
 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIS-baserad analys av äldres tillgänglighet i närmiljön 

-en studie i Gävle kommun 

 
Ann-Sophie Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete i folkhälsovetenskap, D-uppsats 15 hp 

Augusti 2010 

Sundsvall 



2 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Tillgänglighet till service och resurser i närmiljön har betydelse för människors 

hälsa och livskvalitet. Äldre människor är särskilt beroende av god tillgänglighet i närområdet 

då det utgör den huvudsakliga vistelsemiljön för många äldre, samtidigt som åldrandet ofta 

medför en försämrad rörelseförmåga. Begreppet tillgänglighet innefattar flera faktorer, 

exempelvis avstånd och antal faciliteter som finns inom ett visst område, hur bekvämt och 

obehindrat man kan ta sig till faciliteterna och i vilken utsträckning faciliteterna uppfyller 

invånarnas behov. God tillgänglighet till faciliteter i närmiljön som främjar äldres hälsa och 

höjer deras livskvalitet förbättrar möjligheterna att uppnå ett gott åldrande. 

Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva tillgängligheten i närmiljön för äldre som 

bor i seniorboende samt studera skillnader i tillgänglighet i olika närområden. Studien belyste 

särskilt tillgängligheten till grönområden, livsmedelsbutiker, sociala mötesplatser för äldre 

och kollektivtrafik och fokuserades speciellt på faktorer relaterade till ”de fyra hörnpelarna 

för ett gott åldrande”, d v s fysisk aktivitet, god kosthållning, social gemenskap och stöd samt 

meningsfullhet och delaktighet. 

Metod: I studien ingick fyra seniorboenden i Gävle kommun, två belägna i centrala Gävle och 

två lokaliserade i perifera stadsdelar. Tillgängligheten analyserades med hänsyn till 

gångavstånd och beskrevs utifrån aspekterna rumslig fördelning, gångvägens beskaffenhet 

samt faciliteternas individuella kvaliteter. Kartläggningen av tillgängligheten gjordes med 

hjälp av geografiska informationssystem och fältstudier. 

Resultat: Tillgängligheten var likartad i de olika närområdena beträffande den rumsliga 

fördelningen av faciliteter. Samtliga undersökningsområden hade god tillgänglighet till 

grönområden, livsmedelsbutiker, sociala mötesplatser för äldre och kollektivtrafik med 

hänsyn till avstånd. Analysen av gångvägars beskaffenhet och faciliteters kvaliteter visade 

emellertid på vissa skillnader mellan områden. Mest framträdande var hur det mest centralt 

belägna området skilde sig från de övriga på flera sätt. 

Slutsatser: Analysen av resultatet visade att närområdena stödjer de fyra hörnpelarna för ett 

gott åldrande, speciellt vad gäller fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet. 

Hörnpelaren ”god kosthållning” hade ett sämre stöd i samtliga områden. 

 

Nyckelord 

Äldres hälsa, närmiljö, tillgänglighet, geografiska informationssystem. 
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Abstract 

Background: Accessibility to services and resources in the neighborhood is important for 

peoples health and their quality of life. Elderly people are especially dependent on good 

access in the neighborhood because it is the principal residence environment for many elderly. 

The concept of accessibility includes several factors such as distance and number of facilities 

that exist in a given area, how comfortable it is to reach the facilities and how the facilities 

provide for the residents needs. Good accessibility to facilities in the neighborhood which 

promote health of the elderly and increases their quality of life improves the chances of 

healthy ageing. 

Purpose: The purpose of this study was to describe the accessibility in the neighborhood for 

elderly living in senior housing. The research focused on accessibility to green open spaces, 

supermarkets, social venues and public transportation. 

Method: The study included four senior housings, two in urban areas and two in suburban 

areas. The accessibility was analyzed with regard to walking distance and was described 

based on spatial aspects of accessibility, how comfortable it was to reach the facilities and 

how the facilities provided for the elderly persons needs. The accessibility was analysed by 

geographical information systems and field studies. 

Result: The accessibility to the facilities was similar in the neighborhood areas concerning the 

spatial distribution of facilities. All neighborhoods had good accessibility to green open 

spaces, supermarkets, social venues and public transportation regarding distance. The analysis 

of the other aspects of accessibility, however, showed some differences between areas in 

terms of the areas “walkability” and the quality of facilities. The most remarkable finding was 

how the most centrally located area differed from the others in several ways. 

Conclusion: The analysis of results showed that the neighborhoods had the potential to 

support healthy ageing, especially with regard to physical activity, social support and 

participation. 

 

Keywords 

Healthy ageing, neighborhood, accessibility, geographic information systems 
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Inledning 

Människors närmiljö inverkar på deras hälsa och deras möjligheter att leva ett hälsosamt liv 

med god livskvalitet (WHO, 2008). En faktor i närmiljön som har betydelse för människors 

hälsa och livskvalitet är tillgänglighet till olika typer av service och resurser (WHO, 2008). 

Combes, Jones och Hillsdon (2010) och Giles-Corti et al (2005) visar i sina studier att närhet 

till välskötta grönområden med anlagda gångvägar bidrar till att öka människors fysiska 

aktivitet. Moore, Roux, Nettleton och Jacobs (2008) och Rose och Richards (2004) 

undersökte hur tillgänglighet till livsmedelsaffärer påverkar människors kosthållning. Resultat 

från deras studier visar att det finns ett samband mellan tillgänglighet till livsmedelsbutiker 

och diet där personer med bättre tillgänglighet till dessa har en näringsriktigare diet jämfört 

med personer med sämre tillgänglighet (Moore et al, 2008; Rose & Richards, 2004). 

Närmiljöns planering och utformning har även betydelse för människors sociala relationer och 

gemenskap. Leydens (2003) studie om hur den byggda miljön inverkar på människors sociala 

relationer visar att invånare i promenadvänliga närmiljöer, där det fanns ett rikt utbud av 

service och resurser, har bättre kontakt med sina grannar, känner större tillit till sina 

medmänniskor och är mer aktiva i sociala gemenskaper jämfört med människor som bor i 

områden med sämre tillgänglighet till service. De sociala förhållandena i närmiljön inverkar 

också på hur invånarna upplever sitt närområde. En närmiljö med goda sociala förhållanden 

medverkar till att stärka invånarnas känsla av identitet och tillhörighet (Kearns & Parkinson, 

2001). Störst inverkan på människors beteende och livskvalitet anses det område ha som 

ligger i direkt anslutning till hemmet, eller inom 5-10 minuters gångavstånd från bostaden 

(Kearns & Parkinsson, 2001). 

Vissa grupper i befolkningen är särskilt beroende av god tillgänglighet i närmiljön och dit hör 

exempelvis äldre personer. Detta beror bl a på att bostaden och området omkring den utgör 

den huvudsakliga vistelsemiljön för många äldre och det är därför viktigt att närmiljön är 

anpassad med hänsyn till äldres behov (Glass & Balfour, 2003). En annan orsak är att 

rörelseförmågan ofta avtar med stigande ålder vilket påverkar människors förmåga att 

förflytta sig och att utnyttja olika typer av service och resurser (Glass & Balfour, 2003). 

Avsikten med föreliggande studie var att beskriva tillgängligheten till service och resurser i 

närmiljön som är av särskild betydelse för äldre personer och för ett hälsosamt åldrande. I 

studien ingick fyra olika närmiljöer som valdes ut med hänsyn till var bostäder avsedda 

speciellt för äldre personer var lokaliserade. Tillgängligheten analyserades bl a med hjälp av 

geografiska informationssystem (GIS) och åskådliggjordes på kartor. 

Äldres bostadsförhållanden 

Som äldre räknas personer som är 65 år och äldre och brukar de delas upp i två åldersgrupper; 

yngre äldre och äldre äldre. Yngre äldre är personer mellan 65-79 år och äldre äldre avser dem 

som är 80 år och äldre (Landstinget i Östergötland, 2010). Gällande äldres 

bostadsförhållanden så bor de allra flesta kvar i sin bostad så länge som möjligt och eventuella 

hjälpbehov tillgodoses, så långt det är möjligt, med hjälp av hemtjänst och olika typer av 

hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2007). I de flesta större städer och kommuner finns det numera   

s k seniorboende som är lägenheter inom det ordinarie bostadsbeståndet som är speciellt 

avsedda för äldre personer och anpassade efter äldres behov. För att kunna få en lägenhet i ett 

seniorboende krävs att man har uppnått en viss ålder, vanligtvis 55 år. Det krävs dock ingen 

särskild prövning för att få flytta in i ett seniorboende utan det är den enskilde själv som väljer 

om den vill flytta till en seniorlägenhet (SOU, 2007:103). Uthyrning av seniorlägenheter sker 
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direkt via bostadsföretagen. Det finns även bostadsrättsföreningar som har seniorlägenheter 

som man kan köpa (Sveriges kommuner och landsting, 2008). 

Tillgänglighet i närområdet 

Med tillgänglighet i närområdet avses tillgänglighet med hänsyn till gångavstånd. I detta 

kapitel beskrivs därför tillgänglighet utifrån fotgängares perspektiv och preferenser. 

Begreppet tillgänglighet 

Tillgänglighet kan beskrivas med hänseende till både kvantitativa faktorer som kan mätas och 

kvalitativa faktorer, exempelvis hur olika individer upplever tillgänglighet (Reneland, 1998a). 

Handy och Clifton (2001) definierar tillgänglighet med hänsyn till tre olika aspekter; den 

rumsliga fördelningen av service eller resurser, i vilken mån faciliteterna är nåbara samt hur 

väl faciliteterna uppfyller invånarnas krav och behov. Kvantitativa faktorer är exempelvis 

resekostnad eller den tid det tar att ta sig till en viss facilitet. Ju fler mål eller faciliteter som 

kan nås på kortast tid eller till lägsta kostnad desto högre är tillgängligheten. En annan 

kvantitativ faktor är antalet faciliteter som finns inom ett visst område. Ju fler faciliteter och 

ju större variationen är mellan olika faciliteter, desto högre är tillgängligheten. En facilitets 

nåbarhet avgörs både av avstånd och olika kvalitativa faktorer som t ex hur bekvämt och 

obehindrat man kan ta sig till faciliteten. För fotgängare är speciellt miljön som man passerar 

igenom för att nå en viss facilitet av stor betydelse, exempelvis trafikförhållanden och 
gångvägens utförande (Handy & Clifton, 2001). Kvalitativa faktorer påverkas till stor del av 

individuella faktorer som t ex människors förmåga att förflytta sig och personliga intressen 

(Handy & Clifton, 2001). 

God tillgänglighet för äldre 

God tillgänglighet för äldre innebär att det är korta avstånd och att man kan ta sig till olika 

faciliteter på ett bekvämt och säkert sätt (Reneland, 2002; Svensson, 2004). Dessutom är det 

viktigt att faciliteten kan tillgodose äldres krav och behov, vilket till stor del är beroende av de 

äldres individuella förutsättningar och intressen (Handy & Clifton, 2001). Beträffande avstånd 

anses ett gångavstånd på 400 m från bostaden vara ett mått på god tillgänglighet för såväl 

yngre som äldre personer (Reneland, 1998b). Hur människor upplever avstånd varierar dock 

beroende på olika individuella faktorer och kan enskilda individer uppleva även kortare 

sträckor som jobbiga. Resultat från undersökningar som gjorts bland äldre i Sverige visar t ex 

att många äldre har svårigheter att gå sträckor som överstiger 200 m (Ståhl, Carlsson, 

Hovbrandt & Ivarsson, 2008). Korta avstånd är särskilt viktiga för personer med nedsatt 

rörelseförmåga (Svensson, 2004). 

Kännetecknande för en god promenadmiljö som är anpassad med hänsyn till äldres behov är 

att gator kan korsas på ett säkert sätt och att trottoarer och gångbanor är tillräckligt breda för 

rullstol och rollator. Vidare är det viktigt att trottoarkanter är avfasade eller nedsänkta så att 

även de som använder rullstol eller rollator kan passera över gatorna obehindrat samt att 

vägbeläggningen är slät och utan ojämnheter (Reneland, 2002; Ståhl & Iwarsson, 2007). 

Speciellt gatukorsningar upplevs av många äldre som problematiska att passera (Svensson, 

2004). Passager över gator underlättas dock om det finns trafikljus eller någon form av 

farthinder medan övergångar med enbart målade övergångställen eller de som endast är 

markerade med ”Herr Gårman”-skyltar är mer osäkra (Reneland, 2002). Beträffande 

vägbeläggning är asfalt en säkrare och bekvämare vägbeläggning jämfört med grus eller 

plattor. Grus gör det svårt att framföra rullstol eller använda rollator medan ojämna 

plattsättningar ökar risken för fallolyckor bland äldre (Reneland, 2002). 
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Samhällsekonomiska aspekter på tillgänglighet 

Det är inte bara de äldre som tjänar på att ha god tillgänglighet i sin närmiljö utan det är även 

av betydelse sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. God tillgänglighet ökar äldres 

möjligheter till att vara aktiva och självständiga även i hög ålder vilket kan förskjuta 

tidpunkten för när äldre blir mer hjälpbehövande (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Ett 

minskat hjälpbehov bland äldre medför även lägre kostnader för vård och omsorg (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009b). En tillgänglig och säker närmiljö minskar också risken för att skadas 

eller förolyckas. Äldre är t ex överrepresenterade när det gäller risken att skadas eller dödas 

vid passage över gata i tätort (Svensson, 2004). Även fallolyckor är vanliga bland äldre och är 

fallskador bland äldre ett av våra mest omfattande folkhälsoproblem. Genom att planera för 

en god och säker närmiljö kan såväl trafikolyckor som fallolyckor förebyggas vilket medför 

minskade kostnader för vård och rehabilitering (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 

2005). 

Faktorer i närmiljön som har betydelse för ett hälsosamt åldrande 

Att åldras hälsosamt innebär att man trots en avtagande funktionsförmåga kan fortsätta att 

leva självständigt och ha ett aktivt liv, såväl fysiskt som socialt (Statens folkhälsoinstitut, 

2009b). För att uppnå ett hälsosamt åldrande hos befolkningen är det speciellt fyra faktorer 

som är viktiga att beakta i det hälsofrämjande arbetet; fysisk aktivitet, goda matvanor, social 
gemenskap och stöd samt delaktighet och meningsfullhet. Dessa fyra faktorer brukar även 

kallas för de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och påverkar de såväl den fysiska som 

mentala hälsan hos äldre (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Fysisk aktivitet har ett flertal 

positiva effekter på äldres hälsa. Tidigare studier har t ex visat att äldre som är fysiskt aktiva 

får en ökad muskelstyrka (Lexell, Downham, Larsson, Bruhn & Morsing, 1995) och 

förbättrad balansförmåga (Campell, Robertsson, Gardner, Norton, Tilyard & Buchner, 1997; 

Judge, Lindsey, Underwood & Winsemius, 1993). Dessutom upplever äldre som är fysiskt 

aktiva en högre livskvalitet och drabbas mer sällan av depressioner än äldre som är fysiskt 

inaktiva (Morgan & Bath, 1998). Goda matvanor har, liksom fysisk aktivitet, en positiv 

inverkan på det allmänna välbefinnandet. En god kosthållning förebygger även ett flertal 

sjukdomar och sjukdomstillstånd som t ex övervikt och undernäring, högt blodtryck, hjärt- 

och kärlsjukdomar och tjocktarmscancer (WHO, 2002). Sociala relationer och att ingå i 

sociala gemenskaper är viktigt då det bidrar till att stärka individens självbild och ökar 

känslan av tillhörighet och meningsfullhet. Känslan av meningsfullhet påverkas även av 

förmågan att klara sig själv och kunna utföra vanliga vardagsrutiner trots en avtagande 

funktionsförmåga (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Att som äldre vara aktivt deltagande i 

sociala aktiviteter har i tidigare studier visat minska risken för att drabbas av depressioner 

(Herzog, Franks, Markus & Holmberg, 1998) och demens (Fratiglioni, Wang, Ericsson, 

Maytan & Winblad, 2000). Det kan även bidra till att förlänga den återstående livslängden 

(Glass, Mendes de Leon, Marottoli & Berkman, 1999). 

I närmiljön finns ett flertal faktorer som stödjer de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och 

kan god tillgänglighet till dessa medverka till att främja hälsan hos äldre. I figur 1 visas en 

schematisk bild över faktorer i närmiljön som kan stödja de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt 

åldrande. 
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Grönområden 

Grönområden utgör viktiga arenor för främjande av fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 

2009a) och god tillgänglighet till grönområden med bra gångvägar medverkar till att öka den 

fysiska aktiviteten bland äldre (Sugiyama & Ward Thompson, 2008). Utevistelsen bidrar 

också till att äldre känner glädje och meningsfullhet (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). 

Grönområden kan även fungera som sociala mötesplatser där människor träffas och umgås. 

Goda förutsättningar för social samvaro har grönområden där det finns tillgång till bänkar och 

bord att sitta vid (Statens folkhälsoinstitut, 2009a). För att ett grönområde ska nyttjas 

regelbundet är det viktigt att det är beläget nära bostaden. Erfarenheter från tidigare forskning 

har visat att 300 m är människor villiga att gå för att utnyttja ett grönområde regelbundet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009a).  

Livsmedelsbutiker 

Människors kostvanor påverkas bl a av tillgänglighet till livsmedelsbutiker och för att kunna 

upprätthålla en god kosthållning är det viktigt att ha tillgänglighet till livsmedelsaffärer som 

har ett fullgott urval av livsmedel (von Haartman, 2006). Speciellt frukt och grönsaker samt 

nyckelhålsmärkta produkter är viktiga baslivsmedel som bör ingå i livsmedelsbutikers 

sortiment. Nyckelhålsmärkta livsmedel är produkter som har ett lågt innehåll av fett, socker 

och salt och/eller ett högt innehåll av fibrer (von Haartman, 2006). Andra faktorer som 

påverkar kostvanorna är t ex kunskaper i matlagning och näringslära. Bristfälliga kunskaper 

om matlagning är t ex vanligt bland äldre män (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Äldres 

kunskaper om livsmedel och matlagning kan förbättras genom rådgivning i mindre grupper 

och att äldre lagar mat tillsammans. Detta främjar även social gemenskap bland äldre (Statens 

Figur 1. Exempel på faktorer i närmiljön som kan stödja de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande. 

God tillgänglighet till grönområden, livsmedelsbutiker, sociala mötesplatser och kollektivtrafik 

främjar fysisk aktivitet och sociala kontakter bland äldre vilket också bidrar till att människor 

känner meningsfullhet och delaktighet. Närhet till livsmedelsbutiker främjar även en god 

kosthållning. Andra faktorer som påverkar goda matvanor är kunskaper om matlagning och 

näringslära och skulle sociala mötesplatser för äldre kunna vara en lämplig arena för t ex 

matlagningskurser för äldre. 

 

God kosthållning 

Meningsfullhet 

och delaktighet 

Grönområde 

 

Livsmedelsbutik 

 

Social mötesplats 

Kollektivtrafik 

 

Fysisk aktivitet 

Social gemenskap 

och stöd 
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folkhälsoinstitut, 2009b). En möjlig arena för denna typ av hälsofrämjande insatser bland 

äldre skulle kunna vara sociala mötesplatser för äldre. 

Sociala mötesplatser för äldre 

Tillgänglighet till sociala mötesplatser där man kan umgås och utöva gemensamma aktiviteter 

har visat sig ha stort värde för äldre vad gäller social gemenskap och delaktighet. 

Träffpunkterna kan även medverka till att främja fysisk aktivitet hos äldre via exempelvis 

gemensamma promenader och cykelturer (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). 

Kollektivtrafik 

Att ha nära till busshållplatser ökar möjligheterna för äldre som inte har tillgång till bil att 

delta i olika aktiviteter och träffa vänner vilket stärker den sociala gemenskapen och ökar 

känslan av delaktighet (Agahi et al, 2005). Tillgänglighet till kollektivtrafik främjar även 

fysisk aktivitet hos äldre (Bergman Stamblewski, 2005). 

Syfte och frågeställningar 

I föreliggande studie undersöktes tillgängligheten till service och resurser i närmiljön som är 

av särskild betydelse för äldre personer och för ett hälsosamt åldrande. Syftet med 

undersökningen var att kartlägga och beskriva tillgängligheten till grönområden, 

livsmedelsbutiker, sociala mötesplatser för äldre och kollektivtrafik för äldre människor som 

bor i seniorboenden i olika områden. Tillgängligheten beskrevs med hänsyn till faciliteternas 

rumsliga fördelning, gångvägens beskaffenhet samt facilitetens kvaliteter. De frågeställningar 

som undersökningen skulle ge svar på var: 

 Hur beskrivs tillgängligheten i de olika närområdena med hänsyn till de tre 
tillgänglighetsaspekterna? 

 Hur skiljer sig tillgängligheten till grönområden, livsmedelsbutiker, sociala 
mötesplatser för äldre respektive kollektivtrafik mellan de olika områdena? 

Avgränsningar och definitioner 

För att en facilitet skulle ingå i undersökningen måste den uppfylla vissa kriterier. Nedan 

redogörs för hur de olika faciliteterna definierades i undersökningen och vilka kriterier de 

måste uppfylla för att omfattas av studien. 

Grönområde 

I undersökningen definierades grönområde som grönyta med anlagda gångvägar eller 

promenadstråk där både rullstolar och rollatorer kan ta sig fram. Endast grönområde alt. del 

av grönområde som låg inom 300 m från respektive seniorboende ingick i undersökningen. 

Denna gräns grundar sig på tidigare studier som visar att 300 meter är en gräns för hur långt 

människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska användas regelbundet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009a). 

Livsmedelsbutik 

För att en matbutik skulle omfattas av undersökningen måste ett visst basutbud av livsmedel 

ingå i dess sortiment. Butiken skulle bl a ha ett rikt urval av färska frukter och grönsaker där 

även fiberrika grönsaker ingick, exempelvis rotfrukter och olika kålsorter. Butiken skulle även 

ha ett basutbud av nyckelhålsmärkta livsmedel, t ex müsli, korv, ost och mjukt bröd. Dessa 
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krav är i enlighet med de indikatorlivsmedel som Statens folkhälsoinstitut rekommenderar ska 

ingå i en livsmedelsaffärs basutbud (se von Haartman, 2006). 

Social mötesplats för äldre 

I studien definierades social mötesplats för äldre som träffpunkt som är speciellt avsedd för 

äldre och som inte bedriver någon annan verksamhet än den som riktar sig till äldre personer. 

De sociala mötesplatser som ingick i undersökningen var därför samlingslokaler som låg i 

direkt anslutning till boendet, sociala mötesplatser för äldre som bedrevs i kommunens regi 

samt etablerade pensionärsföreningar. 

Kollektivtrafik 

Med kollektivtrafik avsågs den kollektiva busstrafik som bedrevs av det lokala 

busstrafikbolaget X-trafik. Endast busslinjer som tillhörde stadstrafiken ingick i 

undersökningen och tillgängligheten beskrevs enbart till de busshållplatser som låg närmast 

respektive boende. 

Beskrivning av tillgänglighet 

Beskrivningen av de tre tillgänglighetsaspekterna gjordes utifrån bestämda faktorer som är av 

särskild betydelse för äldres tillgänglighet. Somliga faktorer var gemensamma för samtliga 

typer av faciliteter medan faktorer gällande de olika faciliteternas kvaliteter beskrevs på olika 

vis för olika typer av faciliteter. I tabell 1 redogörs för hur de tre tillgänglighetsaspekterna 

beskrevs för de olika faciliteterna. 

 

Tabell 1. Hur de tre tillgänglighetsaspekterna beskrevs för de olika typerna av faciliteter. 

Facilitet Rumslig fördelning Gångvägens beskaffenhet Kvaliteter 

Grönområde Avstånd från seniorboende till den 

punkt där grönområdet börjar. 

Antal grönområden som är belägna 
inom 300 m från respektive 

seniorboende. 

Antal vägkorsningar 

Vägkorsningens utförande 

Vägbeläggning 

Storlek 

Vegetationstyp 

Tillgång till sittplatser och gångvägar 
där både rullstol och rollator kan 

köras. 

Livsmedels-

butik 

Avstånd från seniorboende till 

livsmedelsbutik alt. till den 

byggnad där livsmedelsbutiken är 

inhyst. 
Antal livsmedelsbutiker som ligger 

inom 800 m från respektive 

seniorboende. 

Antal vägkorsningar 

Vägkorsningens utförande 

Vägbeläggning 

I undersökningen ingår endast 

livsmedelsbutiker med fullgott 

varuurval och ingen ytterligare 

kvalitetsbedömning av 
livsmedelsbutikens kvaliteter görs. 

Social 

mötesplats 

Avstånd från seniorboende till den 

sociala mötesplatsens lokal. 

Antal sociala mötesplatser som 
ligger inom 800 m från respektive 

seniorboende. 

Antal vägkorsningar 

Vägkorsningens utförande 

Vägbeläggning 

Utbud av aktiviteter under första 

halvåret 2010 (Gavlegårdarna, 2010; 

PRO, 2010; SPF, 2010). 

Kollektivtrafik Avstånd från seniorboende till 

närmaste busshållplats. Avstånd till 

hållplatser redovisas för bussar i 

båda körriktningarna. 

Antal vägkorsningar 

Vägkorsningens utförande 

Vägbeläggning 

Antal busslinjer som trafikerar 

busshållplatsen. 

Turtäthet enligt sommartidtabell 

2010 (X-trafik, 2010). 
Jämförelse gjordes även med 

vintertidtabellen 2009-2010. Några 

större avvikelser mellan sommar- och 

vintertabell förelåg dock inte. 
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Metod 

Studiedesign 

Studien utfördes som en deskriptiv kontextuell undersökning. En deskriptiv undersökning 

avser en detaljerad beskrivning av det tillstånd eller den situation som studeras utan att man 

försöker hitta några orsakssamband mellan olika variabler eller faktorer (Berg & Latin, 2008). 

I en kontextuell undersökning görs en direkt studie av närmiljön för att undersöka vilka 

sociala och fysiska faktorer i miljön som kan påverka människors hälsa och välbefinnande 

(Kölegård-Stjärne, Fredlund & Lundberg, 2005). I arbetet med att kartlägga och beskriva 

tillgängligheten användes geografiska informationssystem där tillgängligheten 

åskådliggjordes på kartor. 

Geografiska informationssystem 

Geografiska informationssystem är databaserade system som används för att lagra och 

analysera geografiska data. Gemensamt för all data som lagras i GIS är att den är 

lägesbunden, d v s har koordinater som gör det möjligt att placera objekten på en karta 

(Cromley & McLafferty, 2002). De data som ingår i en geografisk databas lagras i olika filer 

beroende på vilken typ av data de innehåller, t ex vägar, byggnader eller markanvändning som 

exempelvis grönområden. Genom att kombinera databasens olika filer med varandra kan man 

framställa kartor som visar skilda typer av information (Cromley & McLafferty, 2002), se 

figur 2. Förutom att använda de lagrade geografiska data för att framställa kartor kan de även 

användas till att göra olika rumsliga (geografiska) analyser, t ex att mäta avstånd eller 

avgränsa olika typer av områden som exempelvis ett skyddsområde runt en vattentäkt 

(Cromley & McLafferty, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av hur datafiler lagras i en geografisk 

databas. Datafilerna innehåller olika typer av geografisk 

information. För att framställa en karta placeras olika datafiler 

ovanpå varandra i olika lager. Källa: Egen bearbetning utifrån 

Cromley & McLafferty, (2002, s. 18). 

 

Sociala mötesplatser för äldre 

Vägar 

Grönområden 

Byggnader 

Geografiska referenspunkter 
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Urval 

I undersökningen ingick fyra seniorboenden som samtliga ägs av Gävle kommuns 

bostadsbolag Gavlegårdarna. Valet av seniorboenden gjordes strategiskt med hänsyn till deras 

storlek och var de var belägna. Storleksmässigt var inklusionskriteriet att boendet skulle 

omfatta minst 50 lägenheter och beträffande lokalisering var målsättningen att ha en så god 

spridning av boenden som möjligt. Utifrån dessa kriterier valdes två seniorboenden ut i 

centrala Gävle och två boenden lokaliserade i perifera stadsdelar. De fyra seniorboendena och 

deras närområde beskrivs i tabell 2. Närområdena illustreras även på kartor i figur 3a-d på 

sidan 14. 

 

Tabell 2. Beskrivning av de fyra seniorboendena och deras närområden. 

Område Antal 

lägenheter 

Åldersfördelning 

hos de boende* 

Avstånd från 

Gävle centrum 

Beskrivning av undersökningsområde utifrån 

Gävle kommuns översiktsplan (Gävle kommun, 

2009) 

Område A 88 50-64 år:    2% 
65-79 år: 32% 

   >80 år: 66% 

0 km Tättbebyggt område. Den kringliggande bebyggelsen 

utgörs av större flerfamiljshus, affärer, varuhus och 

annan affärsverksamhet. I området finns även många 

kontorsbyggnader.  

Område B 90 50-64 år: 13% 

65-79 år: 40% 

   >80 år: 47% 

1,5 km Den kringliggande bebyggelsen är huvudsakligen 

flerfamiljshus, radhus och villor. 

Område C 52 50-64 år:    6% 
65-79 år: 28% 

   >80 år: 65% 

5 km Boendet ligger i anslutning till stadsdelens centrum 

där det bl a finns några affärer, hälsocentral, apotek, 

bank och bibliotek. Därutöver består den 

kringliggande bebyggelsen huvudsakligen av 

flerfamiljshus. 

Område D 87 50-64 år:    3% 

65-79 år: 22% 

   >80 år: 75% 

10 km Boendet ligger i anslutning till en mindre 

centrumkärna där det bl a finns några mindre affärer, 

hälsocentral och bank. Förutom den offentliga service 

som bedrivs i stadsdelens centrum består den 

omgivande bebyggelsen av flerfamiljshus, radhus och 

villor. 

*Uppgifter från Gavlegårdarna. 

 

I tabell 2 framkommer även åldersfördelningen hos de boende. Enligt Gavlegårdarnas regler 

måste man ha uppnått en ålder av 50 år för att kunna få en lägenhet i något av deras 

seniorboenden, dessutom krävs att man inte har hemmavarande barn (Gavlegårdarna, 2010). 

De som flyttar till ett seniorboende hos Gavlegårdarna är dock oftast över 65 år (K. 

Mårtensson, personlig kommunikation, 10 augusti 2010). Av dem som bodde i de 

seniorboenden som ingick i denna undersökning var majoriteten över 80 år. 
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Datainsamling 

För att utföra undersökningen användes dels data ur Gävle kommuns geografiska databas, 

dels data som samlades in på annat sätt. Från Gävle kommun tillhandhölls data om gator, 

cykel- och gångvägar, byggnader, grönområden, busshållplatser samt sjöar och vattendrag. 

Övrig data samlades in vid fältundersökningar i de olika undersökningsområdena, från 

hemsidor och busstrafiktabeller samt via kontakter med det kommunala bostadsbolaget 

Gavlegårdarna. 

Figur 3a-d. De fyra seniorboendenas närområden. Den röda punkten symboliserar seniorboendet och det 

gula området är närområdet som avgränsades till att nå 800 m från boendet vilket motsvarar en promenad 

på ca 10 minuter. 

Figur 3b. Område B Figur 3a. Område A 

Figur 3c. Område C Figur 3d. Område D 
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Bearbetning och analys av data 

Första steget i undersökningen var att avgränsa respektive seniorboendes närområde, d v s det 

område man kan nå inom 10 min från hemmet (Kearns & Parkinsson, 2001). Detta motsvarar 

ett avstånd på ca 800 m (Coombes et al, 2010), se figur 3a-d på sidan 14. Denna avgränsning 

av närområde har även använts i liknande undersökningar där man studerat gångavstånd, (se   

t ex Coombes et al, 2010). För att avgränsa närområdena gjordes en s k nätverksanalys 

(network analysis) i GIS-programmet Arcgis version 9.3. Nätverksanalys är en beprövad 

metod för att mäta avstånd och avgränsa olika geografiska områden (Birkin, Clarke, Clarke & 

Wilson, 1996). Fördelen med nätverksanalyser är att de mäter det faktiska avståndet, d v s 

väglängden längs med vägnätet, och tar hänsyn till ev hinder som exempelvis stora vägar och 

järnvägsövergångar som bara kan passeras på vissa ställen (Comber, Brunsdon & Green, 

2008). En förutsättning för att kunna utföra nätverksanalyser på ett tillförlitligt sätt är att det 

kartskikt i den geografiska databasen som innehåller data om vägnätet har rätt format. Detta 

innebär att alla vägar i vägnätet måste vara anslutna till varandra på ett sätt som gör det 

möjligt för GIS-programmet att tolka det geografiska datamaterialet korrekt (ESRI, 2010). I 

de data som erhölls från Gävle kommun var kartskiktet med vägar, gångvägar och cykelvägar 

inte rätt preparerat för att användas direkt i nätverksanalysen. För att kunna utföra 

nätverksanalysen ritades därför vägnätet runt respektive seniorboende in i ett nytt kartskikt. 

Det nya kartskiktet användes sedan för att avgränsa respektive närområde och för att utföra 

tillgänglighetsanalysen. För att uppnå en så stor noggrannhet som möjligt när det nya 

kartskiktet med vägar ritades in följdes ritarbetet upp med fältstudier för att klarlägga 

eventuella misstolkningar. Stor vikt lades på att få med samtliga gångvägar och trottoarer i 

närområdet som var tillräckligt breda för att framföra en rullstol eller rollator. Smala passager 

och trappor togs inte med. Detta säkrade att de gångvägar som ingick i nätverksanalysen 

kunde användas av både friska och av dem som var rullstolsburna eller använde rollator. 

Passager över gator ritades in vid markerade vägövergångar. Om markerade övergångar 

saknades ritades övergången över gatan vid ett gathörn. 

Efter att närområdena avgränsats gjordes en inventering av de fyra områdena och information 

om de faciliteter som fanns inom respektive område lades in i den geografiska databasen. 

Därefter gjordes ytterligare en nätverksanalys för att mäta det kortaste avståndet mellan 

seniorboende och de olika faciliteterna. Utöver att mäta avståndet ritade även GIS-

programmet in den kortaste promenadvägen på kartan. Denna information användes sedan för 

att samla in information om gångvägens beskaffenhet vad gäller gatukorsningars utförande 

och gångvägens vägbeläggning. Slutligen gjordes en sammanställning av de olika 

faciliteternas kvaliteter. 

Studiens reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet avgjordes till stor del av kvaliteten på de geografiska data som ingick i 

undersökningen. I undersökningen användes samma data som kommunen använder i sitt 

planeringsarbete vilket föranleder att anta att det geografiska datamaterialet var förhållandevis 

korrekt. Det som kan påverka reliabiliteten är ev fel som gjordes då kartskiktet med vägnätet 

som användes vid analysen ritades in över det befintliga vägnätet. Sådana fel anses dock inte 

vara av den art att de påverkar undersökningens resultatet i nämnvärd omfattning då arbetet 

med det nya kartskiktet följdes upp med fältstudier. 

I studien analyserades äldres tillgänglighet till faciliteter som är av särskild betydelse för 

denna åldersgrupp och att studien utgick från boenden som är speciellt avsedda för äldre 

människor höjer studiens validitet. Andra faktorer som påverkar validiteten är vilka aspekter 
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som beaktades för att mäta och beskriva tillgängligheten till de olika faciliteterna. Att de 

bakomliggande utgångspunkterna för tillgänglighetsanalysen grundade sig på resultat från 

tidigare forskning om tillgänglighet och vilka faktorer som är viktiga för äldre personer höjer 

undersökningens validitet med hänseende till detta. Beträffande studiens generaliserbarhet går 

det inte att utifrån studiens resultat dra några generella slutsatser om tillgänglighet för äldre 

som bor i andra seniorboenden då det förekommer stora variationer och skillnader mellan 

olika bostadsområden vad gäller planering och utförande. Resultatet från studien skulle 

emellertid kunna användas av Gävle kommun som underlag i t ex den fysiska planeringen. 

Etiska överväganden 

I undersökningen användes geografiska data från Gävle kommun för att kartlägga 

tillgängligheten. Detta datamaterial innehöll inga uppgifter om befolkning eller enskilda 

individer. I studien ingick heller inte några personer varför inga individer påverkades av 

undersökningen. 
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Resultat 

Analysen av tillgängligheten gjordes i tre steg i enlighet med tabell 1 på sidan 11. Resultatet 

av analysen visade att den rumsliga fördelningen av faciliteter var relativt likartad mellan de 

fyra undersökningsområdena medan analysen av gångvägarnas beskaffenhet och de olika 

faciliteternas kvaliteter uppvisade större skillnader mellan olika områden.  

Rumslig tillgänglighet och faciliteternas nåbarhet 

I tabell 3 redogörs för faciliteternas rumsliga fördelning och deras nåbarhet med hänsyn till 

gångvägens beskaffenhet. Den rumsliga fördelningen av de olika faciliteterna illustreras även 

på kartor i figur 4a-d på sidan 19. 

 

Tabell 3. Faciliteternas rumsliga fördelning och nåbarhet. 

Område/ 

Facilitet 

Beteck-

ning* 

Avstånd 

(m) 

Trafikljus 

och fasad 

trottoarkant 

Övergångst. 

med fasad 

trottoarkant 

Övergångst. 

utan fasad 

trottoarkant 

Skyltad 

övergång 

Oskyltat 

gathörn 

Väg-

beläggning 

Område A         

Grönområde G1 190    2  Plattor/asfalt 

Livsmedelsbutik L1 310 2     Plattor 

 L2 650 1   1 4 Plattor 

Social mötesplats M1 0      - 

Kollektivtrafik B1 180      Plattor 

 B2 100    2  Plattor 

Område B         

Grönområde G2 80      Asfalt 

 G3 200  2    Asfalt 

Livsmedelsbutik L3 320      Asfalt/grus 

Social mötesplats M2 0      - 

 M3 690  3    Asfalt 

Kollektivtrafik B3 80    1  Asfalt 

 B4 50      Asfalt 

Område C         

Grönområde G4 300      Asfalt 

 G5 260    1  Asfalt 

Livsmedelsbutik L4 210      Asfalt 

Social mötesplats M4 130      Asfalt 

 M5 240      Asfalt 

 M6 790      Asfalt 

Kollektivtrafik B5 160      Asfalt 

 B6 190      Asfalt 

Område D         

Grönområde G6 160      Asfalt 

Livsmedelsbutik L5 270 1     Asfalt 

Social mötesplats M7 0      - 

 M8 80      Asfalt 

 M9 100      Asfalt 

 M10 810 1  1   Asfalt/grus 

Kollektivtrafik B7 240 1     Asfalt 

 B8 210 1     Asfalt 

*Avser beteckning i figur 4a-d på sidan 19. 
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Analysen av den rumsliga tillgängligheten visade att vid samtliga seniorboenden fanns minst 

ett och högst två grönområden inom 300 m från boendet. Av livsmedelsbutiker, sociala 

mötesplatser för äldre och busshållplatser låg majoriteten av dessa inom 400 m från respektive 

seniorboende. Endast en facilitet i varje närområde låg längre bort än 400 m från boendet. I 

område B, C och D var detta sociala mötesplatser för äldre medan det i område A var en av 

områdets två livsmedelsaffärer. Område A var för övrigt det enda området där det fanns fler 

än en livsmedelsbutik. Antalet sociala mötesplatser för äldre varierade mellan 

undersökningsområdena. Flest sociala mötesplatser hade det mest perifera området medan det 

mest centrala området endast hade en social mötesplats. Tre av seniorboendena hade en 

gemensam samlingslokal i anslutning till boendet som användes för olika gemensamma 

aktiviteter. 

Kartläggningen av gångvägens beskaffenhet visade att i undersökningsområdena förekom fem 

typer av vägkorsningar; ljusreglerade med fasade trottoarkanter, målat övergångsställe med 

fasade trottoarkanter, målat övergångsställe utan fasade trottoarkanter, markerade övergångar 

utan målat övergångsställe samt oskyltade gathörn. Ingen av de markerade övergångarna som 

saknade målat övergångsställe och de oskyltade gathörnen hade fasade trottoarkanter. Av de 

totalt 24 övergångarna var det ingen som hade någon form av farthinder. De mest säkra och 

bekväma övergångarna var de som hade trafikljus medan oskyltade gathörn var de minst säkra 

övergångarna (Reneland, 2002). Den vägbeläggning som förekom i områdena var asfalt, 

plattor och i enstaka fall grus. 

Antalet vägkorsningar var flest i område A, som låg mest centralt, medan man kunde nå de 

flesta faciliteter i område C utan att behöva korsa någon gata. Det område som hade flest 

ljusreglerade vägkorsningar var område D. Av de tolv vägövergångarna som fanns i område 

A var det endast tre stycken som var ljusreglerade. Beträffande vägbeläggning då var den 

dominerande vägbeläggningen i område A plattor medan asfalt var vanligast i de övriga 

områdena. 
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Faciliteternas kvaliteter 

Tillgänglighet till grönområden, sociala mötesplatser för äldre och kollektivtrafik 

analyserades även med hänsyn till faciliteternas individuella kvaliteter. 

Grönområdens kvaliteter 

Grönområdena och deras kvaliteter beskrivs i tabell 4. Det var speciellt ett grönområde som 

skilde sig från de övriga; grönområdet i område A som var det största och mest varierade 

Figur 4a-d. Rumslig fördelning av de olika faciliteterna i de fyra närområdena. Kartorna visar den kortaste 

gångvägen mellan seniorboende och facilitet. De beteckningar som anges på kartorna motsvarar respektive 

facilitets beteckning i tabell 3 på sidan 17 och i tabellerna 4-6 på sidorna 20-21. 

Figur 4a. Område A. Figur 4b. Område B. 

Figur 4c. Område C. Figur 4d. Område D. 
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grönområdet med ett flertal gångvägar och sittplatser. Kännetecknande för grönområdena i de 

övriga undersökningsområdena var att de hade en mer ensidig växtlighet med endast ett fåtal 

anlagda gångvägar och få eller inga sittplatser.  

 

Tabell 4. Grönområdenas kvaliteter 

Område Beteck-
ning* 

Areal 
(ha) 

Naturtyp Övriga kvaliteter 

A G1 18 Varierad natur med anlagda 
rabatter, gräsytor, trädgrupper och 

vattenmiljöer. 

Området har ett stort antal anlagda gångvägar. Det 
finns även tillgång till ett flertal bänkar och andra 

sittplatser. 

B G2 1,7 Skogsvegetation. Inom området finns ett fåtal anlagda gångvägar. 

Sittplatser finns i anslutning till en lekplats.  

B G3 0,6 Huvudsakligen gräsmatta och en 

del buskage. 

Två gångvägar passerar genom området, utöver dessa 

finns inga andra anlagda gångvägar. Bänkar finns i 

anslutning till en lekplats. 

C G4 0,7 Skogsvegetation I området finns ett fåtal anlagda gångvägar. Inga bänkar 

finns i området. 

C G5 3,2 Skogsvegetation Ett fåtal anlagda gångvägar finns i området. Inga 

bänkar finns i området. 

D G6 3,9 Skogsvegetation I området finns ett fåtal gångvägar. Inga bänkar finns i 

området. Grönområdet ligger på båda sidor om en väg 

och finns det en gångbro som förbinder de två 
områdena med varandra. 

*Avser beteckning i figur 4a-d på sidan 19. 

 

Sociala mötesplatsers kvaliteter 

I tabell 5 redogörs för de sociala mötesplatserna och deras kvaliteter. Utbudet av aktiviteter 

hos de olika sociala mötesplatserna varierade men vanliga teman var olika former av 

motionsaktiviteter, studiecirklar och resor. Antalet sociala mötesplatser var fler i de två 

perifera områdena och dessa hade även ett bredare utbud av aktiviteter. En del aktiviteter som 

ordnades var förlagda till andra platser än i mötesplatsens lokaler eller, i de fall där det rörde 

sig om utomhusaktiviteter, i närheten av mötesplatsens lokal. De flesta sociala mötesplatserna 

bedrevs av någon av de två pensionärsorganisationerna Sveriges pensionärsförbund (SPF) 

eller Pensionärernas riksorganisation (PRO). Dessa samarbetade i vissa fall med andra 

aktörer. 
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Tabell 5. De sociala mötesplatsernas kvaliteter 

Område Beteck-
ning* 

Aktörer Aktiviteter Övrigt 

A M1 De boende, Röda 
korset, Svenska 

kyrkan, PRO. 

Kafé, andakter, gemensamma fester, 
bridge. 

Mötesplatsen ligger i anslutning till 
boendet. 

B M2 Lokal förening inom 

boendet. 

Kafé, boule, bingo och resor. Mötesplatsen ligger i anslutning till 

boendet. 

B M3 SPF och PRO Musikkafé, tipspromenader.  

C M4 PRO, Svenska 
kyrkan, Röda korset 

Musikkafé, andakter, bio, bingo, 
friskvårdsaktiviteter. 

 

C M5 SPF Boule, badminton, bowling, kortspel. En del aktiviteter bedrivs på annan 
plats än i SPF:s lokal. 

C M6 PRO Boule, resor, kurser i bl a data, 
handarbete och matlagning, 

seniordans, stavgång och promenader, 

sång- och teatergrupper. 

En del aktiviteter bedrivs på annan 
plats än i PRO:s lokal. 

D M7 De boende. Fester och gemensamma 

sammankomster. 

Mötesplatsen ligger i anslutning till 

boendet. 

D M8 PRO Studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, 

seniordans, resor. 

 

D M9 SPF Musik och sång, qi gong, cykling, 

resor. 

En del aktiviteter bedrivs på annan 

plats än i direkt anslutning till SPF:s 

lokal. 

D M10 SPF Stavgång.  

*Avser beteckning i figur 4a-d på sidan 19. 

 

Kollektivtrafikens kvaliteter 

Kollektivtrafiken och dess kvaliteter beskrivs i tabell 6. I samtliga områden var det endast en 

busslinje som trafikerade den busshållplats som låg närmast respektive boende. Den tätaste 

turtätheten hade linjerna som trafikerade de två perifera områdena. Där passerade bussarna 

med tio minuters mellanrum på vardagar under dagtid. I tre av områdena trafikerades 

busslinjerna under större delen av dygnet, såväl under vardagar som helger. Undantaget var 

busslinjen som passerade vid seniorboendet i område A som endast trafikerades på vardagar 

under dagtid. 

 

Tabell 6. Kollektivtrafikens kvaliteter 

Område Beteck-

ning* 

Antal 

busslinjer 

Turtäthet vardagar Turtäthet lördagar och 

helgdagar 

A B1/B2 1 Var 30 minut mellan kl. 08.00-18.00. Ingen trafik under lördagar 

och helger. 

B B3/B4 1 Var 30 minut mellan kl. 05.00-02.00 Var 30 minut mellan kl. 

05.00-02.00 

C B5/B6 1 Var 30 minut mellan kl. 05.00-06.00 och 18.00-02.00, var 10 

minut mellan kl. 06.00-18.00 

Var 30 minut mellan kl. 

05.00-02.00. 

D B7/B8 1 Var 30 minut mellan kl. 05.00-06.00 och 18.00-02.00, var 10 

minut mellan kl. 06.00-18.00 

Var 30 minut mellan kl. 

05.00-02.00. 

*Avser beteckning i figur 4a-d på sidan 19. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Resultaten i föreliggande studie visade att: 

 Det förelåg inga större skillnader mellan de olika 
undersökningsområdena beträffande avstånd till de olika faciliteterna. 

 Fördelningen av antalet faciliteter var jämn mellan de olika områdena. 

Mest skilde det mellan antalet sociala mötesplatser för äldre. 

 Gångvägarnas beskaffenhet var ganska likartad i de tre områdena som 
låg längst bort från stadskärnan. Där kunde ett flertal faciliteter nås utan 

att några gator behövde korsas och vägbeläggningen var huvudsakligen 

asfalt. Området närmast stadskärnan kännetecknades av ett högre antal 

vägkorsningar, varav flertalet av dem var osäkra och vägbeläggningen 

utgjordes huvudsakligen av plattor. 

 Det mest varierade grönområdet där det fanns ett flertal gångvägar och 
sittplatser låg i det mest centralt belägna området. Grönområdena i de 

övriga undersökningsområdena hade en mer ensidig karaktär och var 

sämre anpassade för äldres behov. 

 Samtliga undersökningsområden hade dålig tillgänglighet till 
livsmedelsbutiker vad gäller möjligheten att kunna välja mellan olika 

butiker. 

 De sociala mötesplatsernas utbud av aktiviteter varierade, vanliga teman 

var kurser, olika typer av friskvårdsaktiviteter och resor. Det bredaste 

utbudet av aktiviteter hade de sociala mötesplatserna i de två perifera 

undersökningsområdena. 

 Kollektivtrafiken i de två perifera områdena hade högre turtäthet, under 
såväl vardagar som helger, jämfört med de två centralt belägna 

områdena. Sämst turtäthet hade det område som låg närmast stadskärnan. 

Resultatdiskussion 

Faciliteternas rumsliga fördelning 

Den rumsliga fördelningen mättes med hänsyn till avstånd mellan seniorboende och facilitet 

samt antalet faciliteter inom respektive undersökningsområde. Resultatet från 

avståndsmätningarna visade att tillgängligheten var god i samtliga undersökningsområden om 

den bedömdes utifrån Renelands (1998b) resonemang där ett gångavstånd på 400 m betraktas 

som god tillgänglighet för äldre personer. Tillgängligheten kan dock upplevas som dålig av 

exempelvis individer med nedsatt rörelseförmåga och som har svårt att gå även kortare 

sträckor. 

Enligt Handy och Cliftons (2001) teori är tillgängligheten bättre i områden som har fler 

faciliteter. Denna teori kunde även hänföras till de sociala mötesplatser för äldre som ingick i 

undersökningen, d v s de områden som hade flera sociala mötesplatser hade även bättre 
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tillgänglighet till ett bredare utbud av aktiviteter. Däremot stämde Handy och Cliftons teori 

inte lika bra vad gäller antalet grönområden och livsmedelsbutiker inom 

undersökningsområdena. I två av områdena fanns det två grönområden inom 300 m från 

seniorboendet medan de övriga två undersökningsområdena hade tillgång till endast ett 

grönområde inom 300 m från seniorboendet. Tillgängligheten bedömdes dock inte vara bättre 

i de närområden som hade tillgång till två grönområden p g a att grönområdena i dessa 

områden inte var anpassade till att tillgodose äldres behov. Ett annat exempel är antalet 

livsmedelsbutiker i de olika områdena. De boende i området närmast stadskärnan hade 

tillgång till två livsmedelsbutiker inom området. De ansågs dock inte ha bättre tillgänglighet 

till livsmedelsaffärer än boende i de övriga områdena p g a gångvägens beskaffenhet som 

hade ett flertal osäkra vägkorsningar och besvärlig vägbeläggning. Utöver detta ansågs även 

avståndet utgöra ett hinder för de äldre. 

Vad gäller den dåliga tillgängligheten till livsmedelsbutiker som de boende hade i samtliga 

undersökningsområden då kan en del av förklaringen till detta ligga i att antalet 

livsmedelsaffärer i Sveriges tätorter har minskat kraftigt under de senaste decennierna rent 

allmänt (von Haartman, 2006). Att antalet livsmedelsbutiker i undersökningsområdena var 

starkt begränsat påverkar de boendes möjligheter att kunna välja vilka varor de vill köpa och 

att kunna jämföra priser mellan olika affärer (von Haartman, 2006). För att göra en 

återkoppling till de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande så bedöms bristen på 

livsmedelsaffärer i de fyra undersökningsområdena inte ha negativ inverkan på dessa i 

nuläget. Kosthållningen skulle dock kunna bli lidande om den enda mataffären i området av 

någon anledning skulle försvinna. Att antalet livsmedelsaffärer har utglesats påverkar inte 

bara äldre utan även andra människor, speciellt de som inte har tillgång till bil (von Haartman, 

2006). Livsmedelstillgänglighet är därför något som man bör beakta bättre inom den 

kommunala planeringen då tillgänglighet till livsmedel är en grundförutsättning för att 

människor ska kunna upprätthålla en god kosthållning (Boverket, 2004; von Haartman, 2006). 

Ett problem i detta avseende är att handeln till största delen styrs av marknadskrafter och det 

kan vara svårt för en kommun att styra handeln så att den tillgodoser invånarnas behov av 

tillgänglighet till service. Ett hjälpmedel för kommunen för att bättre kunna styra handeln 

skulle kunna vara att upprätta en god handelspolicy som klargör hur kommunen, i samverkan 

med lokal handel, näringsliv och medborgare, ska arbeta för att skapa en god servicestruktur 

med varierat utbud för alla invånare (Boverket, 2004). 

Gångvägens beskaffenhet 

Gällande gångvägens beskaffenhet så visade resultatet på en bättre tillgänglighet i de tre 

undersökningsområden som var belägna längst från centrum. I dessa områden var det få 

vägkorsningar och säkrare vägbeläggning jämfört med det område som låg i centrum. 

Beträffande den sämre tillgängligheten som rådde i det område som låg närmast stadskärnan 

så var bristen på säkra vägkorsningar det som var mest påfallande, speciellt med tanke på att 

stadskärnor ofta har en hög trafikvolym. I studien undersöktes endast ett fåtal aspekter 

gällande gångvägens beskaffenhet, vilket inte ger en fullständig bild av hur bekvämt och 

obehindrat man kan ta sig till de olika faciliteterna. Andra faktorer som kan ha betydelse för 

tillgängligheten är exempelvis vägens lutning och trafikintensiteten (Reneland, 2002). 

Faciliteternas kvaliteter 

Grönområdens kvaliteter 

Grönområdens kvalitativa egenskaper, exempelvis storlek och hur de är planerade, har stor 

betydelse när det gäller att främja fysisk aktivitet och sociala kontakter (Coombes et al, 2010; 



24 
 

Giles-Corti et al, 2005). Enligt Coombes et al (2010) bör grönområden vara minst 2 ha för att 

de ska tillfredsställa vuxnas behov av fysisk aktivitet. Det grönområde i föreliggande 

undersökning som bedömdes ha de bästa förutsättningarna att främja fysisk aktivitet och 

sociala kontakter hos äldre var grönområdet i det mest centralt belägna området. 

Grönområdena i de övriga områdena ansågs ha sämre förutsättningar vad gällde detta p g a 

deras storlek, ensidiga vegetationstyp och bristen på sittplatser. Här bör det dock poängteras 

att även om inte grönområdena i närområdet är attraktiva för promenader kan det finnas andra 

faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet hos de äldre, exempelvis bra gångvägar 

(Sugiyama & Ward Thompson, 2008) och villaområden med anlagda trädgårdar (Day, 2008). 

I de tre områden som låg längst från stadskärnan fanns exempelvis god tillgång till flertalet 

gång- och cykelvägar som var avskilda från övrig biltrafik, vilka kan utnyttjas för promenader 

i omgivningen. I område B och D fanns även många enfamiljshus med anlagda trädgårdar 

vilket kan påverka de äldres benägenhet att promenera i omgivningarna. Det kan dock vara 

svårt att uppleva avskildhet i en sådan omgivning och ett sätt skapa avskilda platser där man 

kan träffas och umgås i all enkelhet skulle kunna vara att utnyttja något grönområde eller del 

av grönområde och göra det mer attraktivt för de äldre, t ex genom att skapa mer öppna ytor 

med bänkar och anlagda rabatter. Vid ett sådant projekt skulle det vara värdefullt att låta de 

äldre få vara delaktiga i arbetet med att planera hur platsen skulle se ut. 

Sociala mötesplatsers kvaliteter 

De sociala mötesplatsernas kvaliteter bedömdes utifrån utbudet av aktiviteter och resultatet av 

analysen visade att de boende i de två perifera områdena hade bättre tillgänglighet till sociala 

mötesplatser vad gäller utbudet av aktiviteter. En anledning till detta skulle kunna vara att i 

dessa områden är utbudet av andra sociala mötesplatser som t ex kaféer, bibliotek, sporthallar 

o s v begränsat och de äldre är därför mer aktiva i verksamheten som de sociala 

mötesplatserna för äldre bedriver. En annan orsak skulle kunna vara att närmiljön i dessa 

områden är mer promenadvänlig och inbjudande för social samvaro, vilket har en positiv 

inverkan på människors benägenhet att delta i sociala aktiviteter (Leyden, 2003). Den sociala 

sammanhållningen bland de boende kan även tänkas vara bättre i de områden som ligger lite 

utanför stan vilket gör att invånarna känner varandra bättre och inspireras av varandra att delta 

i aktiviteter. Att tillgängligheten till sociala mötesplatser var mer begränsad i de två centrala 

områdena behöver dock inte innebära att de äldre som bor där är mindre aktiva. I och runt 

stadskärnan finns ju ett större utbud av andra mötesplatser än dem som riktar sig till just äldre 

som kan fungera som sociala träffpunkter. 

Om man ser till hur de olika sociala mötesplatsernas utbud av aktiviteter stödde de fyra 

hörnpelarna för ett gott åldrande så befrämjade mötesplatserna främst social gemenskap och 

stöd, meningsfullhet och delaktighet samt fysisk aktivitet. Aktiviteter som skulle kunna stödja 

hörnpelaren ”god kosthållning” är exempelvis kurser i matlagning och näringslära. Denna typ 

av kurser bedrevs dock inte i någon större utsträckning och en orsak till detta skulle kunna 

vara att mötesplatsernas lokaler inte är utformade så att de kan användas för t ex 

matlagningskurser. 

Det kan även vara intressant att reflektera över vilka aktörerna är som bedriver de sociala 

mötesplatsernas verksamhet då detta kan ha betydelse för verksamhetens fortlevnad och 

utveckling av aktiviteter. De sociala mötesplatsernas arbete bygger ofta på ideella insatser av 

engagerande och drivande deltagare/medlemmar. Om endast ett fåtal ”eldsjälar” håller uppe 

verksamheten kan det bli svårt att upprätthålla den om någon av dem försvinner (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Av de sociala mötesplatser som ingick i denna studie bedömdes de 

mötesplatser som låg i anslutning till ett seniorboende och som till största delen bedrevs av de 

boende vara mest sårbara vad gäller detta. 
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Även om de sociala mötesplatsernas har ett brett utbud av aktiviteter kan tillgängligheten till 

aktiviteterna variera mellan olika individer. En del av de sociala mötesplatsernas aktiviteter 

var förlagda till andra platser än i samlingslokalen eller dess närhet. Detta arrangemang kan 

ev hindra vissa individer från att delta i aktiviteterna, t ex för att det är svårt att ta sig till 

platsen eller lokalen där aktiviteterna arrangeras. Även kostnader för aktiviteter, som t ex 

resor, skulle kunna utgöra ett hinder för äldres möjligheter att delta. 

Kollektivtrafikens kvaliteter 

Tillgänglighet till kollektivtrafik har stor betydelse för äldres livskvalitet och ökar deras 

möjligheter till att vara aktiva och delta i olika sociala aktiviteter (Feldman & Oberlink, 2003; 

Richard, Laforest, Dufresne & Sapinski, 2004). Detta gäller speciellt dem som inte har 

tillgång till bil (Svensson, 2004). Gällande kollektivtrafikens kvaliteter så bedömdes dessa 

med hänsyn till antalet busslinjer som trafikerade den busshållplats som låg närmast boendet 

samt busslinjernas turtäthet. Resultatet av analysen visade att i samtliga områden var det bara 

en busslinje som trafikerade den busshållplats som låg närmast boendet. Däremot skilde det i 

turtäthet mellan områdena och busshållplatsen vid det seniorboende som låg närmast 

stadskärnan trafikerades inte alls under kvällar och helger. Även om man får anta att flera 

bussar trafikerar stadskärnan och att man därför skulle kunna leta sig till en annan 

busshållplats i närheten av boendet, så bedöms ändå bristen på busstrafik under kvällar och 

helger kunna inskränka på de äldres möjligheter att vara aktiva och delta i olika aktiviteter. 

Speciellt för dem som har svårigheter att gå även kortare sträckor. Trots att turtätheten var 

god i de övriga områdena och att busslinjerna trafikerades under större delen av dygnet så kan 

tillgängligheten ändå begränsas av exempelvis rädsla för att nyttja kollektivtrafiken under 

exempelvis sena kvällar. En annan hämmande faktor kan vara om man behöver byta buss för 

att nå sin destination. Detta upplever många äldre som besvärligt, speciellt om väntetiden för 

bussbytet är lång (Svensson, 2004). 

Metoddiskussion 

I studien användes både GIS och fältstudier för att analysera tillgänglighet i närområdena 

utifrån olika perspektiv. Handy & Clifton (2001) noterar svårigheterna man ställs inför vid 

denna typ av undersökningar där man vill få en djupare förståelse av tillgänglighet än vad 

kvantitativa tillgänglighetsanalyser ger. Ett problem är att avgöra vad som ska mätas och hur 

mätningen ska göras för att uppgifter ska kunna jämföras mellan olika geografiska områden 

(Hardy & Clifton, 2001). Ett annat problem är att det kan vara svårt att samla in data om de 

kvalitativa aspekterna (Hardy & Clifton, 2001). Detta var även svårigheter som uppkom i 

föreliggande undersökning. Exempelvis beträffande gångvägars beskaffenhet där även 

faktorer som vägens lutning och trafikintensiteten är av betydelse för hur bekvämt och 

obehindrat man kan ta sig till olika platser. Detta var faktorer som inte var möjliga att mäta på 

tillförlitligt sätt i denna studie. De kvalitativa aspekterna fick även begränsas kraftigt för att 

undersökningen inte skulle bli för omfattande vilket gjorde att studien inte gav en 

uttömmande bild av tillgängligheten i de fyra områdena. 

Ett annat dilemma som Hardy och Clifton (2001) lyfter fram är att undersökningar där 

tillgänglighet inom mindre avgränsade områden studeras inte tar hänsyn till att människor 

även rör sig utanför det avgränsade området. Tillgänglighetsstudier av den här typen kan 

därför inte ge en helhetsbild av människors tillgänglighet. I föreliggande studie togs heller 

ingen hänsyn till om de boende hade tillgång till bil. Några uppgifter om de boendes 

bilinnehav fanns inte att tillgå men statistiskt sett har ca 75% av de yngre äldre tillgång till bil. 

Äldres bilinnehav minskar dock med stigande ålder och särskilt markant är minskningen efter 
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80 år (SCB, 2006). Det finns även stora könsskillnader i bilinnehav och det är betydligt fler 

äldre män än äldre kvinnor som har bil (SCB, 2006). Även om det inte fanns uppgifter om hur 

stor andel av de boende som hade tillgång till bil skulle man ändå kunna anta att ett flertal av 

dem inte hade det med tanke på att majoriteten av dem som bodde i seniorboendena var över 

80 år. En annan aspekt är att trots att man har tillgång till bil så är god tillgänglighet i 

närmiljön ändå betydelsefull då en promenadvänlig närmiljö främjar fysisk aktivitet och 

social samvaro. 

Ståhl och Iwarsson (2007) betonar vikten av att man tar hänsyn till de äldres egna erfarenheter 

vid studier av tillgänglighet för att undersökningen ska få så hög relevans och trovärdighet 

som möjligt. Det kan därför diskuteras huruvida de kvalitativa aspekterna som valdes ut att 

studeras i föreliggande undersökning var relevanta för de äldre som bodde i de områden som 

ingick i denna undersökning. Dessa variabler valdes ju ut med hänsyn till tidigare studiers 

resultat av vilka faktorer äldre anser vara viktiga beträffande tillgänglighet. Om 

undersökningen istället hade föregåtts av en enkät eller intervjuer av de äldre om hur de 

upplever sin närmiljö beträffande tillgänglighet hade eventuellt andra aspekter framkommit 

som haft större betydelse för de äldre än de faktorer som studerades i denna undersökning. 

Hardy och Clifton (2001) framhåller dock att analyser av tillgänglighet som bygger på 

antaganden och tidigare studiers resultat ändå uppfyller sitt syfte då de utgör viktigt 

grundmaterial för fortsatta studier av tillgänglighet. 

Vad gäller datainsamlingen samlades data om de sociala mötesplatsernas aktiviteter in 

huvudsakligen via olika aktörers hemsidor. Även om aktörerna hade informativa och 

uppdaterade hemsidor så är denna insamlingsmetod inte helt tillförlitlig då det inte är säkert 

att all information anges på hemsidan. Att datainsamlingen inte skedde via personlig kontakt 

med de olika sociala mötesplatserna berodde på att undersökningen genomfördes under 

sommarmånaderna juni och juli då flertalet av de sociala mötesplatserna hade 

sommaruppehåll. 

Allmän diskussion 

Seniorboende har blivit en eftertraktad boendeform bland dem som är i eller har passerat 

pensionsåldern och i dag finns det ca 33 000 seniorlägenheter i Sverige. Många kommuner 

planerar även att bygga nya seniorboenden under de kommande åren (Sveriges kommuner 

och landsting, 2008). Denna utveckling kan medföra både positiva och negativa effekter. De 

positiva effekterna är givetvis att utbudet av lägenheter anpassade för äldres behov ökar och 

att de som väljer att flytta till ett seniorboende får större valmöjligheter, exempelvis vad gäller 

att kunna välja i vilket bostadsområde de vill bo. En annan positiv effekt kan vara att om fler 

äldre bor i ett och samma bostadsområde då ökar behovet av att skapa närmiljöer som är 

anpassade för äldres behov i dessa områden vilket gynnar de äldre som bor där. En negativ 

effekt kan dock bli att områden som inte hyser något seniorboende blir eftersatta vad gäller att 

tillgodose äldres behov. 

Att analysera tillgänglighet utifrån ett folkhälsoperspektiv har blivit ett allt större 

forskningsområde. Den metod som användes i föreliggande studie kan dock inte ses som en 

allmänt vedertagen metod när det gäller tillgänglighetsanalyser inom denna disciplin. 

Vanligare är att tillgänglighetsanalyser belyser endast de kvantitativa aspekterna av 

tillgänglighetsbegreppet (Hardy & Clifton, 2001). Erfarenheterna av denna studie visade dock 

att tillgänglighetsanalyser som även behandlar kvalitativa aspekter ger en djupare förståelse 

för hur tillgängligheten verkligen är i ett område. Tillgänglighetsanalyser som metod har sitt 

ursprung i den fysiska planeringen där det är en vedertagen metod inom t ex trafikplanering 
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(Reneland, 2002). Att man även har börjat tillämpa den inom den folkhälsovetenskapliga 

forskningen har öppnat upp för nya forskningsområden inom det folkhälsovetenskapliga 

området som tidigare inte kunnat studeras. Det är dock inte helt problemfritt att överföra 

metoder från andra discipliner till nya ämnesområden. Metoderna måste anpassas till det nya 

användningsområdet för att analyserna ska kunna ge rättvisande resultat (Sivertun, 2005). 

Det finns även ett behov av att utveckla nya metoder inom folkhälsovetenskapen, speciellt 

vad gäller metoder för att studera hur faktorer i närmiljön inverkar på människors hälsa 

(Macintyre & Ellaway, 2003). För även om de flesta forskare är eniga om att det finns ett 

samband mellan människors närmiljö och deras hälsa, så finns det fortfarande lite evidens för 

hur närmiljön inverkar på människors hälsa (Macintyre & Ellaway, 2003). Macintyre och 

Ellaway (2003) betonar även bristen på kontextuella undersökningar där det görs direkta 

studier av närmiljön för att analysera vilka hälsofrämjande eller ohälsofrämjande faktorer som 

finns i närmiljön. Förhoppningen är att föreliggande undersökning ska kunna tillföra något i 

detta avseende. 

Framtida forskning 

Då denna studie endast ger en objektiv bild av tillgängligheten i de olika 

undersökningsområdena skulle det vara intressant att komplettera undersökningen med 

kvalitativa intervjuer av äldre som bor i seniorboendena för att få deras syn på sitt närområde. 

Intressanta frågor i det avseendet skulle vara i vilken mån de äldre utnyttjar de faciliteter som 

finns i deras närmiljö samt vilka faktorer som är av betydelse för att faciliteterna ska utnyttjas, 

exempelvis beträffande grönområdens utformning och de sociala mötesplatsernas utbud av 

aktiviteter. Det skulle även vara intressant att studera tillgänglighet utifrån ett äldreperspektiv, 

i andra områden där åldersfördelningen bland invånarna är mer blandad. 

Slutsatser 

Slutsatser som kan dras av studien är att tillgängligheten var förhållandevis likartad i de olika 

områdena beträffande den rumsliga fördelningen av faciliteter och samtliga 

undersökningsområden hade god tillgänglighet till grönområden, livsmedelsbutiker, sociala 

mötesplatser för äldre och kollektivtrafik med hänsyn till avstånd. Analysen av de övriga 

tillgänglighetsaspekterna visade dock på vissa skillnader mellan områden beträffande 

gångvägars säkerhet och olika faciliteters kvaliteter. Mest framträdande var hur det område 

som var mest centralt beläget skilde sig från de övriga på flera sätt. Vidare visade analysen av 

resultatet att närområdena stödjer de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande, speciellt vad gäller 

fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet. Hörnpelaren ”god kosthållning” hade 

ett sämre stöd i samtliga områden. 
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