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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.



 
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 synned-
sättningar. 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 följt upp av 
föreskrifter från Boverket (BSF 2003:19 HIN 1 och 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, dvs de platser de äldre önskar besöka i studieområdet och dess närhet. 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.  
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Efter ombyggnad 
 

Bild 1. Exempel på avfasning av trottoarkant samt ledyta och varningsyta till kant. 
 Foto: L Glans och M Almén. 

   
Före ombyggnad Efter ombyggnad 
 
Bild 2 Detaljbild på avfasning av trottoarkant samt ledyta och varningsyta till kant. 
 Foto: L Glans och M Almén. 



 

    
Före ombyggnad                     Efter ombyggnad 
 
Bild 3. Exempel på eliminering av nivåskillnad framför entré. 
 Foto: L Glans och M Almén. 

   
Före ombyggnad  Efter ombyggnad 
 
Bild 4. Exempel på enkelriktning av gata samt breddning av trottoar, kontrastmarkering och avfasning 

av trottoarkant  
 Foto: L Glans och M Almén. 

   
Före ombyggnad   Efter ombyggnad 

   
Före ombyggnad  Efter ombyggnad 
 
Bild 5.Exempel på breddning av trottoar samt kant och räcke med ljushetskontrast. 
Foto: L Glans 



Effekterna av de genomförda åtgärderna stod i fokus för utvärderingen, Del 3, i projektet. Fråge-
ställningen 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 
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.  
 
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 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. 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 fokusgruppintervjun 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 
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.  



 
 



Vägverket
Region Skåne

Box 543, 291 25 Kristianstad
Besöksadress: Björkhemsvägen 17

www.vv.se
 Telefon: 0771-119 119, Texttelefon: 0243-750 90, Telefax: 044-19 51 95

Kristianstads kommun
 291 80 Kristianstad
Telefon: 044-13 50 00

www.kristianstad.se/

Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola
Institutionen för teknik och samhälle

Box 118
Besöksadress; V huset, John Ericssons väg 1

221 00 Lund
tel +4646 222 00 00 

www.tft.lth.se


