) och genomföra
kortare eller längre resor (Hovbrandt et al, 2007; Lavery et al, 1996; Ståhl, 1987). En aspekt som har
betydelse för ökat kvarboende är utemiljöns utformning – både avseende fysiska detaljer och utbud av
transporter.
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Tillgänglighet till och användbarheten av den fysiska miljön är nära kopplade till säkerheten i
trafikmiljön. Begreppen säkerhet och risk definieras objektivt eller subjektivt. Den objektiva risken bygger
på polisrapporterade olycksdata medan den subjektiva risken även innefattar personers upplevelser
(Jasanoff, 1998). Den subjektiva risken är särskilt viktig att beakta i trafiksäkerhetsarbetet för äldre eftersom
andelen fallskador som fotgängare är omfattande och oron för att falla får konsekvensen att äldre avstår från
att gå ut och därmed inte kan delta i samhällets aktivteter i den omfattning de vill (Ståhl, 1987). Många
kommuner har numera uppmärksammat att fallolyckor som fotgängare är en viktig trafiksäkerhetsfråga i
den lokala trafiksäkerhetsplaneringen, men frågan har historiskt sett varit negligerad. En bidragande orsak
till detta är definitionen av trafikolycka. Traditionellt registreras trafikskadade via officiell olycksstatistik
genom sk polisrapporterade olyckor. I denna registrering ingår alla olyckor där det varit minst ett fordon
inblandat, dvs alla olyckor med fordon registreras. Personer som skadat sig i singelolyckor som
fotgängare och cyklister ingår således inte. Det har länge varit en allmän uppfattning att det föreligger
stora mörkertal vad gäller dessa två trafikantgrupper (Berntman, 2003). Under det senaste decenniet har
därför en kompletterande registrering av skadade i trafiken via sjukhusregistrering successivt införts
(Berntman & Modén, 1999). Numera har en nationell databas byggts upp som kallas STRADA (The
Swedish Traffic Accident Data Acquisition). I STRADA registreras alla som kommer till sjukhuset och
söker vård för en skada som skett i trafikmiljön. På så sätt registreras även singelolyckor med fotgängare
och cyklister.
Aktuella forskningsresultat visar att äldre personer ofta upplever att tillgängligheten är dålig i gångmiljön
och att de har svårigheter att ta sig fram i sin närmaste omgivning (Carlsson, 2004; Shumway-Cook et al.,
2002; Valdemarsson et al., 2005). Graden av tillgänglighet i ett område har nära samband med
säkerheten, eftersom de fallolyckor som fotgängare råkar ut för i gångmiljön ofta orsakas av hinder i
omgivningen (Ståhl, 1992; Ståhl & Berntman, 2007). Säkerheten är därför ännu en viktig aspekt som
påverkar äldres rörlighet utomhus. I Sverige svarar olyckor bland äldre fotgängare och cyklister för mer
än tre fjärdedelar av de olyckor som äldre råkar ut för i trafiken (Berntman & Ståhl, 2007a; Ståhl, 1987).
Mer än 60 % av alla skador som drabbar äldre utanför hemmet uppstår i olyckor med ensamma
fotgängare, d.v.s. personerna ifråga har fallit omkull under promenad. Fallolyckor orsakas ofta också av
faktorer som identifierats som miljöhinder (Ståhl, 1987, 1992; Ståhl & Berntman, 2007; Öberg et al.,
1998). Fallolyckor är ett allvarligt problem eftersom de inte endast orsakar funktionshinder och lidande
hos den enskilde utan även höga kostnader för samhället i form av sjukhusvistelse, färdtjänst osv
(Maraste et al, 2002). Att gångmiljön och kollektivtrafik är utformade på ett riktigt sätt är viktiga
förutsättningar för att äldre ska kunna resa på egen hand och fungera i vardagslivet på ett säkert sätt
(Leslie et al., 2005).
Hur gångbanor och allmänna platser utformas har således betydelse för människors rörlighet,
vardagsaktivitet, resmönster och möjlighet att ta sig till sina målpunkter, dvs de platser äldre personer
önska besöka (Ståhl, 1996). Många års forskning har resulterat i en gedigen kunskap om de olika slags
hinder i miljön som försvårar tillgängligheten och utgör säkerhetsrisker för de äldre i utemiljön
(Berntman, 2003; Gant, 1997; Lavery et al., 1996; Öberg et al., 1998). Trots att det finns exempel på
lyckade projekt (se t.ex. Gant, 1997; Ståhl, 1996), verkar de metoder som används för att genomföra
konkreta åtgärder i syfte att minska antalet miljöhinder inte vara särskilt produktiva. Det är därför viktigt
att fokusera på hur man lokalt arbetar för att genomföra sådana åtgärder. För att stärka den demokratiska
processen på lokal nivå och öka samhällsengagemanget är det viktigt att äldre personer engageras i
sådana förbättringsprocesser, men hittills har få forskningsbaserade projekt av det slaget redovisats. En
viktig utgångspunkt i detta projekt var därför att engagera äldre personer och låta dem medverka i
utformningen av sin lokala miljö avseende tillgänglighet/användbarhet och trygghet/säkerhet. Syftet med
ett sådant arbetssätt är att öka äldres möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället och stärka den
demokratiska processen i ett lokalt perspektiv.
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2.

Syfte

Projektet bygger på att äldre personer själva aktivt deltar i arbetet och medverkar i utformningen av sin
lokala miljö avseende tillgänglighet, trygghet och säkerhet. En viktig utgångspunkt för detta
forskningsprojekt var att engagera de äldre invånarna i ett geografiskt avgränsat område, låta dem vara
med och arbeta i en planeringsprocess för utemiljön i det egna bostadsområdet och på så sätt sträva efter
att åstadkomma ökad tillgänglighet och säkerhet. Det övergripande målet var att, genom att helt och fullt
integrera de äldre i en processorienterad studie, identifiera och prioritera konkreta åtgärder för att
åstadkomma ökad tillgänglighet och säkerhet i ett bostadsområde. Ett första syfte var att utveckla
kunskapen om hur utemiljöer kan utformas för att äldre ska kunna tas sig säkert och tryggt till sina
målpunkter. Ett andra syfte var att omsätta och förvalta denna kunskap genom att använda ett arbetssätt
som gör beslutsfattare, hyresvärdar och planerare mera medvetna om vilka detaljer i utemiljön som är
viktiga när man planerar för ett rörligt och aktivt åldrande i samhället.
År 2002 startades en flerårig process där äldre personer engagerades i en kartläggning av problem och
brister i den fysiska utemiljön i sitt bostadsområde, framtagandet av ett program som syftade till att
åtgärda de problem och brister som framkommit och uppföljning av resultaten fyra år senare. En viktig
del av projektet var spridning av kunskaper och erfarenheter som genererats under projektets gång.

3.

Metod

3.1

Studiedistrikt

Projektet genomfördes i Kristianstad kommun. Kommunen har totalt cirka 75 000 invånare, varav ca
29.000 bor i Kristianstad som är kommunens största stad. Projektet genomfördes i ett geografiskt
avgränsat område i centrum, i tre bostadsområden som gränsar till varandra; Söder, Udden och
Lastageplatsen. Området var intressant ur flera aspekter; hög andel äldre, varierande bostadsbestånd med
olika typer av byggnader uppförda under olika perioder under 1900-talet, mm. Vidare hade kommunen en
uttalad vilja att satsa på utemiljön i området, vilket var en viktig förutsättning för valet av studiedistrikt.
Vid projektstart bodde cirka 3000 personer i området, varav 20% var 65 år eller äldre.
Vid projektstart 2002 fanns flera industrier i området, vilket innebar en hel del tung trafik. Gatusystemet
var varierat; några breda gator var avsedda för genomfartstrafik och hade markerade övergångsställen,
varav flera signalreglerade. Andra gator var smalare och saknade övergångsställen. Materialen på
trottoarernas gångytor varierade och kommunens gatukontor ansåg att underhållet av gångbanorna var
resurskrävande. En busslinje till/från stadskärnan betjänade området.
Inför starten av detta projekt fanns statistik att tillgå om hur situationen såg ut för äldre personer i Skåne
och Kristianstad vad gäller skador som fotgängare, s k fallolyckor. I Region Skåne är denna registrering
väl utbyggd och samtliga åtta sjukhus i regionen ingår i registreringen av trafikskadade sedan 1998.
Under perioden omedelbart före projektstart (1999 – 2001) skadades totalt 225 personer 65 år och äldre i
trafikmiljön i Kristianstad. Skadestatistiken visade att äldre personer framförallt skadas som oskyddade
trafikanter, dvs som fotgängare eller cyklist, ca tre fjärdedelar av skadorna. I Kristianstad var andelen
skadade fotgängare något lägre än i region Skåne i sin helhet, 45% respektive 55%. Å andra sidan
skadades betydligt fler cyklister i Kristianstad än i hela Skåne, (Figur 1). Den traditionella
olycksregistreringen av polisrapporterade olyckor visade också att både bland dödade fotgängare och
cyklister utgör äldre mer än 50%. Andelen äldre i befolkningen är ca 18%.
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Skadade i trafiken fördelade på trafikantslag bland äldre trafikanter.
Källa: STRADA Region Skåne

Av de skadade äldre personerna var två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män, (Figur 2). Visserligen är
andelen kvinnor större än män bland äldre i samhället, men kvinnorna är särskilt utsatta i trafiken, inte
minst som fotgängare, på grund av den benskörhet som inträder med stigande ålder hos kvinnor (Kannus
et al, 1997).
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Kristianstad

Andel män respektive. kvinnor som skadas i trafiken bland äldre trafikanter.
Källa: STRADA Region Skåne

Andelen skadade som fotgängare ökade även påtagligt med stigande ålder. Om man delar in äldre i
”yngre” äldre och ”äldre” äldre framgick att andelen skadade som fotgängare ökade från ca 40% i
åldrarna 65 – 79 år till drygt 60% i åldrarna över 80 år, (Figur 3).
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Skadade i trafiken fördelade på trafikantslag i åldergrupperna 65-79 år respektive 80 år och
äldre.
Källa: STRADA Region Skåne

Det mest intressanta i skaderegistreringen via sjukhus är uppgiften om hur stor andel av
fotgängarolyckorna som skett genom påkörning av något fordon respektive om skadan skett i en så kallad
”singelolycka”. Här visade statistiken att 9 skadade av 10 är singelolyckor, där personen skadat sig genom
att man helt enkelt fallit, (Figur 4).
100

Skåne

90

Kristianstad

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Singel

Konflikt oskyddad

Konflikt fordon

Figur 4.

Skadade fotgängare i trafiken fördelade på singel respektive kollisionsolycka bland äldre
personer.
Källa: STRADA i Region Skåne

3.2

Projektdesign

Metodiken bygger på så kallad triangulering som i korthet innebär att projektet innehåller olika delstudier
där olika metoder tillämpas (Patton, 2002). Användningen av flera olika metoder innebär att de aktuella
fenomenen belyses på olika sätt, vilket stärker resultatens giltighet och trovärdighet. Resultaten från
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projektets olika delstudier kunde därigenom stödja varandra i slutsatserna. Projektet bestod av tre delar
som i sin tur bestod av flera delstudier:
Del 1: Process för att ta fram åtgärdsprogram
Del 2: Projektering och genomförande av åtgärder
Del 3: Uppföljning efter fyra år
Deltagarna i projektet rekryterades för Del 1. De boende som besvarade postenkäten i Del 1 (se nedan)
utgjorde sedan urvalet för kommande delar och delstudier. För Del 3 tillfrågades däremot alla boende i
studiedistriktet som vid tidpunkten för uppföljningen uppnått 65 års ålder.

3.2.1

Del 1 – Process för att ta fram åtgärdsprogram

Del 1 omfattade följande tre delstudier:
Postenkät till samtliga äldre boende på Söder, Udden och Lastageplatsen, 566 personer.
Deltagande observationer och oberoende miljöbedömningar av sex personers promenader i
området
Forskningscirkel under ledning av forskare, med representanter för de boende, politiker,
kommunala förvaltningar, Skånetrafiken, Vägverket, hyresgästförening samt fastighetsägare,
totalt 16 personer (8 äldre och 8 representerande övriga intressenter). Resultaten från postenkäten
och de deltagande observationerna utgjorde ett viktigt underlag för arbetet i forskningscirkeln,
dvs arbetet genomfördes i enlighet med principerna för triangulering. Resultatet från
forskningscirkeln utgjorde ett förslag till åtgärdsprogram.
Studien sökte och fick tillstånd av Etiska Kommittén, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet.

Postenkät till samtliga äldre i området
Syftet med postenkäten var att:
övergripande kartlägga de äldre invånarnas boende, hälsa och funktionsnedsättningar, resvanor
och aktiviteter utanför bostaden
kartlägga viktiga målpunkter i närområdet för de äldre invånarna
kartlägga problem i utemiljön; vilka typer och frekvenser
beskriva vilka platser i utemiljön de äldre invånarna tycker är farliga eller har brister när man
vistas utomhus som trafikant
samla in data om de äldre invånarna och deras uppfattningar om problem och brister vid
förflyttning utomhus före genomförandet av konkreta åtgärder i utemiljön, för att möjliggöra
uppföljning efter genomförda förändringar
Enkäten konstruerades mot bakgrund av forskarnas erfarenheter och resultat från tidigare projekt,
litteraturstudier och diskussioner inom projektets styrgrupp. Enkäten innehöll ett flertal frågor med fasta
svarsalternativ, men gav också möjlighet för respondenterna att med egna ord beskriva var i området man
upplevde problem då man förflyttar sig till olika målpunkter i området eller i stadskärnan. Man ombads
även beskriva vad det var som orsakade problem vid den aktuella målpunkten eller längs den aktuella
gångvägen/-stråket. Enkäten innehöll sammanlagt 35 frågor, i flera fall med underfrågor, under följande
rubriker:
Frågor om ditt resande
Frågor om dina aktiviteter
Frågor om utemiljön i ditt bostadsområde
Frågor om kollektivtrafiken i ditt bostadsområde
Frågor om dig själv och ditt boende
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I slutet av enkäten tillfrågades respondenterna om sitt intresse för eventuellt ytterligare deltagande i
kommande delar av projektet.
Under våren 2002 distribuerades ett informationsbrev och postenkäten till de 566 personer boende i
studiedistriktet som enligt kommunens invånarregister var 65 år eller äldre. I informationsbrevet fanns
namn och telefonnummer till flera personer som de tilltänkta respondenterna uppmanades kontakta om de
hade frågor eller behövde hjälp att fylla i enkätformuläret. Efter påminnelser per post inkom totalt 330
besvarade enkäter, dvs 60% besvarade enkäten. För beskrivning av populationen, se avsnitt 3.2.3.
Resultaten från postenkäten analyserades med hjälp av beskrivande statistik.

Deltagande observationer och oberoende miljöbedömningar
Syftet med denna delstudie var att:
kartlägga problem i utemiljön i detalj ur subjektivt och objektivt perspektiv
registrera problem och brister i utemiljön som identifieras i samband med äldre personers
promenader i studiedistriktet
samla in data om problem och brister vid förflyttning utomhus före genomförandet av konkreta
åtgärder i utemiljön, för att möjliggöra uppföljning efter genomförda förändringar.
Deltagarna valdes bland de personer som besvarat postenkäten och som uppgett att de var intresserade av
att delta i ytterligare delstudier inom projektet. Forskarna definierade ett antal kriterier som syftade till att
få en god spridning i gruppen utifrån olika egenskaper och boendesituationer; deltagarna skulle vara av
olika ålder och kön, bo i olika delar av studiedistriktet, ha olika kombinationer av funktionella
begränsningar och ha uppgett brister i utemiljön. Deltagande observationer genomfördes med fyra
kvinnor och två män mellan 71-84 år.
Kartläggningen av problem i utemiljön i studiedistriktet bestod av två delar – en subjektiv och en objektiv
del. I den subjektiva delen användes metodik för insamling av data baserade på deltagarnas erfarenheter
och upplevelser av problem och brister i utemiljön. Forskaren besökte deltagaren i bostaden och
genomförde en kort intervju och en bedömning av vilka funktionella begränsningar och behov av
förflyttningshjälpmedel deltagaren hade. Därefter tog var och en av deltagarna en promenad från bostaden
tillsammans med forskaren, till/från en målpunkt som han/hon själv valt ut - en plats som var viktig för
personen att nå. Under promenaden rapporterade deltagaren upplevda svårigheter i miljön, dvs
tillgänglighets- och användbarhetsproblem som dokumenterades av forskaren. Samtidigt registrerade
forskaren i detalj händelser som på något sätt indikerade problem under promenaden, s k kritiska
incidenter (Flanagan, 1954). Dessutom noterade forskaren den exakta promenadvägen på en karta över
studiedistriktet. Med noteringarna över de exakta promenadvägarna som utgångspunkt genomfördes
därefter den objektiva delen – en noggrann kartläggning av hinder i utemiljön. Denna del genomfördes av
en annan forskare än den som gått med deltagaren och innebar en professionell, oberoende bedömning av
miljöhinder längs promenadvägarna enligt ett kartläggningsinstrument baserat på det s k
Enablerkonceptet, (Iwarsson & Slaug, 2001). Kartläggningen innebar detaljerade bedömningar och
mätningar av t ex gångbanebredder, lutningar, ojämnheter och förekomst av bänkar.
Resultaten från de deltagande observationerna och de oberoende miljöbedömningarna analyserades med
en kvalitativ, beskrivande ansats.

Forskningscirkel
Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet har successivt utvecklat en metod att arbeta i
forskningscirklar, (Holmstrand, 1997; Härnsten, 1994). Metoden bygger på cirkeldeltagarnas aktiva
intresse och delaktighet och förutsätter att deltagarna representerar olika intresseområden av betydelse för
de aktuella frågeställningarna och problemområdena. Vidare är det viktigt att alla deltagarna medverkar
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vid samtliga tillfällen. Cirkeldeltagarna bidrar med sin expertis, gäster bjuds in, och deltagarna kan också
tilldelas hemuppgifter mellan cirkeltillfällena.
Forskningscirkeln i detta projekt leddes av tre seniora forskare. Deltagarna representerade boende i
området (n=8), politiker (n=2), kommunala förvaltningar (n=2), Vägverket (n=1), Skånetrafiken (n=1),
föreningar (n=1) samt fastighetsägare (n=1), totalt 16 personer exklusive forskarna. De boende
rekryterades efter samma principer som för den deltagande observationen med ett tillägg, nämligen att
man i enkäten skulle ha angett förslag till lösningar på de brister man angett i utemiljön i området. Vid ett
par av kurstillfällena deltog inbjudna gäster, t ex kommunens stadsarkitekt och andra forskare. Syftet med
forskningscirkeln var att:
diskutera och utveckla de frågeställningar som framkommit i enkät, deltagande observationer och
miljöbedömningar
presentera faktiska problem i utemiljön i området
diskutera lösningar till problemen
göra prioriteringar av förslag till åtgärder i utemiljön
fatta gemensamt beslut till rekommendationer om vilka åtgärder som skulle genomföras.
Forskningscirkeln träffades vid fem tillfällen, en gång per månad under hösten 2002 och tidig vår 2003.
De boende som deltog i forskningscirkeln fick vissa hemuppgifter mellan några av tillfällena.
Forskningscirkeln diskuterade gemensamt och i mindre grupper följande frågor:
Tillfälle 1 Mina förväntningar och vad jag kan bidra med?
Tillfälle 2 Vad krävs för att äldre ska kunna bo på kvar på Söder, Lastageplatsen och Udden?
Tillfälle 3 Inbjudna gäster: Presentation av resultat från postenkät och deltagande observationer,
reflektioner från kommunens stadsarkitekt och en representant från ”Cykelgruppen i
Kristianstad”.
Tillfälle 4 Vad är de viktigaste problemen på Söder, Udden och Lastageplatsen som behöver
åtgärdas?
Tillfälle 5 Vilka åtgärder ska prioriteras?
Resultaten från forskningscirkeln analyserades fortlöpande under delstudiens gång. Resultaten från
postenkäten, de deltagande observationerna och de oberoende bedömningarna av utemiljön presenterades
och integrerades successivt med de resultat som framkom under diskussionerna vid träffarna. Olika
tekniker användes för att stimulera deltagarna till aktivt deltagande, såväl för att få fram nya data som för
att reflektera över den kontinuerliga analysprocessen. Med det framkomna materialet som underlag
utarbetade kommunens tjänstemän ett förslag till åtgärdsprogram. Programmet beskrev i vilken ordning
kommunen planerade att genomföra de prioriterade åtgärderna samt omfattning och tid för
genomförandet.

3.2.2.

Del 2: Projektering och genomförande av åtgärder

Kommunen planerade att genomföra åtgärder inom ramen för projektet under 2003 och 2004, men
budgeten för perioden var begränsad. Mindre åtgärder initierades under våren 2003, medan större åtgärder
krävde längre förberedelse och planeringstid. Dessutom samplanerades vissa gatuarbeten med andra
arbeten, t ex dragning av el-, vatten eller teleledningar. Åtgärder som ej kunde åtgärdas inom de första
årens tid- och kostnadsram låg till grund för kommunens fortsatta prioritering i området och i maj 2006
var merparten av åtgärderna genomförda. Under projekterings- och genomförandeprocessen deltog den
huvudansvarige forskaren och en arkitekt med specifik kompetens i praktiskt tillgänglighetsarbete
kontinuerligt i detta arbete, i nära samverkan med projektörer och utförare. De gjorde regelbundna besök i
studiedistriktet, följde projekteringsarbetet mycket noga och gav kontinuerlig feedback och råd till
kommunens ansvariga för åtgärdsprogrammets genomförande. Vidare träffades forskarna och företrädarna för kommunen och vägverket flera gånger under projekterings- och genomförandeperioden.
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3.2.3

Del 3: Uppföljning efter fyra år

Uppföljningen baseras på ytterligare datainsamling under 2006-2007 indelad i tre delar:
Postenkät till samtliga äldre invånare i området
Deltagande observationer och oberoende miljöbedömning
Fokusgruppintervju
Syftet med uppföljningen var att studera förändringar över tid, dvs före och efter genomförandet av
åtgärder i utemiljön i studiedistriktet. De specifika syftena för var och en av de tre delstudierna återfinns
under respektive rubrik nedan. Resultaten baseras dels på jämförelser av resultaten av postenkäterna samt
de deltagande observationerna och oberoende miljöbedömningarna 2002 och 2006, dels på resultat
insamlade med hjälp av en fokusgruppintervju genomförd i januari 2007.

Postenkät till samtliga äldre i området
Syftet med postenkäten var att samla in data om äldre personer boende i studiedistriktet och deras
uppfattningar om problem och brister vid förflyttning utomhus liksom deras möjligheter till deltagande i
aktiviteter efter genomförandet av konkreta åtgärder i utemiljön, dvs fyra år efter den första postenkäten.
Den uppföljande enkäten baserades på den postenkät som använts i Del 1 år 2002. Ett urval av de
ursprungliga frågorna kompletterades med nya frågor om genomförda åtgärder samt informationen om
projektet. Enkäten innehöll därmed totalt 36 frågor, i flera fall med underfrågor, under följande rubriker
(Bilaga 1):
Frågor om ditt resande
Frågor om dina aktiviteter
Frågor om utemiljön i ditt bostadsområde
Frågor om kollektivtrafiken i ditt bostadsområde
Frågor om dig själv och ditt boende
Frågor om genomförda åtgärder
Under hösten 2006 distribuerades ett informationsbrev och postenkäten till de 526 personer boende i
studiedistriktet som enligt kommunens invånarregister då var 65 år eller äldre. I informationsbrevet fanns
namn och telefonnummer till en person anställd av kommunen som respondenterna kunde kontakta om de
hade frågor eller behövde hjälp att fylla i formuläret. Efter påminnelse per post inkom totalt 347
besvarade enkäter vilket innebar att 66% besvarade enkäten. Inför analysarbetet indelades de personer
som svarat på enkäten enligt följande:
Uppföljningsgruppen belyser en population över tid och omfattar alla som besvarade
postenkäten både 2002 och 2006 (N=195; P02 respektive P06). Denna grupp utgör alltså en
delmängd av invånargruppen (se nedan) och utgör det urval som kunde följas över tid, dvs före
och efter genomförandet av åtgärderna. Uppföljningsgruppen bestod av 195 personer och har
under perioden blivit 4 år äldre. Medelåldern i denna grupp var 74 år 2002 och 78 år 2006 (2002
minvärde 65 maxvärde 90; 2006 minvärde 69 maxvärde 94). Fördelningen mellan kön var 61%
kvinnor och 39% män (Figur 5).
Invånargruppen belyser populationen i studiedistriktet vid två olika tillfällen (tvärsnitt) och
beskriver samtliga personer som besvarade postenkäten 2002 (N=330; T02) respektive 2006
(N=347; T06). Invånargruppen kan inte följas över tid eftersom en del av dem som svarat 2006
inte bodde i studiedistriktet 2002 medan andra uppnått 65 års ålder under de fyra år som gått
sedan första enkäten och därför endast tillfrågats om medverkan vid uppföljningstillfället
(n=109). Dessutom besvarades enkäten år 2006 av vissa personer (n=43) som ingick i urvalet
redan 2002 men som då inte besvarade enkäten. Invånaregruppen var i princip lika både avseende
kön och ålder vid de två undersökningstillfällena (Figur 5), 63% var kvinnor och 37% män och
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medelåldern var 76 år vid båda tillfällena (2002 minvärde 65 maxvärde 93; 2006 minvärde 65
maxvärde 99).
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Figur 5.

Fördelning mellan kön och åldersgrupper i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och
invånaregruppen (T02 och T06).

Resultaten av uppföljningen omfattade jämförelse av förändringar hos personerna och i ett urval
socioekonomiska variabler, förändringar i upplevda problem och hinder i samt tillfredsställelse med
utemiljön, förändringar i aktivitetsfrekvens och tillfredsställelse med aktiviteter utanför hemmet samt
värdering av genomförda åtgärder och information om projektet.
Resultaten från postenkäten analyserades med hjälp av beskrivande statistik för såväl Invånare- som
Uppföljningsgruppen. Avseende Uppföljningsgruppen prövades dessutom skillnader mellan undergrupper
och förändringar över tid med statistiska test (McNemars Test, Wilcoxons teckenrangtest). Resultaten
tolkades som statistiskt säkerställda vid p<0.05, dvs med 5% felmarginal. Avseende åtgärder särskilt
riktade åt personer med synnedsättningar gjordes specifika analyser för de personer som i enkäten uppgett
att de hade synnedsättningar (för detaljer om denna grupp, se Ståhl & Almén, 2007).

Deltagande observationer och oberoende miljöbedömning
Syftet med denna delstudie var att göra en uppföljning efter fyra år av den kartläggning av problem i
utemiljön ur subjektivt och objektivt perspektiv som genomfördes 2002.
Deltagarna valdes nu bland de personer som besvarat den uppföljande postenkäten. I första hand gjordes
ansträngningar för att engagera samma deltagare som i motsvarande delstudie under 2002; tre av dessa
sex personer tackade ja till medverkan även 2006. Med samma kriterier som 2002 som grund rekryterades
ytterligare åtta personer. Försök gjordes att rekrytera personer med liknande profiler av funktionella
begränsningar som i urvalet för deltagande observationer 2002. Tre av de ”nya” personerna hämtades ur
uppföljningsgruppen medan fem rekryterades ur den grupp av enkäturvalet som tillkommit 2006.
Deltagande observationer genomfördes följaktligen med totalt elva personer 2006; sex kvinnor och fem
män i åldern 67-89 år. Fyra av dem bodde på Söder, sex på Udden och en på Lastageplatsen.
Kartläggningen av problem i utemiljön i studiedistriktet genomfördes på samma sätt som 2002, dvs med
en subjektiv och en objektiv del (se avsnitt 3.2.1). Gångvägarna var samma som 2002, alternativt så lika
som möjligt. Resultaten från de deltagande observationerna och de oberoende miljöbedömningarna
analyserades med en kvalitativ, beskrivande ansats. Resultaten i denna rapport avgränsades till en

10

exemplifierande jämförelse mellan 2002 och 2006 för en av deltagarna, en kvinna 80 år gammal vid P02
och 84 år vid P06.

Fokusgruppintervju
I syfte att fånga viktiga aspekter av processen ur deltagarnas perspektiv genomfördes i januari 2007 en
fokusgruppintervju (Patton, 2002) under ledning av Ståhl och Iwarsson. Fokusgruppintervju är en allmänt
vedertagen metod som kan användas för intervjuer i grupp kring förutbestämda teman. Deltagarna ska
vara lika i avseenden som identifierats som väsentliga för studiens syfte, medan de ska representera
olikheter i andra avseenden. Intervjun genomförs i diskussionsform, med stöd av en frågeguide, och
bygger på aktiv dialog mellan deltagarna, under ledning av en forskare.
Potentiella deltagare identifierades bland de äldre boende i studiedistriktet som besvarat den uppföljande
postenkäten under hösten 2006. Kriterierna som användes för urvalet var de samma som för de
deltagande observationerna med tillägget att deltagarna i enkäten skulle ha uttryckt synpunkter på de
genomförda åtgärderna i området. Ingen av deltagarna hade deltagit i forskningscirkeln i projektets första
del. Sex deltagare (3 män, 3 kvinnor) var intresserade av att medverka och fem (3 män, 2 kvinnor) av dem
kom till utsatt tid och plats för intervjun. Fokusgruppintervjun genomfördes i ett sammanträdesrum
beläget i det kongresscentrum som ligger i studiedistriktet. En av forskarna ledde intervjun medan hennes
kollega förde anteckningar med hjälp av dator. Intervjun spelades in på band, efter deltagarnas medgivande. Intervjun inleddes med kaffe och kakor, varvid fokusgruppledaren ledde en presentationsrunda av de
närvarande och förklarade syftet med intervjun. Därefter genomfördes intervjun kring följande
huvudteman:
Tillgängligheten, säkerheten och tryggheten i studiedistriktet
Genomförda åtgärder och dessas nytta
Processen i projektet, förväntningar och delaktighet
Intervjun varade i cirka två timmar. Därefter gjorde forskarna tillsammans, i direkt anslutning till
intervjun, en första kvalitativ analys av insamlade data. I ett senare skede skrev en av fokusgruppledarna
en sammanfattning av resultaten som därefter verifierades av den andra forskaren.

4.

Resultat

4.1

Del 1: Åtgärdsprogram

4.1.1

Viktiga målpunkter och åtgärder

Postenkäten visade att de platser äldre i området besöker mest är:
Varuhuset Maxi
Varuhuset Domus
Tivoliparken
Lilla Torg
Grönområdet Björket
Apoteket, Lilla Torg
Kontorskomplexet Kvarnen (med bl a Omsorgsförvaltningen lokaler, restaurang)
Sjukhuset
Regionmuseet
Biblioteket
Miljöhinder kartlades i samtliga tre delstudier. Avsnittet nedan utgör en sammanfattning av de
miljöhinder som de boende rapporterade i samtliga tre delstudier (postenkät, medföljande observation och
forskningscirkel) och som de kopplade ihop med specifika besöksplatser eller gångstråk. Detaljer i denna
process finns redovisade i en intern delrapport (Ståhl, 2003). I forskningscirkelns avslutning
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kategoriserade deltagarna miljöhindren i två huvudgrupper som ledde fram till förslag till två typer av
åtgärder:
Övergripande trafiktekniska åtgärder:
Fler och bättre utformade övergångsställen
Fler signalreglerade övergångsställen
Bättre separering mellan fotgängare och cyklister / mopedister
Bredare trottoarer
Bättre skyltning
Bättre allmän gatustandard
Bättre promenadmöjligheter (gärna i stråk)
Lägre hastighet (hastighetsdämpande åtgärder, skyltning 30 km/h)
Fler cirkulationsplatser
Bättre fördelning av trafiken inom området
Bättre information till cyklister om trafikregler, beteende i trafiken mm
Fler enkelriktade gator
Utformning / underhåll
Fler bänkar
Bättre belysning - fler lampor och bättre riktade
Fler hållplatser på Udden
Bättre avfasade kanter vid övergångsställen och andra strategiska platser
Mindre lutning av trottoarer i tvärled
Jämnare beläggning på trottoarer
Bättre snöröjning / halkbekämpning (ökad standard)
Bättre skötsel / klippning av häckar mm
Bättre trappsteg till fastigheter
Bättre underhåll; borttagning av löv, sopning mm

4.1.2

Stråkstrategi

Vid det sista cirkeltillfället presenterade kommunen ett förslag till åtgärdsprogram för cirkeldeltagarna.
Åtgärderna utgick från de strategier som de boende respektive kommunen/Vägverket presenterade i
forskningscirkelns senare skede. För de boende var prioritet 1 ”Rollatoranvändares framkomlighet”
och för kommunen/Vägverket ”Enkla och ej alltför kostnadskrävande åtgärder”. Utöver denna grundstrategi gjordes följande ställningstaganden:
Åtgärderna ska utgå från en helhetssyn
Åtgärderna ska komma så många som möjligt av de boende i området till nytta
Baserat på synpunkterna i postenkäten från de boende, från valet av promenadstråk i de medföljande
observationerna och från cirkelverksamheten rekommenderades att de planerade åtgärderna skulle
genomföras längs de stråk som de boende ansåg viktiga. Två stråk framhölls som särskilt viktiga för de
boende på Söder, Udden och Lastageplatsen.
Stråk till Maxi (söderut)
Stråk till City/Domus (norrut)
Inom ramen för ett sådant stråktänkande ingick många åtgärder (både punktinsatser och av mera generell
karaktär) som kom alla boende till del oavsett om man besökte de två namngivna målpunkterna eller ej.
De två stråken täckte flertalet av de miljöer som studien kartlagt som problematiska för de äldre boende
på Söder, Udden och Lastageplatsen. Deltagarna i forskningscirkeln kom vid det avslutande mötet fram
till att de föreslagna åtgärderna kunde kategoriseras i Generella åtgärder respektive Punktinsatser. Åtgär-
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der som både de boende och representanterna för kommunen/Vägverket hade som högsta prioritet är
markerade med fetstil.
Generella åtgärder (för i princip hela området)
Bättre separering mellan fotgängare och cyklister/mopedister
Bättre skyltning
Bättre promenadmöjligheter (gärna i stråk)
Lägre hastighet (hastighetsdämpande åtgärder och skyltning 30 km/h)
Fler bänkar
Bättre snöröjning/halkbekämpning (ökad standard)
Bättre skötsel/klippning av häckar mm
Bättre information till cyklister om trafikregler, beteende i trafiken mm
Bättre underhåll; borttagning av löv, sopning mm
Punktinsatser
Fler och bättre utformade övergångsställen
Fler signalreglerade övergångsställen
Bredare trottoarer
Lägre hastighet (hastighetsdämpande åtgärder och skyltning 30 km/h)
Fler hållplatser på Udden
Bättre avfasade kanter vid övergångsställen och andra strategiska platser
Mindre lutning av trottoarer i tvärled
Jämnare beläggning på trottoarer (längs vissa viktiga stråk)
Bättre trappsteg till fastigheter
Fler enkelriktade gator
4.1.3

Informations- och underhållsstrategi

Utöver åtgärderna ovan prioriterade forskningscirkeln fyra andra viktiga typer av åtgärder. Dessa åtgärder
kunde inrymmas i kommunens generella åtaganden och behövde därmed inte belasta den särskilda
budgeten för projektet. De åtgärder som på detta sätt prioriterades var:
Fler bänkar
Förbättrad snöröjning/halkbekämpning inom området
Bättre information till cyklister om trafikregler, beteende i trafiken, m m
Bättre underhåll; borttagning av löv, sopning m m
Under en försöksperiod höjde kommunen standarden för gatuunderhåll inklusive snöröjning och
halkbekämpning i området. Likaså gjordes en prioritering av viktiga gång- och cykelstråk samt
övergångsställen. Dessutom upprättades en plan för kontinuerlig information till cyklister om trafikregler
och beteende i trafiken. De boende uppmanades att fortsätta diskussionen inom området och lämna idéer
och synpunkter till kommunen.

4.1.4

Kollektivtrafikstrategi

Inom ramen för projektet framkom även en del synpunkter från de boende på kollektivtrafiken i området.
Problemen berodde på:
Briser i informationen om trafiken
Brister i den fysiska miljön
Flertalet av de fysiska problemen tydde på att den befintliga trafiken var svår att nå på grund av att det var
långt till hållplatserna. Det saknades t ex en hållplats på Udden varför Skånetrafiken och kommunen
flyttade en hållplats i den aktuella delen av området. Under sommaren 2004 skedde också en del förändringar i linjenätet och körvägarna på Söder.
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I forskningscirkeln framkom även att Skånetrafiken nyligen avslutat en diskussion med kommunens
omsorgsförvaltning angående anpassning av kollektivtrafiken som skulle genomföras under 2007.
Kommunen, Skånetrafiken och Vägverket kom överens om att de kollektivtrafikproblem som identifierats
inom detta projekt kunde vara utgångspunkt för en ny process med de boende i studieområdet och övriga
Kristianstad.
Som ett resultat av projektet inbjöd Skånetrafiken deltagare i forskningscirkeln att åka buss en förmiddag
med representanter från Skånetrafiken för att bl a peka på ytterligare brister längs de linjer som trafikerar
området.

4.2

Del 2: Genomförda åtgärder

De åtgärder som ingick i det slutliga åtgärdsprogrammet redovisas i Tabell 1.
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övergångsställe
gång- och cykelväg

övergångsställen

ojämna gångbanor
övergångsställe
bänkar
höga trottoarkanter
bänkar

gångbana saknas
gång- och cykelväg
bänkar
höjdskillnad vid bro
bättre gångbanor
höga trottoarkanter
separering fotgängare/cyklister
cyklister och mopedister
snöröjning/halkbekämpning

Tivoliparken/
Kvarnen

Lilla Torg/Kvarn

Sjukhuset /
Kyrkogården

Allmänt

Museet /
Biblioteket

bättre gångbanor
separering fotgängare/cyklister
separering fotgängare/cyklister
bänkar
övergångsställe

Domus

Helgegatan
Östra Boulevarden
allmänt
V Storgatan/Helgegatan
allmänt
allmänt
allmänt
allmänt
allmänt

allmänt
Södra Boulevarden
Södra Boulevarden
allmänt
allmänt

Södra Boulevarden

Södra Boulevarden
Västra Boulevarden

allmänt
området kring Domus
Östra Boulevarden
Östra Boulevarden
Södra Boulevarden

byggs nytt
byggs nytt
nya bänkar
ombyggnad
översyn av ojämnheter, lutning mm
ombyggnad
översyn
information, skyltning och målning
prioritera

översyn av ojämnheter, lutning mm
trafikljus önskas
nya bänkar
ombyggnad
nya bänkar

utbyte av trafiksignaler

utbyte av trafiksignaler
ingår i ombyggnad av gatan

översyn av ojämnheter, lutning mm
uppdelning om möjligt
uppdelning om möjligt
nya bänkar
utbyte av trafiksignaler

åtgärd
bygga om med en bred gångbana
bygga om med en bred gångbana
bygga om med en bred gångbana
översyn av ojämnheter, lutning mm
sänkning av kantsten

problem
bättre gångbanor
bättre gångbanor
bättre gångbanor
bättre gångbanor
hög kantsten

Målpunkt
Maxi

plats
Hovslagaregatan
Stallgatan
Smedjegatan
övriga gator
Karlavägen

Genomförda åtgärder; aktuellt stråk, problem/hinder, aktuell plats, typ av åtgärd och tidpunkt för genomförande.

Tabell 1.

2003
2003-2004
2003-2004
2003
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004

2003
ej aktuellt
2003
2003-2004
2003-2004

2005

2005
2005

2003-2004
2003
2003
2003
2005

tidplan
2004
2004
2004
2003-2004
2003

kostnad

På kartan nedan (Figur 6) framgår när olika stråk och punktinsatser genomfördes i området. Kartan visar
även studieområdet inom streckad (blå) linje.

Figur 6.

Karta över studieområdet med tidpunkt för när åtgärder genomfördes.

Exempel på olika typer av åtgärder framgår av Bild 1 – 5 nedan. Olika platsen visas före respektive efter
det att åtgärder genomförts.

Före ombyggnad
Bild 1.

Efter ombyggnad

Exempel på avfasning av trottoarkant samt ledyta och varningsyta till kant.
Foto: L Glans och M Almén.

Före ombyggnad
Bild 2

Detaljbild på avfasning av trottoarkant samt ledyta och varningsyta till kant.
Foto: L Glans och M Almén.

Före ombyggnad
Bild 3.

Efter ombyggnad

Exempel på eliminering av nivåskillnad framför entré.
Foto: L Glans och M Almén.

Före ombyggnad
Bild 4.

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Exempel på enkelriktning av gata samt breddning av trottoar, kontrastmarkering och
avfasning av trottoarkant
Foto: L Glans och M Almén.
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Före ombggnad

Efter ombyggnad

Före ombyggnad

Efter ombyggnad

Bild 5.

Exempel på breddning av trottoar samt kant och räcke med ljushetskontrast.
Foto: L Glans

Som framgår av bilderna hade många åtgärder fokus på personer med synnedsättningar. T. ex
kompletterades naturliga ledytor i miljön som t ex vägg, gräskant och räcke med artificiella ledytor i form
av sinusplattor för att undvika glapp i ledstråket. Likaså lades i korsningarna sinusplattor för att leda fram
till en varningsyta bestående av kupolplattor. I hela området genomfördes även åtgärder för att öka
ljushetskontrasten mellan olika ytor. (För detaljer se Ståhl & Almén 2007.)

4.3

Del 3: Uppföljning efter fyra år

4.3.1

Beskrivning av deltagarna i studien

Funktionella begränsningar och användning av förflyttningshjälpmedel
I uppföljningsgruppen fanns en del statistiskt säkerställda skillnader mellan de två undersökningstillfällena vad gäller självrapporterade funktionella begränsningar, (Figur 7). Andelen med nedsättning
ökade generellt sett för samtliga funktionella begränsningar utom nedsatt rörlighet i nacke och armar samt
blindhet. Statistiskt säkerställd ökning visade svårigheter att förstå information (p=0.016), synnedsättning
(p=0.017), balanssvårigheter (p=0.006), minskad ork/uthållighet (p<0.001) och minskad rörlighet i
rygg/ben (p=0.041).
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Figur 7.

Självrapporterade funktionella begränsningar i uppföljningsgruppen P02 och P06.

Andelen självrapporterade funktionella begränsningar i invånaregruppen vid de båda undersökningstillfällena framgår av (Figur 8).
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Figur 8.

Självrapporterade funktionella begränsningar i invånaregruppen T02 och T06.

Användningen av gånghjälpmedel varierade i båda grupperna vid båda undersökningstillfällena, (Figur
9). I uppföljningsgruppen var skillnaderna i användning av rollator statistiskt säkerställd, (p=0.007), 9%
2002 och 18% 2006. Motsvarande siffror i invånaregruppen var 14% respektive 16%.
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Figur 9.

Användning av olika typer av förflyttningshjälpmedel i uppföljningsgruppen (P02 och
P06) och invånaregruppen (T02 och T06).

Självskattad hälsa
Den självskattade hälsan uppvisade likartat mönster för både uppföljningsgruppen och invånaregruppen
(Figur 10).
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Figur 10.

Självskattad hälsa i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och invånaregruppen (T02 och
T06).

Andelen som låg på den positiva sidan var i princip lika stor vid båda undersökningstillfällena för båda
grupperna, men man kan se en tydlig förskjutning mellan åren på det sättet att man var mer modest i sin
uppfattning 2006 jämfört med 2002. Skillnaden för undersökningsgruppen var signifikant (p=0.02).

Biltillgång och färdtjänst
Minskningen av andelen som själv körde bil var statistiskt säkerställd (p=0.000087) i
uppföljningsgruppen och minskade från 60% till 52% mellan de två undersökningstillfällena medan
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biltillgången för övrigt i hushållet låg kvar på 11%, (Figur 11). Motsvarande siffror i invånaregruppen var
53% respektive 56%.
100

%

90

P02

P06

T02

T06

80
70

Bil

60

Ftj

50
40
30
20
10

ej
N

Ja

,m

Ja
,

ed

sp

Ja
,

m

ec
.

ed

fo
rd

ta

on

xi

ej
N

m

Ja
,

en

kö

kö

r

r

in
te

sj
äl
v

0

P02: N= 190 resp 183, P06: N= 184 resp 172, T02 N=324 resp 312, T06: N= 329 resp 308
Figur 11.

Tillgång till bil respektive färdtjänst (Ftj) i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och
invånaregruppen (T02 och T06).

Boendetid i området
Invånarna i området hade bott där länge. I uppföljningsgruppen hade personerna i genomsnitt bott i
området i 23 år 2002 och 27 år 2006. I invånaregruppen var genomsnittstiden också 23 år 2002 men 21
år 2006. Variationen var dock stor, från 0,5 år till 84 år. I uppföljningsgruppen var andelen som önskade
flytta 10% år 2002 och 13% 2006. Orsakerna var framförallt hög hyra, 4% 2002 och 6% 2006 samt för
stor bostad, 4% 2002 och 9% 2006. Inte någon angav som skäl till flyttning problem att komma ut eller in
i bostaden eller hinder/brister i utemiljön 2002. År 2006 var det en person som uppgav sådana hinder.
I invånaregruppen var det 13% som uppgav att de skulle vilja flytta både 2002 och 2006. Även för
invånaregruppen var de främsta skälen till önskemål om flyttning hög hyra, 5% vid båda
undersökningstillfällena och för stor bostad, 4% 2002 och 6% 2006. Långt under 1% (2 personer
respektive 1 person) uppgav svårigheter att komma in och ut ur bostaden respektive svårigheter att klara
mig utomhus i området som skäl för önskemål om flyttning.

4.3.2

”Effekter” av genomförda åtgärder

Hinder i gångmiljön som fotgängare
Andelen som upplevde problem/hinder då man tar sig fram som fotgängare i var i uppföljningsgruppen,
20% 2002 och 18% 2006. Situationen var likartad i invånaregruppen, 22% 2002 och 16% 2006.
Andelen personer som uppgav specifika hinder i gångmiljön var procentuellt sett lägre 2006 jämfört med
2002, både i uppföljningsgruppen och invånaregruppen. År 2006 angav uppföljningsgruppen
genomgående färre upplevda hinder än 2002 (Figur 12), men skillnaderna var signifikanta endast vad
gäller dålig snöröjning (minskade från 70% till 23%; p=0.019). Även om skillnaderna inte var
signifikanta, var de procentuella skillnaderna mellan år 2002 och år 2006 betydande för ytterligare några
typer av miljöhinder, t ex för höga trottoarkanter (16% respektive 10%), gropigheter i gångbanan (17%
respektive 5%), för få bänkar (27% respektive 9%) och cyklar på gångbanan (52 % respektive 21%). För
uppföljningsgruppen var vidare andelen som uppgav snabb trafik som ett hinder 15% år 2002 medan 7%
angav detta år 2006. Situationen var likartad vad gäller andelen som angav mycket trafik som ett problem,
13% år 2002 och 6% år 2006. Bilden för invånaregruppen var likartad (Figur 13).
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Figur 12.

Rapporterade hinder i gångmiljön/trafiken i uppföljningsgruppen P02 och P06.
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Rapporterade hinder i gångmiljön/trafiken i invånaregruppen T02 och T06.

I fokusgruppintervjun 2007 uttrycktes en stor osäkerhet kring vilka typer av åtgärder som egentligen
skulle genomföras i området. Likaså undrade man över om man verkligen gjort åtgärder överallt som man
planerat. Man hänvisade till kartan i den broschyr som distribuerats i området. Man var även frågande till
kommunens engagemang och planering vad gällde vilka åtgärder som skulle genomföras i området. Då
man ringt kommunen (tekniska förvaltningen eller omsorgsförvaltningen) och frågat uppfattade man det
som att det oftast inte var någon som visste vad som skulle göras. Vidare hade man uppfattningen att en
del som skulle ha gjorts uppenbarligen inte blivit gjort. ”Det finns säkert goda skäl till detta, men man får
inte veta av vilka orsaker inte allt blivit åtgärdat”.
I fokusgruppintervjun hade man annars uppfattningen att det hänt väldigt mycket inom en del av
studiedistriktet, nämligen på Söder, medan det i princip inte hänt något på Lastageplatsen där det förvisso
är en del problem. De förbättringar som gjorts av belysningen och av kajen vid Lastageplatsen
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uppfattades dock som positiva. Generellt tyckte man att åtgärderna, då framförallt på Söder, var ganska
vettiga; man nämnde som exempel gångstråket till varuhuset Maxi.
Vad gällde specifika åtgärder tog man först upp att man lagt märke till de åtgärder som gjorts för
synskadade, framförallt vid övergångsställen. Uppfattningen var även att ombyggnaden av trottoarkanter
blivit bra, men de uppfattades fortfarande som lite för höga i hela området. ”Man har fasat ner
trottoarkanter på flera ställen och det har blivit bra. Men man vill kunna gå rakt över gatan där man ska
korsa och inte gå omvägar till man hittar en avfasning. Man kommer inte upp med rollatorn överallt,
man orkar inte lyfta rollatorn”. Därför undrade någon om det var någon skillnad att gå med rollator idag
jämfört med för tre år sedan. ”Men det är tryggare att gå på gångbanan. Man måste planera var man
går, välja att korsa vid avfasningar”.
I fokusgruppintervjun tog man även upp åtgärder som gällde cyklister i området. Ett problem man tyckte
fanns kvar var mötet mellan cyklister och rollatoranvändare. ”Cyklisterna måste se upp, ”rollatorföraren” klarar sig förhoppningsvis bättre än cyklisten vid en eventuell kollision”. Vidare tyckte man att
vissa gång- och cykelbanor är mycket smala; det är besvärligt.
Även övergångsställen togs upp i diskussionen. Man tyckte att det verkade vara ganska långt mellan
övergångsställen med avfasningar. På vissa platser tyckte man att det saknades övergångsställen
överhuvudtaget (särskilt på Lastageplatsen).
Snöröjningen och halkbekämpningen tyckte man fortfarande var problematisk, även om man tyckte det
blivit bättre. ”Vissa ställen är svåra när det blir snö. Särskilt där det saknas trottoarer är det ett vågspel
att ge sig ut där. Man måste vara alert för att kunna hoppa undan”. Som exempel tog man upp att vissa
gator på Lastageplatsen inte sandas/saltas, där är ofta halt.
Vid de medföljande observationerna 2002 framkom ett flertal generella brister/hinder som antingen
observerades av observatören eller som personen själv uttryckte:
Trottoar tar plötsligt slut
Personen måste fortsätta promenaden på gatan på grund av att trottoaren upphör
Personen måste ofrivilligt korsa en gata
Trottoar är för smal
Trottoar lutar mycket
Trottoar har sprickor/sättningar i beläggningen
Trottoarkant är för hög
Övergångsställe saknas
Bilar som passerar har höga hastigheter
Belysning inte tillräcklig
Bänkar att sitta ner och vila på saknas
Bänk som finns dåligt placerad – går ej att nå
De hinder som registrerades 2006 var av typen:
Del av gångbana var inte helt separerad från cyklister
Övergångsställe saknas vid en viktig punkt längs ett naturligt gångstråk
Många cyklister på trottoar
Ramp för brant, kommer ej över med rollator
Trottoar saknar avfasning där personen önskade korsa gatan
Del av trottoar för smal och lutar
Trottoar har håligheter
Grenar hänger ut över gångbana
Personernas kommentarer var antingen av karaktären att man önskade ytterligare åtgärder av någon typ
som genomförts i området eller att man uttryckte sin uppskattning för någon specifik åtgärd längs den
gångväg man gick:
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Fler bänkar har tillkommit i området och de är bättre att sitta på
Dock saknas bänk särskilt längs promenadstråket längs ån
Breda, jämna gångstråk
Ny, fin busshållplats
Bra med alla avfasningar av trottoarkanter, dock problem att bilar parkerar vid dessa
Som ett exempel på vilka hinder som registrerades och hur personen upplevde dessa, görs nedan en
fallbeskrivning från såväl medföljande som oberoende observation av samma person och gångsträcka,
2002 och 2006.
Person: Kvinna, 80 år 2002 och 84 år 2006
Funktionella begränsningar 2002 och 2006: Synnedsättning, grav hörselnedsättning,
balanssvårigheter, nedsatt uthållighet, nedsatt finmotorik, nedsatt funktion i ryggkotpelaren och/eller
nedre extremitet, beroende av gånghjälpmedel
Sträcka: Ö Boulevarden, Stallgatan, Sjöcronas gata, Smedjegatan, Kvarngatan, övergångsställe V
Storgatan, bron Lastageplatsen, tillbaka längs Ågatan, åter Ö Boulevarden (Figur 14).

Figur 14.

Vald sträcka vid medföljande observation 2002 och 2006

Deltagarens rapportering 2002:

Deltagarens rapportering 2006:

Bron V Storgatan: Trottoaren
sänker sig här, lätt att tippa framåt.
Helgegatan: Gatan bred, bilar
kommer fort från Yllefabriken.
Borde vara övergångsställe.
Stallgatan: Smal trottoar, lutar
mycket, svårt att gå på den.
Hovslagaregatan: Smal trottoar,
lutar, svårt att dra shoppingvagn”.

Stallgatan: Bra, lätt att ta sig fram med rollator slät asfalt, tillräcklig bredd. 2002 fick gå på
gatan pga smal lutande trottoar.
Smedjegatan: se ovan.
Helgegatan - Videllsgatan: Bra med separat
gång/cykelbana innan järnväg, efter är de ej
separerade, det blir rörigt!
Södra Dämmet: Brant ramp omöjlig att komma
över.
Generellt: Väljer väg efter avfasningar. Gott om
bra avfasningar i området. Tillkommit fler bänkar
med bra höjd och utformning.

Den oberoende miljöbedömningen 2002 respektive 2006 visade att en rad miljöhinder fortfarande
kvarstod (Tabell 2).
Tabell 2.

Miljöhinder registrerade vid oberoende bedömning av den promenadsträcka deltagaren i
fallstudien gick, hösten 2002 respektive 2006.
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2002
X
X

2006
X
X

Miljöhinder
Smala gångvägar
Taktil markering gångbana – körbana saknas
Kombinerad gång- och cykelbana
Ologiska/komplexa förflyttningsvägar
Instabil ytbeläggning
Oregelbundenheter i ytan
Sättningar, sprickor mer än 10 mm
Sidolutning mer än 1%
Hinder i förflyttningsvägen
Överhängande föremål längs förflyttningsvägen
Taktila förvarningar saknas vid nivåskillnader/andra faror
Visuell kontrast saknas där gångbana ansluter till körbana
Taktil kontrast saknas där gångbana ansluter till körbana
Övergången ej vinkelrätt placerad mot kantstödet
Avfasningar/ramper saknas vid gångpassagen
Fordonsflöde från mer än ett håll där gångtrafikant passerar bil-/cykelväg
Armstöd saknas vid sittplatser
Ojämn mark vid sittplatser
Otillräckligt manöverutrymme vid sittplatser
För korta/högt/lågt placerade ledstänger vid trappor i gångväg

K
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Självskattad utemiljö
Större delen av de boende såg mer positivt på sin utemiljö 2006 jämfört med 2002, både i
uppföljningsgruppen och i invånaregruppen, (Figur 15). I uppföljningsgruppen är skillnaden statistiskt
säkerställd (p=0.035). I båda grupperna hade det företrädesvis skett en omfördelning på den positiva
sidan, dvs det var fler som var mycket positiva 2006 jämfört med 2002 2002 medan andelen som svarade
att de var ganska positiva var lägre 2006.
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Figur 15.

Självskattad utemiljö i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och invånaregruppen (T02 och
T06).

Utevistelse i bostadsområdet som fotgängare
Frekvensen utevistelse, dvs rapporteringen av hur ofta man vistades ute som fotgängare i bostadsområdet
minskade över tid (Figur 16). I uppföljningsgruppen sjönk andelen som vistas ute dagligen signifikant
(från 72 till 56%; (p<0.0005). Vidare ökade andelen som rapporterade att de vistades ute mycket sällan
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eller aldrig från 1 till 5%. År 2002 rapporterade 71% av invånaregruppen att de vistades ute dagligen,
jämfört med 60% 2006. Resultaten indikerar att daglig utevistelse 2002 ersatts av utevistelse flera gånger
i veckan 2006.
Vad beträffar tillfredsställelsen med utevistelsen var majoriteten nöjda både 2002 och 2006 i båda
undersökningsgrupperna. I uppföljningsgruppen var andelen nöjda 93% 2002 och 90% 2006;
motsvarande andelar i invånaregruppen var 91% respektive 92%.
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Figur 16.

Utevistelse i bostadsområdet som fotgängare i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och
invånaregruppen (T02 och T06).

Upplevd osäkerhet och otrygghet i bostadsområdet
Andelen som upplevde osäkerhet och otrygghet i sitt bostadsområde var olika mellan de två
undersökningstillfällena, med likartade mönster för bägge undersökningsgrupperna (Figur 17).
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Figur 17.

Upplevd osäkerhet/otrygghet i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och invånaregruppen
(T02 och T06).
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Andelen som uppgav rädsla för att falla omkull var i uppföljningsgruppen 13% 2002 jämfört med 7%
2006 och i invånaregruppen 17% 2002 och 6 % 2006. Rädslan för att råka ut för trafikolycka var låg
redan innan åtgärder genomfördes. I uppföljningsgruppen var andelen 4% 2002 och andelen var nästan
lika stor sedan åtgärder genomförts, 5%. I invånaregruppen var situationen annorlunda. Andelen som
uppgav rädsla för att råka ut för trafikolycka var 8% 2002 och 4% 2006. Andelen som uppgav rädsla för
överfall o rån var i uppföljningsgruppen 21% 2002 och 8% 2006. I invånaregruppen var tendensen
likartad, 18% 2002 och 7% 2006.
Frågan om den upplevda säkerheten och tryggheten i området diskuterades även i fokusgruppintervjun
2007. Vi denna intervju framkom att det fortfarande efter genomförda åtgärder fanns en känsla av
otrygghet och osäkerhet då man rörde sig ute som fortgängare i området. Det som framförallt fokuserades
var bilarnas hastigheter i området. Man nämnde särskilt att det var otryggt att hastighetsgränserna
varierade inom området. ”På ena sidan av en bro är hastighetsregleringen 30 km/h men på ”den andra
sidan” är det 50 km/h. Folk kör dessutom fortare än så”. Sammantaget var uppfattningen att hastigheten
är alldeles för hög och intensiv i vissa delar av området (Lastageplatsen) där det bor många äldre
personer. Det uttrycktes även viss irritation över att kommunen inte gjort något åt
hastighetsproblematiken just här trots att det påtalats i samtliga delstudier redan 2002.
Otryggheten och osäkerheten verkade vara störst på Lastageplatsen. Orsaken var hastigheterna men även
mängden trafik och bristen på annan regelefterlevnad i området. Man klagade på att det kommer biltrafik
på gång- och cykelbanorna när man är ute och går, generellt i området. ”Trafiksituationen har snarare
blivit värre än bättre under de senaste åren. Det behövs mer polisbevakning, både för efterlevnad av
hastighetsbegränsningar och för parkering. T ex respekterar folk inte högerregeln”. Man tyckte också att
det är mycket lastbilstrafik i området, som tyvärr inte tar hänsyn till andra trafikanter. Likaså var det stora
problem vad gäller parkeringen i området. ”Vid mässor och utställningar lossar lastbilarna på framsidan
och blockerar gatan och står på tomgång. De utnyttjar inte avsedda platser på baksidan”. Trots att de
boende ringt till kommunen och påtalat saker – t ex när det är stora aktiviteter med busslaster till
konferenscentrat i området parkerar bussarna så nära entrén att det upplevs störande – men det händer
inget. ”Varför parkerar man inte på den stora parkeringsplatsen som finns? Man ställer ibland bussar
som hindrar vid garage, osv”.
Ett annat otrygghetsmoment som togs upp och som var generellt för hela området var att det är många
cyklister i området och de kommer fort, man måste se sig för. ”Moderna cyklar går tyst, de har många
växlar och cyklisterna signalera inte, vilket gör att man blir rädd och osäker när de susar förbi”. Man
uppmärksammade särskilt en grupp, rollatoranvändarna, som man trodde inte kände sig alldeles säkra och
trygga i blandningen med cyklister. ”Man får vara uppmärksam”. Man hade också ett intryck av att både
cykel- och mopedtrafiken i området hade ökat. Man kände sig emellertid trygg när cykel- och gångbanor
är separerade. ”Men så snart man ska korsa annan väg känns det riskabelt”. Kommunen har satsat rejält
på åtskiljda cykelvägar och det tyckte man kändes tryggt.
Viss otrygghet vid icke signalreglerade övergångsställen uttrycktes också. Man nämnde särskilt
övergångsstället vid en av de stora genomfartsgatorna (Blekingevägen) som särskilt farligt eftersom det är
så mycket trafik där. Man funderade över om inte trafikljusen kunde synkroniseras bättre – vissa tider på
dagen är det nästan omöjligt att komma över. Man var också överens om att övergångsställen har stor
betydelse för tryggheten. ”Folk har lärt sig att gå på övergångsställen. Därför känns det ännu mer
angeläget att det kommer fler övergångsställen där det idag helt saknas – och inte plockas bort”.
Det uttrycktes också känslor av otrygghet kvällstid i området på grund av dålig belysning, t ex vid
övergångsställen. En plats som särskilt nämndes var området i närheten av konferenscentrat – de lampor
som belyser P-platsen räcker inte för att belysa gång- och cykelväg längs kanalen.

Utevistelse och aktiviteter i Kristianstad
Andelen som uppgav att de vistas ute i Kristianstad dagligen var i uppföljningsgruppen 47% år 2002
jämfört med 30% år 2006. I invånaregruppen var motsvarande siffror 43% 2002 och 36% 2006, (Figur
18).
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Figur 18.

Utevistelse och aktivitet i Kristianstad i uppföljningsgruppen (P02 och P06) och
invånaregruppen (T02 och T06).

Förändringen av hur ofta man vistas ute var signifikant säkerställd i uppföljningsgruppen (p=0.000025).
Detta tog sig uttryck i att andelen som deltar i aktiviteter sällan (några gånger i månaden eller mera
sällan) fördubblades från 3% till 6%, och att de dagliga aktiviteterna övergått till att ske något mindre
frekvent för en grupp på ca 15%.

Tillfredsställelse med aktivitet i Kristianstad
Förhållandevis många var inte nöjda med sina möjligheter att delta i aktiviteter i Kristianstad. I
uppföljningsgruppen ökade otillfredsställelsen signifikant (p=0.000015) från 18 till 34%, (Figur19).
Bägge åren var den största orsaken till ofredsställelsen den egna hälsan, 10% respektive 20%. År 2006
var det inte någon som angav brister/hinder i gångmiljön. Andra bidragande orsaker till
otillfredsställelsen var att man kände ett starkt behov av förflyttningshjälpmedel, 6% 2002 respektive
12% 2006.
Ej delta i aktivitet så mycket som vill
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Figur 19.

Orsaker till otillfredsställelse med aktivitet i Kristianstad i uppföljningsgruppen P02 och
P06.

I invånaregruppen var andelen som inte var nöjd med sina möjligheter till aktiviteter i Kristianstad 23%
2002 och 27% 2006. (Figur 20). Den vanligaste orsaken var vid båda undersökningstillfällena, liksom för
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uppföljningsgruppen, den egna hälsan som låg kring 15%. Andra bidragande orsaker till
otillfredsställelsen var att man kände ett starkt behov av förflyttningshjälpmedel. Brister/hinder i
gångmiljön som orsak förekom i ringa omfattning vid båda undersökningstillfällena.
Ej delta i aktivitet så mycket som vill
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Figur 20.

Orsaker till otillfredsställelse med aktivitet i Kristianstad i invånaregruppen T02 och T06.

4.3.3

Värdering av genomförda åtgärder

Generellt perspektiv
Generellt sett var både uppföljningsgruppen och invånaregruppen mycket positiva till de åtgärder som
genomförts, (Figur 21).
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Figur 21.

Värdering av samtliga genomförda åtgärder i uppföljningsgruppen (P06) och
invånaregruppen (T06).

Mer än tre fjärdedelar var positiva, nästan ingen i de bägge grupperna var negativ till de genomförda
åtgärderna. På frågan om vilken betydelse man tyckte att de genomförda åtgärderna haft, var det ca två
tredjedelar i uppföljningsgruppen som uttryckte värdena 4 och 5 på en femgradig skala (1= att
åtgärderna inte haft någon betydelse, 5= att de haft stor betydelse). I invånaregruppen angav 55%

29

värdena 4 eller 5. Det är dock intressant att konstatera att 10% i båda grupperna angav att de inte lagt
märke till några åtgärder.
På frågan om vilka åtgärder man generellt sett tycker är viktigast i trafikmiljön svarade nästan två
tredjedelar av såväl uppföljnings- som invånaregruppen att åtgärder för att förbättra underhållet och
standarden på trottoarer och gångbanor har högst prioritet (Figur 22). Andra åtgärder som värderades högt
generellt sett var borttagning av kantstenar för att underlätta för personer med förflyttningshjälpmedel,
drygt 30% och åtgärder för att separera cyklister och gångtrafikanter liksom åtgärder för att höja
standarden vad gäller snöröjning och halkbekämpning, drygt 50%. Större utbud av bänkar i utemiljön,
särskilt längs viktiga gångstråk, var en annan högt prioriterad åtgärd i båda grupperna (40%), liksom lägre
hastighet hos bilarna (40%).
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Figur 22.

Generell värdering av olika typer av åtgärder i uppföljningsgruppen (P06) och
invånaregruppen (T06).

Specifika åtgärder
De boende hade även möjlighet att värdera varje typ av åtgärd på en femgradig skala avseende vilken
betydelse de tyckte åtgärden haft (1= inte någon betydelse, 5= stor betydelse). Betydelsen av olika
fysiska utformningsdetaljer på trottoarer och gångbanor framgår av (Figur 23). Båda
undersökningsgrupperna var väldigt lika i sin uppfattning. De åtgärder som gjorts i syfte att sänka
kantstenar/avfasningar vid övergångsställen och andra platser värderades högst av både uppföljnings- och
invånaregruppen. Ca 45% i båda grupperna angav värdet 5 på den femgradiga skalan och ytterligare ca 30
% angav värdet 4, dvs tre fjärdedelar tyckte att undanröjandet av nivåskillnader i gångmiljön hade stor
betydelse.
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Figur 23.

Värdering av åtgärder avseende fysiska utformningsdetaljer på trottoarer och gångbanor i
uppföljningsgruppen (P06) och invånaregruppen (T06).

De åtgärder som genomförts i syfte att åstadkomma bredare och jämnare trottoarer värderades också högt
av båda grupperna, kring 30% angav värdet 5 och lika stor andel värdet 4. Likaså värderades åtgärderna i
syfte att separera gångtrafikanter från cyklister högt, ca 40 angav värdet 5 och nästan 25% värdet 4.
Mellan 10% och 15% i båda grupperna tyckte att ovan nämnda åtgärder egentligen inte hade någon
betydelse, dvs angav värdet 1 eller 2. Bild 6 visar exempel på genomförda åtgärder avseende fysiska
utformningsdetaljer av trottoarer och gångbanor.

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad
Bild 6.

Exempel på genomförda åtgärder; breddning av trottoar, avfasning samt visuell och taktil
kontrast vid övergång av gata (rät vinkel), separering av gång- och cykeltrafik, naturliga
ledytor (plantering resp häck mot asfaltyta).
Foto: M Almén
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Åtgärder som genomförts med specifikt fokus på personer med synnedsättningar värderades lägre än
övriga åtgärder, (Figur 23). Kontrastmarkeringar på trottoarkanter m m värderades dock högre än de
ledytor som lagts i gångytorna i syfte att ge visuell och taktil ledning och skapa sammanhängande
ledstråk för att underlätta orienteringen för personer med synnedsättningar. Nästan 50% i båda grupperna
tyckte att de kontrastmarkeringar som genomförts i miljön hade betydelse, dvs angav värdet 4 eller 5,
medan endast ca 25% värderade ledstråken lika högt. Värderingen var likartad för både uppföljningsgruppen och invånaregruppen.
Värderingen av ledstråk och kontrastmarkeringar för personer med synnedsättningar framgår av Figur
24.
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Figur 24.

Värdering av åtgärder avseende ledstråk och kontrastmarkeringar bland personer med
synnedsättning i uppföljningsgruppen (P06) och invånaregruppen (T06).

Denna undergrupps värdering av ledstråken var ungefär densamma som totalgruppens, både i
uppföljnings- och i invånaregruppen, ca 25% värderade dem positivt dvs gav värdena 4 eller 5. Till
skillnad mot respektive totalgrupp var det emellertid betydligt färre personer med synnedsättning som
värderade ledstråk lågt, dvs gav värdet 1 eller 2. Situationen var likartad vad gäller kontrastmarkeringar
dvs ungefär lika stor andel var positiv medan färre var negativa jämfört med hela uppföljnings- respektive
invånaregruppen. Bild 7 visar exempel på genomförda åtgärder avseende ledstråk och kontrastmarkeringar. För detaljer, se Ståhl & Almén (2007).

Efter ombyggnad
Bild 7.

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Exempel på visuell och taktil ledning till trottoarkant samt till upphöjd gångpassage och
taktil och visuell ledning till riktningsändring (valyta).
Foto: M Almén

Betydelsen av andra åtgärder i området i syfte att öka framkomligheten och tillgängligheten framgår av
Figur 25. Generellt värderades dessa åtgärder något lägre än de fysiska utformningsdetaljer som åtgärdats,
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förutom åtgärderna i syfte att öka både halkbekämpningen och snöröjningen i området som även dessa
värderades mycket positivt dvs ca 65% i både uppföljnings- och invånaregruppen angav värdet 4 eller 5.
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Figur 25.

Värdering av åtgärder avseende ökad framkomlighet
uppföljningsgruppen (P06) och invånaregruppen (T06).
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tillgänglighet
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Ungefär hälften värderade satsningen på fler bänkar i området högt, dvs med värdet 4 eller 5 i båda
grupperna. Värderingen var också likartad, i båda grupperna, vad gäller den förlängda gröntiden som
införts i ljussignalerna i området, ca 50% angav värdet 4 eller 5. Den åtgärd som värderades lägst var
flyttningen av hållplatserna i området. Endast drygt 20% i både invånaregruppen och
uppföljningsgruppen värderade detta positivt, dvs angav värdet 4 eller 5. Bild 8 visar exempel på övriga
åtgärder i syfte att öka framkomligheten och tillgängligheten i området.

Efter ombyggnad
Bild 8.

Efter ombyggnad

Efter ombyggnad

Exempel på utformning av hållplats, förlängd gröntid i signalreglerad korsning och
utformning och placering av bänkar.
Foto: M Almén

Upplevd nytta
Deltagarna i fokusgruppintervjun 2007 diskuterade även vilka förväntningar man haft och hade på
projektet ”Kom så går vi” och nyttan med de åtgärder som man uppfattat genomförts. Gruppen uttryckte
att förväntningarna på projektet inte varit så stora, men de man hade var nog uppfyllda. Någon sade ”Man
har inte så stora pretentioner”. Man framhöll mycket tydligt att de som bor på Lastageplatsen hoppades
på åtgärder även där, men tyckte att inget hänt hittills. Annars var man enig kring att allt som gjorts
genomgående var positivt. ”Det är klart att det är nytta med åtgärderna; de är till det bättre. Man lägger
nog märke till det som är positivt, särskilt om man känner att det betyder något för en själv”. Man
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poängterade att det bor ju mest äldre i området, inte alls många yngre. Även sådant som t ex invallningen
vid ån tyckte man var bra och viktigt, även om en del promenadmöjligheter försvunnit. Man
kommenterade dock att växtligheten blivit lidande, t ex var nyponbuskar borttagna på vissa platser.
Rent konkret pekade man på att hastighetsbegränsningarna var bra och nödvändiga, liksom separeringen
av trafikslag. Men man var mycket tydlig i fokusgruppen om att hastighetsbegränsningarna måste
genomföras mer konsekvent inom området, så att det blir ”en helhet” för att det ska ge riktig nytta för den
som vistas där dagligen. ”Växelvis hastighet med 30 och 50 km är inte bra, förarna vet ju inte heller vad
som gäller. Det är mycket positivt med 30-begränsning, det känns mycket säkrare även när man cyklar”.
Man tyckte också att det var positivt med de nya bänkarna som kommit på plats, särskilt bra tyckte man
det var för dem som inte orkar gå så långt och t ex använder rollator. ”Även den som inte har rollator har
lagt märke till att det ser bra ut”. I fokusgruppen var det emellertid inte någon som hade reflekterat över
att de genomförda åtgärderna skulle kunna ha någon nytta vad gäller säkerheten i området, då man ansåg
att möten/konflikter med andra trafikanter är den dominerande orsaken till olyckor och hinder/brister i
gångmiljön.

4.3.4

Information om och delaktighet i projektet

En stor grupp, 73% i uppföljnings- och 61% i invånaregruppen, uppgav i postenkäten att de fått
information om projektet (Figur 26), medan ca 20% svarade att man inte fått någon information. En
förhållandevis stor grupp, framförallt i invånaregruppen (18%) svarade att man inte kände till projektet
”Kom så går vi”. Motsvarande andel i uppföljningsgruppen var 10%.
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Figur 26.

Kännedom om och värdering av ”Kom så går vi” projektet i uppföljningsgruppen (P06)
och invånaregruppen (T06).

På explicit fråga om man tyckte att informationen haft någon betydelse var det drygt 30% i båda grupperna som inte hade någon uttalad uppfattning om detta. I uppföljningsgruppen var det 48% som tyckte
att informationen haft betydelse, dvs angav värdet 4 eller 5. Motsvarande andel i invånaregruppen var
40%.
I fokusgruppintervjun 2007 diskuterades även informationsinsatserna inom ramen för projektet. Det som
kom fram var att man i stort kände till projektet och dess beteckning, ”Kom så går vi”. Det fanns skilda
anledningar till detta. En deltagare satt i Omsorgsnämnden och kände till projektet därifrån. Någon i
gruppen tog upp att han kände till att det kommit igång olika gruppaktiviteter som en ”efterföljare” till
projektet. En annan deltagare replikerade då att han är med i en grupp på 10-15 deltagare som började
träffas med anledning av projektet och som fortsätter träffas. Den gemensamma aktiviteten är att man
placerar ut fågelholkar i området (160 st hittills) och man ser till dem, tömmer dem, osv. Flera i gruppen
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svarade att de inte kände till någon som helst information om sådana aktiviteter varken från kommunen
eller på något annat sätt, vilket de beklagade. ”Det hade inte skadat med tydligare information. Det har
varit alldeles tyst, tills enkäten kom”.
Generellt sett var deltagarna i fokusgruppintervjun besvikna på informationen om projektet och tyckte att
den varit dålig. ”Kommunen har inte informerat så mycket förutom i tidningen Kristianstadsjournalen”.
Deltagarna i gruppen sade att den information de hade om projektet hade de företrädesvis fått från
tidningsartiklar, förutom i den kommunala informationstidningen (Kristianstadsjournalen) även i den
lokala dagspressen. ”Man är lite luttrad, det är dåligt från kommunen. De verkar lita mycket på det som
står i kommunens tidning som bara kommer en gång i kvartalet, men där har nog funnits några kartor
som visat på åtgärder”. Man hade även dålig kännedom om den riktade information om projektet som
distribuerats i området. Någon person sade att man hade ”sett vykortet” som distribuerades i ett tidigt
skede av projektet. Några av personerna kom ihåg att man varit på ett informationsmöte på
konferenscentrat Yllan; detta nämndes specifikt i diskussionen.
När det gäller upplevelsen av delaktighet i processen i projektet var man både frågande och nekande.
Någon person kom ihåg att man svarat på postenkäten 2002. Men även så var man tveksam till att säga att
man varit delaktig. Man tyckte att de åtgärdsförslag man framfört då, och sedan försökt framföra till
kommunen, inte tagits emot på ett bra sätt och framförallt hade synpunkterna inte omsätts i handling.
Mottagandet i kommunen, både på Omsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, hade inte
uppfattats särskilt positivt. ”Om man ringer och frågar på kommunen så är det ingen som vet vad som
ska göras. En del har uppenbarligen inte blivit gjort. (Man hänvisar till kartan i en broschyr som någon
har med sig). Har man verkligen gjort åtgärder överallt som man planerat? Av vilka skäl blir inte allt
åtgärdat – det vet man inte men de är säkert goda”.

5.

Diskussion

Projektet ”Kom så går vi” är ett exempel på hur brukarna kan engageras och få inflytande i en
planeringsprocess i lokalsamhället. Projektrapporten belyser hur de äldre invånarna i ett område fått
möjlighet att lämna praktiska förslag på vad som bör göras för att öka tillgängligheten och säkerheten i
utemiljön i deras eget område. De frågor som kom upp och de problem som gavs högsta prioritet för
konkreta åtgärder i Del 1, och som sedan genomfördes i Del 2, överensstämmer i stort med tidigare
forskning kring fotgängares rörlighet och vilka hinder som påverkar mobiliteten inte bara bland äldre utan
även bland människor i olika åldrar och med olika grad av funktionshinder (Berntman, 2003; Gant, 1997;
Humpel et al., 2002; Lavery et al., 1996; Ståhl, 1992; Shumway-Cook et al., 2002). Trots detta blev representanterna för de olika myndigheter som deltog i projektet mycket förvånade över problembeskrivningen
och åtgärdsförslagen. Medan de hade förväntat sig mera genomgripande och kostsamma förslag, var de
problem som de äldre invånarna ansåg vara viktigast att ta itu med ofta detaljer och därmed mindre
omfattande och inte särskilt kostnadskrävande. Exempel på hinder i miljön som identifierades var höga
trottoarkanter, smala trottoarer, ojämna ytor och brist på sittplatser. Den viktigaste prioriterings-grunden
som de äldre deltagarna i forskningscirklarna i Del 1 av projektet förespråkade var att det skulle bli lättare
att gå med rollator. Rollatorer, som inte är så vanliga i övriga delar av Europa, blir allt vanligare och
används allt mer i Sverige (Löfqvist et al., 2005). I denna studie angav 14 % i Del 1 att de använde
rollator när de förflyttade sig utomhus. Rollatorn spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa äldre att
förbli rörliga och aktiva, men det finns ofta hinder i miljön som skapar problem med tillgängligheten och
säkerheten (Brandt et al., 2003).
I diskussionen i forskningscirkeln var det uppenbart att planerare och entreprenörer inte var särskilt väl
insatta i hur olika detaljer i miljön bör utformas för att den ska vara tillgänglig och användbar för personer
med funktionella begränsningar. Under projekteringstiden i Del 2 blev det därför nödvändigt att förstärka
denna kompetens i de projektmöten som hölls mellan kommunens planerare och entreprenörer med
deltagande från forskarna och en arkitektkonsult. Trots att tidigare forskning har resulterat i att det finns
en hel del dokumenterad kunskap, lagstiftning och föreskrifter om hur man ska utforma miljön så att den
blir tillgänglig och säker, blev det uppenbart att det inte är alldeles självklart hur man ska utföra detta i
praktiken. Förståelsen finns inte för att en liten detalj som inte åtgärdas i enlighet med ritningsunderlag
kan innebära att miljön inte blir användbar även om andra detaljer är optimala. Denna insikt var ett viktigt
resultat av projektet och stärker uppfattningen att ökad kunskap om funktionshinder bland planerare och
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entreprenörer är viktig för att de satsningar som görs ska få förväntat resultat. Denna process försenade
verkställigheten av åtgärdsprogrammet, vilket i sin tur gjorde att utvärderingsfasen innebar metodologiska
utmaningar.
Effekterna av de genomförda åtgärderna stod i fokus för utvärderingen, Del 3, i projektet.
Frågeställningen var om utemiljön blivit mera tillgänglig och säker för de boende på Söder, Udden och
Lastageplatsen genom de åtgärder som genomförts inom ramen för projektet. Vi kan konstatera att
målsättningen uppnåtts, åtminstone till vissa delar. Tillgängligheten ökade i området. Andelen som
upplevde problem i trafiken och gångmiljön minskade mellan de båda undersökningstillfällen. Det är
särskilt intressant att det är de brister som de äldre prioriterade högst vad gäller åtgärder i Del 1 av studien
som i uppföljningsstudien reducerades mest, t ex gropigheter i gångbanan, dåligt med avfasningar, dålig
snöröjning och halkbekämpning, cyklister och mopedister på gångbanan samt för få bänkar.
Resultaten från den medföljande observationen styrker resultaten från postenkäten att hindren blivit färre.
Vid den medföljande observationen 2006 var dels registreringarna av kritiska incidenter färre, dels var
personernas egna kommentarer ofta positiva i stället för negativa. Enligt observatören fortgick
promenaden ofta smidigare och lättare, men trots detta registrerades miljöhinder längs promenadstråken
även 2006. Den objektiva miljöbedömningen 2006 visade också att det fortfarande finns miljöhinder som
måste åtgärdas för att området ska anses vara tillgängligt. Detta gäller t ex lutningar, placering av
övergångsställen, bredder på trottoarer samt vissa oregelbundenheter i gångytan, men även andra detaljer,
t ex armstöd på sittbänkar. Det är också viktigt att konstatera att en del hinder inte går ”att bygga bort”
utan beror på dålig regelefterlevnad bland andra trafikanter, t ex parkerade bilar vid avfasade kanter,
cyklar parkerade på trottoarer, mm. Dessa resultat stärktes i hög grad av fokusgruppsintervjun.
De genomförda åtgärderna förefaller även ha haft betydelse för hur man upplever sin säkerhet och
trygghet i området. Uppföljningsgruppen uttryckte dock även 2006 en känsla av osäkerhet då man rörde
sig i området. En bidragande orsak är naturligtvis individrelaterad och beror på att gruppen blivit 4 år
äldre med mer funktionella begränsningar som en följd. Osäkerheten verkar dock även ha miljörelaterade
orsaker, t ex cyklisternas framfart. Även om utmärkta åtgärder gjorts för att separera cyklister och
fotgängare tyckte många att regelefterlevnaden bland denna trafikantgrupp är dålig, vilket borde ha
uppmärksammas mer av kommunen. En annan orsak till rädslan, som inte specifikt belystes i postenkäten
men som kom fram i fokusgruppsintervjun, var oron över att övergångsställen tagits bort i området. Det
är allmänt känt att många äldre känner sig trygga på övergångsställen även om detta inte stämmer överens
med de verkliga risker som olycksstatistiken beskriver (Ekman, 1996).
En del åtgärder som vidtagits i syfte att reducera trafikmängden och hastigheten i området hade dock
betydelse för tryggheten, vilket den minskade andelen som uppgav snabb respektive mycket trafik som
orsak till de upplevda problemen i uppföljningsstudien 2006 antyder. Rädslan för att falla omkull
minskade också mellan de två undersökningstillfällena. De åtgärder som hade högst prioritet vad gäller
genomförande var av sådan karaktär att de skulle öka tillgängligheten och framkomligheten som
fotgängare i området genom bättre ytbeläggning, kantavfasningar och bredare trottoarer o dyl. Dessa
åtgärder tycks sålunda ha fått önskvärd effekt även vad gäller upplevd trygghet. Även om den objektiva
säkerheten i området inte kunnat studeras inom ramen för detta projekt, finns det anledning att anta att
kommunen genom att reducera stora delar av miljöhindren i området skapat en säkrare miljö för
fotgängarna. Tidigare forskning (Ståhl & Berntman, 2007) har visat att det finns ett samband mellan
orsaker till fallskador bland äldre fotgängare och tillgänglighetsrelaterade miljöhinder.
Ett intressant konstaterande är att andelen som uppgav rädsla för överfall o rån minskade mellan de båda
undersökningstillfällena. Huruvida detta har samband med de åtgärder som genomförts eller om det är
andra faktorer som påverkat denna förändring är dock svårt att uttala sig om. En hypotes skulle trots allt
kunna vara att fler människor rör sig ute i miljön som gör att man känner sig säkrare då man är ute. En
annan faktor som naturligtvis även kan påverka oron för rån och överfall är belysningen, som förbättrades
åtminstone i vissa delar av området. Ett resultat som styrker denna hypotes är att andelen som uppgav
dålig belysning som ett hinder minskade mellan de båda undersökningstillfällena.
Ett viktigt påpekande i fokusgruppintervjun 2006 var att man tyckte det var olyckligt att kommunen inte
genomfört de åtgärder som prioriterats inom ramen för projektet i hela området. Många av de brister i
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gångmiljön som eliminerats eller åtminstone reducerats kraftigt i en del av området (Söder) fanns
fortfarande kvar i andra delar (Lastageplatsen och Udden). Man gav t ex uttryck för en stark oro för
bilarnas hastigheter och framfart i vissa delar av området. Hastigheten har inte sänkts till 30 i hela
området. Att framförallt denna åtgärd inte genomförts generellt är olyckligt, vilket deltagarna i
fokusgruppintervjun påpekade.
Ett förväntat resultat i studien var att rörligheten skulle öka bland de äldre i bostadsområdet efter det att
åtgärder genomförts. Det kan tyckas märkligt att andelen personer som skulle vilja vistas ute mer i sitt
bostadsområde ökat efter det att åtgärder genomförts, särskilt eftersom andelen som upplever hinder
minskat kraftigt efter åtgärdernas genomförande. Likaså är det anmärkningsvärt att andelen som tyckte att
de skulle vilja delta i mer aktiviteter hade fördubblats och andelen som vistades ute i kristianstad minskat,
särskilt i uppföljningsgruppen. Dessa resultat kan säkert till stor del tillskrivas det faktum att
uppföljningsgruppen inför uppföljningen blivit fyra år äldre. Resultaten visar att de personer som deltog i
studien både 2002 och 2006, dvs uppföljningsgruppen, skattade sin hälsa sämre och gav uttryck för
funktionella begränsningar i större utsträckning vid uppföljningstillfället. Vidare uppgav en stor andel av
dem som inte var nöjda med sina möjligheter till uteaktiviteter den egna hälsan som skäl. Trots att de
äldre över tid blev mindre nöjda med sina möjligheter till dagliga aktiviteter i Kristianstad är det
tillfredsställande att konstatera att denna otillfredsställelse inte tillskrivs hinder i gångmiljön. Vi kan av
resultaten konstatera att även om de äldre i området inte är mer aktiva efter ombyggnaden i området,
genomför de helt klart sina aktiviteter och promenader betydligt lättare, med betydligt mindre problem
och med mindre rädsla, vilket får anses som en betydande kvalitetshöjning och ökning av tillgängligheten
och användbarheten i området.
Det är också tillfredställande att konstatera att andelen som tyckte att det var brister i kollektivtrafiken
som orsakade att man inte kunde vara ute så mycket som man skulle vilja reducerades i
uppföljningsstudien. Det verkar sålunda som de åtgärder som gjorts i busstrafiken i området haft viss
positiv effekt. Trots detta värderades inte dessa åtgärder särskilt högt av uppföljningsgruppen i
utvärderingen 2006. I detta sammanhang bör noteras att biltillgången i uppföljningsgruppen minskat över
tid, vilket självklart har betydelse för hur man ser på sin rörlighet och möjligheter till deltagande i
aktiviteter, även i ett lokalt perspektiv.
Även om effekterna av de genomförda åtgärderna verkar relativt små vad gäller de äldres mobilitet,
värderade både uppföljnings- och invånaregruppen de genomförda åtgärderna i allmänhet mycket
positivt. Det som låg högst på listan av åtgärder som betyder mest för tillgängligheten i området var
underhåll på trottoarer och snö- och halkbekämpning samt separering av cyklister och fotgängare, vilket
är i linje med resultaten från prioriteringen av åtgärder i Del 1. Vid värderingen av specifika åtgärder kom
dessa högt även om man värderade avfasningar och borttagande av kantstenar allra högst. Fler bänkar i
området var en av de åtgärder som kom högt upp på prioriteringslistan i Del 1, men vid värderingen av
åtgärderna 2006 kom denna åtgärd längre ner på listan. Att bänkarna fått en mer undanskymd plats i
värderingen kan bero på att andra åtgärder, som t ex avfasningar och jämnare trottoarer och även färre
cyklister på trottoarer och gångbanor vid en jämförelse värderas högre. Detta betyder dock inte att bänkar
inte har någon betydelse för att äldre personer ska kunna röra sig i sitt bostadsområde. Tvärtom, det kan
konstateras både från den medföljande observationen och den objektiva miljöbedömningen, att fler
bänkar särskilt noterats som en bidragande faktor till den förbättrade tillgängligheten och användbarheten
i området.
Inom ramen för projektet gjordes även en särskild satsning på åtgärder för personer med
synnedsättningar framförallt i de genomgående stråken på Söder till varuhuset Maxi eller till centrala
Kristianstad. Dessa åtgärder värderas lägre än övriga i utvärderingen 2006. Värderingen av ledstråk var
lägre än värderingen av kontrastmarkeringar, vilket är naturligt då kontrastmarkeringar sannolikt har
betydelse för en större grupp äldre än artificiella och naturliga ledytor i syfte att få kontinuerliga ledstråk.
I fokusgruppintervjun 2007 kom det fram att åtgärderna för personer med synnedsättningar hade
uppmärksammats och man uttryckte att de har stor betydelse och nytta för synskadade. Åtgärderna för
synskadade har utvärderats särskilt och finns rapporterade i Ståhl & Almén, 2007.
En viktig fråga för kommunen är naturligtvis vilken nytta de boende i studiedistriktet tycker de haft och
har av de genomförda åtgärderna. Om man med nytta menar på vilket sätt de upplevda problemen
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förändrats och därmed tillgängligheten i området, är det otvetydigt så att åtgärderna gjort nytta.
Åtgärderna är så pass omfattande att få i området kan ha undgått att se vad som gjorts. Även om man
kanske inte själv är i behov av alla de åtgärder som genomförts just nu har man inställningen att de varit
till nytta för ”de som behöver” dem, väl medveten om att de kan komma till nytta även för en själv så
småningom. De boende hade inställningen att gångmiljön är lättare att ta sig fram i nu, man tycker att
bänkar är bra, osv.
Den uppleva nyttan av projektet är naturligtvis även starkt kopplat till vilka förväntningar man hade på
kommunen och projektet som sådant då det startade 2002. I fokusgruppintervjun 2007 framkom att man
kanske inte hade så stora förväntningar, vilket naturligtvis kan ha många orsaker. En bidragande orsak
som man tog upp var att ”kommunen verkade ha dålig kontroll” över projektet. De som försökt ta kontakt
med kommunen och diskutera t ex åtgärder under projektets gång möttes ofta av personer som var dåligt
insatta i projektet och vilka åtgärder som skulle genomföras och var. Projektet var långt utdraget i tid
vilket gör det svårt att hålla lika hög aktualitet hela tiden bland kommunens anställda där nya projekt och
åtgärder ständigt diskuteras och planeras. Detta påverkar naturligtvis även informationsflödet. I
utvärderingen 2006 framkom att man tyckte det varit ”tyst” om projektet under långa perioder.
Kommunen och Vägverket ägnade mycket resurser åt information under framförallt de första åren av
projektet då bland annat åtgärderna som skulle genomföras prioriterades. Syftet var att förankra dessa så
långt möjligt. Huruvida man lyckats med detta är kanske tveksamt. På explicit fråga i postenkäten om
man tyckte att informationen haft någon betydelse var det ändå ca två tredjedelar som svarade att man
tyckte det.
Metodologiskt kan vi konstatera att de resultat vi redovisar vilar på stadig grund, även om vi är mycket
medvetna om de stora utmaningar som ett projekt av detta slag medför. Projekt som syftar till att förbättra
miljön bygger vanligtvis mera på praktiska erfarenheter och tyst kunskap än på forskningsbaserad
metodik, och många gånger vidtas åtgärder ad hoc (Iwarsson & Ståhl, 2003). I denna undersökning
studerades och dokumenterades säkerhetsrisker och hinder i gångmiljön med hjälp av olika metoder, både
subjektivt genom brukarnas uppfattning och objektivt genom forskarnas observationer. Triangulering av
resultaten (Patton, 2002) från de olika delstudierna ger resultat med hög giltighet. I forskningscirklarna
och de därpå följande analyserna integrerades resultaten från samtliga delstudier både beträffande vilka
brister och hinder som fanns i utemiljön och var dessa var belägna. En viktig del i projektet var att
brukarna, dvs de äldre boende i området där åtgärder skulle genomföras, var med i hela processen. Utöver
att framföra problem/bister/hinder i utemiljön i bostadsområdet deltog man aktivt i prioriteringen av de
åtgärders som faktiskt skulle genomföras. Den kunskap som tagits fram på detta sätt är unik och utgör en
värdefull källa för forskningsbaserade, men praktiska, åtgärder. I synnerhet forskningscirklarna
(Härnsten, 1994) visade sig vara ett effektivt sätt att göra representanterna för de lokala och regionala
myndigheterna mera medvetna om hur de äldre såg på problemen i sin närmiljö. De äldre invånarnas
personliga erfarenheter, kunskaper och engagemang gjorde det hela tillförlitligt; de var övertygande och
öppnade ögonen på ingenjörer och planerare på ett sätt som annars skulle ha varit svårt att åstadkomma.
Projektet ”Kom så går vi” började diskuteras 2001 och förestudierna genomfördes 2002. Att planera,
projektera och bygga är en process som tar lång tid. Likaså var det nödvändigt att avsätta resurser för
ombyggnationen under flera år. Ombyggnationen startade 2002 och avslutades inte förrän våren 2006.
Utvärderingen av de genomförda åtgärderna kunde därför inte göras förrän hösten 2006. En så lång
genomförandeprocess medför metodologiska utmaningar. För det första blir det svårt att mäta verkliga
effekter. Personerna i studien hinner åldras 4 år, vilket framgår tydligt av resultaten. Mer funktionella
begränsningar innebär större svårigheter att röra sig i utemiljön, vilket påverkar äldre personers möjlighet
att vara ute och delta i aktiviteter (Hovbrandt et al., 2007). Det är uppenbart att det finns en åldrandeeffekt
i denna studie som påverkat resultaten och som kan förklara att uppföljningsgruppen 2006 angav att de
inte kan delta i aktiviteter så mycket som de skulle vilja. På liknande sätt kan en sådan åldrandeeffekt
även förklara att utevistelsen i området inte förändrats över tid, trots alla åtgärder som genomförts i
området och trots att de upplevda problemen i området minskat och att de boende värderade de
genomförda åtgärderna positivt.
För det andra innebär en så lång genomförandeperiod att de boende gradvis hinner vänja sig vid de
åtgärder som genomförts, vilket kan innebära svårigheter att för enskilda personer relatera och bedöma
effekter av enskilda åtgärder och dess nytta vid ett enda tillfälle efter en fyra år lång process. En tredje
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metodologisk utmaning i projektet var att studieområdet var relativt stort och att det inte fanns möjlighet
att göra lika genomgripande och enhetliga åtgärder överallt i området både av tidsmässiga och
kostnadsmässiga orsaker. Framförallt de kvalitativa delarna i utvärderingen visade på en besvikelse över
detta bland de boende. Det finns därför anledning att tro att effekterna av åtgärderna kunnat vara större än
resultaten i utvärderingen 2006 visar. Uppmuntrande för kommunen och Vägverket är att resultaten
tydligt visar att de upplevda problemen i gångmiljön minskar, de boendes självskattning av utemiljön är
positivare och att de boende värderar de genomförda åtgärderna.
Rent metodologiskt innebär, för det fjärde, en studie av det här slaget att medvetenheten om brister i
miljön ökar hos alla inblandade. De kvalitativa studierna i utvärderingen 2006 visar på detta, t ex den
subjektiva och objektiva delen i fallbeskrivningen (medföljande observationen). Båda dessa moment visar
på en ökning av hinder/brister jämfört med 2002. Rapporteringen förefaller vara mera översiktlig 2002
och innehåller betydligt mer detaljer 2006. Resultatet kan till en del förklaras av uppmärksamheten kring
projektet av inblandade (boende, forskare) men även av en större medvetenhet kring frågor om
tillgänglighet i samhället som sådant med bland annat stark lagstiftning med föreskrifter om att enkelt
avhjälpta hinder ska åtgärdas före 2010 (BFS 2003:19, HIN 1). Rent metodologiskt är det avslutningsvis
självklart så att ett projekt av detta slag inte kan utvärderas med den strikta, kontrollerade metodik som
traditionellt anses ha den högsta graden av vetenskaplig evidens. Utvärdering av konkreta åtgärder i
samhällsplaneringen kan svårligen genomföras i experimentell miljö, men genom tillämpning av
vetenskaplig metodik på ett strukturerat sätt, följt av noggrann redogörelse för projektprocessen och
uppnådda resultat, kan värdefulla kunskaper uppnås, dokumenteras och spridas.
Projektets uppläggning med de äldre som en självklar aktör i hela processen har skapat stor trovärdighet
vad gäller projektet och dess resultat. De resultat som framkommit vad gäller effekterna av de åtgärder
som genomfördes, vissa mycket positiva, andra inte fullt så positiva och mindre förväntade, har
framkommit i ett projekt genomfört i brukarmedverkan. Projektet har även fått positiva spinn-off effekter.
Först och främst, de äldre i området har lärt känna varandra på ett annat sätt än tidigare. De har fått nya
kontakter och vänner. Projektet har bidragit till att andra aktiviteter startat upp bland de boende vilket
skapat gemenskap inom området. Under diskussionerna i forskningscirklarna var det främst de äldre, men
även kommunens representanter, som påpekade hur viktigt det är att alla tar eget ansvar, d.v.s. att det är
viktigt att sköta sin hälsa, vara fysiskt aktiv och motivera sig att göra saker tillsammans med andra.
Studiecirklar har startats, där man tar upp vad de äldre själva kan göra för att förbättra sin livskvalitet.
Under projektets gång ledde dessa diskussioner också till att man började leta efter en naturlig mötesplats
i det studerade området där man kunde erbjuda olika slags aktiviteter. Deltagarna i forskningscirklarna
kontaktade hyresgästföreningen, och de lokaler som användes i projektet står nu till de boendes
förfogande för olika slags aktiviteter och möten, oavsett ålder och intressen.
Genom projektets uppläggning har även de äldre fått nya kanaler till kommunens tjänstemän och
beslutsfattare, Vägverket, andra myndigheter, organisationer och föreningar. Projektet visar att äldre kan
påverka sin situation genom att uttrycka sina önskningar och behov och därmed även utöva inflytande på
planeringsprocesser i samhället. Den direkta kommunikationen mellan brukare och planerare i
lokalsamhället är både viktig och effektiv. Sett ur brukarens perspektiv gjorde vårt tillvägagångssätt det
plötsligt lättare för den äldre befolkningen att peka ut de viktigaste av de hinder som måste undanröjas.
De möttes med andra ord av en förståelse och uppmärksamhet som det tidigare varit svårt för dem att få.
Det var naturligtvis inte möjligt att tillmötesgå samtliga krav och önskemål i det studerade området redan
i första prioriteringsomgången. I projektet utformades dock de grundläggande förutsättningarna för att
dialogen mellan brukarna och myndigheterna ska kunna fortsätta.
De äldre har även haft en mycket aktiv roll i den information som spridits om projektet, både nationellt
och internationellt, vilket gjort att de fått möjlighet att uttrycka sin uppfattning om projektet direkt.
Massmedia har visat stort intresse för projektet och vid varje sådant tillfälle har äldre boende i området
aktivt förts fram att föra sin talan och uppfattning om projektet. Likaså har de äldre varit en självklar aktör
vid de flertaliga studiebesök, både nationella och internationella, som förekommit under de år projektet
pågått.
För kommunen, Vägverket och andra intressenter har den största betydelsen med projektet varit att man
fått ny kunskap, kunskap som man haft svårigheter att skaffa sig utan den uppläggning projektet haft, med

39

de äldre med i hela processen, baserad på vetenskaplig metodik. Inte minst i prioriteringsarbetet av
åtgärder var det uppenbart att varken kommunens eller Vägverkets företrädare hade kunnat föreställa sig
att det är de små detaljerna i miljön som de äldre själva ansåg hade den avgörande betydelsen för deras
tillgänglighet och säkerhet i utemiljön.

6.

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet ”Kom så går vi” är ett exempel på en
forskningsprocess som ledde till att konkreta åtgärder med framgång kunde genomföras i lokalsamhället.
Resultaten betonar vikten av att ta eget ansvar när det gäller att försöka påverka förhållandena utomhus i
det egna området och i synnerhet att få beslutsfattarna att uppmärksamma de äldres behov. De berörda
kommunala myndigheterna och Vägverket önskade sig mer information om t.ex. förebyggande insatser
för att förhindra fallolyckor. På så sätt bidrog projektet till att miljöer som uppmuntrar till aktivitet och
engagemang kom att utformas. När insatserna riktas mot ett visst bestämt geografiskt område, möter de
äldre identiska problem och kan också bli bättre på att hjälpa varandra att hantera dem (Krause, 2003).
Projektet har även fått stor uppmärksamhet i media och därigenom vunnit erkännande på både regional
och nationell nivå. De äldre som var med i deltagarobservationerna och forskningscirklarna har t.o.m.
blivit ambassadörer för projektet. Denna uppmärksamhet har upplevts som mycket positiv, och den utgör
det slutgiltiga beviset på de äldre brukarnas engagemang i det studerade området.
Resultaten i utvärderingen är också uppmuntrande. De hinder i miljön som kommunen haft för avsikt att
minimera med de åtgärder man genomfört i området har i stort fått avsedd effekt. Andelen personer som
rapporterade specifika hinder i enkäten minskade kraftigt mellan undersökningstillfällena och överlag
värderas åtgärderna högt. När det gäller specifika hinder rapporterade av undersökningsgruppen var
skillnaderna mellan undersökningstillfällena för några hinder så stora att de är statistiskt säkerställda.
Dessa hinder återfinns bland dem som prioriterades högst i åtgärdsprogrammet och som också åtgärdats
under projekttiden, vilket är ett mycket positivt resultat. Positivt är också att självskattningen av utemiljön
blivit positivare än den var 2002. Däremot förändrades inte andelen personer som upplevde problem i
gångmiljön utomhus, vilket tyder på att åldrandet, med ökande funktionella begränsningar som följd, i sig
har stor påverkan på hur man uppfattar sin totala utemiljö vad gäller problem då man rör sig som
fotgängare. Resultaten tyder på att de åtgärder som gjorts i området haft positiv effekt och ökat
tillgängligheten och användbarheten såväl som den upplevda säkerheten i området, men åtgärder i den
fysiska miljön är inte tillräckliga för att väga upp andra faktorer som påverkar möjligheterna till aktivitet i
en åldrande befolkning, inte minst den egna hälsan.
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BILAGA 1

Postenkät, Efterstudie

Omsorgsförvaltningen / C4 teknik

Institutionen för Teknik och samhälle
Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa, vård och samhälle
Medicinska fakulteten

”Kom så går vi!”
Projekt om äldres utemiljö i Kristianstad

Enkät
Frågor om åtgärder i gångmiljön, för Dig som bor på
Söder, Udden eller Lastageplatsen.

Kontakt
Om Du har svårt att fylla i formuläret
eller om Du har frågor angående enkäten
är Du välkommen att ringa till:
Birgitta Brännström Forss
Kommunledningskontoret
Kristianstad kommun
tel 044 – 13 68 28

Skicka in svaret senast 2/10 2006

Dessa siffror behöver vi för att veta att vi
fått Ditt svar och de kommer inte att
kunna kopplas till personer i resultaten.

Vi tackar på förhand för Din medverkan!
2

Frågor om Ditt resande
(kryssa endast för ett svarsalternativ, om inget annat anges)

1. Har Du bil i hushållet?

Ja, jag kör själv
Ja, men jag kör inte själv
Nej

2. A) Är Du färdtjänstberättigad?

Ja, med taxi
Ja, med specialfordon
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 3 A)

2. B) Om Du har färdtjänst – är Du beviljad ledsagare?
Ja
Nej

3. A) Vistas Du ute eller gör resor i Kristianstad?

Ja
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 4)

3. B) Om Du svarat ja, hur ofta…

(mer än ett svarsalternativ kan anges)
- är Du ute och promenerar med sällskap i Kristianstad?

ca……….ggr/vecka

- är Du ute och promenerar på egen hand i Kristianstad?

ca……….ggr/vecka

- åker Du cykel i Kristianstad?

ca……….ggr/vecka

- åker Du färdtjänst/sjuktransport i Kristianstad

ca……….ggr/vecka

- åker Du buss i Kristianstad?

ca……….ggr/vecka

- åker Du bil som passagerare, i Kristianstad?

ca……….ggr/vecka

- kör Du bil, i Kristianstad?

ca……….ggr/vecka

- är Du ute och rör Dig på annat sätt i Kristianstad, ange på vilket sätt!
………………………………………………

ca.………ggr/vecka

Frågor om Dina aktiviteter
(kryssa endast för ett svarsalternativ, om inget annat anges)
4. Hur ofta deltar Du i aktiviteter i Kristianstad (utanför bostaden, t ex inköp,
besök hos släkt/vänner, nöje/rekreation, kultur, motion, besök i park- och
grönområden, besök på dagcentral, kafé- restaurangbesök, vård mm)?
Dagligen (5-7 ggr/vecka)
Flera gånger i veckan (3-4 ggr/vecka)
Någon gång i veckan (1-2 ggr/vecka)
Flera gånger i månaden (3-4 ggr/månad)
Några gånger i månaden (1-2 ggr/månad)
Några gånger om året (3-4 ggr/år)
Sällan eller aldrig (mindre än 3 ggr/år)

5. A) Deltar Du i aktiviteter i Kristianstad så mycket som Du vill?

Ja (om Du svarat ja, fortsätt till fråga 6 A)
Nej

5. B) Om Du svarat nej, vad är orsaken till detta?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Egna hälsan
Svårigheter att komma ut ur eller in i den egna bostaden
Brister/hinder i gångmiljön
Det saknas park- och grönområden
Brister/hinder i kollektivtrafiken
Långa avstånd till bussen
Svårigheter att få hjälp
Har behov av gånghjälpmedel (kryckor, käpp, rollator) och/eller rullstol
Annan, ange vad…………………………………………………………........

6. A) Finns det några platser (affärer, serviceinrättningar, myndigheter, parkoch grönområden etc) Du sällan eller aldrig besöker trots att Du skulle
vilja göra det?

Ja
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 7)

6. B) Om Du svarat ja, vilka?
A………………………………………………………………………….................
B………………………………………………………………………….................
C………………………………………………………………………….................
D………………………………………………………………………….................
E………………………………………………………………………….................

Frågor om Ditt bostadsområde (Söder, Udden eller Lastageplatsen)
(kryssa endast för ett svarsalternativ, om inget annat anges)
7. Hur ofta vistas Du ute i Ditt bostadsområde som fotgängare (med eller utan
gånghjälpmedel och/eller rullstol)?
Dagligen (5-7 ggr/vecka)
Flera gånger i veckan (3-4 ggr/vecka)
Någon gång i veckan (1-2 ggr/vecka)
Flera gånger i månaden (3-4 ggr/månad)
Några gånger i månaden (1-2 ggr/månad)
Några gånger om året (3-4 ggr/år)
Sällan eller aldrig (mindre än 3 ggr/år)

8. A) Tycker Du det är besvärligt då Du tar Dig fram som fotgängare på Söder,
Udden och Lastageplatsen?
Ja
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 9)

8. B) Om ja, var vänlig ange de brister/problem Du upplever då Du tar Dig
fram som fotgängare.
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Allmän känsla av osäkerhet
Snabb trafik
Mycket trafik
Problem att gå över gator
Höga trottoarkanter
Gropigheter i gångbanan
Backiga vägar
Dålig belysning
Få bänkar
För kort tid då det är grönt vid ljussignaler
Dålig snöröjning och/eller halkbekämpning
Svårigheter att läsa informationsskyltar
Rädd att råka ut för trafikolycka
Rädd att falla omkull
Cyklar på gångbanan
Mopeder på gångbanan
Rädd för rån/överfall/hot

Annat, ange vad…………………………………………………………
9. Vistas Du utomhus i bostadsområdet så ofta som Du vill?
Ja
Nej

Frågor om kollektivtrafik
(kryssa endast för ett svarsalternativ, om inget annat anges)
10. Hur långt är det till Din närmaste busshållplats?
ca…………meter

11. A) Åker Du buss i Kristianstad?
Ja
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 12 A)

11. B) Om Du svarat ja, hur ofta åker Du buss i Kristianstad?
Dagligen (5-7 ggr/vecka)
Flera gånger i veckan (3-4 ggr/vecka)
Någon gång i veckan (1-2 ggr/vecka)
Flera gånger i månaden (3-4 ggr/månad)
Några gånger i månaden (1-2 ggr/månad)
Några gånger om året (3-4 ggr/år)
Sällan eller aldrig (mindre än 3 ggr/år)

12. A) Tycker Du att det är besvärligt att åka buss?
Ja
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 13)

13. B) Om Du svarat ja, vad är besvärligt?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Informationen inför resan ( t ex om när och var bussen går)
Vägen till hållplatsen
Väntan vid hållplatsen
Bytet och/eller väntan på Resecentrum
Att komma på och av bussen
Själva resan
Annat, ange vad………………………………………………………….

Frågor om Dig själv och Ditt boende
(kryssa endast för ett svarsalternativ, om inget annat anges)
13. Födelseår ………….
14. Kön
Kvinna
Man

15. Civilstånd (senaste)
Gift / sammanboende
Ogift
Änka / änkling
Frånskild
16. Har Du någon funktionsnedsättning?

Ja
Nej

17. Hur många personer bor i Ditt hushåll (räkna med Dig själv)?
………………………………person/-er
18. Vilken typ av bostad bor Du i?

Flerbostadshus
Enfamiljshus

Annat
19. Vilken våning bor Du på?

Entréplan
½ trappa upp
1 trappa upp
2 trappor upp
3 trappor upp
Mer än 3 trappor upp

20. Kan Du nå Din bostad utan att använda trappor/trappsteg?

Ja
Nej

21. Finns det hiss i huset där Du bor?

Ja
Nej

22. Besväras Du av något av följande?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Svårigheter att förstå information
Blindhet
Annan synnedsättning
Hörselnedsättning
Balanssvårigheter
Minskad ork/uthållighet
Minskad rörlighet i nacken
Minskad rörlighet i armar
Svårighet att gripa/hantera små föremål
Minskad rörlighet i ryggen/benen
Övervikt
Allergi
Annat, ange vad …………………………………………………….

23. A) Använder Du något gånghjälpmedel och/eller rullstol då Du vistas ute?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Jag använder inte något (om Du svarat här, fortsätt till fråga 24)
Käpp/kryckor
Rollator
Manuell rullstol
Eldriven rullstol
Annat, ange vad…………………………………………………….

24. B) Om Du använder flera olika gånghjälpmedel och/eller rullstol utomhus,
vilket använder Du oftast? .…………………………………………………

24. Behöver Du hjälp av annan person då Du vistas ute?
Ja, alltid
Ja, ibland
Nej

25. Hur långt kan Du gå i ett sträck utan att behöva vila?
Utan hjälp av annan person

Med hjälp av annan person

Mindre än 50 meter

Mindre än 50 meter

Mellan 50 och 100 meter

Mellan 50 och 100 meter

Mellan 100 och 200 meter

Mellan 100 och 200 meter

Mellan än 200 meter och 1 km

Mellan än 200 meter och 1 km

Obegränsad sträcka

Obegränsad sträcka

26. Har Du problem med något av följande?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Att gå långa sträckor
Att gå i backar
Att gå i trappor eller passera höga kanter, steg
Att bära saker, t ex matkassar
Att ta Dig ut ur eller in i Din bostad utan hjälp av annan person
Att använda/hantera Ditt gånghjälpmedel och/eller rullstol
Annat, ange vad…………………………………………………………..
Inte något

27. Hur länge har Du bott på Söder, Udden eller Lastageplatsen?
ca………………..år

28. A) Skulle Du vilja flytta?
Ja
Nej (om Du svarat nej, fortsätt till fråga 29)

29. B) Om Du svarat ja, av vilken anledning vill Du flytta?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)
Hög hyra
Bor omodernt/otillgängligt/opraktiskt
För stor bostad
Har problem med att klara mig själv
På grund av sjukdom/funktionshinder
Svårigheter med att ta mig in i och ut ur bostaden
Svårigheter med att klara mig utomhus i området
Bristande/otillgänglig kollektivtrafik
Vill bo närmare barn, släkt och/eller vänner
Annat, ange vad………………………………………………………………

28. C) Vart vill Du flytta?
Annan bostad i samma hus
Annan bostad i samma område
Bostad i annat område
Servicehus, o dyl
Annan ort
Annat, ange vad………………………………………………………...........

29. Hur värderar Du?
(siffran 1 = sämsta möjliga värdering, siffran 7 = bästa möjliga värdering:
sätt ett kryss i den av de sju cirklarna som motsvarar Din uppfattning)
Din hälsa:

1

2

3

4

5

6

Mycket
dålig

Din bostad:

1

7
Alldeles utmärkt
Kunde inte vara bättre

2

3

4

5

6

Mycket
dålig

7
Alldeles utmärkt
Kunde inte vara bättre

Utemiljön i Ditt bostadsområde:

i Ditt

1
Mycket
dålig

2

3

4

5

6

7
Alldeles utmärkt
Kunde inte vara bättre

Frågor om genomförda åtgärder
(kryssa endast för ett svarsalternativ, om inget annat anges)
30. Vad tycker Du generellt om de åtgärder som genomförts i utemiljön på
Söder, Udden och Lastageplatsen de senaste tre åren?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåliga

Dåliga
Mycket dåliga
Har inte lagt märke till några åtgärder (om Du svarat här, fortsätt till fråga 32)

31. Försök ange mera i detalj:
Vad Du tycker är särskilt bra?………………………………………………................
.………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….....
Vad Du tycker är särskilt dåligt?……………………………………………................
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....

32. Vilken typ av åtgärder i gångmiljön tycker Du betyder mest för Dig?
(mer än ett svarsalternativ kan anges)

Åtgärder som rör:
Trottoarer/gångbanor
Bänkar
Ledstråk för att underlätta orientering och varning
Kantstenar/ avfasningar
Separering (uppdelning) av fotgängare och cyklister
Möjligheterna att gå över gator
Snöröjning/halkbekämpning
Bilarnas hastighet
Busshållplatser
Annat ..............................................................................................................

33. Vilken betydelse har de genomförda åtgärderna på Söder, Udden och

Lastageplatsen för Dig när Du vistas ute (avseende rörlighet, trygghet och
säkerhet)?
(siffran 1 = sämsta möjliga värdering, siffran 5 = bästa möjliga värdering:
sätt ett kryss i den av de fem cirklarna som motsvarar Din uppfattning)
Jämnare trottoarer/gångbanor:
Din bostad

1

2

3

4

Inte
någon

5
Väldigt
mycket

Bredare trottoarer/gångbanor:
Din bostad

1

2

3

4

Inte
någon

5
Väldigt
mycket

Ledstråk för att underlätta orientering och varning (avsedda främst för
personer med nedsatt syn):
Din bostad

1

2

3

4

Inte
någon

5

Väldigt
mycket

Separering (uppdelning) av fotgängare och cyklister:
Din bostad

1

2

3

Inte
någon

4

5
Väldigt
mycket

Sänkta kantstenar/avfasningar vid övergångsställen och andra platser:
1 2 3
Inte
någon

4 5
Väldigt
mycket

33. (forts.)
Kontrastmarkering på trottoarer (t ex ljusa kanter mot mörkare gångyta):
Din bostad

1

2

3

4

Inte
någon

5
Väldigt
mycket

Fler bänkar längs gångvägar:
1 2 3

4 5

Inte
någon

Väldigt
mycket

Prioriterad snöröjning (tidigare, oftare):
1

2

3

4

Inte
någon

5
Väldigt
mycket

Prioriterad halkbekämpning (tidigare, oftare):
1

2

3

4

Inte
någon

5
Väldigt
mycket

Längre gröntid i ljussignaler för fotgängare:
Din bostad

1

2

3

4

Inte
någon

5
Väldigt
mycket

Flyttade busshållplatser:
1
Inte
någon

2

3

4

5
Väldigt
mycket

34. Vad betyder sammantaget för Dig alla de åtgärder som gjorts på Söder,
Udden och Lastageplatsen?
1

2

3

4

Inte
något

5
Väldigt
mycket

35. A) Har Du fått någon information om projektet ”Kom så går vi!”?
Ja
Nej
Känner inte till projektet

35. B) Om ja, vilken betydelse har informationen om projektet haft för Dig?

1
Inte
någon

2

3

4

5
Väldigt
mycket

36. Övriga kommentarer……………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....

Tack för Din medverkan!
Jag vill gärna medverka i fortsättningen av projektet och delta i diskussionsträffar eller granskning
av utemiljön.

Namn……………………………………………………………………………........
Telefonnummer: …………………………………………………………………......
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