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TILLGÄNGLIGHET I SAMHÄLLET 

Vad underlättar tillgängligheten i samhället?  

En kvalitativ intervjustudie bland människor i 

ålderskategorin 65 år och äldre     

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Andelen människor i befolkningen som tillhör ålderskategorin 65 år och 

äldre kommer i framtiden att öka i Sverige. Med högre ålder stiger risken att drabbas 

av en eller flera funktionsnedsättningar. Detta ställer nya och högre krav på 

samhället i olika aspekter av tillgänglighet. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka vad som uppfattas förbättra och underlätta 

tillgängligheten i samhället för människor 65 år och äldre. 

Metod: Semi-strukturerade intervjuer genomfördes individuellt, analyserades 

genom en konventionell kvalitativ innehållsanalys med fokus på manifest innehåll.   

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier, vilka tydliggjorde vad som 

uppfattas underlätta och/eller förbättra  tillgängligheten till samhällets institutioner 

och service samt underlättar upprätthållandet av sociala relationer: (i) transport; (ii) 

enkelt avhjälpta hinder; (iii) sociala nätverk och (iv) service. 

Sammanfattning: Tillgänglighet kan beskrivas ur två perspektiv; (i) fysisk 

tillgänglighet som underlättas t.ex. genom åtgärder av enkelt avhjälpta hinder; samt 

(ii) social tillgänglighet i form av möjligheter till socialt umgänge och 

upprätthållandet av ett kontaktnät. Goda sociala relationer uppfattades som mycket 

viktiga och underlättade tillgängligheten även där den fysiska tillgängligheten 

uppvisade brister. Fysisk tillgänglighet upplevdes däremot inte på samma sätt 

överbrygga brister i det sociala kontaktnätet.        

Nyckelord: delaktighet, funktionsnedsättning, kvalitativ, äldre        

 

 

 

 

   



 
 

ACCESSIBILITY IN SOCIETY 

What facilitate access in society? 

A qualitative interview study among people 

above 65 years of age 

 

ABSTRACT 

Background: In the future the proportion of people above 65 years of age will 

increase in Sweden. Advanced age represents increased risks of disability and 

decreased mobility. As a result, society is faced with new and higher requirements in 

terms of accessibility.     

Aim: The aim of the study was to investigate what is perceived to facilitate and to 

improve accessibility for people above 65 years of age in society.  

Method: Individual semi-structured interviews were conducted and analyzed in a 

conventional qualitative content analysis with focus on manifest content.   

Results: The analysis resulted in four categories which elucidated what is perceived 

to facilitate and/or to improve accessibility to the society’s institutions and services 

and facilitate the maintenance of social relations: (i) transportation; (ii) simply 

remedied obstacles; (iii) social networks; and (iv) service.  

Summary: Accessibility can be conceptualized in two dimensions; (i) physical 

accessibility which, for example can be facilitated through simply remedied 

obstacles; as well as (ii) social accessibility in the form of ways and means to 

support social relations and sustain a social network. Good social relations were 

perceived as very important and were also seen to ease possible deficiencies in the 

physical accessibility. However, physical accessibility was not perceived to 

compensate for deficits in the social network.  

Key words: elderly, disability, participation, qualitative      
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INLEDNING 

I Sverige kommer andelen äldre människor i befolkningen att öka i framtiden. 

Antalet personer som är 65 år och äldre beräknas stiga till över 3 miljoner år 2060 

från dagens knappt 1,9 miljoner. De flesta över 75 år, drygt tre fjärdedelar, klarar det 

vardagliga livet på egen hand. Med stigande ålder ökar dock risken för någon typ av 

funktionsnedsättning. Både svårighetsgraden av funktionsnedsättningen och andelen 

personer med funktionsnedsättning ökar med åldern (Bergman-Stamblewski, 2008). 

Den ökande medellivslängden är positiv men det ställer nya och ökade krav på den 

fysiska tillgängligheten i samhället (Regeringen, 2008). Från och med den 1 januari 

2015 ingår bristande tillgänlighet som en ny form av diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (Diskrimineringsombudsmannen, 2014).   

En omfattande granskning av tidigare forskning inom området hur den bygda miljön 

kan påverka äldre människors mobilitet vilken genomfördes av Rosso, Auchincloss 

och Michael (2011) visade att transportsystem, omväxlande markanvändning och 

design av närmiljön kan ha inflytande över äldre människors mobilitet även om 

resultaten var motstridiga. Författarna betonar behovet av vidare forskning inom 

området eftersom det är troligt att olika grupper inom samma ålderskategori 

påverkas olika av den omgivande miljön. Shigematsu et al. (2008) fann i sin studie 

skillnader mellan olika åldersgrupper i vad som påverkar uppfattningen om 

närmiljöns promenadvänlighet och drog vidare slutsatsen att sannolikheten att välja 

att gå till fots till olika destinationer troligtvis ökar bland äldre människor om det 

finns ett flertal destinationer inom ett kortare gångavstånd. Gabriel och Bowling 

(2004) fann i sin undersökning av perspektiv på livskalitet bland 999 äldre 

människor i Storbritannien att möjlighet till sociala kontakter och deltagande i 

samhället och tillgänglighet till service och inrättningar spelar en viktig roll för att 

upprätthålla en god livskvalitet.      

I denna studie har författaren genom semi-strukturerade intervjuer tagit del av några 

äldre människors uppfattningar om vad det är som underlättar tillgängligheten till 

samhällets institutioner och service samt hur deltagande i aktiviteter och 

upprätthållande av sociala kontakter möjliggörs.  
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BAKGRUND 

Hälsosamt åldrande 

Folkhälsomyndighetens definition av hälsosamt åldrande lyder: En process där 

möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor 

kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan 

att diskrimineras på grund av ålder (Folkhälsomyndigheten, 2015). God 

tillgänglighet kan vara en möjliggörande faktor till hälsa, delaktighet i samhället och 

ett aktivt liv trots eventuella funktionsnedsättningar. Livskvalitet är dock enligt 

Nordenfeldt (1991:12ff) ett mycket brett begrepp som innehåller både ett objektivt 

och ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet relaterar till tillfredsställelse 

av tillgång till olika resurser. Det subjektiva perspektivet på livskvalitet är den 

emotionella reaktionen på en resurs som kan resultera i välbefinnande enligt 

Nordenfeldt (1991).  

Den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete är att livsvillkor och 

levnadsvanor påverkar vår hälsa. Detta betyder vidare att vi kan påverka hälsans  

utveckling. Vi kan däremot inte undvika det naturliga åldrandet. Genom 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder kan dock det friska stärkas och 

sjukdom och funktionsnedsättningar skjutas upp även i hög ålder (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). En god hälsa upp i hög ålder är även en viktig 

samhällsekonomisk faktor. Ett hälsosamt åldrande bidrar till ökad tillgång på 

arbetskraft, minskad risk för förtidspensionering och ett minskat vårdbehov. Newall, 

McArthur och Menec (2015) undersökte den eventuella förekomsten av samband 

mellan socialt deltagande, ensamhet och behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Forskarna fann samband mellan högre socialt deltagande och kortare sjukhusvistelse 

även om resultatet kan påverkas av flera faktorer.        

Hälsofrämjande och förebyggande insatser, t.ex. att skapa miljöer för fysisk aktivitet 

och social samvaro som är tillgängliga för alla åldrar genom inkluderande design 

kan ge förutsättningar för ett rikt socialt liv och främja aktivt deltagande i samhället 

upp i hög ålder. Insatser i den omgivande miljön kan även förebygga olycksfall och 

skjuta upp beroende av hjälp p.g.a. en eller flera funktionsnedsättningar. 

(Regeringen, 2000). En slutsats av studien genomförd av Smith, Lehning och 



3 
 

Dunkle (2014) är identifieringen av möjliga mått på vad som utgör ett äldrevänligt 

samhälle (age-friendly-community). Tre mått relaterar till faktorer i den fysiska 

miljön och ytterligare tre vidare mått  relaterar till den individuella sociala miljön.        

 

Fyra hörnpelare för god hälsa bland äldre   

På uppdrag av regeringen genomfördes en kunskapssammanställning (Rantakokko 

et al., 2010) av erfarenheter och möjligheter att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande bland äldre. Av sammanställningen framgår att fysisk 

aktivitet, goda matvanor, gemenskap och socialt deltagande  att utomhusmiljön i 

närsamhället i hög grad påverkar möjligheter att möta behov av fysisk aktivitet, 

sociala kontakter och upplevelse av livskvalitet. Upplevs miljön som otrygg eller att 

det finns fysiska hinder i miljön har det stark negativ inverkan på upplevd 

livskvalitet, möjligheter att vara fysiskt aktiv och upprätthålla ett socialt umgänge 

(Rantakokko et al., 2010). En väl utformad närmiljö kan däremot motivera och 

enagera människor att gå ut. Närhet till handel och mångfald av utbud, varierad 

markanvändning och god informationsspridning kan göra närmiljön mer tillgänglig 

(Bergman-Stamblewski, 2008).     

Delaktighet och inflytande i samhället 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan är rätten till att vara 

delaktig och att ha inflytande i det samhälle man lever i, ovasett ålder och eventuell  

funktionsnedsättning. Delaktighet och inflytande i samhället är därför målområde 1 

inom folkhälsoarbetet. För att kunna ta till vara dessa rättigheter krävs att samhället 

är tillgängligt. Brister i den fysiska tillgängligheten kan både försämra möjligheter 

att komma ut, vilket minskar möjligheter att vara delaktig och aktiv samt försvåra 

möjligheter att upprätthålla socialt umgänge och personliga kontaktnät.  

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken för tidsperioden 

2011- 2016 betonar vikten av att arbeta med en samhällsgemenskap som grund 

(Socialdepartementet, 2011). En studie av Milligan Vandewiele, Nieuwenhuijsen 

och Grawi (2014) visade dock att i det amerikanska samhälle som studien 
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genomfördes i sakandes en medvetenhet bland personer i styrande positioner i 

samhället både om tillgänglighetens betydelse och om de problem som kan uppstå 

för personer med någon typ av funktionshinder samt behovet av information om 

tillgängligheten till olika lokaler och institutioner. Enligt Keysor et al. (2010) kan 

upplevelsen av en begränsning som utgår från den fysiska miljön leda till en negativ 

upplevelse av den egna kapaciteten att utföra dagliga aktiviteter även om detta inte 

avspeglades i den självrapporterade mängden av utförda dagliga aktiviteter.   

Socialt deltagande 

Den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål är att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Prop.2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik). Den nationella folkhälsoenkäten 

visar dock att äldre i åldern 65-84 år har sämre förutsättningar till god hälsa när det 

gäller upplevelsen av socialt stöd och social gemenskap (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). Menecs (2003) resultat i undersökningen av effekter av olika typer av 

aktiviteter bland äldre visade differentierade effekter av olika typar av aktiviteter 

samt att effekter verkar förändras med stigande ålder. Huxhold, Miche & Schüz 

(2013) genomförde en longitudinell studie av effekter av socialt deltagande på 

upplevelsen av välbefinnande bland en grupp medelålders och en grupp äldre 

människor. Även här drog forskarna slutsatsen att effekter förändras med stigande 

ålder. I gruppen äldre visade umgänget med vänner få en ökad betydelse. Umgänge 

med vänner gav positiva effekter för välbefinnandet samt kunde även mildra  

negativa uppleveler av det naturliga åldrandet. Umgänge med familj visade i denna 

grupp  både positiva och negativa effekter. De negativa effekter som uppstod 

relaterade till en ökad sårbarhet bland äldre vid familjära konflikter.  

Funktionsnedsättning/ funktionshinder 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två skilda begrepp. En 

funktionsnedsättning defineras som att en person har en nedsatt förmåga att fungera 

fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara temporär eller 

permanent, kan variera i svårighetsgrad och hur den påverkar det dagliga livet. 

Funktionsnedsättningen kan vara en följd av olycka eller sjukdom eller vara medfödd. 

Ett funktionshinder däremot uppstår när en person med funktionsnedsättning i mötet 

med sin omgivnings förväntningar och förutsättningar begränsas eller stängs ute. Om en 
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person inte kan gå i trappor uppstår ett funktionshinder om det inte finns hiss i en 

byggnad. Finns det däremot en hiss uppstår inget funktionshinder (1177 Vårdguiden, 

2014).    

   

Enkelt avhjäplta hinder 

Krav på tillgänglighet till offentliga lokaler och miljöer har det funnits sedan 1960-

talet. Bestämmelser med krav om att så kallade enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas 

finns sedan år 2001. Målsättningen var att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara 

åtgärdade vid slutet av år 2010. Kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn 

över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Trots att lagen funnits i 14 år visar 

en enkätundersökning bland landets byggnadsnämnder, vilken genomfördes av 

landets länsstyrelser, att frågan om tillgänglighet är lågt prioriterad och att arbetet 

med olika åtgärder endast går mycket långsamt (Boverket, 2015).  

Som enkelt avhjälpt hinder räknas t.ex. mindre nivåskillnader eller trappsteg, 

avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, dålig belysning eller olämpligt placerade 

manöverdon som dörröppnare eller knappar. Installation av hiss eller ombyggnad av 

toalettutrymmen räknas normalt inte som enkelt avhjälpt. Ekonomiska 

förutsättningar och kostnader för ägaren av byggnaden eller annan ansvarig kan vara 

avgörande för om ett hinder anses vara enkelt avhjälpt och kan omprövas om 

förutsättningarna förändras (Boverket, 2014). Vad som upplevs som ett hinder och 

vad som upplevs förbättra tillgängligheten i samhället är dock mycket individuellt. 

Rosenberg, Huang, Simonovish och Belza (2012) genomförde en undersökning som 

gav motstridiga resultat i vad som uppfattas förbättra tillgängligheten för personer 

med någon typ av funktionsnedsättning. Ramper för att utjämna nivåskillnader 

upplevdes av vissa som ett bra hjälpmedel. Andra menade att beskaffenheten av 

rampen ofta var felaktig, vilket kan göra dem hala. Ytterligare personer menade att 

ramper ofta  är för branta, för smala eller utan möjlighet att hålla i sig när man går 

på rampen. Rampen utgör då istället ett hinder. Undersökningnen fann vidare att 

parkeringsmöjligheter, ljus, väder, trafik, beskaffenhet av trottoarer, gångvägar och 

trappor samt upplevd säkerhet i hög grad påverkar graden av fysisk aktivitet och 

möjlighet till deltagande i samhället (Rosenberg et al., 2012). En undersökning 

genomförd i Kanada (Li, Hsu & Fernie, 2012) visade att låga temperaturer endast 
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har mycket liten effekt på upplevelsen av tillgänglighet bland äldre medan snö, is 

och vinterväglag med risk för att halka däremot har en starkt negativ effekt.       

Sammantaget visar tidigare forskning att hälsa påverkas av komplexa samband vilka 

förändras med stigande ålder. Äldre har varierade behov och påverkas av den 

fysiska och sociala miljön på andra sätt än yngre människor. Behov av insatser från 

samhället ökar i takt med stigande andel äldre inom befolkningen.  

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka vad som uppfattas förbättra och underlätta 

tillgängligheten i samhället för människor i åldersgruppen 65 år och äldre.  

 

METOD 

I studien refererar samhällets institutioner och service till allmänna lokaler och 

inrättningar som kan behöva besökas för att upprätthålla det dagliga livet t.ex. 

matvaruaffärer, apotek, klädes-, och specialbutiker, vårdcentral, olika kliniker och 

sjukhus.      

 Urval 

Kommun 

Valet av invånare ur en kommun söder om huvudstadsregionen för studiens 

intervjuer har flera orsaker; dels är författaren väl bekant med kommunen, dess 

omgivningar och institutioner, dels var tillgängligheten god och det gavs goda 

möjligheter till uppehälle för tidsperioden när intervjuerna genomfördes. 

Kommunen är en till ytan relativt stor kommun som är glest befolkad (17 invånare/ 

km²). Befolkningen är liten, ca. 19,500 invånare (SCB, 2014) med hög andel i 

ålderskategorin 65 år och äldre, ca 25%. Under de senaste 25 åren har befolkningen 

sjunkit med 5,5%  (regionfakta, 2015). Kommunen följer trenden för 

glesbygdskommuner i avseende urbanisering och befolkningsstruktur så som 

Boverket (2012) beskriver i Vision Sverige 2025.        
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Deltagare 

Urvalskriterier för deltagande i studien var att tillhöra åldersgruppen 65 år och äldre 

samt bo i ordinärt boende utan vidare serviceinsatser från samhället än 

trygghetslarm. Personer som sedan tidigare var bekanta till författaren till studien 

uteslöts från deltagande. Elva personer deltog i en enskilld intervju, sex kvinnor och 

fem män. Åldern varierade mellan 66 och 82 år. Ett informationsblad om studien 

sattes upp på anslagstavlan i två olika lokala träffpunkter för att synliggöra studien. 

Detta gav möjligheten att hänvisa till informationen när möjliga deltagare 

tillfrågades. Möjliga deltagare tilltalades och informerades kort om studien och dess 

syfte. Om personen i fråga visade intresse och eventuell vilja att delta i studien 

informerades om urvalskriterierna angående ålder och ordinärt boende. Föll den 

tillfrågade inom urvalskategorin tillfrågades denna om de kunde tänka sig att delta i 

en intervju.  

Datainsamling 

 Kvalitativ semi-strukturerad intervju 

Data kring vad som påverkar tillgänglighet till olika institutioner, service och 

träffpunkter i samhället samlades in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 

En kvalitativ semi-strukturerad intevju tillät viss flexibilitet i vilken följd frågorna 

ställdes samt gav utrymme för att låta svaren i viss mån påverka riktningen intervjun 

tog (Green & Thorogood, 2009). Intervjuerna genomfördes enskilt på en 

överenskommen plats som upplevdes som lugn och ostörd (studierum i biblioteket, 

samlingslokal tillhörande kyrkan). Intervjun utgick från en i förväg utarbetad 

intervjuguide med frågeområden som underlättade att genomföra varje intervju på 

ett liknande sätt för att underlätta den senare analysen. Vid utformning av frågor och 

frågeområden för intervjun utgicks från ett symbolisk- interaktionistiskt perspektiv 

där definitionen av situationen är ett grundläggande begrepp (Trost, 2010). Enligt 

Trost (2010) innebär detta att den verklighet en människa varseblir även styr dennes 

handlingar. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av författaren och 

studiens syfte. Varje deltagare informerades om att intervjun kunde avbrytas när 

som helst under intervjuns gång utan att behöva uppge något skäl för detta. Efter att 

deltagaren givit sitt samtycke spelades intervjuerna in och transkriberades senare 

Verbatim, d.v.s. ordagrant, för att ge texter som kunde analyseras. För 
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transkriberingen följdes rekommendationen av Green och Thorogood (2009) att 

transkribera ord för ord samt att även anteckna pauser eller annan ljudlös 

kommunikation.  

 

Databearbetning 

Kvalitativ innehållsanalys 

För bearbetning av de transkriberade texterna användes en konventionell 

innehållsanalys med stöd av Hsieh och Shannon (2005). Kategorier och 

kategoriernas namn hämtades ur de analyserade texterna. I analysen fokuserades på 

texternas manifesta innehåll, d.v.s. en textnära analys så som den beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). Enligt Graneheim och Lundman refererar manifest 

innehåll till det synliga och uppenbara i en text. Analys av manifest innehåll kan 

involvera en viss grad av tolkning av textens innehåll men skiljer sig från en analys 

av latent innehåll genom djupet av tolkning och graden av abstraktion. 

Analysen baserades på det tillvägagångssätt som beskrivs av Graneheim och 

Lundman där olika centrala begrepp används; (i) meningsbärande enhet; (ii) 

kondenserad meningsbärande enhet; (iii) kod; (iv) underkategori; och (v) kategori. 

För att undvika identifikation av intervjuerna numrerades de transkriberade texterna 

slumpmässigt från 1-11 innan analysen påbörjades. Vid analysens början lästes 

materialet ett flertal gånger. Därefter identifierades meningsbärande enheter vilka 

bestod både av hela meningar eller delar av meningar. I den följande 

kondenseringsprocessen kortades enheterna ner för att bli mer hanterbara utan att 

dess betydelse förändrades. Därefter lyftes innehållet till en högre logisk nivå för att 

kunna identifiera olika koder som koncist beskriver enheternas betydelse. Under 

hela processen beaktades noggrannt att enheternas ursprungliga innehåll bibehölls. 

De koder som ansågs dela ett område fördes samman till en kategori. Vid 

identifiering av kategorier beaktades noggrannt det Patton (1987 i Graneheim & 

Lundman, 2004) beskriver som en kategoris interna homogenitet och externa 

heterogenitet. Enligt Graneheim och Lundman beskriver en kategori i huvudsak det 

manifesta innehållet av en text och kan inkludera flera olika underkategorier. Efter 

noggrannt övervägande och med referens till Pattons (1987 i Graneheim & 
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Lundman, 2004) betoning på kategoriernas indivudualitet beslöts dock att inte 

använda underkategorier utan det var möjligt att sortera in koderna direkt i 

kategorier eftersom ytterligare indelning och sammanförning av koderna inte var 

möjlig och inte skulle bidra till en förbättring av analysen.                

 Etiska ställningstaganden 

 Allt arbete med studien, utarbetandet av frågeguide, genomförande av intervjuer, 

analys av datamaterial och publicering av resultat har vägletts av de grundläggande 

etiska principer för omvårdnadsforskning som ligger till grund för europeisk 

lagstiftning och är anpassade efter nordiska förhållanden vilka är; principen om 

autonomi; principen att göra gott; principen att inte skada; och principen om rättvisa 

(NNF, u.å.). Författaren bär ansvaret för att studien genomförts på bästa sätt, att den 

håller god kvalitet och är moraliskt acceptabel enligt CODEX – regler och riktlinjer 

för forskning (2015).  

Alla deltagare informerades först om studien och dess syfte. Det lades extra vikt vid 

att informera om att allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

att deltagaren behöver ange en grund. Allt insamlat material har behandlats 

konfidentiellt och alla svar kodifierats för att det inte ska vara möjligt att urskilja 

enskilda deltagares svar. Materialet berör inga känsliga personuppgifter eller andra 

uppgifter som berörs av personuppgiftslagen (Sveriges Riksdag, 2015). Materialet 

nyttjas endast för denna studies syfte och under hela arbetet har noga beaktats att det 

ursprungliga budskapet på intet sätt förvanskligats. Samtliga deltagare har erbjudits 

insyn och tillgång till den färdigställda studien.    
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RESULTAT 

Nedan följer resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen av det insamlade 

datamaterialet. Först, i tabell 1, visas ett exempel på hur analysen genomfördes. 

Analysen resulterade i fyra kategorier som tydliggör vad som uppfattas underlätta 

eller förbättra tillgängligheten till samhällets institutioner och service samt 

möjligheter att upprätthålla sociala relationer: (i) transport; (ii) enkelt avhjälpta 

hinder; (iii) sociala nätverk och (iv) service. Resultatet presenteras nedan i en 

indelning utefter de identifierade kategorierna där de sammanfattande koderna ligger 

som underrubriker under varje kategori. De indentifierade kategorierna kan sägas 

interagera i den mening att t.ex. transport kan möjliggöra upprätthållandet av sociala 

nätverk. Det kan behövas tillgång till bil för att kunna behålla en kolonilott, vilken är 

en viktig social träffpunkt. Sociala nätverk kan i sin tur möjliggöra tillgång till 

någon typ transport, t.ex. en granne eller vän som har tillgång till bil eller man 

nyttjar kollektivtrafik tillsammans där resan på egen hand inte varit möjlig. 

Upprätthållandet av sociala nätverk är beroende av åtgärder av enkelt avhjälpta 

hinder, t.ex. väl underhållna gång- och cykelvägar för att kunna träffas i parken eller 

på torget.  
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Tabell 1: Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Sammanfattande 

kod 

Kategori 

Jag är glad att min man kan 

köra. Jag kör själv också 

men åker hellre med ha ha! 

Ja den betyder mycket, vi 

bor ju en bit utanför. (2) 

Tillgång till egen bil Transportmedel Transport 

Det är härligt att kunna gå 

ner till torget! Nu har dom 

gjort om så man inte 

behöver korsa stora vägen, 

man går igenom tunneln 

istället. (7) 

Promenadvänlig 

utomhusmiljö  

Aktiv transport Transport 

Torget är bra, det är nära. 

Man träffar folk och hör vad 

som händer. Man känner att 

man liksom hänger med. (3) 

Torg med försäljning Mötesplatser Sociala nätverk 

Jag brukar ta med mig ett 

par öron ha ha!... min dotter 

alltså 

Familjemedlemmar som 

följer med 

Anhöriga/ 

medmänniskor 

Sociala nätverk 

Man får be om hjälp helt 

enkelt. Det kan kännas lite 

jobbigt men... ja man vänjer 

sig. Dom flesta är snälla och 

hjälper en. (6)  

Tillit till andra 

människor 

Tillit Sociala nätverk 

Tänk vad bra att dom har 

satt upp stängerna! Så 

enkelt egentligen... Förut 

var det liksom vingligt men 

nu är det bra.   

Ledstänger Åtgärder för bättre 

fysisk tillgänglighet 

Enkelt avhjälpta 

hinder 

Det var jättebra när jag var 

liggande efter operationen. 

Man lärde känna dom och 

nu går vi dit båda två ibland. 

Innan var jag inte så 

intresserad. (11) 

Bibliotekets service att 

köra hem böcker 

Service Service 

  

 

Transport 

Under kategorin transport återfinns koderna transportmedel och aktiv transport. Till 

transportmedlen räknas tillgång till egen bil, tillgång till anhörig eller bekannt med 

egen bil och olika typer av kollektivtrafik. Aktiv transport refererar till förflyttning 

till fots eller med cykel.  
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Tillgång till egen bil 

Utav 11 deltagare uppgav 7 att de hade tillgång till egen bil och att antingen 

deltagaren själv fortfarande körde bil eller att make/ maka körde. Det betonades 

gång på gång att tillgång till egen bil upplevdes som mycket viktig för oberoendet.    

”Ja, utan bilen vet jag inte hur det skulle gå... man behöver den så fort man ska 

någonstans. Utan den kunde vi varken besöka barnen eller åka till Kalmar... eller ha 

kvar lotten (kolonilott).” (4) 

Deltagare uttryckte saknad av att inte längre kunna köra själva och att det orsakade 

vissa problem som t.ex.  

”Näe, vi har inte bilen kvar även om vi skulle vilja. Min man kör inte längre och jag 

har aldrig gjort det. Men visst, det var bättre, nu blir det lite omständligt liksom, man 

måste planera mer” (11) 

Parkering var dock något som kunde orsaka problem. 

”...man behöver liksom mera svängrum... dörren måste vara helt öppen och det går 

ofta inte, där står en annan. ...en sån där bred bil, jag vet inte vad dom kallas. Och då 

får man köra vidare!”.(5)  

Ett ökat beroende av att ha tillgång till bil förstärktes genom stängning av flera 

mindre lokala matvaru- och specialbutiker.  

”Förr fanns det mataffärer lite var stans. Nu är det bara dom stora kvar och det är 

svårt när vi inte har bilen kvar.” (8) 

Bland deltagare som var bosatta utanför tätorten uttryckes en stark oro för framtiden 

och möjligheter att bo kvar när man inte längre kunde köra bil.  

”Det är bilen som gör att vi fortfarande kan bo kvar. Hur det ska bli senare vet vi inte. 

Flytta vill vi inte och även om vi skulle vilja är det inte så lätt att få tag i något som 

passar oss. Vi är ju vana vid landet. En lägenhet i Berga (bostadsområde)?? Nej hu!”    

Det finns ett nybygt köpscentrum med ett 30-tal butiker i utkanten av den närmast 

belägna staden som ligger ca. 30 km från kommunens största tätort. Avstånd uppges 

minska upplevelsen av tillgänglighet.       
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”Jo vi åker in till Giraffen ibland (köpcentrum)  men det är liksom mera krångligt. 

Parkeringsplatser finns det men man måste alltid gå långt. Det finns mer där men... 

nää... Vi åker bara om vi måste. Egentligen behöver man ju inte så mycket”. (1)    

”Vi kan bara komma dit (köpcentrum Giraffen) när barnen har tid att köra på helgen.” 

(8)   

Kollektivtrafik 

 På frågan om det fanns möjlighet att använda sig av kollektivtrafik blev svaren dock 

negativa. Främst var det en mycket gles tidtabell med mest avgångar tidig morgon 

och sen eftermiddag som gjorde att kollektivtrafiken mestadels inte var ett alternativ.  

”Vi tar bussen in till Kalmar ibland eftersom min man inte tycker om att köra i 

mörker. Problemet är att vi alltid måste ha någon som kör oss hem. Det går inga 

bussar senare på kvällen och det är då vi behöver dom!” (7)              

 De som någon gång åkte buss upplevde tillgängligheten i själva bussen som god. 

Sittplatser upplevdes tillgängliga och möjligheten att sänka bussen för att underlätta 

insteget uppskattades.     

”Om man kan stanna länge i stan (Kalmar) och inte har för mycket att bära går det bra 

med bussen. ...den går ner så det är lätt att gå in och så... sittplatser finns det och dom 

är också bra.” (4) 

Aktiv transport 

Gångavstånd till olika destinationer i närsamhället betonades upprepade gånger i 

intervjuerna som mycket viktigt. Promenader var den typ av aktiv transport som var 

mest omtyckt.   

”Det är härligt att kunna promenera ner till torget! Nu har dom gjort om så man inte 

behöver korsa stora vägen, man går genom tunneln istället.”( 7)    

Cykeln användes både som hjälpmedel och transportmedel. 

”Jag är så glad över cykelvägen! Jag tar cykeln till affären och lägger allt i korgen. 

Annars skulle jag inte kunna ta allt på en gång. Och så har man liksom något att hålla 

i sig i.” (11)        
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Enkelt avhjälpta hinder 

Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder som uppfattades förbättra tillgängligheten var 

framför allt åtgärder för förbättrad framkomlighet t.ex.  ramper, ledstänger och väl 

belysta och underhållna gång- och cykelvägar. Installation av hiss räknas egentligen 

inte som ett enkelt avhjälpt hinder men påtalades i flera intervjuer som något mycket 

positivt.  

Ramper 

Många byggnader i tätorten är äldre med smala dörrar och nivåskillnader ut mot 

gatan. Flera butiksägare och caféer har anlagt mobila ramper som kan läggas ut när 

någon behöver. 

”...dom ramperna är bra (de mobila). De är inte i vägen ute på trottoaren hela tiden 

men man kan säga till så kommer dom ut med den. Man behöver ju någon som säger 

till förstås...(10) 

” Man lär sig var dom finns (ramperna), vilka affärer vi kan gå till. Banken är bra, 

dom har en riktig där man kan gå i bredd. (8) 

”...nu går jag till en annan salong (frisör). Den ligger i det nya centrumet, där är allt 

liksom  platt (10) 

Ramper upplevs dock även som problematiska.  

”...men där måste finnas något att hålla sig i annars är det otrevligt. Den vid 

vårdcentralen är bra, där kan man hålla i sig ordentligt.” (6) 

Ledstänger 

På flera platser där det finns mindre nivåskillnader utmed ett promenadstråk i parken 

har man satt upp ledstänger. 

”Tänk vad bra att dom har satt upp stängerna! Så enkelt egentligen... Förut var det 

liksom vingligt men nu är det bra. ” (2) 

Hiss 

Nivåskillnader, trappor eller trappsteg påtalades ofta som ett hinder. Det fanns även 

ett motstånd att be om hjälp eftersom man inte vill besvära andra. Vid ett mindre 
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servicehus som rymmer ögonklinik och sjukgymnastik har det nyligen installerats en 

hiss. 

”Ja det var på tiden! Tänk att man inte gjorde det från början, huset är ju nytt. Men nu 

går det bra. Det känns liksom skönt att veta att den finns så man inte behöver stå där 

som ett fån (10). 

Ett lokalhistoriskt museum med lunchrestaurang/ café har nyligen renoverats och 

installerat ny hiss. Det har snabbt blivit en mycket populär mötesplats.  

”Nu går vi till Jenny Nyströms (museum) i Kalmar. Tidigare kunde vi inte för hissen 

var för liten. Det är så trevligt att komma upp, vattnet är bra för sinnet. (Vacker utsikt 

över Östersjön)” (8) 

       

Promenader/ Gång- och cykel vägar 

Att kunna gå ut och gå nämner flera deltagare som en viktig del av vardagen. 

Gångvägar som är väl avskilda från trafiken, underhålls och är väl upplysta 

uppskattas mycket. Närhet till service som är möjlig att nå utan att behöva köra bil 

är viktigt.  

”Jo vi har bil men det är skönt att kunna gå in till centrum ibland. Min fru hon cyklar 

men inte jag. Man behöver komma ut och röra på sig annars dammar man igen, ha 

ha! Här inne (i bostadsområdet) är det just ingen trafik och gångvägarna är bra... Det 

finns en tunnel under stora vägen.” (1) 

Belysning vid gångvägar uppskattas mycket. Belysningen ökar upplevelse av 

säkerhet och bidrar till möjligheter att gå ut.  

”Jag tycker om att gå ut. Mina barn bor här intill. Jag går inte ensam när det är mörkt 

även om  det känns säkert här. Inte som i Berga (annat bostadsområde), där skulle jag 

aldrig gå. Det är bråkigt där och lamporna är ofta trasiga.” (10)  

”Han (hunden) måste ju ut även när det är mörkt ibland. Jag är så glad för lamporna 

de satt upp. Tänk vilken skillnad lite ljus gör!” (2)   
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Sociala nätverk 

I kategorin sociala nätverk ingår koderna mötesplatser, anhöriga/medmänniskor och 

tillit.   

Mötesplatser 

Inom kommunen finns flera äldreboenden med mötesplatser som är öppna för alla. 

Vid flera mötesplatser finns caféer som är öppna största delen av dagen och/eller 

möjlighet att komma för att äta en varm lunch som dock måste beställas i förväg. 

Mötesplater beskrevs som viktiga för att få tillgång till information.  

”Vi brukar gå upp till Jutegården ibland när dom har något intressant på programmet, 

men det bästa är att man får reda på olika saker där. Dom kommer från kommunen 

och från PRO och då får man information om massa saker man annars inte fått reda 

på.”(9)      

”Jag kan gå över till Kvarnbacken. Där äter man en bit tillsammans men det bästa är 

att prata med dom andra där. Man får reda på vad som är på gång.” (6)  

Biblioteket fyller en viktig funktion som informationskälla. Möjligheten att boka en 

bibliotekarie för att få hjälp att söka information via dator uppskattades samt olika 

kulturella evenemang och möjlighet att bara komma in för att läsa tidningar.  

”Jag går ofta hit. Inte bara för böckernas skull, egentligen läser jag inte så många 

böcker, men det finns mycket annat. Tidningar, filmer och så alla apparater som man 

inte behöver ha hemma allihop... och så träffas man.” (4)    

En vidare mycket viktig funktion är de politiska möten och möjlighet att rösta som 

biblioteket erbjuder.  

”Egentligen går jag inte dit så ofta men när det är dags att rösta då är det bra. Jag kom 

hit till varje (informations-) möte innan (valet) och sen kan man så klart rösta här... 

annars kanske det inte blivit av... jag vet inte.” (8)  

Mötesplatser som uppstår genom gemensamma intressen är mycket uppskattade. 

Kolonilotterna ligger inom ett friluftsområde med anlagda motionsspår, 

utomhusgym och grillplatser. Närheten till natur och möten och umgänge över 

generationsgränserna var vidare vinster med dessa mötesplatser.       
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”Vi har kolonilotten, den är bra. Man kommer ut och får röra på sig och så träffar 

man alla runt omkring... men man måste ha bil så klart.  ” (7) 

I kommunens centrum finns ett torg som fungerar som en naturlig mötesplats. Runt 

platsen finns caféer med sittplatser både ute och inne och många utomhusbänkar 

uppställda. Vid torget finns även en större matvaruaffär, tobakshandel, bank och 

flera småföretag. Gång- eller cykelavstånd eller kortare bilresor inom tätorten 

uppges öka upplevelsen av tillgänglighet.      

” Torget är bra, det är nära. Man träffar folk och hör vad som händer. Man känner att 

man liksom hänger med. (8)  

Det finns en större park näst intill en nyrenoverad simhall centralt belägen i 

kommunen. Här finns sandvägar över relativt plan terräng, gräsområden, blandning 

av lövträd och ett vattendrag som mynnar ut i en liten sjö. Bänkar finns utställda på 

flera ställen. Det finns en mindre lekplats för barn och ett rastområde för hundar.    

”Vi parkerar vid simhallen och går ut och går i parken. Det är härligt att vara ute i 

naturen. Man har ju bott och arbetat med naturen hela livet. Det är viktigt. Och så 

träffar man alltid någon och man pratas vid en stund”. (5)  

 Anhöriga/ medmänniskor 

Denna kod är den mest citerade för att påvisa dess betydelse. Samtliga deltagare 

betonar vikten av anhöriga, vänner eller bekannta och att det bästa är att ha någon 

med sig. Helst ska det vara en familjemedlem eller en väl bekannt person. 

”Vi går tillsammans, grannen och jag. Vi känner varandra sedan länge. En ser dålig, 

en annan hör lite sådär men tilsammans fungerar det!” ( 2) 

”...men det bästa är att ha någon med sig. Det känns alltid tryggare.” (6) 

”Vår dotter brukar komma med, då är det inget problem.” (5)   

”Jag brukar ta med mig ett par öron, ha ha... min dotter alltså! Man sitter och väntar 

och hör inte när de ropar upp en eller när det plingar till, det känns dumt.” (9)  

”...fast det bästa är att ha sällskap. Det gör att man känner sig säkrare. Allt är 

trevligare och... ja lättare helt enkelt.” (10)   
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Tillit 

Det fanns ett visst motstånd att be om hjälp även om flera uttryckte en hög grad av 

generell tillit till andra människor.  

”Man får be om hjälp helt enkelt. Det kan kännas lite jobbigt men... ja man vänjer sig. 

Dom flesta är snälla och hjälper en.” (6) 

Många har bott länge, flera hela livet, inom kommunen eller i närbelägna områden, 

vilket verkade ge en högre tillit. 

”Vi har ju bott här så länge. Många har kommit och gått så man vet vem har att göra 

med och så träffas man ju eller ses hela tiden. Man vet vem man kan lita på och här 

tycker jag att det är de flesta... jo så är det... känns bra och därför vill man ju bo kvar. 

Det är viktigt.” (2)   

      

 Service 

Vikten av att nå en fysisk person när man är i behov av service eller har någon typ 

av frågor uppenbarades vara mycket viktig. Det personliga mötet ansikte mot ansikte 

eller att få prata med en människa över telefon lyftes fram av flera deltagare, 

särskillt frågor som gäller den fysiska hälsan. Hälsocentralen har telefontid hela 

arbetsdagen alla veckodagar och det finns en särskild äldresköterska som man kan 

ställa frågor till eller besöka.     

”Det är bra att man kan få komma in och prata och ställa frågor. Jag vet att man kan 

få svar med hjälp av datorn men det känns inte alls likadant. Förresten begriper jag 

mig inte på den (datorn), ha ha!”. (6)      

Det finns flera äldreboenden som serverar lunch om man ringer in och beställer. 

”Det är bra med lunchen på Kvarnbacken (äldreboende). Jag lagar inte så gärna mat. 

Man kan ju beställa hem men...nej... man kör dit, träffar andra och äter tillsammans. 

Då får man veta vad som händer runt om kring, man är liksom med...och så kommer 

man ut (3) 

Biblioteket har både en bokbuss och en service där böcker levereras direkt hem. 
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”Det var jättebra när jag var liggande efter operationen. Man lärde känna dom och nu 

går vi dit båda två ibland. Innan var jag inte så intresserad” (11) 

Flera äldreboenden har öppna mötesplatser med service att man kommer och hämtar 

från hemmet till mötesplatsen och senare kör tillbaka hem. 

”Gläntan är jätte trevligt! Det är så bra att dom kommer och hämtar och så åker vi 

tillsammans. (10)”  

Kommunens hemsida tillhandahåller en tillgänglighetsguide med utförlig  

information om fysisk tillgänglighet till institutioner och service. Denna har dock 

inte uppmärksammats av någon av deltagarna.    

  

DISKUSSION 

Genom analys av de genomförda intevjuerna identifierades fyra kategorier som 

upplevdes öka tillgängligheten till samhällets institutioner och service samt 

möjligheter att upprätthålla sociala relationer; (i) transport; (ii) enkelt avhjälpta 

hinder; (iii) sociala nätverk och (iv) service. Transport och sociala nätverk var de två 

dominerande kategorierna, vilka omtalades i någon form av samtliga deltagare. 

Samtliga kategorier interagerar på något sätt med varandra och utgör gemensamt det 

komplexa nätverk av faktorer som påverkar hälsans utveckling. I den nedan följande 

diskussionen diskuteras därför inte kategorierna var för sig. Istället följer 

diskussionen en strävan att belysa vikten av de olika kategorierna och samverkan 

dem emellan. Kategorier eller koder tas endast upp enskillt där aspekter av vikt inte 

diskuterats tidigare i texten.    

Olika former av tillgänglighet 

Under analysens gång framstod begreppet tillgänglighet kunna uppvisa två olika 

former som eventuellt skulle kunna betecknas som fysisk tillgänglighet och social 

tillgänglighet. 

Fysisk tillgänglighet 

För vissa deltagare var den fysiska tillgängligheten till serviceinstitutioner som 

vårdcentral och olika inköpsställen viktigast. Här påtalades vikten av närliggande 
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parkeringsplatser, underhåll av promenadvägar och åtgärder av enkelt avhjälpta 

hinder. Detta stämmer överens med tidigare forsking inom området. Resultatet av en 

studie genomförd av Van Cauwenberg et al. (2012) som visade att förekomst av 

olika destinationer inom gång- och cykel avstånd ökade sannolikheten att förflytta 

sig till fots bland äldre människor. Även åtgärder i den fysiska miljön för att stärka 

upplevelsen av säkerhet korrelerade med ökad sannolikhet för att gå eller cykla. 

Mendes de Leon et al. (2009) fann i sin studie av samband mellan social 

sammanhållning och förflyttning till fots att närområdets fysiska och sociala tillstånd 

påverkade om äldre människor väljer att förflytta sig till fots.     

Ett annat exempel på uppskattade åtgärder var installationen av en ny och större hiss 

i en byggnad. Denna åtgärd i den fysiska miljön förbättrade tillgängligheten och 

upplevelsen av oberoende, vilket i sin tur öppnade vägen för upprätthållandet av 

sociala relationer. Den fysiska tillgängligheten tjänade syftet att upprätthålla den 

sociala tillgängligheten. Detta återspeglar resultat av Pettersson, Löfqvist och 

Malmgren Fänges (2012) undersökning av betydelsen av åtgärder i hemmet för 

bättre tillgänglighet. Åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet som bidrog till 

möjligheter att stanna kvar i familjära miljöer, upprätthållandet av det personliga 

kontaktnätet och förbli en del av det sociala livet i grannskapet gavs en djupare 

betydelse i form av upplevd säkerhet, autonomi och kontroll.    

Social tillgänglighet  

Andra menade att tillgängligheten till medmänniskor var avgörande. Under 

intervjuerna berättade deltagarna i flera fall mycket öppet om den stora betydelsen 

av att träffa andra människor och att upprätthålla sina sociala kontakter. Wang 

(2014) fann i en studie att storleken av de personliga sociala nätverken har positiva 

effekter på upplevt välmående bland äldre.  

Flera deltagare kopplade upplevelsen av goda sociala kontakter och närhet till 

medmänniskor till ett ökat oberoende, vilket vidare ledde till upplevelsen av 

tillgänglighet. Ensamhet och isolering var det största hindret mot tillgänglighet 

enligt dessa deltagare. Sociala relationer beskrevs kunna förstärka positiva effekter 

av olika insatser från samhällets sida för ökad fysisk tillgänglighet men som även 

kunde minska negativa effekter där det fanns brister i den fysiska tillgängligheten. 

En tillgänglig medmänniska, en anhörig, en granne eller en vän som upplevdes 
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finnas till hands vid behov beskrevs i flera gånger som den avgörande faktorn för 

upplevelsen av tillgänglighet.          

Gemensamt för samtliga deltagare var dock att tillgänglighet har en nära koppling 

till upplevelse av livskvalitet oberoende av om tillgängligheten skapar oberoende i 

dess fysiska form eller om tillgänglighet bygger på sociala kontakter. Detta stämmer 

väl överens med Gabriel och Bowlings (2004) resultat i sin undersökning om 

upplevd livskvalitet bland äldre människor där sociala relationer och ett närområde 

med lokala serviceinrättningar spelar en central roll. Tillgänglighet i dess olika 

former skulle såmed spela en viktig roll i begreppet livskvalitet.  

 Fysisk tillgänglighet för möjlighet till meningsfull sysselsättning 

Flera deltagare berättade om känslor av meningsfullhet och meningsfull 

sysselsättning som ett viktigt argument för att ta sig för att gå ut. Uttryck för att 

behöva ett mål, ett ärende eller ett besök att avlägga var det som gjorde att 

aktiviteten genomfördes. Antonovsky (1987) beskriver i boken Hälsans mysterium 

meningsfullhet som en komponent i begreppet KASAM vilken ger upphov till 

motivation och ger livet en känslomässig innebörd (ibid, 1987:45). Gemensamma 

intressen som t.ex natur, arbete med en kolonilott, släktforskning, husdjur och 

umgänge med barnbarn var det som gav värde och mening till en dag. Tillgång till 

egen bil eller möjlighet till aktiv transport genom väl underhållna cykelvägar och 

belysta promenadvägar var möjliggörare till det som gav ett egentligt värde 

nämligen gemenskap och umgänge. Edwards och Tsouros (2006) menar att 

infrastruktur och utformning av närmiljön kan öka möjligheter att använda sig av 

antingen aktiv transport eller kollektivtrafik. Gemenskapen beskrevs kunna generera 

en vidare form av tillgänglighet genom utbyte av information, uppslag och ideer. 

Haglund (1996) beskriver det nya folkhälsoarbetet (The New Public Health) där 

individen är en del av och deltar i olika gemenskaper, t.ex. föreningar eller 

folkrörelser. Individen är en medborgare men även en viktig aktör i samhället.    

Vid ett tillfälle beskrevs den fysiska tillgängligheten som möjliggörare av en typ av 

frihetskänsla att kunna välja avskildhet eller gemenskap. Valet att ta sig an frivilliga 

arbetsuppgifter inom en organisation vilade för denna deltagare på möjligheten att 

själv bestämma när denne önskade vara tillsammans med andra människor. Den 

fysiska tillgängligheten till organisationens lokaler gjorde detta möjligt. Petterson, 



22 
 

Löfqvist och Malmgren Fänge (2012) påpekar vikten av upprätthållande av 

upplevelser av kontroll och autonomi för deltagarna i deras studie. Detta kunde 

delvis uppnås med hjälp av åtgärder i den fysiska miljön både inom hemmet och 

utomhus.                 

Närmiljöns utformning i kombination med sociala relationer 

Nagel et al. (2008) genomförde en undersökning där man undersökte om det fanns 

samband mellan den fysiska miljön i närområdet och hur mycket äldre människor 

förflyttar sig till fots. Resultatet av undersökningen visade att en blandad bebyggelse 

med närhet till inköpsställen, service och mötesplatser men även närhet till natur var 

avgörande för hur mycket personer som underhåller en aktiv livsstil väljer att 

förflytta sig till fots eller att promenera. Däremot hade närmiljön ingen effekt på 

valet att förflytta sig till fots eller inte bland personer som normalt inte går ut till 

fots. Det skulle betyda att endast åtgärder i den fysiska miljön inte bidrar till en 

aktivare livsstil bland de personer som inte går ut och eventuellt riskerar att isoleras. 

Upplevelser av ensamhet och isolering har upprepade gånger kopplats samman med 

en negativ effekt på hälsa och välbefinnande (Berleen, 2003). Med den starka 

betoning på vikten av närhet till andra människor och upprätthållandet av sociala 

relationer i åtanke som vid många och upprepade tillfällen kom till uttryck under de 

intervjuer som genomfördes för denna studies syfte kan man ana i vilket 

viktförhållande de två kategorierna står i förhållande till varandra. Då den fysiska 

tillgängligheten betonades var det med det bakomliggande syftet att nå ut till och 

träffa andra människor, kunna delta i samhället samt att vårda sin hälsa.    

Stödjande miljöer 

Den praktiska definitionen av stödjande miljöer i folkhälsosammanhang relaterar till 

både de fysiska och sociala aspekterna av den omgivning människor lever i 

(Haglund, 1996). Det innefattar såväl  lokalsamhället och hemmet men även tillgång 

till resurser och möjligheter att delta och utöva sin makt. Begreppet stödjande miljö 

kan illustreras med att skapa möjligheter till att utföra en aktivitet t.ex. att dansa. Det 

behövs tillgång till en lokal, musik men även någon att dansa med (Haglund, 1996). 

Analysen av de genomförda intervjuerna gav att helheten är avgörande. Flera 

deltagare uttryckte vikten av befintliga mötesplatser men de fyllde endast sin 
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funktion om den sociala dimensionen uppfylldes dvs. att andra människor fanns där 

och att det måste finnas fysiska möjligheter att ta sig dit. En tillgänglig mötesplats 

som beskrevs i intervjuerna vara det lokala torget med torghandel. Hit kommer 

människor för att träffas eller bara för att se vem som är där. Man träffas här därför 

att läget är centralt, det finns flera olika affärer, service, parkeringsplatser och 

sittplatser. Den sociala dimensionen behöver stöd av form av fysisk tillgänglighet 

för att fungera.  

Egen bil 

Tillgång till transport och att vara mobil hade stor betydelse och var ett område som 

gav upphov till oro för framtiden. Samtliga deltagare som bodde utanför tätorten 

hade tillgång till egen bil men var oroliga för den dag de inte skulle kunna köra 

längre. De kunde inte utföra några aktiviter som inte berörde det egna hemmet eller 

närmaste grannar utan att behöva använda bilen. Ett vidare problem är att de flesta 

unga människor väljer att flytta in till städer eller tätorter, vilket gör att befolkningen 

i de små samhällena runt om i kommunen ofta har en hög medelålder (Wretling 

Clarin, 2013). Allt färre har möjlighet att köra bil och blir beroende av 

familjemedlemmar eller samhällets service. I jordbruksverkets rapport Allt om 

landet (Wretling Clarin, 2013) beskrivs den skeva åldersstrukturen mellan stad och 

landsbygd som en av de största utmaningarna för Sverige i allmänhet men för 

landsbygden i synnerhet. I rapporten nämns även att den nya tekninken i form av 

möjligheter till online-shopping och online-banking ibland kan skapa barriärer 

istället för att lösa problem. Detta stämmer väl överens med vad  deltagare uttryckte 

som motstånd till och svårigheter med att förstå användandet av en dator.  Istället för 

mer tillgänglighet skapades ett beroende av yngre familjemedlemmar med kunskap 

att hantera en dator.        

En ökning av beroendet av bilen är ett problem som både är ett resultat av 

samhällsplanering och utvecklingen mot en allt starkare urbaninsering med 

avbefolkning av landsbygden. Separering av boendeområden från olika typer av 

service och utveckling mot inköpscenter placerade i städers infartsområden utan 

anslutning till kollektiva färdmedel ökar bilberoendet (Edwards &Tsouros, 2006).  
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Kollektivtrafik 

Två deltagare bodde i ett mycket litet samhälle där det inte längre fanns någon 

matvaruaffär.   Kollektivtrafiken ut till små samhällen är ofta mycket begränsad med 

turer endast tidig morgon och eftermiddag/ kväll vilket gör att kollektivtrafiken inte 

är ett alternativ till den egna bilen. Kollektivtrafiken fyller såmed inte den funktion 

som skulle behövas för många äldre människor boende i små samhällen. En 

undersökning genomförd av Michael, Green och Farquhar (2006) visade att en 

fungerande kollektivtrafik fyller en mycket viktig funktion i relation till hälsosamt 

åldrande. Kollektivtrafiken kan ge möjligheter att upprätthålla sociala relationer, 

deltagande i olika aktiviter och minska risken för isolering. Generellt har beroendet 

av bilen ökat med 150% i Europa sedan 1970-talet medan ökningen av användandet 

av kollektiva färdmedel är betydligt mindre (Edwards & Tsouros, 2006).  

Tillit 

Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk och Svedberg (2013) beskriver i boken 

Den svala svenska tilliten olika former av tillit. Tillit beskrivs fungera som en typ av 

socialt klister som håller samman samhällen, företag och familjer. Detta klister tros 

dock påverkas av förändringar i samhället. Tillit sägs underlätta transaktioner och 

minska transaktionskostnader. Forskarna identifierade en form av tillit som benämns 

”lokalsamhälletillit”. Denna form av tillit kan beskrivas som en rumsligt avgränsad 

till det lokala samhället och dess innevånare (ibid, kap.1). Forskarna fann stora 

skillnader i lokalsamhälletillit mellan olika kommuner och lokalsamhällen. 

Skillnader identifierades bl.a. i den generella uppfattningen om man kunde lita på 

människor som bodde i samma område (ibid, s. 17). 

Analysen av de genomförda intervjuerna gav att tillit har inflytande över hur 

tillgängligheten till samhället upplevdes. Med referens till ovanstående forskning om 

tillitens betydelse och resultat av denna studies resultat är det möjligt att ställa upp 

en hypotes om tilliten till lokalsamhället kan ha betydelse för tillgänglighet och i 

förlängning även för hälsa och vårdkostnader.    

Service     

Den aktuella kommunen har en relativt hög andel äldre inom befolkningen och har 

därför utvecklat olika typer av service som riktar sig specifikt till äldre och för 
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förbättring av tillgängligheten. Även denna kategori speglar vikten av kontakter till 

medmänniskor. En människa som svarar i telefonen vid vårdcentralen uppskattas 

mycket medan en elektronisk röst uppfattades som negativ och inte bidrog till 

upplevelse av tillgänglighet. Informationssökning via kontaktnät eller telefon 

föredrogs framför sökningar på webben. Även om flera hade tillgång till dator och 

viss vana att hantera tekninken eller tillgång till hjälp föredrogs personlig kontakt. 

På frågan om det fanns kännedom om kommunens tillgänglighetsguide som finns 

tillgänglig via kommunens hemsida nekade samtliga deltagare. Service som 

underlättar sociala kontakter, t.ex. möjlighet att beställa varm lunch för att äta 

tillsammans vid något av kommunens äldreboenden eller hämta-lämna service 

uppskattades däremot mycket.      

METOD DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vad som upplevs underlätta tillgängligheten i 

samhället. För att besvara studiens syfte ställdes t.ex. frågor om hur en vanlig dag 

kan se ut, vilka institutioner som deltagaren besöker och om väder och 

vägförhållanden påverkar. I bilaga 1 återfinns den intervjuguide som användes vid 

intervjuerna. Ibland ställdes följdfrågor om hur deltagaren gör i en viss situation och 

uppmanades ibland att berätta vidare. Bilaga 2 presenterar ett utdrag av den 

genomförda analysen. Citaten har till viss del anpassats till skriftspråk men 

författaren har noga beaktat att inte förvanska eller förvränga materialets innehåll. 

För att förtydliga vissa sammanhang har vid behov text inom parentes lagts in.     

 Urval 

Kommun 

Invånare i den aktuella kommunen som deltagare i studien var ett bekvämlighets val 

både ur ett tillgänglighetsperspektiv och möjligheten att dra nytta det redan 

befintliga personliga nätverkt. Nätverket gav goda kontakter för rekrytering av 

deltagare och tillgång till lokaler för intervjuer.  

Deltagare 

Deltagarnas ålder varierade mellan 66- 82 år och fördelade sig på fem män och sex 

kvinnor. Samtliga deltagare var boende inom kommunen, 7 i tätorten och 4 i dess 
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omnejd.  Att finna deltagare för studien visade sig vara lättare än förutsett. Många 

visade sig intresserade att delta och att dela med sig av erfarenheter och tankar. Det 

visade sig dock att ordet ”intervju” hade en avskräckande effekt och flera ryggade 

först tillbaka och var tveksamma till att delta. När det inledande samtalet 

förändrades och deltagarna tillfågades om det kunde svara på ett par frågor och dela 

med sig av erfarenheter var det däremot inga problem.  

Det redan befintliga personliga kontaktnätet påverkade med säkerhet möjligheterna 

att rekrytera deltagare. Det gav tillgång till lokaler och öppnade vägen till den första 

kontakten med möjliga deltagare. För att undvika bias i urvalet och påverkan av 

studiens resultat rekryterades inga sedan tidigare bekanta personer. Vidare 

rekryterades fler personer än vad som behövdes för studien. För samtliga rekryterade 

gjordes en kort notis om ålder, boende och telefonnummer. Från dessa notiser drogs 

sedan slupmässigt deltagare för studien vilka därefter kontaktades.  

Urvalskriteriet att deltagare skulle bo i ordinärt boende motiverades genom studiens 

syfte att undersöka vad som underlättar tillgängligheten till samhällets institutioner 

och service. Tanken var att personer i ordinärt boende till stor del bemästrar sin 

vardag på egen hand och därmed har en annan uppfattning och upplevelse av vad 

som påverkar tillgängligheten än personer boende i olika former av serviceboende.  

När intervjuerna genomfördes visade det sig att en deltagare hade för dåligt 

närminne och intervjun fick avbrytas efter en liten stund. Deltagarna valdes 

slumpvis och att vikt lades vid att författaren inte skulle vara bekannt med deltagare 

till studien vilket gjorde att minnesproblem undgick författaren vid ett tillfälle. Detta 

är en viktig aspekt att belysa vid urval till framtida studier. Eventuellt kan testfrågor 

utarbetas med hjälp av kunnig personal inom äldrevården för att undvika detta.     

Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

För att ta del av vad som uppfattas påverka tillgängligheten till samhällets 

institutioner och service valdes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Enligt 

Green och Thorogood (2009) är det den kvalitativa intervjuns styrka att samla in 

subjektiva data inom ett visst område. Intervjuerna genomfördes i två liknande men 

dock olika lokaler, vilket gör att det inte kan uteslutas att det kan ha påverkat svaren. 

Eftersom studiens syfte var att undersöka om det finns olika perspektiv på vad som 
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påverkar tillgängligheten och inte att jämföra olika svar torde eventuella skillnader 

inte nämnvärt påverka resultatet.   

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning 

Graneheim och Lundman (2004) påpekar vikten av tillförlitlighet i kvalitativ 

forskning. Tillförlitligheten är beroende av trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Trovärdighet refererar till: (i) på vilket sätt relevant data är insamlad; 

(ii) genomförandet av urvalsprocessen som leder till definering av passande 

meningsbärande enheter; och (iii) korrekt och träffsäkert slutsatser dras utifrån 

analysens resultat. Identifieringen av ändamålsenliga och träffande meningsbärande 

enheter som tillfredsställande fångar datans betydelse är viktig för studiens 

trovärdighet. För att uppnå bästa möjliga tillförlitlighet beaktades stor noggrannhet i 

urvalet av meningsbärande enheter ur det insamlade datamaterialet. För att uppnå 

bästa möjliga trovärdighet valdes inga deltagare som ingick i det personliga 

kontaktnätet. Intervjuer genomfördes tills det verkade uppstå en mättnad och ingen 

ny information framkom.Under analysprocessen lästes materialet och  urvalet av 

meningsbärande enheter omprövades ett flertal gånger för att försäkra en så korrekt 

förståelse av materialet som möjligt för att minimera risken för missförstånd. 

Studiens pålitlighet relaterar till möjliga förändringar över tid i forskarens beslut 

över vilka meningsbärande enheter som väljs ut och hur dessa interpreteras. 

Intervjuer, transkribering och analys genomfördes därför under kortast möjliga 

tidsrymd. Studiens överförbarhet beaktar möjligheter att överföra studiens resultat 

till andra grupper och platser (Graneheim & Lundman, 2004). Resultaten av denna 

studie är endast begränsat överförbara till andra grupper eftersom tillgänglighet till 

högsta grad påverkas av både människors individuella förutsättningar samt det 

sammanhang de lever i.   

SLUTSATS 

Studiens viktigaste resultat är identifiering av den starka betoningen av vikten av 

sociala nätverk och en meningsfull vardag. Den fysiska tillgängligheten är mycket 

viktig men förblir ett medel för vårdandet av det sociala livet. Åtgärder för fysisk 

tillgänglighet nyttjas i högre grad om det finns sociala drivkrafter att t.ex. gå ut 

eftersom det finns ärenden att utföra eller vänner att besöka. Aktiviteter utförs och 
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mötesplatser besöks i ett socialt sammanhang inom det personliga kontaktnätet. Här 

förs även information, ideer och uppslag vidare, vilka kan bidra till upplevelser av 

meningsfullhet. Ett sammandrag av studiens resultat kan uttryckas i att endast 

förbättringar i fysisk tillgänglighet inte till fullo förmår uppväga 

tillkortakommanden i det sociala livet medan sociala nätverk i större utsträckning 

förmår minska negativa effekter av bristande fysisk tillgänglighet. Studiens syfte 

anses därmed vara uppnått men insikten av vikten av vidare forskning om de 

komplexa samband som påverkar ett hälsosamt åldrande förstärktes. Frågor om vad 

som skapar social sammanhållning bland äldre, bästa utformning av lokala 

samhällen och tillitens effekt på hälsa är ett par frågor som kräver vidare forskning.             

Denna studie genomfördes i en landsbygdskommun med relativt hög andel äldre 

människor i befolkningen. Enligt Jordbruksverket (2013) kommer allt fler 

landsbygdskommuner ha en liknande situation i framtiden eftersom många yngre 

väljer att flytta in till städer. Tillgänglighet i alla dess former påverkas mycket av 

hur det lokala samhället planeras. Äldre människor har andra behov och andra 

upplevelser av vad som utgör hinder i vardagen än yngre generationer.      
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BILAGA  

Intervjuguide 

Symbolisk-interaktionistiskt perspektiv 

Försöker förstå beteendemönster, tankesätt, känslor som uppträder och rör nuet 

Frågeområden: Fråga om vad/ hur han eller hon gör/ gjorde  

Använd; Berätta vidare, Hur gjorde/gör du då?, Vad gör du då?, Vad hände då? 

Undvika hypotetiska frågor. Om... så? 

Inte fråga ”varför”.  

 

Frågeområden    

Kan du berätta lite om hur en vanlig dag ser ut? Vad gör du? Går du ut varje dag? 

Vart går/ åker du då? Hur tar du dig dit (bil, cykel, buss)? Hjälpmedel (käpp, krycka/ 

kryckor, rollator, rullstol, broddar, cykel?) Ensam eller tillsammans med någon?      

Vilka institutioner besöks? Matvaruaffär, Inköpscentrum, Vårdcentral, Simhall, 

Bibliotek, Äldreboende/ Seniorcenter, Kyrka, Parker, Närområde, Kolonilott?  

Väderförhållanden. Sommar/ vinter. Ljus/ mörker. Regn/ Vind/ Snö  

Vägförhållanden. Livligt trafikerade vägar med korsningar och trafikljus, 

Närområdets gator, Gångvägar, Cykelbanor, Trottoarer, Stigar.    

Underlag. Asfalt, Kullersten, Sand/grusväg, Gräs, Snö, Slask, Is, Strösand mot 

halka. 

Är det något du vill tillägga?   

   

 

 

 


